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 رمان بالی برای پرسیدن رمان فور

 دنیپر یبرا ینام رمان : بال

 

  سندهینو : S.Shahbazi ایانجمن نودهشت کاربر

 عاشقانه  -یلی: تخژانر

 یهدف یداشته، در زندگ یکه گذشته تلخ ستیدختر جانیغرق شدن. ا یهدفیدر ب یها، در پوچآدم یها بعضوقت ی: بعضهدف

 نیدر ا یروزمره کوچک هستند. ول یداره تا راهش رو انتخاب کنه. تلنگرها در زندگ ازیتلنگر ن کیمواقع آدم به  شترینداره. ب

 !لهتلنگر بزرگ تر از حد معمو نیرمان ا

 : خالصه

بفهمه چه به سر  دیکه با یو دختر ادیداره به چشم دخترش م شیکه زندگ یدختر. مادر هیمادر و  هیدرباره دو نفره  داستان

 مادرش اومده؟!

 :مقدمه

 ... بال

 ... دانندیچه م هایبعض

 نفر را متحول کند... پرواز  کی یبتواند زندگ یکلمه سه حرف کی دیشا

 ها... به کرانه پرواز

 ... داندیچه م یکس

 معشوق را نجات دهد...  کی یپرواز کردن بتواند زندگ دیشا

 ... داندیچه م یکس

   

 

 

 :سندهینو

 √ ( اهی)گربه س یشهباز

 رمان: نام

 √دنیپر یبرا یبال

 :ژانر

 √عاشقانه  - یلیتخ

 رمان: ناظر

S.H 

 

 

 اول  پارت

رو حس  یادیز یلیخ یدستم نرم ریشدم! ز هوشیچرا ب دونستمینم یهوش اومده بودم ولبود که به یاقهی. چند دقکردیدرد م سرم

از  یکیصبرم تموم   شد.  گهیکه د یبود به طور یغیت غیبدنم ت ریز یول کردمیهام حس مدست ریرو فقط ز ی. نرمکردمیم
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 دمیکجا خواب آمدینم ادمی کهنی. با اشدیچشمم خود به خود باز شد، باورم نم یکیاون  دمیدیکه م یزیهام رو باز کردم از چچشم

 ! ادی. آخه با عقل جور در نمدمینخواب ابونیاما مطمئن بودم که تو ب

 !خوابه؟یم زنه،ینم که پرنده هم پر ابونیتو ب یادم عاقل کدوم

 ! نییهام نگاه کردم. انگار از دره افتادم پابلند شدم به لباس 

 ! یوضع هیبود؛ اصالً  یپاره وخاک هاملباس

 . هم تشنه وهم گرسنه بودم. دمیرسیجا نم چیبه ه رفتمیم ی. به راه افتادم هرچشدینم یخاک طورنیا زدمیرو شن هم غلط م اگه

خط، مرز  کی. شدیبازتر نم نیدهنم از ا گهیکه د ییجا هیبه  دمیساعت بعد رس میرو گرفته بودن. حدودا ن مینصف انرژ انگار

. بدوِن تلف کردن وقت به سمت مرز آمدیآبشارش م یهم صدا جانیتا ا یجنگل سرسبز! حت کیکه توش بودم و  یابونیب نیب

 کردم. یاز حد شیب یاز خط که رد شدم، احساس خستگ دمیدو

 یآبشار به خوب یبود اما صدا یادیرد شدم. راه ز دهیسر به فلک کش یهاگرفتم. از کنار درخت شیآب رو پ یراه افتادم. صدا به

آبشار  کی! شدیبار سوم. دهنم مثل غار باز مونده بود. باورم نم یبرا دمیکه راه رفتم، به آبشار رس نی. پنج مشدیم دهیشن

 یکه همشون خزه گرفته بود و با آسمون آب ییهاو سخره زدیکه ازش فواره م یآب، آبشار با آب اززرگ پر ب رهیدا کی یاافسانه

 به بهشت! هی. درست شبدادیرو شکل م یرنگ به خصوص بیترک

بار  ی. دهنم برادمیهوش اومدم مرتب انجام مبه یرو انجام دادم که از وقت ی. باز کاردمیبه سمت آب رفتم توش خودم رو د 

 چهارم باز موند.

 دیپشت سرم بود سف یپشم زیچ هیبه بنفش،  لیمتما یآب یهابنفش و چشم ییدختر خوشگل با موها هی...ن م...ن بو...د...م؟! یا - 

 شوندمیشون. دستم رو به پشت گردنم بردم پر رو لمس کردم، کش. تو آب نگاه کردم دوبار بودنشوندمیند یمثل برف! برگشتم ول

 .ادیشوک داشتم که صدام درب کیبه  ازیمن بودن! بالخره صدام دراومد. انگار ن یهابال کهنیدر رفت. مثل ا غمیکه ج

 !وهوی! من بال دارم غی! ج؟ی...چیجانم!  بله؟ من بال دارم چ... - 

م رو تکون دادم، مرحله دوم تندتر هاکنم پرواز کنم. مرحله اول بال یسع دیافتاد من بال دارم. با ادمیکه  زدمیبشکن م داشتم

بکشم که تعادلم رو از دست دادم. پام  غیج خواستمیم یفاصله گرفتم. از شاد نیتکون دادم که از زم یشتریتکون دادم؛ باشدت ب

 و افتادم تو آب. دیرس نیبه زم

 دمیکه د یریتصو نیآب باشه! آخر یخفه شدن تو میآخر زندگ کردمی. اصال فکر نمشدیهام داشت بسته مچشم ژنیاز کم بود اکس 

 بود که دستم روگرفت. ییدختر موطال

 

 دوم پارت

که  یآب خورده بودم رو باال آوردم. همون دختر یشدم. با چند تا سرفه هرچ داریبود ب نمیقفسه س یکه رو ینیاحساس سنگ با

 سرم بود. یاالن باال دم،یشدن د هوشیموقع ب

 !یجونم کردو که نصفدختر! ت ی: وادختر

 -چطور؟!  

 !؟یشینصف جون نم شهیکه داره خفه م ینیرو بب یکیبه جانب گفت: تو  حق

 اهم! اهم! چرا.  -

 !ه؟یزدم و ادامه دادم: اسمت چ یینمادندون لبخند

 

 و تو؟! کای: جسگفت

 !دونمیمن... من... اوم! نم -

 ! ه؟یاسمت چ یدون یگرد شد و گفت: نم هاشچشم
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 .ادینم ادیها! ندونم کهنینه ا -

 صدات کنم؟! یچ یخوای: مکایجس

 !یخواست یهرچ -

 .یپرواز کن دی: باشه! باکایجس

 چرا؟! -

 .ییجا هی میبر دی! نه! پس با؟یاز کجا اومد یدونی! م؟یهست یک یدونی: تو مکایجس

 کجا؟! -

 چپ چپ نگاهم کرد. کایجس

 .پرونمیمزه نم گهی! دخوامیمعذرت م -

 !نی: آفرکایجس

 !م؟یبر دیکجا با یحاال نگفت -

 ملکه. شی: پکایجس

 چرا ملکه؟! -

 !یپرواز کن دیبتونه حافظت رو درست کنه. با دیداره! شا یادیز ی: ملکه قدرت هاکایجس

 چرا؟! -

 م؟یبر ادهیپ یپا تختیکه تا پا ی: توقع دارکایجس 

 باشه! نزن من رو! -

 ؟یهست یمنتظر چ گهی: بپر دکایجس

رو  یکف زدن جس ی. صدارمیگیفاصله م نیهام رو بسته بودم کم کم احساس کردم دارم از زمکردم به بال زدن. چشم شروع

 .دمیشن

 !یهات رو باز کن ملود! چشمهی: خوبه! عالکایجس

 ه؟ی! منظورش با ک؟یملود

 دمینفر رو شن کی غی. جکنمیاحساس کردم دارم سقوط م شد،یهام داشت بسته م. چشمدیکش ریصدام زد؛ سرم ت یکه ملود یجس

 :گفتیکه م

 !ی: ملودناشناس

 

 سوم پارت

 

 !؟یی! مامان کجای: ملودناشناس

که صورتش محو  یخانم کی دفعهکی دمیخند زیدهنم گرفتم و ر یکوچولوام رو جلو یهادستم، دست خودم نبود دست حرکات

 کردم!  داتیمامان پ یِ ش رو خم کرد و گفت: زندگ. سردیکه من بودم دو ییبود به سمت جا

 بچگونه گفتم: ما...ما...ن یو با صدا دمیخند باذوق

 بغلم کرد و گفت: قربون مامان گفتنت بشم! عمر مامان! یحالبا خوش خانمِ 
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 د، بود. زخم چاقو گرفته بو یکه تمامش رو جا یبا صورت  یمامانم رو به عقب پرت کرد؛ صاحب اون دست مرد یدست کی

 !کشمتیخودش م یجلو ای یدیاون بچه رو م ایگفت:  یذومخت یصدا با

 !یمن رو حفظ کرد. مرد من رواز دست مامانم گرفت و گفت: پس تو قتل رو انتخاب کرد مامانم

من هم دراومد. مرد سرخانِم رو  یهیخانِم، گر هی! با گرزدیکه باهاش بود. خانِم روگرفت. ضجه م یرو داد به دست کس من

 کردمی. اصال فکر نمزدمیو همون خانِم رو صدا م کردمیم هیبه جاش من گر یخانِم قطع شد ول ی. صدادیچشم من بر یجلو

 محو شد. یچبشه. کم کم همه لیتبدلحظه عمرم  نیشادم به بدتر اریلحظه بس

 

 چهارم  پارت

 .دمیسرم د یرو نگران باال یرو باز کردم و جس چشمام

 !؟یصدا زد ی! چرا من رو ملودکایجس -

 با تعجب نگاهم کرد.  یجس

 صدات نزدم! ی! من...من که  اصال ملودیشد یاالتی: خکایجس

 ات!آره جون عمه -

 !؟یشد هوشیکه ب شدی: خوب حاال چکایجس

 تیها اهمحس نیو اون نفر به ا دنیروش سر بر یرو جلو یکه بفهمه کس نیدیرو د یشما ک یول« نگو!»: گفتیبهم م یحس هی

 .دادمیم تیکاش اهم یبده؟! ول

 !دنیروم سر بر یرو جلو زدیرو که من رو دختر خودش صدام یکی کایجس -

 .شکستیرو م موننیهق من بود که سکوت ببعد هق 

 اون خانم واقعا مادرت بوده! یمتأسفم! ول یلیخ ی: ملودکایجس

 بلندتر شد. هقمهق

 دادنته؟! یدلدار ی! به جاکایشورت رو ببرن جسمرده -

خواهد آمد، آن شخص از نسل  ایسال بعد به دن صدیس گرید ییایاز دن یشخص:» ها آمده افسانه یتو زمی: نگاه کن عزکایجس

واهد داشت. اما آن شخص خ یسخت اریبس ندهیبداشته و آ یبد اریبدکار است. آن شخص گذشته بس لهلمیتائوس بزرگ نواده و

خداوند آن شخص  دیفکرش راهم نخواهد کرد شکست دهد. به ام کسچیکه ه یخصپادشاه استفان بدذات را به کمک ش تواندیم

 «خواهند کرد. ادی یخواهد شد و همه از او به خوب روزیپ

 .کردمیو مبهوت داشتم نگاهش م مات

 : چته؟!کایجس

 !؟یردرو حفظ ک هانیهمه ا یجورچه -

 ببر باال. ریمن رو بگ ای. حاال بیشیهزار بار برات بگن، تو هم حفظ م یرو از بچگ یزیچ کی ی: وقتکایجس

  

 باشه! -

 

 ییگوشیرو پ یکه تو، توش ظاهر شد یمحل نیهم گوهاشی! آخه پیتو باش ییگوشیپ یفکر کنم اون شخص تو یدونی: مکایجس

 کرده بودن.

