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 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 :خالصھ

 

بده انیپا زیچ ھمھ بھ قراره کھ بیعج یھاقدرت با یدختر دختره، ھی یدرباره داستان .  

 

ستین معلوم انشیپا کھ بذاره یراھ در قدم تا شده انتخاب کھ یدختر . 

 

درخشھیم وجودش یتو کھ ییجادو و قلبشھ یتو کھ ھیمحبت و عشق داره کھ یسالح تنھا . 

 

بشھ معلوم راه نیا انیپا تا نیبش ھمراه قصھ جادوگر با پس . 

 

 

 

  

 

 :مقدمھ

 

باشند؟ پنھان توانندیم یک تا قیحقا نیا اما دارد؛ قرار بزرگ یقتیحق رازھا یبعض اعماق در. ھستند یبیعج یزھایچ رازھا   

 

است دیجد یسرآغاز! ستین انیپا نیا و شودیم کامل رازھا پازل رد،یبگ قرار خود یجا سر زیچ ھمھ یوقت ! 

 

*** 

 

فعال ،یجد: اما  

 

یونانی ھنر و شھیاند یخدا: آتنا  

 

شده شیآزما و آزموده: نیآرو  
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*** 

 

 محض بھ. کردم بازش و رسوندم در بھ رو خودم سرعت با. دمیپر خواب از زدهوحشت خورد، در بھ کھ یمحکم یھاضربھ یصدا با
شد بلند خنده یصدا شد، باز در نکھیا . 

 

دنبالش افتادم و برداشتم رو ییدمپا مارمولکھ، یآتنا اون کار دمیفھم یوقت . 

 

سایوا یدار جرئت اگھ - ! 

 

شدم؟ وونھید مگھ -  

 

زد داد آتنا دمیرس کھ پلھراه آخر بھ اومدم،یم نییپا ھاپلھ از سرعت با داشتم . 

 

باش مراقب اِما - ! 

 

 کھ تولدم کیک. کردم حس رو فاجعھ عمق آوردم رونیب رو سرم یوقت. رفتم فرو نرم زیچ ھی داخل سر با و خورد زیل پام من یول
بود شده نابود بود) خونھ خدمتکار( خانم اللھ دست ! 

 

گفتم یحالیب با. کنم پاک خامھ از رو ھامچشم یجلو کردم یسع و دمیکش صورتم یرو رو دستم : 

 

تولدم کیک! خدا یوا - ! 

 

گفت و خنده ریز زد حرفم نیا با آتنا : 

 

شده یاخامھ صورتت کل ،یشد باحال یلیخ - . 

 

دندیخندیم من بھ و بودن ستادهیا بودند، اومده سالن داخل صدا و سر نیا با کھ ھم عمو و خالھ . 

 

گفتم و کنم پاک صورتم یرو از رو یشتریب یھاخامھ کردم یسع چندش با : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

افتضاحھ نیا - ! 

 

گفت و کرد من بھ رو خالھ : 

 

میبد سفارش کیک دوباره میریم ھم) عمو( باربد و من. یبشور رو صورتت و یبر بھتره اما - . 

 

گفت و من شیپ اومد ھم عمو و بشھ آماده کھ رفت خالھ : 

 

گھید اتفاقھ نداره، اشکال - ! 

 

گفت ھم خانم اللھ. شد خارج سالن از دیخندیم کھ یجور نیھم و داد تکون یسر : 

 

ھ؟یچ ھایباز بچھ نیا گھید دختر، یشیم سالھ ھجده امروز یناسالمت! یامروز یھاجوون دست از -  

 

گفت آتنا. رفت آشپزخونھ سمت بھ شده خراب کیک ظرف با و کرد ینوچ نوچ : 

 

بشور رو صورتت میبر ایب! ستین یعاد خونھ نیا تو کسچیھ! بابا الیخیب - . 

 

گفت و انداخت تخت یرو رو خودش آتنا م،یشد اتاق وارد نکھیا محض بھ. میافتاد راه آتنا اتاق سمت بھ و میرفت باال ھاپلھ از دوباره : 

 

شدما راحت! شیآخ - . 

 

گفتم و افتادم راه ییدستشو سمت بھ دادم، تکون یسر : 

 

یکند کوه کنھیم فکر ندونھ یک ھر - ! 

 

زد غر آتنا : 

 

گھید خستمھ خب! بابا یا - . 
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 یسع یسخت بھ و ختمیر صورتم یرو آروم رو آب. بستم رو ھامچشم و کردم آب از پر رو ھامدست ستادم،یا ییروشو یروروبھ
کردم خشک باھاش رو صورتم و گشتم حولھ دنبال ھامدست با و شستم رو صورتم یحساب نکھیا از بعد. بشورمش کردم . 

 

بودمشون دهیند کھ یمادر و پدر از یاھیارث بود؛ رنگ سبز یگو دوتا دم،ید کھ یزیچ نیاول و کردم باز رو ھامچشم . 

 

 یھاچشم. داشتم یکوچک یھالب و یمعمول ینیب. زدیم روحیب ییجورا ھی و بود دیسف یلیخ پوستم کردم؛ نگاه صورتم اجزاء ھیبق بھ
داشت یخاص درخشش شھیھم و بود صورتم عضو نیباتریز سبزم . 

 

 مادرم ھیشب من ایآ کھ کنمیم رو فکر نیا خودم با شھیھم. دمیکش بود شده ختھیر نامرتب صورتم اطراف کھ یاییطال یموھا بھ یدست
نمشونیبب تونستمیم کباری فقط کاش یا پدرم؟ ای ھستم ! 

 

 چون سن،یبنو نسیگ کتاب داخل رو اسمش دیبا من نظر از. بود دهیخواب تختش یرو آتنا. اومدم رونیب ییدستشو از و دمیکش یآھـ
داشت یادیز سرعت دنیخواب یتو واقعا ! 

 

 کردند قبول عمو و خالھ نکھیا تا م؛یبود دوست پرورشگاه داخل ھم با یبچگ از اون و من. افتاد میبود ھم با کھ یزمان ھمھ نیا بھ ادمی
کردند عوض ھم رو ھاموناسم و بکنند قبول یخوندگ فرزند بھ رو ما یدو ھر . 

 

میگیم عمو و خالھ بھشون ھم ما نیھم یبرا م؛یکن صداشون بابا ای مامان نداشتند دوست وقتچیھ . 

 

شمیم سالھ ھجده من امروز! مھم روز ھی تولدمھ، روز امروز کھ اومد ادمی بود، افتاده تخت یرو کھ آتنا آماده یھالباس دنید با . 

 

 یطانیش لبخند کردم، نگاه خواب داخل مظلومش یافھیق بھ. میبگرد و رونیب میبر آتنا با قراره امروز اومد ادمی کھ کردمیم فکر داشتم
زدم داد و تختش یرو دمیپر یفور و زدم : 

 

یآت - ! 

 

گفت و نشست تختش یرو صاف آتنا : 

 

شده؟ یچ -  
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گفتم خنده با : 

 

رون؟یب میبر نبود قرار مگھ -  

 

گفت و کرد نگاه من بھ یعصبان یھاچشم با : 

 

؟یکن دارمیب آدم مثل یتونستینم -  

 

گفتم ییپررو با : 

 

؟یکن داریب آدم مثل رو من صبح یتونستینم ھم تو -  

 

گفت و کرد نگاه بھم خشم با یکم : 

 

میبگرد میبر تا شو آماده زود حاال! باشھ آخرت بار یول نداره، جواب حساب حرف - . 

 

گفتم و زدم یچشمک : 

 

بزرگ مامان چشم - . 

 

کردم فرار عیسر کھ وفتھیب دنبالم خواست آتنا . 

 

بردیم رونیب اطیح از رو نیماش داشت آتنا. افتادم راه اطیح سمت بھ و شدم آماده دمیخندیم کھ یجورھمون . 

 

 رو نیماش آتنا. میکرد تیاذ و میدیخند ھمش میبرس پارک بھ یوقت تا. بود گرفتھ ھم نامھیگواھ و بود تربزرگ من از سال کی گاون
میشد ادهیپ و کرد پارک قشنگ پارک ھی کنار . 

 

 یدیجد زیچ البتھ کنھ؛یم بمیتعق و ادیم راه سرم پشت یکس کردمیم احساس ھمش م،یکن دایپ نشستن یبرا یخوب یجا کھ یوقت تا
شده ادتریز یلیخ ،یآخر یروزھا نیا و دارم رو حس نیا کھ ماھھ چند چون ست،ین . 
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گفت آتنا : 

 

م؟یبخور یبستن میبر یایم -  

 

گھ؟ید یدیم خودت رو پولش کھ نھیا منظورت یول آره، -  

 

امیب و بخرم تا نیبش برو خانم، سیخس آره - . 

 

ایب زود یول باشھ، - ! 

 

نشستم اون یرو و دمید رو یکیکوچ مکتین کردم، نگاه رو اطرافم . 

 

 احساس. بودند خودشون کودکانھ یباز غرق کھ کردم نگاه ییھابچھ بھ و برگردوندم رو سرم بود، یشاد یرو از کھ یغیج یصدا با
بود ساده یھالباس با ریپ یلیخ رزنیپ ھی کردم، نگاه بھش. نشست کنارم یکس کردم . 

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

جان مادر سالم - . 

 

گفت و کرد من بھ ینگاھ رزنیپ : 

 

نھ؟ مگھ ھیقشنگ روز! دخترم سالم -  

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

تولدمھ امروز آخھ ھ،یخوب یلیخ روز! بلھ - . 

 

گفتم خودم با لحظھ ھی : 
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تولدتھ؟ کھ یبگ ھمھ بھ دیبا ھم رو نیا آخھ ؟یبش ساکت و ینبر رو خودت یآبرو یتونینم! ریجوگ آخ -  

 

بشھ نابود تفکراتم ھمھ کامال شد باعث رزنیپ حرف کھ شدم بودم زده کھ یحرف نیا ریدرگ . 

 

وگفت داد تکون یسر رزنیپ : 

 

دونستمیم آره - . 

 

گفتم باتعجب : 

 

شما یول د؟یدونستیم - ... 

 

گفت و زد زل ھامچشم بھ کرد، قطع رو حرفم : 

 

دختر باش مراقب ست،ین یخوب شب اصال امشب - ! 

 

گفتم ھیچ منظورش کھ کردمیم فکر داشتم و بودم بود زده کھ ییھاحرف جیگ : 

 

دیببخش - ... 

 

نبود اون از یاثر چیھ. کردم نگاه اطراف بھ و شدم بلند جام سر از تعجب با! نبود رزنیپ یول ! 

 

کردم زمزمھ : 

 

خبره؟ چھ نجایا - ! 

 

گرفتم برورو از رو جمیگ نگاه آتنا یصدا با . 

 

خوبھ؟ حالت شد، آب ھایبست. زنمیم صدات دارم ساعتھ ھی دختر؟ ییکجا! اِما -  
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 !نھ -

 

شده؟ یچ مگھ -  

 

گفت زدیم موج توش خنده کھ ییصدا با و خنده ریز زد کردم فیتعر براش کھ رو ماجرا : 

 

؟یکن باور دیبا گفت یچ ھر کس ھر! دختر آخھ -  

 

گفتم و دادم تکون نھ نشانھ بھ رو سرم : 

 

؟یچ باشھ درست ھاشحرف اگھ. زدیم حرف یجد یلیخ رزنھیپ یول -  

 

 تا میبخور رو ھایبستن نیا ایب حاال! کنن تتیاذ خواستنیم بوده یسرکار حتما ؟یبذار کنار رو تیباور زود نیا یخوایم یکِ ! اِما -
نشدن آب . 