 !ستیفعال مهم ن -
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 پنجم  پارت

 فاصله گرفتم. نیرو گرفتم و شروع کردم به بال زدن، از زم کمرش

ام رو نگاه کردم خنده ی. جسومدیاز ارتفاع خوشم م شد؛یم ادی. کم کم ارتفاع زگرفتمیفاصله م نیاز زم قدرنیاولم بود که ا بار

 گرفت. آخه بدجور محکم چشماش رو گرفته بود رو بهش گفتم:

 حاال کجابرم؟ م،یاز آبشار عبور کرد -

 گفت: ختهیهاش رو باز کرد، معلوم بود که ترسش رکم چشم کم

 !؟ینیبیجا رو م: اونکایجس

 اشاره کرد.  یبه جنگل 

 -! ینیبیفقط خودت م نه

 داد: ادامه

به  محدوده اژدها  میتا برس میشاخ عبور کنتک یهااز محدوده اسب دیبعد با شه،یمن تموم م یجا به بعد محدوده : از اونکایجس

 .میها رد بشغول یاز محدوده  دیبعدش با

 کرد و دوباره گفت: یاخندهتک هی 

 یلیکه خ هاستنهیبعدش محدوده گرگ گم،یبهت م میدیدارن که رس ییهاکه گفتم نقطه ضعف یموجودات نیدوباره البته تموم ا -

 . میدیکه رس ای. حاال هم فرود بهیمار ماه هیکه  ایپادشاه در ین هست و بعدشومحدوده یوقِت منقرض شدن ول

 گفت: کایجس ن،یزم دیکج کردم. پاهامون که رس نییرو به سمت پا خودم

 !بلعهیآدم رو م یرویربع ن م،یشیاز هرمرز که رد م ی: راستکایجس

 چرا؟! -

بتونن، از  هازادهلیبشن که اص فیاون محدوده داشته باشن، ضع یبرا یوارد بشن خطر خوانیکه م ی: چون اگه کسانکایجس

 .انیشون بر بپس

 ! میکه ما توش بود یجنگل نیتر از او ترسناک ترکیطرف مرز دوباره جنگل بود، منتها تاراون دم،ی. مرز رو دمیجنگل شد وارد

طرف مرز . پام رو که اونمیاهاش فاصله داشتپررنگ بود. چند قدم ب یلی! مرز به رنگ سبز خدمشید م،یسمت مرز رفت به

اندازه  شدیکه نم ساعتکی یدو تا زانوهام افتادم. تو یضعف رو ی. از رودیرو بلع رومین شتریگذاشتم. احساس کردم که ب

 می. آفتاب مستقدیهم کنارم دراز کش کای. جسدمیجا لب مرز دراز کشآورد. همون ترو که بدو ورودم از دست دادم به دس ییروین

 از ظهر گذشته بود. ی. به نظرم چند ساعتخوردیصورتم م یرو

 

 ششم پارت

 

 !کایجس -

 : چته؟!گفت

 رو مخه! نه؟! یلیآفتاب خ نیا گمیم -

 : نه!کایجس

ه را یو خستگ یهم گذاشتم. از دست دادن انرژ یهام رو رونکنه! چشم عیمن رو ضا گهیبهش رفتم که اون باشه د یاغرهچشم

 ببره. یخبریب یایباعث شد که خواب من رو با خودش به دن
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 یعیرطبیو غ اهیگرگ س کی دمی. با تعجب دوروبرم رو نگاه کردم که ددمیشدم، بهتره بگم از خواب پر داریب یجس غیج یصدا با

 که اون رو بخوره! شهیو داره آماده م کاستیجس یاز نظر اندازه، رو

بخار  یول شهیکه داره ازمن بخار بلند م دمیدیم کردم،ی. حس قدرت مسوختیهام مبهم دست داد. بال یعیطب ریاحساس غ 

هم  گهیمبهم د زیچ هیاز ترس  ریرو بخوره! به غ کایکه جس دمیترسیبودم! انگار م ینبود؛ بخارش بنفش بود. عصبان یمعمول

 بشم.  یجور نیا شناختمش،ینبود که م شتریب عتساکیکه  یدختر ربه خاط شدیحس گنگ! باورم نم هیبود، 

 راست به سمت باال رفتم.  هیهاش رو گرفتم و بردم. شونه ورشیبود به سمت گرگ  قبولرقابلیکه غ یبا سرعت 

بود که  ادیز کارهانیقدر سرعت انجام افاصله گرفتم، گرگ رو ول کردم. اون نیکه از زم یرفتارم دست خودم نبود! چند متر 

 برخورد کرد. نیبه گرگ اجازه واکنش نداد و به زم

 برد. یخبر یب یایرفت و من رو به دن یاهیهام ستموم شد. خطر که رفع شد چشم تمیشد! عصبان یمتالش 

 تق تق تق

 ه؟یک -

 .میاستفان آمد! ما از طرف شاهدیباز کن -

 .دمیکش غیج

 گفت: یامردونه یصدا هی

 kerolain- ن؟یوالکر شدهیچ! 

 : از طرف...هق هق... شاه شاه...هق هق ... استفان آمدن.نیکروال

 

 هفتم پارت

 جا ببر.  نیرو از ا ی: نترس! تو ملودمرد

 تام؟! یتو چ ی: باشه! ولنیکروال

 مهم تره!. ی: ملودتام

 دستوره!. هی نی! ادی: باز کنسرباز

 : اومدم.تام

 رو باز کرد سربازها داخل اومدن دست تام رو گرفتن و گفتن: در

 

 .ادیبا ما م نی: اسرباز

 

 .امی: منم منیکروال

 

 زدن و گفتن: یپوزخند سربازها

 : چه بهتر!.سربازها

 کردن. دن،یشروع به خند سپس

 رونیزد. تام و ب یکرد و لبخندهاش رو بازو بسته تر بغل گرفت و به تام چشم دوخت. تام چشماز ترس من رو محکم نیکروال

 بردن..
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 چیه می. اون قسمت که ما بودمیدیساعت به وسط جنگل رس می. بعد از نمیو تام رو سوار اسب کردن و به راه افتاد نیکروال 

ام با ت خوانیکه م دیدراومد، انگار فهم نیکروال غینداشت. تام رو به وسط اون محدوده برد رو دو زانو نشوندنش. ج یدرخت

 کنند. کاریچ

 گهیگلوش گذاشت؛ سرباز د ریسرباز با خنجر به سمت تام رفت و خنجر را ز کی. دندیخندیو سربازها م زدیزجه م نیکروال 

بچه چهار  کی یبرا یبد یبودم و چه صحنه  نیبغل کروال یتام تو یرو به رو قیدق چارهیرو بست و من ب نیدر دهن کروال

 ساله!

 رفت.  یبه خواب ابد نیچشم کروال یجلو شهیهم یشد و برا حالیخنجر رو به گردن تام فشرد که خون فواره زد. تام کم کم ب 

 .کردمیم هیبوده! گر میکه شخص مهم زندگ دونستمیم دیکشیم ریت قلبم

 هیاومد که از شدت گر ی. به سمت منستیگریبر جسد تام م نیچنان کروالهم یکه رفته بودن ول شدیم یساعتکیسربازها  

 شده بودم من رو بغل کرد و گفت: حالیب

 ! گلم بخواب بخواب! شهیم داریب یبه زود دهینکن! بابا خواب هیمامان گر زی:عزنیکروال

 برام گنگ شد. نیکروال یکم صدا کم

 

 هشتم پارت

 

 صدام برام مفهوم شد . جلو رفتمزدمیحرف م یخانوم هیبا  هیداشتم با گر دم،یرو د خودم

 ...انجام....بدم؟!...هق هقتونمی...کار...میمن...چ -

 !؟یای! با من میماست ملود یایدن یتو، تو ی: جاخانم

 العاده ناراحت گفتم:فوق یفکر فرو رفتم بعد از چند لحظه با لحن به

 باشم!  دیمف نیسرزم کی یبرا شمیحال مام خوشاضافه جانیمن ا -

 زدم. یتلخ یلیخ لبخند

 

 ! سوختی! مردمک چشمانم مسوختیموهام م شهی. رکردیهام درد مکم چشمام رو باز کردم بال کم

 بغلم و سفت بغلم کرد. دیو پر دیکش غیج د،یتا من رو د کایجس

 ! یکنیهات رو باز نمچشم گهی! فکر کردم دی: واکایجس

 !هیگر ریسپس زد ز 

منو دختر  نینفر به نام کروال هیکشتن. اسمش تام بود و  میرو هم جلو گهینفر د کیانم  بوده مام یکه گفت یقبل از اون کایجس -

 .زدیخودش و تام صدا م

اسم پدر و  یواقعا متاسفم ول زمیگفت: عز میمال یکنارم نشست و با لحن کایپاهام گذاشتم. جس یرو بغل کردم و سرم رو رو پاهام

 و تام هست. نیمادرت کروال

 «!دونه؟یرو از کجا م هانیا کایفکر نکردم که جس نیموقع اصال به ا اون»

 !؟یفهمیرو م هانیتو از کجا ا ی: راستکایجس

 .ادیم ادمیاز خاطراتم رو  یقسمت شم،یم هوشیزدم و گفتم: هر وقت ب یتلخ یلبخند

 

 نهم پارت
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بد تر! پاشو  گهیکه د یهم زرت و زرت غش کنتو میراه هستدو هفته تو  یجورنی. هممیفتیراه ب دی! پاشو باگهی: خوب دکایجس

 پاشو!

 گفتم: نیخنده بلند شدم در همون ح با

 حالم که دارمت!خوش -

 غار بازه! دستم رو جلوش تکون دادم. هیدهنش قد  دمیسمتش د برگشتم

 ! شده؟ی! چکای! جسکایجس -

 هات رو!! بالی! وای: واکایجس

 مگه؟! شدهیچ -

هام بلند و بنفش رنگ شده بود تا نوک پام هام گرد شد. بالتر شده بود. نگاهشون کردم. چشمالعاده نرمهام دست زدم، فوقبال به

 .دیرسیم

 : موهات!یجس

 کردم؛ بلند تا کمرم و بنفش پر رنگ! . نگاهشون

 هاتم پررنگ شده: چشمیجس

 !یدست بزن یتونینم گهید یکی نیا گفت: باور کن به یهام دست بزنم که جسبه چشم خواستم

 . با حرص گفتم:دیبلند خند بعد

 شدم؟! یشکل نیکوفت حاال چرا ا -

 ...کهنی: فکر کنم به خاطر ایجس

 خوب! - 

 نگاهم کرد. یچپک

 !یلیخون اص هیتو  کهنی: فکر کنم به خاطر ایجس

 

  

 دهم پارت

 

 ...ل؟!یخ...و...ن...ا...ص... -

 یبا صدا. «لیخون اص» گشتهیدو کلمه م نیحول هم میکل زندگ کنمیآشنا بود. احساس م یلیبرام خ لی! خون اصلیاص خون

 از فکر دراومدم: یجس

 !ه؟یاسمت چ یدیتو خواب هات نفهم یراست -

 !یفکر کنم ملود -

 ها!جا رو نگاه کن تک شاخ: اونیجس

 نداشتن. ینگاهش رو گرفتم، اسب بودن شاخ رد

 شاخ!ند نه تکاها اسباون گم،یم یول یناراحت بش خوامی! نمهاگمیم -
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 پس کلم! دینگاهم کرد و محکم کوب یفیاندر سه عاقل

 .گمیدارو م دیرو نگاه کن. اون اسب سف اشهیاند. بقها معلومه اسبکل اون: عقلکایجس

 .دمیاهم! اهم! د -

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 .کننیمون ممحاکم نیواگرنه به جرم تجاوز به سرزم میدار ازیشون نبه اجازه میمحدوده رد بش نیاز ا کهنیا ی: براکایجس

 اروم گفت: یجس میشون رفتسمت به

 بهمون بدن. یحساب یمالگوش هیشون تند باشه و اجازه رفتن بهمون ندن و فقط امکان داره اخالق ی: ملودسکایج

 دهنم رو با صدا قورت دادم. آب

 !ادیبا من از کتک خوردن بدم مبا یا -

 العاده لوس ادامه دادم:فوق یصدا با

 حساسه! یلی! پوستم خ؟یدونیم -

 مون برگشتن.به سمت یها عصباسب کا،یبلند جس یخنده یصدا با

. به سمتمون اومدن؛ دورمون حلقه زدن از ترس داشتم پس میدینگاهمون کردن که گرخ یمون برگشتن و جوربه سمت یعصب

 زد و گفت: یها به من افتاد. پوزخنداز اسب یکی. نگاه افتادمیم

 !ییترسو لیاصچه خون نی: نگاه کناسب

 

 ازدهمی پارت

 

 داد. تیجاش رو به عصبان ترس

  دیمشاخ بال دار، تک کیاگه خودت هم  یعنی! ؟یگیخودت م یبرا یعمو! چ یاو -

 نیکروال انیو لحن ب اوردیقطره خونش خم به ابرو ن نی. شجاعت تام که تا آخریمونیتام م نیزد و گفت:خوبه! ع یلبخند اسب

 قطره خونش با صحبت کردن تونست همه رو...  نیکه تا آخر

 وسط حرفش و گفتم: خر کنه! دمیپر

 نگاهم کرد و ادامه داد: یچپک

 متقاعد کنه! . ری: نخاسب

 !ن؟یشناختیشما پدر و مادر من رو م ی...چ...ش...م! راستچ -

 رو نشناسه؟! کنندیهاشون جون خودشون رو فدا مجون بچه یرو که برا یکه کسان هی: کاسب

 هاشون؟!بچه -

 یتونی. حاال هم میاریتا حافظت رو به دست ب یکن داشیپ دیداشتن که خودت با ی. قبل تو پسریهست ی: آره تو بچه آخراسب

 بعدش به خودت اعتماد کن! ،یبرس یدو راه هیبرو تا به  طورنی! همیبر

 گفتم: کایتنها گذاشتن. روبه جس« به خودت اعتماد کن!»و رفتن و من و با عبارت  دندیدو گهید یبا اسب ها عیسر سپس

 عجب کتکش درد داشت. -
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 دوازدهم پارت

 !؟یکنی: من رو مسخره میجس

 هم هست؟! یاگهیمگه کس د -

حواسم  کهنیا یچه برسه به مِن ترسو! برا گهید ترسوند؛یکه آدم پنجاه ساله رو هم م یبود به طور ی. جنگل مخوفمیراه افتاد به

 رو پرت کنم شروع کردم به آواز خوندن.