 

 بود شده باورم ھم خودم کھ یطور د؛یچیپیم ھامگوش یتو رزنیپ اون یصدا مرتب یول کنھ، پرت رو حواسم کرد یسع آتنا عصر تا
فتھیم یاتفاق ھی امشب . 

 

*** 

 

بود شده کار کمرش یرو یرنگ یمشک روبان و بود ھامزانو تا کھ ربع سھ نیآست یصورت لباس. کردم نگاه نھییآ یتو خودم بھ . 

 

کردم درست سیگ با تل ھی پشت از و ختمیر ھامشونھ یرو رو موھام نیھم یبرا کنم؛ درست ساده یلیخ رو موھام بودم کرده یسع . 

 

شد اتاقم وارد صدا و سر با آتنا . 

 

بود بستھ من مثل رو شبش رنگ یموھا و بود شده بایز یلیخ لباسش با رنگ ھم یھاچشم و یاسورمھ لباس اون با کردم، نگاه بھش . 
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گفت و کرد بغلم محکم اومد، جلو یبزرگ لبخند با : 

 

زمیعز مبارک تولدت ،یشیم بزرگ یدار گھید - . 

 

گفتم و دمشیکش رونیب بغلم از : 

 

نبودم؟ قبال مگھ -  

 

گفت و دیکش رو لپم : 

 

ییھابچھ مثل شھیھم تو - ! 

 

میبگ آمدخوش بودند، اومده کھ ییھامھمون بھ تا میرفت نییپا ھاپلھ از و دیکش رو دستم . 

 

گفت کرد بوسم تونست تا و چلوندم سفت و کرد بغلم) خالھ خواھر( جون ایدن ھمھ از اول دم،یرس ھاپلھ نییپا بھ کھ نیھم : 

 

زمیعز مبارک تولدت - ! 

 

 گفت کیتبر بھم) جون ایدن شوھر( الیدان آقا کھ بودم شده حرکاتش نیا جیگ. رفت خالھ سمت بھ و انداخت بغلم یتو رو یبزرگ یکادو
رفت جون ایدن شیپ و . 

 

 بھم جون ایدن رو ھاشعکس فقط بودمش، دهیند کینزد از حاال تا. اومد داخل بود برگشتھ لندن از تازه کھ جون ایدن پسر سرش پشت
بود داده نشون . 

 

 و بود روشن یاقھوه موھاش. داشت یمعمول یھالب و ینیب د،یسف پوست ،یآسمون یآب یھاچشم بود، بلند یکم من بھ نسبت قدش
داشت یخوب کلیھ . 

 

سالشھ دو و ستیب فقط کھ یکردینم احساس کل در ! 

 

رفت سالن داخل یحرف چیھ بدون و زد بھم یپوزخند زدم، زل بھش کھ نبود حواسم . 
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اومدم خودم بھ آتنا شگونین با . 

 

ھا؟ کجاست؟ حواست -  

 

گفتم یجیگ با : 

 

 !ھا؟ -

 

گفت و دیخند : 

 

رفت یشد عاشق بابا یچیھ - ! 

 

 رفتم، جلوتر. ادیم طرفم بھ کھ دمید رو عمو. افتادم راه دنبالش و انداختم باال یاشونھ. رفت داخل کنھ صبر ھم من یبرا نکھیا بدون
گفت و کرد من بھ ینگاھ عمو : 

 

میریبگ لمیف آوردن کیک موقع میخوایم ؟یاریب رو نتیدورب شھیم شده، خراب من نیدورب جان اِما - . 

 

گفتم و دادم تکون رو سرم : 

 

رمیم اآلن چشم - . 

 

 بھ چشمم کھ برم رونیب اتاق داخل از خواستم و برداشتم کمد یکشو داخل از رو نیدورب. دمیرس اتاقم بھ تا رفتم باال سالن یھاپلھ از
نبود نجایا کاغذ نیا رفتن موقع کھ بودم مطمئن. افتاد تختم یرو یاھیس کاغذ ! 

 

نبود روش یاسم یول داشتم برش. بود کیتبر کارت انگار رفتم، جلوتر . 

 

زد خشکم بود شده نوشتھ خون با بود معلوم کھ یاجملھ خوندن با کردم، بازش باتعجب . 

 

« اِما مبارک نیھالوو !»  
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دیچیپیم گوشم داخل رزنیپ یصدا . 

 

ھیشوم شب امشب، - ! 

 

کنم فرار خواستمیم فقط و زدیم تند تند قلبم. کردم فرار اتاقم از و برداشتم رو نیدورب انداختم، تخت یرو رو کارت زدهوحشت . 

 

افتادم نیزم یرو و کردم برخورد سفت جسم ھی با محکم کھ اومدمیم نییپا پلھراه از تند تند . 

 

شدم نابود! آخ - . 

 

 یپوزخند. کردیم نگاه من بھ و بود ستادهیا سرم یباال لیعزرائ مثل نیآرو! دادم آب بھ یگل دستھ چھ دمیفھم و کردم باز رو ھامچشم
گفت و زد : 

 

کور؟ یدختره کرده دنبالت دزد مگھ -  

 

یخودت کور نکھیا دوم داره؟ یربط چھ تو بھ نکھیا اول - ! 

 

 بارش بودم بلد فحش یچ ھر و زدم یغیج. گذاشت ھامانگشت یرو رو پاش آخر لحظھ و شد رد کنارم از بزنھ یحرف نکھیا بدون
 و گفتم راهیب و بد بھش لب ریز! بودن شده کبود ھمشون. کردم نگاه ھامانگشت بھ و شدم بلند جام از. بود رفتھ گھید اون یول کردم،

دندیرقصیم داشتن ھمھ. افتادم راه سالن طرف بھ . 

 

گفت و کنارم اومد آتنا : 

 

تو؟ یبود رفتھ کجا -  

 

گفتم و افتادم کارت اون ادی : 

 

ارن؟یب کیک خوانیم یک -  
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مگھ؟ طور چھ گھ،ید ساعت چند -  

 

 یجا سر ھنوز. رفتم کارت اون طرف بھ و بستم رو در شدم، وارد ترس با. افتادم راه اتاقم طرف بھ و دمیکش رو دستش یفور
گفت و کرد نگاه من حرکات بھ مشکوک آتنا. بود خودش : 

 

یشد یجور ھی اِما؟ خوبھ حالت - ! 

 

شد گچ مثل رنگش خوندش کھ یوقت و برداشت رو کارت. دادم نشونش رو تخت یرو کارت . 

 

گفت استرس با : 

 

؟یاورد کجا از رو نیا... یا -  

 

 :گفتم

 

شده خشک خون چون نجاست،یا وقتھ یلیخ انگار و بود تختم یرو اتاق یتو اومدم یوقت! دونمینم - ! 

 

گفت و گذاشت صورتش یرو رو دستش آتنا : 

 

ترسناکھ یلیخ نیا - ! 

 

 :گفتم

 

نھ؟ ای نھیھالوو امشب کھ یدونیم تو آتنا -  

 

 :گفت

 

م؟یھست یالدیم روز چھ و ماه چھ یتو االن -  
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باشھ اکتبر ٣١ کنم فکر - . 

 

گفت ترس با آتنا : 

 

نھیھالوو امشب کھ بگم دیبا! آره - . 

 

اومدم؟ ایدن بھ نیھالوو روز من یعنی -  

 

 !آره -

 

ھست؟ یشب جور چھ نیھالوو یدونیم تو آتنا -  

 

گفت و کنھ حفظ رو آرامشش کرد یسع آتنا : 

 

 ارواح شھ،یم نازک ارواح و ھاانسان یایدن نیب یپرده کھ ھست یشب نیھالوو شب کھ گنیم ھاآدم جور نیا و جادوگرھا یدونیم -
چرتھ ھمش گمیم کھ من ان،یب ایدن نیا بھ توننیم ! 

 

کارت نیا اما - ... 

 

کنن یشوخ باھات خواستنیم دیشا دونمینم - ! 

 

کردینم اشتباه گفتم یدید! ھیشوم شب امشب گفت رزنیپ اون آتنا یول - . 

 

 رو شب نیا کنھ، یشوخ خواستھیم یکی حتما ؟یکنیم باور چرا تو گفت، یزیچ ھی اون! نکن مربوط بھم رو زیچ ھمھ اِما! یوا -
ھامھمون شیپ میبر ایب! نکن خراب . 

 

گفت و دیکش رو دستم آتنا. بود شلوغ یلیخ سالن رفتم، نییپا ھاپلھ از آتنا ھمراه : 

 

ھاتولدتھ جشن مثال م،یبرقص میبر ایب - ! 
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شمیم خستھ جشن نیا از دارم اره،یب رو کیک زودتر بگم خالھ بھ دیبا. ندارم حال آتنا کن ولم - ! 

 

گفت و شد رد کنارم از بھار عمھ دختر لحظھ ھمون : 

 

ھیادیز یلیخ براتون خانواده نیا تو نیاومد کھ نیھم! رنیگیم تولد جشن ھم ھامیتی بچھ یبرا مردم! واال خوبھ - ! 

 

گفت و گرفت رو دستم آتنا کھ دنبالش برم اومدم : 

 

میکنیم یتالف بعدا. شده شیحسود! بابا کن ولش - ! 

 

 یرو رو شربتش وانیل و خورد من بھ محکم کھ بره رونیب خواست دهیترس بود، ستادهیا من کنار کھ یدختر و رفت برق لحظھ ھمون
ختیر لباسم . 

 

برم ھم حموم ھی و کنم عوض رو لباس کال دیبا کھ دمیفھم. شد روشن یاضطرار برق ستمیس لحظھ ھمون ! 

 

گفت من روبھ و برگشت دختر : 

 

بودم دهیترس یلیخ من نبود، یعمد کن باور! دیببخش! یوا - . 

 

گفتم بالبخند :  

 

کنمیم عوضش رمیم! نداره اشکال - . 

 

گفتم و دمیکش رو آتنا دست نیھم یبرا برم؛ باال یطبقھ حموم خواستیم دلم چرا دونمینم : 

 

برم حموم دیبا م،یبر ایب - ! 

 

گفت آتنا میافتاد راه دوم یطبقھ سمت بھ یوقت : 
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؟یریم باال کھ نداره حموم اول یطبقھ مگھ - ! 

 

برم باال خواست دلم دفعھ ھی دونمینم - ! 

 

یکنینم قبول تو یول گمیم من! گھید یاوونھید - . 

 

زنھیم حرف تلفن با ییایتانیبر ظیغل یلھجھ با داره) جون ایدن پسر( نیآرو میدید دوم طبقھ یتو . 

 

شد گرد و افتاد سالن آخر بھ چشمم کھ شدم رد کنارش از تفاوتیب نداشتم، ازش یخوش دل چون . 

 

نبود معلوم یکیتار جز یزیچ داخلش و بود شده باز حاال م،یبش ھم رد کنارش از مینداشت حق و بود قفل شھیھم کھ یدر . 

 

گفتم و کردم آتنا روبھ : 

 

نبود؟ بستھ شھیھم مگھ! کن نگاه رو در اون آتنا - ! 

 

گفت تعجب با دید رو شده باز در یوقت آتنا : 

 

 !آره -

 

گفت و ما کنار اومد بود، شده تموم تلفنش کھ نیآرو : 

 

شده؟ یچ -  

 

ستین کنارش ھم یکس چیھ و شده باز االن اما م؛یبش کینزد بھش مینداشت اجازه ما و بود بستھ شھیھم سالنھ آخر کھ یدر اون: آتنا ! 

 

گفت مشتاق نیآرو : 
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م؟یکن نگاه رو داخلش میبر! باشھ جالب دیبا -  

 

گفت باشوق آتنا :  

 

ھستم من آره - ! 