 رقصمیخونم با بلم رون م یم -

 شب و ماه نقره افشون! مونیبا ن 

 از تو آسمون کشهیسر م 

 از رخ کارون  خوادیبوسه م 

 امشب شب رقص و ساز و آوازه  

 دل من در اوج پروازه... مرغ

 .کردیرو نگاه م وانهید هینگاه کردم. انگار داشت  یجس به

 ! ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا هیها؟! چ -

 مزحکه! یلی: چون صدات خکایجس

 رو درآوردم. اداش

 خودت بخون. ،یگیصدات مزحکه! اگه راست م -

 : باشه!کایجس

every nights in my dreams 

 میاهایشب در رو هر

i see you 

 نمیبیرا م تو

ifeel you 

 کنمیرا حس م تو

there is how i know you go on 

 زنهیقلبت برام م فهممیاست که م گونهنیا و

 

 

 زدهمیس پارت

far across the distance and spaces between us 

 ما هست نیکه ب ییدور و جاها فاصله

you have come to show you go on 

 یدیکه ادامه م یتا نشون بد یاومد تو
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near far wherever you are i believe that the heart does go on 

  زنهیدارم که قلبت برام م مانیمن ا یدور هر کجا که هست کینزد

 !شترق

 بود؟! یچ یصدا -

 !دونمی: نمکایجس

 ها بود.صدا از طرف اون کاکتوس -

. موجود میدی. از جا پردیپر رونیمانند ب رهیموجود دا کی دفعهکیجلو رفت.  شدینم گهیکه د یی. تا جامیها رفتسمت کاکتوس به

 نیکه به ا ییگربه مانند داشت با شاخک ها لیبیکه ترسناک باشه؛ س شدیباعث م نیداشت! هم یحیبود صورت کر یگرد و چاق

سرجاش خشک شده  یا قهیهاش ترک داشت. چند دق شهیهم چشمش بود که ش یارهیدا مین نکیع هی. رفتیسمت و اون سمت م

 !د؟یکش غیبود که ج ی: کدوم احمقدیو داد کش دیاز جا پر هویبود، 

 

 دخترونه بود. . افشیبلعکس ق صداش

 .خوندمی! من داشتم آواز مدینکش غیج ی: کسکاگفتیجس

 خوشگلم آورده!  نکیسر ع ییآواز نخون چون صدات مضحکه! نگاه کن چه بال گهید یول یهرچ :موجود

 !یآواز نخون گهیرو شکوند! بهتره د شهیصدات ش کایجس -

 سرش رو به حالت قهر برگردوند. کایجس

 

 چهاردهم  پارت

 !میبر گهیبهتره د کایجس -

 موجود گفت: م،یکه دور شد یقدم چند

 

 !امیبه کارتون م دیباور کن ام؟ی...شه من هم باهاتون بی...می...مگمی: مموجود

 !کایندارم. جس یمن که مشکل -

 .یایب یتونیندارم، م ی: من هم مشکلیجس

 ! شیحال شدم! سربازها به پخوش توندنی! از دن؟یریکجا م نیو دار دیهست یهستم و شما ک ی! هورا! سالم من امولی: اموجود

 گفت: م،یستیما ن دید یکه دور شد، برگشت وقت ذرهکیرو مبهوت گذاشت.  کایو رفت. من و جس دیرو کش راهش

 .گهید نیای! بن؟یپس کجا موند -

 !ای! بی! امیام -

 !ه؟ی: چیام

 .میاز اول شروع کن ایمون خوب نبود، باول دارید ایب

 اومد.. ی: باشه! وقتیام

 :گفتم

 یچ گهی! دجانیاومدم به ا یجورملکه که بفهمه من چه دارید میریم میدار کاستیهم جس نیهستم! ا یخب سالم من ملود -

 !؟یگفت
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 حال شدم!خوش دنتونیآروم گفت: از د کایجس

 !شی! حاال به پمیخوشحال شد دنتیآها ماهم از د -

 ...شهیدوران داده م« اسارت»نقطه به نام  کیدور  میبرسم، زندگ یکه به دوراه نیبدونم هم کهنیبدون ا میخنده به راه افتاد با

شاد و خرم  کایخسته شد و کول کردنش به عهده من افتاد. جس یساعت اول ام می. همون نمیساعت بود که راه افتاده بود دو

 برگشت سمت من و گفت: 

 

 پانزدهم پارت

 ..نمشیبیاوناهاش، دارم م ی! دوراهی! ملودی: ملودکایجس

 .میراه رو اشتباه اومد کردمیکم کم داشتم فکر مخدا رو شکر!  یوا -

 بهش. میدیتا رس میرو تندتر برداشت هامونقدم

 !م؟یاز کدوم طرف بر دیحاال با یگفت: ملود کایجس 

 !دونمیواقعا نم -

 .میاز کدوم طرف بر دونستمیها نگاه کردم تک شاخ گفته بود به خودم اعتماد کنم! نمراه به

دو  آمد؛یمون م. به سرعت به طرفشدیم دهیاالغ کش کیبزرگ که توسط  یگار کیحواسم رو پرت کرد.  یگار یصدا

به خودم  کایجس یدستش بود با صدا یها چماغ بزرگاز اون یکیهستن!  یداد که چ تشخص شدیموجود پشتش نشته بودن و نم

 اومدم.

 آدم ربا! یوهای! بدو دی: ملودکایجس

 !ربا؟یچ یچ -

 برخورد کردم. نیبه زم یگفتم و با ام یرو پشت سرم احساس کردم. آخ یموقع درد بد ونهم

فکر  ذاشتینم یگار یها. کمرم خشک شده بود؛ دست و پام بسته بود. تکونگذشتیساعت م کیبه هوش اومده بودم،  یوقت از

 !میریم میکجا دار دونستمیسمت چپم بود. نم یسمت راستم و جس یکنم. ام

   

 !م؟یریم میکجا دار کایجس -

 !دونمی: نمکایجس

 ها بلند شد. وید یصدا ستاد؛یا یبد یبا صدا یگار

 .ریبدو اون دوتا انسان رو هم بگ ی. چارلمیداشت یخوب دی: به! به! به! امروز صکی وید

 چیها بدون هرو گرفت. اون گهید یشد و اون دوتا ادهیپ یکردم. چارل دایپ ازین ییزدن که من شخصاً به دستشو یطانیش قهقه

 بودن.  دهیکش نییچون کاله و شنلشون رو تا چونه پا شوننمیبب تونستمیسوار شدن. نم یاعتراض

 گفتم: کای. رو به جسنمیکنجکاو شده بودم که صورتشون رو بب یحساب

 

 شانزدهم پارت

 سیپ سیپ -

 :ها؟!کایجس

 !نمیشون رو ببصورت خوادیاول! دلم م -
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 من هم! :کایجس

 گرفتن؟! یچ یما رو برا یدوم! جس -

 !دونمی: من چه مکایجس

 

 هفدهم پارت

 دوم -

 :ها؟!کایجس

 گرفتن؟! یچ یما رو برا -

 یخواینداره، م ی! براشون هم فرقکشنیم یگاریبعد تا آخر عمرشون ازشون ب رنیگیها رو مانسان وهای! دیملود نی: ببکایجس

 ! سالانیم ای یبچه باش

 کایجس یکنم. با حرف بعد یگاریکه بخوام تا آخر عمر ب کردمیبلند قورت دادم. اصال فکرش رو هم نم یدهانم رو با صدا آب

 لرز به تنم افتاد.

 یسنگ رو بلند کنن و تا مصافته طوالن دیبدبخت برده هاشون با خورن،یسنگ غذا م یتو وهایفکرش رو بکن د ی: راستکایجس

 ببرن.

 م و گفتم:کرد یخنده ا تک

 !خورن؟یتو سنگ غذا م یچه شکل -

 !دونمیرو م یهمه چ نیهم یکردم، برا یزندگ وهایمن کل سال با د کهنینه ا یدونی:مکایجس

  

 من رو بزن! ایخوب بابا! ب -

 : َچشم!کایجس

 انداخت. نییها دستش رو پااز اون یکی یرو باال آورد که من رو بزنه اما با صدا دستش

 .کننیکاسه استفاده م یو به جا تراشنیسنگ رو م یها تو: اونطرف

 !؟یکرد یزندگ وهای: اِ! نه بابا شما چند سال با دکایجس

ام رو که توجه یزیچ نینگاه کرد اول کایبه جس یکردم؛ وقت سیانداخت که من به جاش خودم رو خ کایبه جس ینگاه کی طرف

 بهش نگاه کردم. یتام انداخت. با سقلمه جس ادیبود. صورتش بدجور من رو  شیآب یهاجلب کرد چشم

 تموم شد! شیآروم گفت: خورد یلیخ یبا صدا کایجس

 !؟یچ -

 

  جدهمیه پارت

 ؟یریچرا نم ی! حاال ولش کن تو که بال دارگمیرو م : پسرهکایجس

 کجا؟! -

 .گهید گمیرو م رونی! ب؟یها! خنگ شدکرده ری: بابا پسره بدجور تو گلوت گکایجس

 بزار امتحان کنم. ،یگیراست م -

 از مردها به صدا دراومد: یکیهام رو تکون بدم که اون بال خواستم
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 و قدرت پرواز هم ازت گرفته. هییهات بستن، جادوکه به بال یریتالش نکن اون زنج خودی: بمرد

 گفتم: کایرو باال انداختم و رو به جس ابروم

 !زننیم بیذره عج هی -

 حرفم تکون داد.  دیسرش رو به منظور تائ کایجس 

راحت سرش رو  الیبا خ ی. نگرانش شدم به سمتش که برگشتم دهنم باز موند؛ چون اماومدیدر نم یاز ام ییمدت صدا نیا تموم

 یخروپف ام یپوش حواسم رو پرت کرده بودن که اصال صداشنل یقدر مردهااش بلند شده بود. اونو خروپوف نیگذاشته بود زم

 .دمیرا نشن

 بابام بود و گفت: هیشب یلیکه خ یرو کرد به سمت مرد مرد

 رو تموم کنم  وهایکار کل د دیبا گهید دفعهنیا - »tob«! یتوب

 به هم هستن. هیو تام چقدر شب یتوب کهنیرو گفت، ذهنم رفت سمت ا نیا یوقت

 بش رو داد:جوا یتوب

 !  م؟یج یتوب یتونیکه م یمطمئن -

»Jim« 

 !؟یبه من اعتماد ندار نقدریا یعنیداداش!  یرفت و گفت: مرس یبه توب یاهست، چشم غره میاسمش ج دمیمرد که فهم یکی اون

 

 رو کرد به من و گفت: ینذاشت. با حالت عصبان میبزنه که ج یآمد حرف یتوب

 !؟ی! چرا به ما زل زدیجا هست که زل بزنهمه نیا -

 گفتم: یستیهم بدون رودربا من

 

 نوزدهم پارت

 ! نمیبیدارم منظره پشتت رو م -

 شد.  بیدهنم قرار گرفت و بعد غ یازش بلند شد و به سمت من اومد؛ بخار جلو یرنگ دیدستش رو تکون داد که بخار سف میج

 . ومدیاز گلوم درن ییبگم اما صدا یزیرو باز کردم که چ دهنم

 !؟یمتعجب گفت: تو جادوگر کایجس

 به حال تو داره؟  ی! چه فرق؟یجواب داد: خوب که چ یتوب م،یج یجا به

 یکلفت نیخوایما رو نجات بدن! اگه خودتون م توننیجناب م نیا خورهی! اگه بهتون برنمدهایکرد و گفت: ببخش یاخم کایجس

 ندارم. یحرف گهیمن د ن،یکن

 توجه کردم. یو توب یشدم و به ادامه بحث جس الیخی. بادیاز گلوم در نم ییصدا دمیبزنم که د یحرف اومدم

مثل  یول میتون بدبود که االن نجات نی! قصدمون انیش کاریشما ب خوامیگفت:نه بابا نم تیبهش بد برخورد با عصبان یتوب

 !یکن یکه کلفت یمشتاق یلیخ کهنیا

 . ختمیر کایسر جس یبرداشتم و رو یبود، مقدار یخاک کف گار یابزنم، ذره تونستمیه نمک حرف

 زد.  یکه انگار دلش خنک شده بود لبخند یتوب

 ادامه داد: یمن گفتم. با حالت مظلوم یچ کیزد و گفت: حاال  یینمابود گند زده، لبخند دندون دهیکه فهم کایجس

 !ن؟یمون بدنجات شهیحاال م -
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 هاش رو لوچ کرد و لباش رو جلو داد، مثال خودش رو لوس کرده بود..چشم کایجس

 

 ستمیب پارت

لب زمزمه  ریز یزیافتاد که داشت چ مینگاهم به ج نی. درهمون حدمیخندیم صدایهوا رفت. من هم داشتم ب یصدا خنده توب 

به پاش  خواستمیپرت کردم، م میرداشتم و به سمت جب زهیرچند تا سنگ نیهم ی. طاقت صحبت نکردن رو نداشتم. براکردیم

دست  هیهاش سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. چشم یعصبان میبودم که ج امیریبه سرش خورد. تو کف نشونه گ یبخوره ول

 من رو در خودش حل کرد. یاهیو س دیکش ریکه نگاه کردم سرم ت یهاش! وقتتو چشم یمردمک چیبود، بدون ه دیسف

 کمیوستیب پارت

بند  امهیگر کردیم یبده. هر کار یداربهم دل خواستیبغلم کرد. انگار م یکی یچ یبرا دونمینم یول کردم،یم هیگر داشتم

 :گفتیمدام دختره بهم م اومد،ینم

تا بچه! بد اره و هشتذره چاقه و کچله! سه تا زن د هیکه  نهی! فقط تنها مشکالش اهیمرد خوب یاحمد ی! آقایآروم باش ملود -

 ها!  .داره ییعجب اشتها یاحمدیآقا شییخدا یول شنیهاش باهات بد م! منتها زناشیسوگول یشی! مستین

 صدا اومدم: به

 مرد پنجاه ساله بشم؟! هیزن  دیسال! با! آخه من چند سالمه؟! فوقش پانزدهتایآز -

 ونه! پنجاه نه؛ چهلزمی: عزتایآز

 داره؟ یسال چه فرق هیآخه  -

زمختش گفت: عروس  یمرد چاق و کچل و قد کوتاه اومد تو و با صدا هیدر رو باز کرد.  تای. در زدن؛ آزهیگر ریزدم ز دوباره

 هست.  تینکن، امشب عروس هیهم گر گهیعروست رو بپوش! د! پاشو لباسکنه؟یم هیخوشگلم چرا داره گر

 شد. شتریب امهیگر شدت

شون . متعجب نگاهدمیسرم د یحس کردم. کم کم چشمام رو باز کردم که سه تا کله رو باال میشونیپ یرو رو یدست یِ گرم احساس

 کردن، کرد.  هیبغلم و شروع به گر دیپر کای. جسکردمیم

 گفتم: کایبه جس رو

 !شده؟یچ کایجس -

 ...یداشت ی! چه سرنوشتزمیعز یگفت: ملود هیبا گر کایجس

 :دمیپرس متعجب

 

 ودومستیب پارت

 !؟یدونیتو از کجا م -

 رو نشون ما داد.  یدیدیکه م یزیبا جادو چ میج ،یشد هوشیب یگفت: وقت نیکمکم کرد بلند بشم در همون ح کایجس

 هامیمجلس ترح ادیمن به شدت خندم گرفته بود.  یشده بود. همه ناراحت بودن ول داریهم ب یصورت همشون نگاه کردم. ام به

 افتادم. 

 شون رفت. نگاه همه به سمت وهایاون د یصدا با

 ..میشیم کیبه زمان اسارت شما نزد می! دارنیحال باش: خوشدیسف وید

 بودن. لکسیر یو توب میج یخوند ول یو ام یاز چهره من، جس شدی. ترس رو مدنیخند بلند
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به وجود اومد.  یارهیدا میشتن. چند قدم مونده تا برخورد به کوه، نندا ستیا ای دنیچیانگار قصد پ میرفتیکوه م هیبه سمت  میداشت

 یو داد به خوب غیج یرفته بود تا قله از اون فاصله هم صدا یچیپ چیکردن. ادامه راه پ رهیدا میرو وارد ن یبدون مکث گار وهاید

که از  دمیرو د یمن رو به خودم آورد. به سمت منبع صدا که برگشتم ام یاسکسکه یمشخص بود. قرق در افکارم بودم که صدا

 ترس به سکسکه افتاده بود. 

 یکه کس نهیبه خاطر ا ؛یات رو کنترل کن! بهتره ترسدهیقدرت م وهای! آروم باش! ترس تو به دیگفت:آها یرو به ام میج

هاشون رو تا برده سازنیو ترسناک م کیتار یجاها یاشون رو توهها معموال خونهکنه. اون داینجات پ وهاینتونسته از دست د

 ها قدرتمند بشن خوب؟! پس آروم باش!بترسونن و اون

 ...ی: آها راستیجس

 زد.)چه قلمبه سلمبه( کایمهر سکوت بر لبان جس یگار ستیا

 شدند و به سمت ما اومدن.  ادهیپ وهاید

. شوندنیکوب نیکردن و محکم به زم شونادهیرو گرفتن و با شدت پ یو توب میج قهی متیبودم. بدون مال رهیاسترس بهشون خ با

 دیبا خشم نگاهش کرد. دوباره مردمک چشمش سف می. جدمیهاشون رو شنخورد شدن استخون یبود صدا شتریب میشدت ضربه ج

 سرش و گفت: یرو دیکرد و دستش رو کوب یکیبدبخت هنگ کرد با داد رو به اون  ویشد. د

 جادوگره! . اروی! می: بدبخت شدکیوید

 

 

 ودومستیب پارت

 یانگار داشت خودش رو بازساز داد؛ی. بدنش تق تق صدا مشدیبخار بلند م شیهابلند شد. از دست میحرفش ج نیبا ا زمانهم

 .کردیم

 ی. امدیترسیم ِدش،یدیم یکه آدم خود به خود وقت یطور شدیبود. از تمام تنش بخار بلند م دیدست سف کی شیهاچشم چنانهم

 . میکردینگاهش م یحالبا تعجب و من با خوش کایبا لبخند و جس یکه غش کرد. توب

 .ستنین هانیقصد ما فقط ا میبا همون لبخند گفت: ج یتوب

 

خوند و دستش رو تکون  یلب ورد ریشد. ز دایپ شیهاچشم یرفتن و مشک نیآروم شد. کم کم بخارها از ب میرو که گفت ج نیا

 انگار جادوشده باشن، شروع به راه رفتن کردن.  وهایداد. د

 کردم و گفتم: کایاستفاده کردم و رو به جس تیموقع از

 !میفرار کن ایتا اوضاع آروِم ب کایجس -

 . میبه راه افتاد کایرو انداختم رو شونم و با جس یسرش رو به عنوان موافقت تکون داد. ام کایجس

وقت باز نشده! اصال مشخص نبود  چیکه انگار ه یبسته بود به طور یمون باز موند. در وروداز تعجب دهن میدیدر که رس به

 که درهست! 

 . کردمیباور نم م،یدر رد شد نیبودم که از ا دهیخودم ند یهابا چشم اگر

 به هوش اومده بود. کهنیام تکون خورد. مثل اشونه یاز رو یام

تعادلش رو از دست داد و با سر  هوکیو  ستادیصاف سرجاش ا خورد؛یو تلو تلو م زدیم جیگذاشتمش. هنوز گ نییاز کولم پا 

 کایگرفتم و به جس یمن را به خودم آورد. بالاجبار نگاهم رو از ام کایجس غیج وار،یبه سمت در رفت. درست موقع اصابت با د

 کسچیکه ه ییجا یکیتار یکه تو دمیرو د یوی. با دقت به اون گوشه نگاه کردم که ددادرو نشون  یاتش گوشهدوختم. با دس

 بود.  هوشیهاش بسته بود و انگار بنگاه کردم. چشم داد،ینم صیبدون دقت تشخ

 .مینشده، بر داریتا ب ای! بهوشهیانگار ب یجس -
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 ! یبود تا دستور یالتماس شتریب لحنم

به سمتش رفت. در دلم اغراق  کردم،یم هیگر گهیکردن داشت که بدون توجه به من که حاال د یادیانگار قصد سر ز کایجس یول

تکون  کی دیکه بهش رس یرو بلد نبودم. موقع ییمخصوصا در حالت من که جا ست،ینترس بودن هم خوب ن قدرنیکردم که ا

لحظه  هیبه سمتم برگشت. احساس کردم  یسخن چیراحت شد چون بدون ه الشیخ ربهش داد که من تا مرز غش کردن، رفتم. انگا

 بود. اهیهاش سچشم

 

  وسومستیب پارت

 

 بودم، شک کردم. دهیچه دتند بود که به اون یبرگشت. به قدر شیبه شکل عاد عیسر یول

 نبود.  یمیقد یکایاون جس گهیمحکم به سمتم اومد. انگار د یهاذره! با قدم کی یحت دم،یدیترس نم یاهاش ذرهچشم تو

 رو تند کرد  هاشقدم

که دستش  رفتیهمون پاره سنگ م ای. داشت به سمت در میکرد دنی. دستم رو گرفت و با هم شروع به دودیدویداشت م گهید 

 تخته سنگ بردمش، رو بهش گفتم: هیو به پشت  دمیرو کش

 یخواستیم ومد،یآخه احمق! اگه به هوش ن ؟یبهش دست زد یرفت ؟یخوردیم یچه گه ی! آشغال داشت! احمق! عقل کلوونهید -

 !؟یزیتو سرت بر یچه خاک

 . ریاز اون ورش نگ گمیبهت نم یچیه ی! هرچی: اودیکردم چون بهم پر شیعصبان یادیز

 بهش گفتم.)آره جون عمم!( کینگفتم، فقط چند تا فحش کوچ یزیشدم من که چ خشک

 کرده بود. بدون توجه بهش پشت سنگ نشستم.  یروادهیاون هم ز یکرده بودم ول یروادهیکه ز دونستمیم خودم

 !دونستمینم کردم؟یم کاریچ دیبودمش، حاال با دهیرو هم که از اون موقع ند یبسته بود ام در

رو از من  یرفتار نیانتظار چن دیاه از خودش بود؛ اون موقع که جلو رفت باحرف نزنم؛ اشتب گهیگررفتم که د میتصم کایجس با

 راهم رو ازش جدا کنم. خواستمیسرم داد زد، م یچی. به خاطر هکردیم ینیبشیپ

 ریگ کهنیطاقت ا گهیشده د لیتکم گهید تمیهمه اتفاق برام افتاده بود.  ظرف نینبود که به هوش اومده بودم و ا شتریروز  ب کی

اومد از ته  نییقطره اشکم که پا نیشمی. شومدنیم نییهام پازدم؛ اشک هیگر ریز یچارگ یرو نداشتم. از شدت ب وفتمیب وهاید

تنهاش  ومدیکرده بود دلم نم یکه بهم بد نینگاه کردم با ا کای. به جساومدیتونل آتش معلوم بود که بدون فرصت به سمت جلو م

که کنار  ییهاکه آتش با شدت به سمت بشکه نفت گشتمیشدن م میقا یبرا ییبه دنبال جا دمیخودم کش بزارم. دستش رو گرفتم و با

 که مثال در بود پرت کرد. یواریسمت د بهشد. شدت انفجار ما رو  دنیکیبود، رفت و باعث تر وارید

 

 «ولتیو»

  

راستش  ستین میاز جام پاشدم و به سمت مامان نرگس رفتم. مامان اصل دمی. باز هم همون خواب رو ددمیشدت از خواب پر به

اشاره کرد به سمتش برم. با اون شکم باال اومده  دیزن سوم بابامه، مامانم زن چهارم بود من بچه نهم. مامان نرگس تا من رو د

 بامزه شده بود. 