 

گفتم بودم ساکت موقع اون تا کھ من : 

 

امشب اگھ ترسمیم من ادتھ؟ی رو رزنیپ اون! آتنا یول - ... 

 

گفت و کرد قطع رو حرفم آتنا : 

 

 بشھ، باز در نیا کھ نشھ دایپ یفرصت وقت چیھ گھید دیشا ھ،یچ اتاق نیا یتو کھ مینفھم امشب اگھ ؟یکرد شروع دوباره! بابا یا -
یاین یتونیم یترسیم اگھ یول ! 

 

افتاد راه در سمت بھ نیآرو ھمراه حرف نیا زدن از بعد . 

 

 خش خش مثل ییصدا. بود شده سرد ھم ھوا گرفت، لرزم یالحظھ! دمیند یزیچ برگشتم یوقت اما سرمھ؛ پشت یکس کردم احساس
گفتم و رفتم نیآرو و آتنا طرف بھ زدهوحشت. دمیشن برگ : 

 

امیم منم - ! 

 

شد بستھ یبلند یصدا با در میرفت جلو قدم چند اندازه بھ یوقت. بود کیتار جا ھمھ. میشد وارد و میداد ھل رو در آروم . 

 

گفت آتنا یول کنم باز رو در تا برگردم خواستم : 

 

میکنیم بازش میبرگرد میخواست یوقت کن، ولش - . 

 

بود محض یاھیس شدیم دهید کھ یزیچ تنھا یول نم؛یبب یزیچ یکیتار اون یتو کردم یسع . 
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 :گفتم

 

ندارم یخوب حس اصال نجایا من! میبرگرد نیایب ھابچھ - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

داره؟ خوره خور لولو جا نیا مگھ! اِما ییترسو یلیخ - ! 

 

گفت آتنا : 

 

میمانند تونل یجا ھی داخل ما کنم فکر ھابچھ - ! 

 

 :گفتم

 

ست؟ین یاگھید زیچ ای یشمع ،یالمپ چیھ نجایا -  

 

گفت دیکشیم وارید یرو رو دستش کنم فکر کھ نیآرو : 

 

باشھ مشعل کنم فکر یول ھست، جانیا ییزایچ ھی - ! 

 

گفت آتنا : 

 

جا؟نیا مشعل؟ آخھ ؟ینیبیم ادیز یلیتخ لمیف -  

 

 نیآرو با حق کھنیا مثل! خورد یمیقد یمشعل جا ھیشب یزیچ ھی بھ بردمیم جلو رو دستم کھ طورنیھم. دمیکش یوارید یرو رو دستم
 .بود

 

گفت یفیضع یصدا با نیآرو دفعھ ھی : 
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 ھاستسال نکھیا مثل! شدینم باز کردم یکار ھر و بود بستھ در یول بشھ؛ روشن نجایا کمی کھ کنم باز رو در تا برگشتم من! ھابچھ -
بوده قفل . 

 

نخورد ھم کوچولو تکون ھی یحت بود، نیآرو با حق. میکرد دنشیکش بھ شروع و میرفت در سمت بھ ھمھ . 

 

 :گفتم

 

 ما کھ کننینم ھم فکر یحت شنوه،ینم رو ما یصدا کسچیھ. مینر گفتم کھ من شد؟ یچ نیدید جالبتون، اکتشافات از نمیا! دییبفرما -
فھمھینم یکس اصال. میباش نجایا ! 

 

گفتم نشستم، نیزم یرو و خوردم سر : 

 

م؟یکن کار یچ دیبا حاال -  

 

میبش خشک ترس از مونسھ ھر شد باعث باشھ، زن ھی مال اومدیم نظر بھ کھ یفیظر یصدا . 

 

گمیم بھتون من - . 

 

 ما یروبرو بود، دهیپوش لباسش رنگ بھ یشنل شیرو کھ یمشک و بلند لباس با یزن. میکرد نگاه سرمون پشت بھ و میبرگشت سھ ھر
بود بیغر بیعج یلیخ ھاشلباس. داشت قرار ! 

 

گفت و اومد جلوتر زن : 

 

 شما سھ ھر نکھیا اول. بگم بھتون رو موضوع دیبا عیسر پس ستم،ین ینیچ مقدمھ اھل اصال من یول! ترسوندمتون اگھ دیببخش -
شماھا و شده انتخاب کھ ھیدختر اما نکھیا دو و دیجادوگر ... 

 

گفت و داد نشون رو آتنا و نیآرو دستش با : 

 

دینکن اعتماد کسچیھ بھ پس ھستند؛ جا ھمھ یکیتار ارباب افراد! دیکن کمکش راه نیا در دیبا - . 
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گفت و داد من دست بھ شده تا کاغذ ھی و بزرگ نسبت بھ یسھیک ھی بعد : 

 

 دیباش زود د،یبش رد تونل آخر وارید از دیبا! نمونده یوقت شب مھین تا! بکشن رو شما و انیب خونھ نیا بھ ارواح بود قرار شب مھین -
شھیم بستھ عبور راه اون بعد قھیدق چند چون ! 

 

گفت بود اومده ادشی یزیچ کھ انگار دفعھ ھی : 

 

دیکن دایپ رو دیکل ھفت دیبا د،یبر ھانخ سر دنبال - ! 

 

نبود ازش غبار یمقدار جز یاثر بعد یالحظھ . 

 

گفتم بھت با : 

 

م؟یجادوگر ما شد؟ یچ -  

 

گفت آتنا : 

 

خوابھ حتما! آره! خوابھ ھی ھانیا ھمھ نظرم بھ - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

رفت کجا زن اون - ! 

 

کردم تکرار دوباره : 

 

میجادوگر ما - ! 

 

میبکش یکوتاھ غیج آتنا و من شد باعث و دیچیپ تونل داخل یبد یصدا دفعھ ھی . 
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فتھ؟یم داره یاتقاق چھ: نیآرو  

 

گفت آتنا : 

 

میبر تونل آخر بھ دیبا گفت زن اون! میبر دیبا - ! 