 

 وچهارمستیب پارت

 -. دمیباز هم همون خواب رو د مامان

 . ها جان مامان؟! ینیخواب ها رو نب نیا گهید دیدکتر شا میبر ایمامان ب زی: خاک به سرم! عزمامان

 رو روشن کرد.   ونیزیداداشم بچه هفتم، تلو لیسه
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 نگرانشم!  یلیخ ومد،یتا حاال ن شبیجان به نظرت بابات کجا مونده؟! از د: مامانمامان

 به ذهنم هجوم آوردن.  یریرفت سمت بابا که تصاو فکرم

 .کردیم ی)زن دوم بابا( که از ما جدا زندگ هیمامان آس شیشد و به راه افتاد، شب رفت پ نشیبود سوار ماش بابا

 بود! یاستغفرلله یلیخ هیدرو باز کرد و بابا به داخل رفت لباس مامان آس هیمامان آس یزد. وقت در

تموم بمونه، آخه  مهیتا کارشون ن هیپاشم برم خونه مامان آس گهیم طونهیتوبه! ش ایخجالت سرم رو تکون دادم استغفرهلل خدا با

 ! شهیخوب هست االن پاشم برم بهترم م یلیبا من خ یجورنیبابام هم نیدونیم

 دیحاال ولش کن شا زمیتنوتینه! م زم،یفنوتیه هیچ دونمینم نیبا ا دیاصغر برو روانپزشک شا نی! امروز با ازمینرگس:عز مامان

 ها مامان جان؟!  ؛ینیخواب نب گهیکنه که د یبتونه کار

 رو سرش.  زارهیبشه کل اون جارو م ریبگم؟! اگرهم که موادش د یآخه مامان من با اون معتاد برم دکتر چ -

 برو.  لی: خوب با سهمامان

 ...نی: مامان من امروز کار دارم بعدشم با الیسه

 ادامه داد:من اشاره کرد و  به

 .رمینم جاچیه -

 . سنینویبچه م یگناه پدر و مادرو پا نِ یهم شهیرفتارها عادت کردم! هم نیبه ا گهید

 چشم غره رفت. لینرگس زد تو صورتش و به سه مامان

 بزنه گفتم:  یخواست حرف تا

 مامان جان! ولش کن تنها برم بهتره!   -

 

   وپنجمستیب پارت

ناراحتم  یزیپوست کلفت شده بودم و هر چ گهیبه عبارت د ای خوردیبهم بر نم گهیاز غم نگاهم کرد. دپر  یابا چهره مامان

 . کردینم

 ساعت نگاه کردم ساعت شش بود.   به

به خرس گفتم  یعنی برد،یبود که شب بازهم خوابم م نیو جالب ا شدمیم داریغروب از خواب ب رفتمیچند وقت که مدرسه نم نیا

 ! یزک

  «یریوز  وریماگز»داشت جناب  یروانشناس معروف اسم جالب کیزنگ زدم مطب  هی

 لبخند رو به مامان نرگس گفتم:  با

  «یریوز یماگ» شهیها! مخفف اسمش ممامان اسمش چه باحاله -

رو به مامان گفت: بدو رفت سمت تلفن و  لیبود که سه نییاز شدت خنده دوال شدم. سرم پا زدم،یرفتم از خنده؛ قهقه م سهیر 

 ! ؟یرو دار مارستانیمامان شماره ت

 گفتم:  الیخیرو بلند کردم و ب سرم

 بود!  مزهیب دونمیم -

 گفتم:  لیجواب به سه بعد

 . دنیراهت م یهم بر ادهیبچه! پ یاو -

 زنگ زدم.  یریوز وریماگز یزدم. تلفن  رو تو دستم گرفتم و به مطب جناب آقا یلبخند اعصاب خورد کن و
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 : بله؟! یمنش

 ؟یریسالم خانم! مطب جناب وز -

 ! دیی: بله بفرمایمنش

 خدمت برسم!  خواستمیم -

 ؟ی: برایمنش

   

 وششمستیب پارت

 ! ریامر خ -

 

 گفت:  یعصبان یو منش شیشونیرو پ دیکوب لیرو گفتم، سه نیا تا

 . دی: خانم درست حرف بزنیمنش

 گفتم:  یتعجب الک با

 ! ندازن؟یرو راه م هاضیکه کار مر کننینم ریدکتر کار خ یگفتم؟! مگه آقا یمگه من چ -

 . دیبه بعد درست منظورتون رو برسون نیگفت: خانم لطفا از ا یبا آرامش مصنوع یمنش

 گفتم:  ییلبخند دندون نما با

 خدمت برسم؟ یچشم! حاال ک -

 : ساعت هفت یمنش

 چشم! -

با شلوار کتان و شال  دمیرو که داشتم رو پوش یینو ی. رفتم اتاقم، تنها مانتوشدمیحاضر م دیبا گهیبود. د میونشش ساعت

 بود، جونم سرعت! وپنجیوسدختر جهانم جهانم جهانم! ساعت شش نیتر پیبود. اصال من خوشت یمانتوم هم آب یصورت

  

 وهفتمستیپارت ب  

بود! ُمرده  کیش یمطب آ ی. نمادمیبعد رس قهیدق ستیباالتر. حدود ب ابونیتا خچهار هیبود  کیزدم. مطبش نزد رونیخونه ب از

 زن چهل ساله بود. به سمتش رفتم و گفتم: کی اشی. منشگشتیتو، زنده برم رفتیم

 . دمیخدمت رس ریامر خ یسالم خانم! برا -

 زدم.  ییدندون نما لبخند

 اشاره کرد.  یکرد و با دستش به سمت اتاق یاخنده تک

 طرف خانم! از اون دیی: بفرمایمنش

 مرد چهل، پنجاه ساله بود.  هینشسته بود؛  زشیکه پشت م دمیوارد شدم. دکتر رو د عیزدم و سر در

 اشاره کرد و گفت:  یبا دستش به سمت صندل دکتر

 ! خانم... دی: بفرمادکتر

 -هستم!  یاحمد

 !ن؟یبریرنج م یاز چ نییبفرما ی: خوب خانم احمددکتر
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رنج  یزیمامانم قصد داره حتما من از چ یول برمیرنج نم یزیاز شما چه پنهون؟ من از چ ستیدکتر! از خدا که پنهون ن -

 . نمیبیم بیعج یهاچند وقت من خواب نیدکترجان! ا الیخیرو ب هانیحاال ا برم،یم

  ؟ییها: خب حاال چه خوابدکتر

 ...هیجور هیهام راستش دکتر خواب -

 کردم. فیبودم رو تعر دهیرو که د ییهادر فکر فرو رفتم و تمام خواب -

 به دکتر گفتم:  نی. ناراحت و غمگکردیبا دهن باز نگاهم م دکتر

 . نیکنیکه باور نم دونستمیم -

 ودوتایبود که س ضیعر یتعجب رو گرفته بود؛ به قدر یجا یضیاز تعجب نبود؛ بلکه لبخند عر یخبر گهیچهره دکتر د در

 .دادیدندوناش رو نشون م

   

  وهشتمستیب پارت

 لب با خودش گفت: ریز

 . شهیداره آماده م ولتی! واری! طاقت بیملود -

لب  ونیجمله رو مد نیا دنیفهم یول شم،یرو بشنوم کر م یمهم زیچ خوامیم ی! نه! اتفاقا وقتزهیهام تکه من گوش نینکن فکر

 هستم.  میقو هیخون

 کنم؟  کاریچ دیخب دکتر جان! من االن با -

 سمت جلو خم شد.دستاشو در هم گره زد و گفت:  دکتربه

 شما...  ی: نگاه کن خانم احمددکتر

 کردم.  حیجملش رو کامل کنه، جملش رو تصح کهنیاز ا قبل

 نه دکتر! نگاه کن. دینگاه کن -

 هام نشون داده شد. دندون ودوتایکه س یزدم به طور یلبخند بندششیپ

 کرد.  حیو جملش رو تصح دیتو گلو خند دکتر

 . نیایمن ب شیتون تموم شد پخواب یدختر تو یکه ماجرا یوقت دی! شما حتما بایخانم احمد د،ی: نگاه کندکتر

 رو باال انداختم و در جواب به دکتر گفتم: ابروم

 چرا؟!  -

 گفت:  دکترخونسرد

 . گمی: چون من مدکتر

 نوچ!  -

 رو باال انداخت و گفت: چرا خانم؟! ابروش

 !گمیچون من م -

 حرفش رو به خودش زدم.   یو مجلس کیش یلیخ

 

 ونهمستیب پارت
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 من.  شیپ دیایب دی! باکنمیم دیتأک دیهاتون تموم شد باباشه هر وقت که خواب ادتونی نویا یخانم ول دیی: بفرمادکتر

 چرا؟ -

 خانم!  رونیب دییزد: بفرما داد

از جام بلند شدم؛ از  ینکنم! عصب دایرو پ رونیخودش کورم که راه ب نیرو نشون داد. انگار من ع رونیبا دستش راه ب سپس

 .. شدمیداشتم منفجر م تیاعصبان

 نرفته بودم که برگشتم و گفتم:  رونیدر ب از

 ! ختهیریب یلیتون هم خجناب اسم -

از گچ سقف  ییهارفته و پوزخندش، کامل از اتاق خارج شدم. با خشم در رو محکم بهم زدم که تکهباال  یبه ابرو تیاهم بدون

خودم خندم گرفت   یجیاز گ دمیکه رس ابونیبه خ رونیکه تو مطب بودن زدم ب ییها ضیو مر ی. بدون توجه به منشختیر

راست به طرف اتاق  کیبار دوباره داخل مطب شدم و ! بالاجیفیدستم بود نه ک یبودم به خودم و اومده بودم، نه گوش دهیچسب

 و گفت: دیزیبرخ یدرونم از خواب زمستون یکه ندا رونیب امیداخل بود اومدم ب ضیدکتر رفتم. درو باز کردم، مر

 .َدمییارواح گونه درونم گوش فراَدهم و فرا یگرفتم به ندا میمن هم تصم «؟یاون پررو نباش نی! چرا توعبرتو»

اش شکست.  شهیدفعه ش نی. ادمیرفتم و دوباره در رو محکم کوب رونیبرداشتم و ب زیم یرو از رو میو گوش فیرفتم ک 

هر دفعه  یکه کرده بودم، بودم. ول یاش به فکر کارشدم. تو راه همه یزدم. سوار تاکس میاز مطب ج یزنان به طور مخفسوت

 :دمیرسیم جهینت هیبه 

 حقش بود! -

بعد  هیرو حساب کردم و زنگ درو فشار دادم. دوثان یهستم. پول تاکس سیکه من چقدر خب نیباش دهیشماهم فهم دیبا گهی! بله دواال

 داداشم ) بچه سوم( در رو باز کرد:  نایس

 ! هیعصب یلیتو که بابا خ ای! نوی: ونایس

 : دمیپرس یجیگ با

 چرا؟ -

 دعواش شده! تو برو خونه ما..  هیبا مامان آس ستیها نحرف نی: االن وقت انایس

 بره. رونیاز ذهنم ب ریاون شب افتادم. سرم رو تکون دادم که اون تصو ادیکه اومد  هیمامان آس اسم

 

   امیس پارت

 ست؟ خونه میمر نایس -

 برو.  عی: آره فقط سرنایس

 ...  زهیچ نایباشه باشه! فقط س -

 ! بدو بگو تا بابا، مامانم رو نکشته.. ستیِمن کردن ن -االن وقت ِمن ولتی: ونایس

 گفتم: عیسر نیرو خوند؛ بنابرا ینگران شدیهاش مچشم از

 من پول ندارم. ینیس -

  

شد  یو پنجاه هزار تومان درآورد و گذاشت تو دستم. بعد رفت تو و در رو پشت سرش بست. عجب روز بشیکرد تو ج دست

 به پنجاه هزار تومان تو دستم انداختم. ینگاه طنتیامروز! با ش
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 یغذا هیخودم رو به  تونستمیم نی. با ادادیپول بهم نم قدرنیا وقتچیول ه شدیمند حساب مبابام جزء قشر ثروت کهنیا با

 میمرقدر داداش گلم بود! همون نایرو تحمل کنم، هر چقدر که س میوقت الزم نبود دست پخت مرخوشمزه مهمون کنم! اون

 داداش خلم بود. زن

داداش مظلومم نشم! واال خودش زن داره اون فداش بشه! قدم اول رو  یفدا یاله زه؟یریفلفل دلمه م یتو قرمه سبز یک آخه

 مشخص شد.  لیبرداشتم که برم در باز شد و قامت سه

 ! کشتتیم ،یخرج کرده باش نیماش هیاز کرا شتریگفت که بهت بگم اگه شب ب ینی! سویو ی: اولیسه

 (لی) مخفف سه یباشه بابا سه -

 مواظب خو... -

 ! مشتاق نگاهش کردم. گهیخودت باش! االن م گهیم االن

 هم باش! خدافظ! خانممی: خورشت مرلیسه

اندازه  اهنی! اکشتمیبعدش بابا بعدش اکبر )بچه دوم ( رو م لیسه نیداشتم اول از همه ا یی. اگه قدرت ماورادیرو لبم ماس لبخندم

 سال عمرم، من رو زجر داده بودن!  وچهارستیب

قدر دوسش داشتم که قدر ازش متنفر بودم که بکشمش نه اونفکر کردم که چقدر دوسش ندارم نه اون لیلبخند درو بست. به سه با

 هام به وجود اومد. لکپشت پ یریرو حفظ کنم که تصاو میهام رو بستم تا خونسردبه خاطرش خودم رو به آب و آتش بزنم. پلک

 نیبود، تو ماش ی. موقع عروس گردوندشیپرستیعاشقانه م لیبود که سه یکس شیازدواج کرده بود. ستا شیبود که با ستا لیسه

 ...کهنی. تا اکردنیاش نگاه عاشقانه ردو بدل مهمه یو ست یسه

به در راننده  قایدق نشیماش یو جلو دهیکنترلش رو از دست م نیماش هی رسه،یکه داداشم به عشقش م یزمان شدینم باورم

 ! دهیداداش مِن که تو بغل تازه عروسش جون م نیو ا کنهیبرخورد م

    ؟یکنیم هیگر ی! چت شده چرا دارویبهم انداخت و گفت: و یاومد.  نگاه پر تعجب رونیدر رو باز کرد وب لیسه

 کمیویس پارت

داره  یبود چه فرق طورنیهم قایحال من هم دق« !میشون دارکه چقدر دوست میتا بفهم میرو از دست بد نموزانیعز دیبا شهیهم»

 . ستیزنده ن گهیچند وقت د یبفهم ای یرو از دست بد زتیکه عز

 خودم رو انداختم تو بغلش. متعجب نگاهم کرد. رو بهش گفتم:  یحرف چیه بدون

 دوست دارم؟! قدرنیچرا من ا یسه -

 متعجب جواب داد:  لیسه

 چون من دوست ندارم! -

 وار گفتم: به شونش و تأسف  زدم

 ! ؟یقدر خر نیچرا ا -

 ! ی: چون تو  خر ترلیسه

 . دمیبه شونش زدم و پا به فرار گذاشتم. صداش رو پشت سرم شن محکم

 ! یخر یلی: خلیسه

 داد زدم:  بلند

 ! شتریتو ب -

 ذهنم رو مشغول کرده بود. یگرفتم. در طول راه سوال یخنده تاکس با

 تو ذهنم؟!  ادیم اشندهیآ کنم،یفکر م یچرا من به هرک 
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 خودش رو انداخت وسط معرکه. یاگهید سوال

 -آمد؟!  یبه سر ملود چه

شد. من هم سرم  هوشیسرش به سنگ برخورد کرد و ب کای. جسمیپرتاب شد رونیشد و ما به ب بیتا برخورد سنگ غ هیثان چند

 ره؛یبود که آتش بگ کیافتاده بود، نزد هوشیدم در ب یام کرد،یم شرفتیداشت پ شی. آت زدمیم جیبه درخت برخورد کرد و گ

بهمون، به  دیآتش رس دمیرو تکون دادم و به سمتش پرواز کردم. بهش که رس هامبال نیهم یکند بودم برا یلیسمتش. خ دمیدو

در  یجمع کردم. آتش دورمون رو فراگرفت؛ منتظر مرگ دردناک یهامو دور خودم و امشکمم و بال یرو توپاهم  یزیطور غر

 میج یه که برام مثل قرن گذشت. با صدایرو هم حس نکردم. بعد از چند ثان یسوزش ینشد! حت یخبر یبودم ول یسوز شیاثر آت

 به خودم اومدم.

 

  ودویس پارت

 اش کم شد. شدت شی! پرنده پاشو! آتی: آهامیج

خواند و دستش  یورد میج شدم،ی. آتش کم شده، در همون حال که داشتم بلند مگهیراست م دمیسرم رو آوردم باال که د متعجب

 شیات نیکه دراز کرده بود فرو رفتن. َشستم خبر دار شد که ا یها گرفت. تمام آتش ها به سمتش امدن و در دسترو به سمت آتش

 جناب جادوگره.  نیهمسر  ریز یباز

 نیب یمیقد یریدرگ هیجواب داد: به خاطر  یکه توب دمیحمله کردن رو پرس وهایبه د کهنیزنده نمونده بود، علت ا یوید چیه

 ! وهایام و دخانواده

 یام شیسر دادم و پ یاروز نگذشته خانم عاشق شد! خنده هیکرد؛  یبه توب یانگاه پر از عالقه کاینداد. جس یا گهید حیتوض

 . کردینگاه م کایرفتم که با بغض به جس

  ؟یشده؟! چرا ناراحت یچ یام - 

  یچیآمد وگفت: ها؟! آها! ه رونیفکر ب از

ام پاک شده بود، به هوش آمدم حافظه یزود تر شروع به حرف زدن کرد: باشه بابا التماس نکن!  از وقت یبگم که ام یزیچ آمدم

که باور  دونمی! مینه ام هیلیاسم من ام کهنیاومد! ا ادمی یاگهید زی. کم کم چستیبدن مال من ن نیا کهنیجز ا ومدینم ادمی یزیچ

 . امیبدن به هوش ب نیبا ا کهنیآب افزار بودم! البته قبل از ا کیبود که من  نیآمد ا ادمیکه بعداً  ییهااطرهخ نیاز ب یول یکنینم

 .کردمیدهن باز نگاهش م با

 !یلی... امیام -

روز انداخت، قبال  نیکه من رو به ا یجادوگر کهنیبود. مثل ا ادمیهم  یاگهید زینگاه غمناکش رو بهم دوخت و ادامه داد: چ 

که منبعش روح بوده با  گشیبدن جا گذاشته و نصف د نیا یکه داشته رو تو ینصف قدرت نیهم یبدن بوده و برا نیا یتو

 خودش برده. 

  -! یجادو کن یتونیتو االن م کهنیا ینعیپس  

 از دونستن ِورده! اشهیدرصد؛ بق ستیاستعداد پنجاه درصد، تجربه ب  درصد،یس ی: نه به طور کامل! جادوگریام

 !یقیچه اطالعات دق -

 

  وسهیس پارت

 .  کنمیم قیجادو تحق یبدن جادو داره، دارم درباره نیا دمیکه فهم یزد و ادامه داد: از موقع یلبخند

 ها! َکلَک د،یکنیپچ مبا هم پچ یگفت: چ دیبه سمتم اومد. بهمون که رس کایبزنم که جس یاگهیحرف د آمدم

 !یچیه -

 . دیبه گوشم رس مونیکیدر نزد یاز پشت درخت ییزدم. صدا ییدندون نما لبخند
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 - ن؟یدیصدا رو شن نی! شما هم اهابچه

 : نوچ! یلیام

 : اصالً!کایجس

 درونم گفت:  یخرس گونه یقدم مونده بود برسم که ندا کیسمت همون درخت رفتم،  به

 ایکه از پشت درخت  یی! تجربه ثابت کرده که هر صدا؟یاریدر ب یها چل بازرمان تیشخص نیا نیع یخواینرو! چرا م »

 ! یشیبعد بدبخت م دزدنت؛یپشت سرت و م زننیم هویخطرناکه و  ادیبوته م

 حرفش حقه! من هم راه رفته رو برگشتم.  دمید

  ؟ی! چرا برگشتشد؟یمتعجب گفت: چ کایجس

 باال انداختم و گفتم:  شونه

 !ادیبه من چه که صدا م -

 جواب داد: قانع شدم! کایجس

 

  وچهارمیس پارت

 . رفتیتوجهم رو جلب کرد. داشت به سمت همون درخت م میج یپا یحرف بزنم که صدا خواستم

 به دنبالش رفتم.  کنجکاو

 . کنهیبود تا بفهمم داره از جادو استفاده م یانشانه نیشد! هم دیهاش سفپشت درخت رو بو کرد. چشم یفضا میج

 ! ادیم اهیس یجادو یبو ی: توبمیج

 دایجامون رو پ هیسا یجادوگرها یبگ یخوای! م؟یچ یعنیرسوند، من رو کنار زد و گفت:  جانیبا دو خودش رو به ا یتوب

 کردن؟! 

 : احتمالش نودونه درصده! . میج

 سوال!  هی -

  ؟ی: چه سوالمیج

 ! ه؟یچ هیسا یاهم اهم جادو -

 .  اهیس ینه! جادو هیسا ی: جادومیج

 داره؟  یچه فرق -

دفعه  کیاگه  یاز جادوش استفاده بد کنه، حت یاگه جادوگر ی! ولدیسف یجادو شهیکه در راه خوب استفاده بشه، م یی: جادومیج

 . گنیم هیوقت به اون جادوگر، جادوگر سا! اونشهینم یکار خوب عمل یبرا گهیجادوش د

   شه؟یم یهاشون چه رنگچشم هیسا یجادوگرها یاوردوز کردم! راست -

 !. اهی: سمیج

 شده بود. اهیهم س کایجس یهاگرد شد. چشم هامچشم

 

  وپنجمیس پارت

 . میدیشو! رس داریخانم ب -
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 الیرو زدم، سه ینیرو حساب کردم. در خونه س اشهی. کرانمیقسمتش روهم بب نیشدم. نامرد نذاشته بود که ا داریخواب ب از

 خوبه! نایخانواده فقط س نیمامانش عن بود! تو ا نیدر رو باز کرد. ع می( و مرینی)دختر س

 برام نازک کرد! من که دخترم دلم براش رفت. ده سالشه اما دوست پسر داره. یچشم پشت

 ! وان؟یح ایکرده  تیبچه ترب میراهش رو گرفت و رفت تو خونه. من موندم مر یحرف چیه بدون

 باال انداختم؛ به من چه واال! راهم رو گرفتم و رفتم تو. یاشونه

 .  میکنیم یکه من و مامان زندگ یانهگفت بزرگ تر از خو شدیبود! م یخونه متوسط 

 سالم  -

  کی: علمیمر

 ! ن؟یخوب -

 که باشم!  میری: گمیمر

 مزاحم شدم!  دیببخش -

 ! یمزاحم شهی: تو هممیمر

 که نشنوه، گفتم:  یطور آروم

 از خودتونه!  یمزاحم نیدار اریاخت ـ

 ؟یگفت یزی: چمیمر

 انجام بدم؟  یندار یبپرسم کار خواستمینه... آره! م  ـ

 .. ادیهم م نایس گهی: نه! فقط سفره رو بنداز که االن دمیمر

 که نشنوه، گفتم:  یطور آروم

  ؟یتو که کار نداشت ـ

 