 

خوردیم در بھ یمحکم یھامشت کھ انگار شد،یم شتریب لحظھ ھر صداھا و سر . 

 

گفت نیآرو : 

 

باشھ؟ درست ھاشحرف معلوم کجا از ؟یکنیم عمل یشناسینم کھ یکس حرف بھ چرا -  

 

گفت تیباعصبان آتنا : 

 

 اِما بھ دیبا ما نرفتھ ادتی! کشنیم رو ما و انیم نجایا بھ ارواح گھید لحظھ چند تا درستھ، ھاشحرف کھ میبد احتمال درصد ھی اگھ -
میبذار دست یرو دست نجایا نکھیا نھ! میکن کمک ! 

 

 گرفت رو دستم و اومد راستم سمت ھم نیآرو بعد یالحظھ. دیدو تونل آخر طرف بھ و دیکش رو من دست شده، قرمز صورت با بعد و
میدیدویم وارید اون طرف بھ سھ ھر و .  

 

 نرم یلیخ زیچ ھی از نکھیا مثل م؛یگذشت وارید اون از سھ ھر تعجب درکمال یول میکن برخورد وارید با محکم داشتم انتظار لحظھ ھر
میکرد عبور . 

 

 جنگل ھی یتو ما کھ انگار. بود درخت فقط و فقط شدیم دهید کھ یزیچ تنھا و نبود وارید اون یول کردم؛ نگاه رو سرم پشت و برگشتم
میبود . 

 

گھ؟ید ھیچ ھالباس نیا شد، چھارتا ھامچشم و برگشتم یفور. اومد آتنا بلند نیھ یصدا دفعھ ھی  

 

یمشک بلند مردونھ شنل ھی کردم، نگاه نیآرو بھ. داشت تن بھ رنگش ھم شنل با یرنگ پر سبز و بلند لباس آتنا ! 
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شیآب رنگ فقط آتنا، یھالباس مثل کردم، نگاه خودم بھ عیسر ! 

 

گفتم بلند : 

 

شھیپ قرن چند مال ھالباس نیا آخھ. میرفت گذشتھ بھ ما کنم فکر ھابچھ - ! 

 

گفت ذوق با آتنا : 

 

بود دهیپوش ھانیا از ھم زنھ اون آخھ! باشھ جادوگرھا لباس دیبا نایا! نکنم فکر - .  

 

دیچرخ دور چند ذوق با بعدش . 

 

گفت و اومد جلو بود دستش شیگوش کھ طورھمون نیآرو : 

 

سوختھ انگار یول بود سالم شیباتر! شھینم روشن میگوش - ! 

 

 :گفتم

 

میکن کار یچ دیبا میدونینم و شده عوض ھم ھامونلباس م،یھست ناشناختھ یجا ھی داخل ما دینیبب! ستین مھم اصال نایا - ! 

 

گفت آتنا : 

 

 نکھیا سوم داره، قرار کجا جنگل نیا میدونینم اصال نکھیا دوم م،یھست جنگل ھی داخل ما نکھیا اول. میکن تکرار رو عیوقا دیبا خب -
 یسال چھ و کجا مال میدونینم یحت کھ تنمونھ یتو ییھالباس نکھیا چھارم! نداشتھ خبر ھیقض نیا از ھم روحمونم یحت و میجادوگر ما

بود؟ یک زن اون اصال نکھیا پنجم! بوده  

 

گفت و شد ناراحت دفعھ ھی :  

 

میباش سرگردون جنگل نیا یتو دیبا وقت چند تا کھ ستین معلوم و میندار ییغذا اصال ما کھ نھیا مھم! بدتره ھمش از یآخر نیا - . 
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بود فاجعھ عمق قایدق نیا و ! 

 

*** 

 

 نیا یبرا گھید. نشست مبل یرو ھم خودش و انداخت مبل یرو اورد، در رو اھشیس شنل. بست سرش پشت رو در و شد وارد زن
گفت و شد سالن داخل یجوان زن. بود شده ریپ یکم کارھا : 

 

شد؟ یچ -  

 

کنن دایپ رو راھشون دیبا خودشون بعد بھ نیا از کردم، بھشون رو الزم یھاییراھنما - . 

 

؟یکرد یباز نیا وارد رو اون چرا! سبچھ ھنوز یول -  

 

داد پاسخ تیعصبان با زن . 

 

 رونیب خونھ اون از امشب اگھ ضمن در! ستآماده کار نیا یبرا کامالً  اون من نظر از و داشتمش نظر ریز ماه چند نیا در من -
 تا. بردنیم رو اون روھاین بردمشینم من اگر س،شده انتخاب اون کھ یدونیم ھم رو نیا! کشتنشیم حتما ارواح بردمشینم

میکرد دخالت یادیز ھم جانیھم . 

 

گفت یلرزان یصدا با جوان زن : 

 

؟یفرستاد کجا رو ھابچھ -  

 

دارم مانیا ھاشونییتوانا بھ من. ادینم شیپ براشون یمشکل! نترس شھر، یباال جنگل - . 

 

*** 

 

 اِما
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ھمراھتھ؟ ھنوز داد بھت زن اون کھ یاسھیک! اِما یراست: آتنا  

 

 .آره -

 

 ھاشچشم کھ دید توش یچ دونمینم کرد، بازش و برداشت رو سھیک آتنا. دادم نشونش بود افتاده نیزم یرو کھ یکاغذ و سھیک دستم با
گفت و شد گرد : 

 

من یخدا - ! 

 

گفت و اومد کنارم یفور : 

 

نیبب - ! 

 

بود ییطال یھاسکھ از پر داخلش گرفت، طرفمون بھ رو سھیک آتنا. ستادیا کنارم بود شده کنجکاو کھ نیآرو ! 