 وششمیس پارت

  ؟یگفت ی: چمیمر

 ! یچیه ـ

رو حرفم بعد  زارهیم کنه،یسرخش م خرهیم ازیپ لویصد ک رهیبگم اول م یست! عجوزه! هرچعجوزه ستیانسان ن طرف

 ! کنهیو کبودم م اهیتر س یو مجلس کیکف دستش بعد پدر جان هم ش ذارهیم یو مجلس کی. شکنهیدست بابام رو باز م رهیم

 ها!   ی! خل شدویو

 بلند شد.  میمر یخنده سرم رو تکون دادم که صدا با

 . . ادیب نایآقاجون هم با س دیخل پاشو سفره رو بنداز! شا ی: دخترهمیمر

 !نیریخودش

  ؟ینیبیخدا! شانس رو م یسفره رو انداختم. ه ییزور پاشدم و تنها به

 اشتهام کور شه!  خوامی! پاشو غذا بکش ببر تو اتاق بخور، نمولتی: ومیمر

 چشمت کورشه به حق پنج تن!  یاله

 هم نه برداشتم نه گذاشتم، گفتم: من
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 چشم!   -

 جوابش رو بدم.  ن،یش اهیکمربند بابا س ریز نیایاگه شما م ن؟یاز آدم دار ییها! چه توقعواال

 و رفتم تو اتاق. به زور تونستم نصف بشقاب رو بخورم.  ختمیبشقاب برداشتم تا خرخره برنج ر هی

 اوف! نم؟یبیچرا من دارم خاطراتش رو م ه؟یشد. اون ک یاز نهار دوباره فکرم مشغول ملود بعد

 

 وششمیس پارت

 

 باشه.  هیسا یاون عضو جادوگرها دیکم کنم. شا کایه اعتمادم رو از جسبهتر بود ک 

 ! میاوم! ج -

 : هوم؟ میج

 انجام بدن؟ توننیم کاری! خب... چهیسا یجادوگرها -

  ی:هر کارمیج

 ؟ییگوشیپ یحت -

 !. ییشگویپ ی:حتمیج

  اه؟یس ای ترهیقو دیسف یجادو -

 ! اهی: معلومه سمیج

 چرا؟!  -

 جونت تو خطره!.  یبدون شتریبه را! ب دهی: چون چ چسبمیج

  ؟یچ یعنی لیخون اص یباشه! اوم! راست -

 ... گنیم ییبه کسا هالی: خون اصمیج

  م؟یو صحبت کن میراه بر شهی! مامیم تیپ ستمیمیجا وا هیکالمت! من  ونی! شکر مدیببخش -

 : البته! میج

پام  ریز ی. با قرار گرفتن سنگزنهیکه کنارشم قبلم تند م یچرا وقت دونمیبه راه رفتن. نم میشونه به شونه شروع کرد گهیهم د با

 و ملق زدنم از تو فکر دراومدم. 

خانواده  یهینوع ازدواج کرده و بقهم کیهستن که پدر پدر بزرگشون با  ییکسا هالیو حرفش رو ادامه داد: خون اص دیخند میج

 یزیهرچ تونهیشون ماز بدن یقسمت هالیهست و خون اص لیخون اص کی ادیم ایکه به دن ی. بچه انوع ازدواج کردنهم با هم

 بده.  ییبایو موهاشون ز یجوان تونهیقدرت، سرشون م تونهیشون مخون ثالم یرو به آدم بده؛ برا یکه بخوا

 

 ونهمیس پارت

  خورن؟یم یبه چه درد یعنیام چه کارن؟ پرنده که من هم جزءشون یهاآها! فقط انسان -

که  دنیم صیها تشخ. اونرنیم دیسف یجادوگرها شیپ رسهیم یسالگ ستیکه به سن ب یاکشور هستن! هر بچه نی: محافظمیج

 یَدربار، پادشاه، خانواده سلطنت نیمحافظ هایباشه سرباز و قو فیشون ضعکه خون ییها. اونخورنیم یبه درد چه کار

 . شنیا و...م،آبشاره عتی،طب

 ! لمیخون اص هیخب راستش من  -
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 ! ستین یخوب یزد وگفت: شوخ ی. پوزخندسادیزده وا شک

 ! کنمینم یاوم! شوخ -

  ؟یدی: از کجا فهممیج

کال از همه بدنم بخار  ومد،یهام بزرگ شدن واز بدنم بخار مشدم، بال یدفعه عصبان کی یول دونستمی! خب خودم نمیدونیم -

 .  شدیبلند م

 بالخره به حرف اومد.  ه،یثان یگرد نگاهم کرد. بعد از س ییهاچشم با

 ! ییهالیخون اص نیاز نادرتر یکیتو  ی: م...ملودمیج

 شد؟یم ادیهم ز تیقدرت بدن ،یشد یعصبان یوقت ی: ملودمیج

 ام... آره! -

 ؟یفهمینفر رو جاودان کنه! م کی تونهیمثل تو خونت م ینادر یهانمونه یول دهیشون قدرت مخون یعاد یهالی:خون اصمیج

 جاودان!

   

 چهلم پارت

   ستم؟یخودم جاودان ن یعنی -

 .   یشی: نه خونت از بدنت که خارج بشه، اون وقت تو جاودان ممیج

    شه؟یم یباعث جاودانگ یخون به دست آمده، چه جور -

    ؟یچ یعنی: میج

 که جاودان بشه؟   کنهیکار م یاون آدم خون رو چ یعنی -

   ؟یشخص خونت رو بنوِش! اوک دیبا یعنی: پوف! میج

   -گرفتم!  آها

 ! ارهیعطش هم م کنه،یکه جاودان م نیا نیداد: خون تو در ع ادامه

   

 وات؟! -

 .ستیقطره رواز خونت ننوشه دست بردار ن نیقطره از خونت رو بنوشه تا آخر کیکه  یکس یعنی: میج

 

  کمیوچهل پارت

 ! ولتی: ومیمر

 آمدم.  رونیاز فکر ب میمر یصدا با

 بله؟ -

 .. انیم ها،نیا نای: پاشو برو در رو باز کن! االن سمیمر

 باشه! -

 رو هم سفت کردم.  میروسر یگره دمیپوشیرو م هامییکه دمپا یزدم. درحال رونیزور بلند شدم و از خونه ب به

 -! شیا شیا شیمن مهمونم! امثالً  ست؟ین الی! مگه سهاَه
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 نیبار سمت راست رو نگاه کردم که ماش نیدوم ینبود. برا یزیطرف خونه رو نگاه کردم، چو اون طرفنیرو باز کردم. ا در

 نی. آمدم برم تو که ماشومدیباال از ته کوچه م یلیبا سرعت خ نیماش هی. دستم رو براشون تکون دادم. دمیرو سر کوچه د نایس

گرفت و بابام، مامان نرگس  شیآت نایس نیچشمم ماش ی. جلوشدیگرد تر نم نیهام از ا. چشمدبرخورد کر نِ یماش یکیبا اون  نایس

 . رونیب ختنی. همه ردمیکش ییبلند و باال غیچشمم زنده زنده سوختن. از شک در اومدم ج یجلو نایو س

 ! بابا!نایمامان! س -

 متلق...  یاهیبعد س 

 «دوماه بعد »

آمده  ایکه اگه زنده بود، االن به دن یاداداش خوشگلم! مامانم با بچه نایتر از قبل شدم. س یاز اون روز شوم گذشته، منزو دوماه

 ! شعورمیب یبود و بابا

 دوستش نداشت. یا گهیبچه د چیاز اکبر و اصغر ه ریبه غ بایبابام نسوخت؛ چون تقر یدلم برا اصال

 ودومچهل پارت

 قرار بودن: نیها از ا. بچهمیدور هم جمع شده بود نایاز س ریها به غسال همه بچه انیاز سال بعد

بچه هشتم،  لیبچه هفتم، سه یبچه ششم، مرتض یبچه پنجم، عل یاکبر بچه اول، اصغر بچه دوم، ستاره بچه چهارم، مصطف »

 «   هم بچه سوم بود. نایکه خودمم؛ س ولتیو

 وم بود، نگاه کردم.   رکه روبه یعل به

   م؟یدور هم جمع شد یچ یما برا -

 !   م؟یجمع نش یچ ی: برایعل

 که بخونمش.  خوامیگذاشته بوده، االن هم من م نامهتیها ساکت! بابا قبل از مرگش وص: بچهیمصطف

 بخوان!   -  

 به بحث مال و اموال    میدیرس ،یزرو پر کردن مصطف یاز کل بعد

شرکت مال ستاره و خودم، سوپر مارکت مال  م،یبه مر رسهیکه م نای: دوتا فروشگاه مال اکبر و اصغر، کارخونه مال سیمصطف

 ها.... . حاال سهم زنلیبه سه رسهیم رگاهمیو تعم یو عل یمرتض

 پس من؟ -

   

   

 ..  رسهیبه تو نم یزی: چیمصطف

 اش شدم.  کرده منتظر ادامه بغ

 رسهی( مال خودش که االن ملی(، خونه نرگس )ماماِن ستاره و سهیو مرتض نای)ماماِن سهیمال آس ی: خونه پانصد متریمصطف

 .رسهینم یزیهم چ ی( و به ملودی،مصطف ،اکبر،اصغریمال فاطمه )ماماِن عل نِ یو ستاره، زم لیبه سه

 

 وسه چهل پارت

 !  ؟یملود -

    ه؟یک ی: ملودستاره

 که فرار کرد.    ولتی: مامان واکبر

    «یملود»تا حاال اسم مامانم رو بهم نگفته بود  کسچیه
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 ! شعورهیبابام ب نیکردم، چقدر ا بغض

 لبم نشوندم.  یبغضم رو قورت دادم و لبخند رو وچهارسالستیب نیا نیع

 کنم؟   یپس من کجا زندگ - 

 ما!  شیپ ای: بلیسه

 . گهید یجا کی! برو یشیم تیاذ زمیعزولتیخونه. و انیهام منشگاهم، دوست: من به خاطر درس و داستاره

   

 کردم.  یدست شیبگه که پ یزیخواست چ لیسه

   

 خونه مامان نرگس؟ یایبعد ب یخونه خودت رو ول کن یخوایم ،یکنیم یعروس گهیچهار هفته د -سه هی! تو که زمیستاره عز -

   

 !   یزیچ هی...موزمار؟ مارموز؟ حاال هیمارموز کیستاره  نیبه خاک! دلم خنک شد! آخه ا دمیرو مال ! خوب دماغشوهـوی

 !    یمص -

 «باال چشمت ابروِ » نگاهم کرد که انگار بهش گفتم یجور کی یمصطف

 

 وچهارم  چهل پارت

 اخم کرد و گفت:  یمصطف

 ؟ی: با من بودیمصطف

 هم هست؟ یاگهید یمگه مص -

از شدت  دینگاه بهش انداختم مخم سوت کش کیهوا گرفتمش،  ینامه بابا رو پرت کرد سمتم، با خنده تو تیرو که گفتم وص نیا

 از جام پاشدم و با داد گفتم:  هی! با گریبودن مصطف یعوض

  ؟یام کنآواره یخواستیدر حقت کردم که م یها؟! چه بد یکارت کرده بودم مصطف یآخه مگه من چ -

 .. دمیم حیتو اتاق برات توض میبر ای! بایب ولتی: ویمصطف

 و بدونن.  قتیها حق دارن که حق! بچهخوامینم -

 نامه رو خوندم: تیوص یبلند متن اصل یصدا با

 یبسم تعال -

 ام!زنده دهمیمرده باشم، شا دیشا ستیمعلوم ن دیخونیرو م نیا دیحاال که دار هابچه

 .دیرسیبهش م کرد،یکه اگه فرار نم یِ که توش تکون نخورده سهم ملود یزیچ یست که عوض کردم ولنامه تیوص نیششم نیا

پروشگاه  کی یرو تو یزنم هست و خواهد بود. منتها طبق گفته خودش طالقش دادم. من ملود نیآخر یاز اول بگم. ملود دیبذار

نداشت عقد کردم.  شتریکه پانزده سال ب یلرو به زور در حا یو ملود دمیپروشگاه رو خر ریو عاشقش شدم! خوب با پول مد دمید

باشه  یرو هم دوست داشتم! هرچ ولتیشدم! و یعاشق ملود شتریاومد، ب ایبه دن ولتیکه گذشت، و سالکیمِن پنجاه ساله! بعد از 