 

بود شده نوشتھ داخلش جملھ ھی فقط یول کردم، بازش و برداشتم رو کاغذ. افتاد کاغذ اون بھ ادمی کھ شدم رهیخ ھاسکھ بھ تعجب با : 

 

« بگرد دنبالش معلق قصر قلب در .» 

 

گفت و خوند بلند رو جملھ نیا نیآرو :  

 

؟یچ یعنی -  

 

کردم زمزمھ آروم . 

 

دونمینم - ! 

 

 اون منظور ؟یچطور آخھ یول جادوگرم؟ ھی من یعنی کجاست؟ گھید نجایا. بود شده وارد بھم یبزرگ یلیخ شوک شدم، رهیخ کاغذ بھ
بود؟ یچ شده انتخاب دختر از زن  
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 کاغذ اون مراقب موقع اون تا پس! میرسیم ییجا ھی بھ کھ باالخره شھ،یم کیتار داره ھوا! میبر دیبا االن کن، ول رو اون اِما: آتنا
یدار نگھ رو ھاپول تو بھتره ن،یآرو تو و! باش . 

 

گفت نیآرو :  

 

؟یندار دست خودت مگھ من؟ چرا -  

 

گفت و کرد یپوف آتنا :  

 

نھ؟ ای یکن یکمک دیبا ھم تو باالخره -  

 

گفت و انداخت باال رو ابروش نیآرو :  

 

؟یکنیم کار یچ تو وقت اون -  

 

گفت آتنا :  

 

کنم دایپ رو ریمس من قراره بھتره، ھمھ از میابی ریمس حس من - . 

 

گفت نیآرو :  

 

؟یجادوگر واقعا یکرد فکر نکنھ شد، شکوفا ھاشقدرت االن نیھم از! خدا یوا -  

 

گفتم بگھ یزیچ خواست آتنا تا : 

 

ستین نیسنگ ھم یلیخ! نزن غر ھم تو نیآرو کن، دایپ رو راه تو آتنا! دیکن تمومش رو ھایباز مسخره نیا - . 

 

گفتم و افتادم راه ھمھ از جلوتر : 
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میبر نیایب - . 

 

گفت آتنا : 

 

اما کن صبر - ! 

 

گفت یخوشحال با و کرد باز رو ھاشچشم ھیثان چند از بعد. کرد تمرکز و بست رو ھاشچشم : 

 

رسھیم شھر ھی بھ کنم فکر کردم، دایپ رو ریمس - ! 

 

میرفتیم دنبالش اردک جوجھ مثل ھم ما و رفتن راه بھ کرد شروع آتنا . 

 

گفتم آتنا روبھ :  

 

؟یبلد رو کار نیا حاال تا یک از تو! آتنا -  

 

 رفتم،یم درستھ کردمیم فکر کھ یراھ از بعدش و کردمیم تمرکز کمی شدم،یم گم ییجا وقت ھر ادیم ادمی کھ یوقت از دونم،ینم -
ستمین ناراحت اصال جادوگرم نکھیا از من! نمیببیم ھم رو برم قراره کھ ییجا ییجورھا ھی یحت اومدم نجایا یوقت از یول . 

 

داد ادامھ راھش بھ و زد یینما دندون لبخند . 

 

کردیم غرغر لب ریز نیآرو : 

 

جادوگره کھ مطمئنھ کامال انگار خوشحالم، جادوگرم کھ نیا از گھیم یجور ھی - . 

 

گفتم و رفتم طرفش بھ :  

 

یبزن غر کمتر بھتره م،یومدین کنار بودن جادوگر ھیقض نیا با ھم ما نیبب - ! 
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خوردش شھینم عسل لویک صد با ھم یگاھ خوبھ، یگاھ! بدبخت نداره یروان تعادل شد، رد کنارم از و زد من بھ یپوزخند . 

 

 وجود یآفتاب نکھیا مثل! بود کیتار جاش ھمھ یول دم،ید رو یبزرگ شھر یبیسراش یباال از. دادم ادامھ راھم بھ و انداختم باال یاشونھ
شدم رهیخ میروبرو ترسناک شھر بھ و دمیچیپ خودم دور شتریب رو شنلم. دیوز یسرد باد نداره، . 

 

 نایا کنم فکر بودند، دهیپوش ما مثل ییھالباس ھمھ نجایا. میشد رد دیرسیم شھر بھ کھ یکیبار راه از و میاومد نییپا یبیسراش از آروم
باشند جادوگر ھم . 

 

 یحت کھ ییھاجنس داشتند یسع کھ بود ییھافروش دست از پر شھر. باشھ بازار اومدیم نظر بھ کھ میدیرس ییجا بھ م،یرفت کھ جلوتر
بفروشند بودم دهینشن ھم رو اسمشون . 

 

گفت و شد خم آتنا سمت بھ بیغر و بیعج یھالباس با یرمردیپ : 

 

ادیم بدتون ازش کھ یکس بھ نیبد ھیکاف فقط خانم؟ نیخوایم شده طلسم گردنبند - . 

 

گفتم و دمیکش رو آتنا یبازو. کردیم نگاه فروش دست مرد بھ داشت جیگ آتنا : 

 

ادینم بدمون یکس از ما یول ممنونم - . 

 

گفت نیآرو میرفت کھ جلوتر یکم : 

 

نیبب رو اونجا - ! 

 

 از و زدیم ھم رو یبزرگ گید داشت یریپ زن کھ کردم نگاه یامغازه بھ و برگشتم. داد نشون رو آتنا و من سر پشت دست با
کردیم فیتعر کردیم ادیز رو آدم عمر خودش قول بھ کھ یمعجون . 

 

گفت آتنا :  

 

شد عوض نظرم کامال صحنھ نیا دنید با ھ،یالک زیچ ھمھ کھ داشتم شک اآلن تا اگھ دیدونیم - ! 
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رفت فروختیم گردنبد کھ یفروش دست طرف بھ و زد یلبخند . 