اشت و از نامه گذ هیقبلش  یرو نداشت فرار کرد. ول یاکبر، اصغر و مصطف یهاتیکه طاقت آزار و اذ یملود یبچه عشقمه! ول

که  دادمی. اجازه نمدادمیرو آزار م ولتیو نیهم یافراموشش کنم که ولم کرد، بر تونستمینم یمن خواست طالقش دادم. ول

 آزارها معذرت...  نیبابت تمام ا ولتیاز و خوامی! میِ هاش مثل ملودچشم تینهایهام نگاه کنه، چون بچشم یمستقم تو
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 وپنجمچهل پارت

 ؟یها که خوندو پرتزرت نیبود ا ی! چیگور خودت رو کند ولتیو داد زد: و دشیاز دستم کش یکه مصطف خوندمیم داشتم

 !     یدار یلیعجب قوه تخ

 نامه رو از دستش گرفت و گفت:  تیوص یرو گرفت و عل یمصطف یهادست لیجلو اومدن؛ سه لیو سه یعل

 تو!  یهاوپرتتا چرت ادیبا عقل جور در م شتریب خوندیم ولتیکه و ییزهای: چیعل

 رو به من داد.   نامهتیوص

 . نیاموالم االن دور هم جمع شد یتون براتموم دونمیکنم. م یخواهمعذرت هاتیآزار و اذ نیا -

 ،یلو ع یسوپر مارکت مال مرتض ولت،یشرکت مال ستاره و و نا،یدوتا فروشگاه مال اکبر و اصغر، کارخونه مال س خب

 شرکت بهش دادم. هیهم قبلش  یمصطف ل،یبه سه رسهیهم م رگاهیتعم

از تمام آزارها،  یعذرخواه یهم برا یمال فاطمه و به ملود نِ یخونه نرگس مال خودش، زم ه،یمال آس یخونه پانصد متر 

! ولتیمال و هانیاون موقع تموم ا تا نیرو بهش بد هانیا دیکن دایرو پ یملود دی. اگه تونسترسهیم یکارخونه و خونه هزار متر

 . ولتیبه و رسهیکه م نینکرد دایاگر هم پ

 تیقدر اذ نیسال ا وچهارستیب نیبه مامانم نبود تا ا هیمن شب یهاچشم یکه چقدر بابام گل بوده! کاشک فهممی. حاال مدیترک بغضم

 هم دنبالم اومد.    لیتو اتاق و سه دمینامه از دستم افتاد و دو تینشم. وص

 پشت سرش در رو بست. لیاتاق بودم که سه تو

 

 وششم چهل پارت

 ! لطفا برو!   یبش مونیبگم که هم من هم خودت پش یزیچ خوامینم می! عصبانرونیبرو ب لیسه -

 بلند کرد.  میهاش رو به صورت تسلدو تا دست لیسه

 تو خودت!  زی! بگو نرکنمیپشت سرم هم نگاه نم رمیشده؟! بعد من م یفقط بگو چ وی: ولیسه

 .   گمیاول بزار فکرهام رو بکنم بعد بهت م لیسه -

 بود کرد و گفت: هوف! باشه!    سیبه صورتم که از اشک خ ینگاه لیسه

 به ساعتش کرد.    ینگاه

 باشه؟    خوام،یم حی: نگاه! االن ساعت چهاره! سر ساعت هفت ازت توضلیسه

 باشه!   -

و  میبود هیدادم، تازه به اتاق توجه کردم، خونه مامان آس هیتک واریزد و در رو محکم به هم زد. به د رونیاز اتاق ب یعصبان

بود که هنوز  یملود هیپام گذاشتم، چقدر اسم مامانم شب ی. سرم رو رونیبود. خوردم و نشستم رو زم هیهم اتاق مامان آس نجایا

 وید ه،یچ دونمیکه هنوز نم یلیخب جادوگر،  انسان بال دار، ام گرفتم،ینم یرو جد ی! تا االن ملودهن ایداره  تیواقع دونمینم

داشت  قیپام بلند کردم، پرده از حقا یسرم رو از رو هویاومد،  ادمیکه  یزی. با چادیبا عقل جور در نم هانیاز ا کدومچیو... ه

 .   شدیبرداشته م

 و مامانم    یملود یاول: تشابه اسم 

 منه!    هیشب تینهایکه ب یملود یها: حالت چشمدوم

 با بابام داشت.    یادیز یلیخ یلیکه تشابه فام ریمرد پ هیپرورشگاه که  یتو ی: خاطره ملودسوم

  «ایمن ب شیتموم شد حتما پ اهاتیاگه رو»و «  شهیداره آماده م ولتتی! ویملود»که گفت  یری: حرف دکتر وزچهارم
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 که وجود ندارن! دارن؟    هانیو ا وی. بال و جادو و دادیآخه با عقل جور در نم ؟یمامانم باشه چ ی! اگه ملودی! وایوا

. ادیهام مچشم یزاده ذهن خودم جلو دونمیچه م ایخاطرات  کنمیفکر م ی! من هرموقع که به ملودسای! واشمیم وونهید دارم

 شد؟  یچ یکردم. ملود زیچ هیهنم رو فقط مشغول هام رو بستم و ذچشم

   

 وهفتم  چهل پارت

 !(   کردیدرد م عیسرم احساس کردم. ) سرم فج یرو تو یادیتازه از شک حرفش دراومدم که درد ز -

 شده؟  یچ ی: ملودمیج

 !  کنهی...میسرم درد م -

 .   دادمیرو از دست م میینایبود، کم کم داشتم ب ادیز یلیهام رو بستم، دردش خزور درد چشم از

 !   نهیبیرو نم ییهام جا! چشممی! جمیج - 

 ...    یکیتار بعد

 یو من به صندل میج ،یتوب کا،یجس بی. دورو برم رو نگاه کردم. به ترتنمیهام رو باز و بسته کردم که تونستم بببار پلک چند

با چند تا مشعل روشن شده بود. در اتاق باز  طیبود. مح کیتوجه کردم تر و تار م،یبود یزندانکه توش  ی. به اتاقمیبسته شده بود

 امد تو. یلیشد و... و ام

 رو به ما گذاشت و روش نشست.   یبا جادو صندل یلیشدن. ام داریها تکون خوردن و کم کم بدستش رو تکون داد که بچه 

 ست؟ هامون بستهدست افتاده؟ چرا ما یچه اتفاق نجای! ایلیام -

 .   گمیبعد م ارن،یرو به دست ب شونیاریهوش هیبق سایو ام! دوم وا کاستی: اهم اهم! اول اسم من جسیلیام

 پر بود از زخم و خش.  کایها به هوش اومدن. بدن جسهمه بچه ه؟یک یلیپس ام کاست؟یجس ست،ین یلی! امیلیام

  ؟یهست یخب همه به هوش اومدن، پس بگو تو ک -

 !هیجادوگر سا هی! گهید یِ لی! امهایستیتو باغ ن کهنیمثل ا یزد وگفت: هه! ملود یپوزخند میج

 ! میتو بدن واقع امیلی(: من امیلی)ام کایجس

 . ی: تو که حافظت رو از دست داده بودیتوب

 

 (: من خودم حافظش رو ازش گرفتم و خودم هم بهش دادم. کای)جسیلیام

 شدم.   جیآقا من گ -

کش پادشاه  شیتورو بدزده و تو رو پ خوادیم یلیکه متوجه شدم، ام کردمیکار م کایجس ی! من قبال برای(: ملودیلی)ام کایجس

 هم خونت رو بخوره و جاوداِن بشه.استفان کنه و اون

شدن  کینزد یا کرد؛ چون براام رو پاک کرد و جسم هامون رو جابه جکرد و حافظه دامیپ کایفرار کردم که جس هیقض نیسرهم 

 ! وانیح کیداشت نه  یبدن انسان کیبه  ازیبه تو ن

   

بهتره نقشم رو بگم.  د،یشیتون کشته م! حاال که همهیذره بد متوجه شد کیتو  یلی! و امیوانی( داد زد: خودت حکای)جسیلیام

 !   ارهیبه عقد خودش در م نهیبیرو که م بایمن عاشق شاه استفانم و شاه استفان هم هر دختر ز

 گرفته شد.  چهرش
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ونه دختره! شاه استفان با خون پدر پسر و پنجاه کیتا زن وشصت فرزند داره که فرزندانش شامل  ی(: اون االن سکای)جس یلیام

شدنم، داشته جاودان  یاش رو براو خون مییبایز یبودم تا موهاش برا یخودش رو جاوداِن کرد. من دنبال ملود یو مادر ملود

 ...   هیهم نشم زنده موندن استفان برام کاف بایاگه ز یباشم. حت

 که ذهنم رو مشغول کرده بود رو به زبون آوردم:  یباال رفت. سوال هقشهق

 که استف...   یستیتو که انسان ن کایجس -

 زد: شاه استفان!     داد

 باشه باشه! شاه استفان عاشقت بشه!  -

   

 ! جاست؟نیبرادرت ا یدونستیم یملود یکه زنده بمونه! راست نِ ی! فقط مهم استیهم ن: برام مکایجس

... آره خودشه! رنگ و یفکر نکنم! توب  ِم؟ینبود. نکنه ج یاگهیپسر د یو توب میزده دورو برم رو نگاه کردم. به جز ج بهت

 تاِم  هیشب تینهایهاش بحالت چشم

 ات؟ : خوب حدسکایجس

 !؟یاوم... تو... توب -

 با بهت نگاهم کرد.  یتوب

 و تام است. نیبرادرت فرزند ارشد کروال یتوب ،ی! درست حدس زدهیخوبه! هوشت عال یلی: خوبه! خکایجس

 یهم لبخند یلبم اومد. توب یرو یبود! ناخودآگاه لبخند ایکه تنها کسم تو دن یاز اشکم نگاهش کردم، برادر سیخ یهابا چشم -

 از جنس آرامش!   یلبخند زد،

 تو حس!    نینر گهی: بسه دکایجس

 ست. شاه استفان که جاودانه یول هیکه استفان زنده باشه برات کاف یتو گفت کای: جسیلیام

 ایسال بعد به دن صدیس گرید ییایاز دن یانجام دادن؛ شخص ییشگویسال قبل پ صدیس اهیزد و گفت: جادوگران س یلبخند کایجس

سخت  اریبس ندهیبداشته و آ یبد اریبد کار است. آن شخص گذشته بس لهلمیخواهد آمد، آن شخص از نسل تائوس بزرگ نواده و

فکرش راهم نخواهد کرد، شکست  کسچیکه ه یاستفان بد ذات را به کمک شخص اهپادش تواندیخواهد داشت. اما آن شخص م

 اریخواهد کرد، بس یخواهند کرد و فرزندش هم کار ادی ید و همه از او به خوبخواهد ش روزیخداوند آن شخص پ دیبدهد. به ام

 بزرگ!   

 داره؟   یبه ملود یچه ربط نی: خوب ایلیام

   

 .. دهیکه شاه استفان رو شکست م یِ همون ی: خب ملودکایجس

 خنده.    ریز زدم

    ؟یخندی: چرا مکایجس

  -ها! صفره تیاضیر

 .  دنیکه منظورم رو گرفته بودن، بلند خند یو توب میج

درست  یعنیاگه درست حساب کرده باشم  ادیم اینفر به دن هیسال بعد  صدیشده که س ییشگویکه پ یگیم یتو دار کای: جسمیج

 .   یملود یتو تولد شانزده سالگ

 گفت:  گفت،یم کهیت کهیهاش رو تکه از شدت خنده حرف یتوب

 ...دوباره...متولد...شده؟ ی...تو...شانزده...سالگیود...ملی...نعی: یتوب
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 شدم!    خشک

   -اومد.  ایام به دنبچه م،یتو روز تولد شانزده سالگ قایها! من دق بچه

 ... یعنی: پس یلیام

   

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: .  آب

   

 -! ولتی! وآره

   

   

   

   

   

   

 جلد اول  انیپا

   

   ۱۳۹۸/۵/۱: انیپا خیتار

   

  ۱۹:۴۰:ساعت

   

 شروع... :  خیتار

   

 . دیجلد دوم با نام )پرواز در آسمان ( دنبال کن یرو تو ولتیو و یملود دوستان

   

 داشت.  یاگه کم و کاست شرمنده

   

 تشکر!   با

 