 

گفت نیآرو : 

 

کنھیم تموم دختر نیا رو میدار کھ ییھاپول ھم آخرش! دونمیم من بکنھ، دیخر دیبا یطیشرا ھر تو نیا - . 

 

دمیکش ترنییپا رو شنلم کاله و افتادم راه آتنا طرف بھ رفتم، بھش یاغره چشم . 

 

گفتم و گذاشتم شونش یرو رو دستم. کردیم نگاه رو گردنبندھا داشت ذوق با : 

 

کرد اعتماد شھینم کسچیھ بھ گفت؟ یچ زن اون نرفتھ کھ ادتی! بکش ترنییپا رو شنلت کاله - ! 

 

گفت و دیکش ترنییپا رو کالھش : 

 

ادیم ھم لباست بھ نازه، یلیخ! نیبب رو گردنبند نیا اما - . 

 

 گرفتھ قفس مثل رو دورش ییھانقره و بود شده زونیآو رشیزنج بھ یرنگ یآب یگو کھ کردیم اشاره یرنگ یانقره بند گردن بھ
اومد خوشم گردنبند از یلیخ. بودند . 

 

گفتم و کردم فروش دست زن روبھ : 

 

قدره؟ چھ گردنبند نیا -  

 

نشو مزاحم و برو وگرنھ! سکھ ده ،یداریخر اگھ: گفت . 

 

گفتم و کردم نگاه شیعصبان افھیق بھ :  

 

خوامشیم - . 
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انداخت دستم کف رو گردنبند و زد برق ھاشچشم. دادم بھش و اوردم در سکھ ده سھیک یتو از . 

 

گفتم آتنا روبھ :  

 

؟یخواستینم یزیچ تو -  

 

زدیم غر بودم داده گردنبند بابت کھ یپول اون خاطر بھ داشت راه کل نیآرو. میرفت نیآرو شیپ و داد تکون نھ نشونھ بھ رو سرش . 

 

گفتم و شد تموم صبرم گھید : 

 

آورده در پول و کرده کار خودش یانگار گھیم یجور ھی - ! 

 

 جلو. فروختیم یسفال یھاکوزه داشت بازار کنار کھ افتاد یدختر بھ چشمم. شدم رد کنارش از و زدم بھش یمحکم تنھ تیباعصبان
گفتم و رفتم : 

 

د؟یببخش -  

 

گفت و اورد باال رو سرش :  

 

د؟یداشت یکار بلھ؟ -  

 

اومد شھر نیا بھ تازه ما ھست؟ مسافرھا خواب یبرا ییجا بدونم خواستمیم - ... 

 

گفت و گذاشت دھنم یرو رو دستش کنم، کامل رو بگم بود قرار کھ یاجملھ نکھیا از قبل شد، گرد دختر یھاچشم : 

 

نادون؟ یشد ریس جونت از مگھ - ! 

 

گفت و دیکش یمیقد یاخونھ سمت بھ رو ما انداخت، اطرافش بھ ینگاھ دختر : 
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دنیبریم خیب از رو تونھمھ سر دن،یشنیم مردم از یکی ای یکیتار یفرمانروا افراد اگھ د؟یشد ریس جونتون از مگھ شماھا - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

؟یجرم چھ بھ وقت اون - ! 

 

د؟یھست شھر نیا مال اصال شما -  

 

گفت و داد تکون نھ نشونھ بھ یسر نیآرو : 

 

نبود من جواب نیا یول - ! 

 

گفت نیآرو بھ توجھیب و شد گرد ھاشچشم دختره : 

 

د؟یھست نیسرزم کدوم مال -  

 

گفت آتنا : 

 

میاومد رانیا از ما - . 

 

گفت تعجب با دختره : 

 

کجاست؟ گھید رانیا -  

 

گفتم من : 

 

-  ً  خواب یجا ھی دنبال و میشد آورده کجاست میدونینم کھ یشھر نیا بھ ما کھ نھیا زیچ نیترمھم االن! میاومد ییجا ھی از مطمئنا
میھست . 
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گفت یجیگ با دختره : 

 

د؟یکن فیتعر اول از و کامل رو داستانتون شھیم! فھممینم من -  

 

گفتم دختره روبھ : 

 

میایم اآلن دارم، کار ھامدوست با لحظھ ھی! دیببخش - . 

 

گفتم بردم، خونھ از رونیب و دمیکش خودم دنبال بھ رو نیآرو و آتنا : 

 

کنم فیتعر دخترِ  یبرا رو ماجرا خوامیم من اما د،ینکن اعتماد یکس بھ گفت زن اون د،ینیبب - . 

 

گفت آتنا : 

 

نھ ای میجادوگر واقعا میدونینم یحت! میھست کجا میدونینم ما اصال ؟یداد دست از رو عقلت - ! 

 

 :گفتم

 

 ما بھ کھ نیا نھ کرد،یم رو کار نیا موقع ھمون بده لیتحو رو ما خواستیم اگھ دختر اون یول م؛یھست کجا میدونینم کھ دونمیم -
بده ھشدار ! 

 

گفتم نیآرو روبھ : 

 

ھ؟یچ تو نظر -  

 

ادیم نظر بھ یاعتماد مورد دختر: نیآرو . 

 

شد بیتصو پس - . 
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گفتم من. میبرگشت داخل بھ ھم با ھمھ : 

 

یبگ ما بھ یدونیم یچ ھر دیبا ھم تو یول م،یبگ بھت رو ماجرا میگرفت میتصم ما - ! 

 

گفت دختر :  

 

دمیم پاسخ ھاتونسوال بھ تونمیم کھ ییجا تا - . 

 

گفت من روبھ ھایاسکتھ مثل م،یکرد فیتعر براش رو ماجرا یوقت : 

 

؟یاشده انتخاب دختر... د... تو -  

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

 !آره -

 

  :گفت

 

شده گم شیپ ھاسال دهیبرگز دختره! ممکنھ ریغ نیا - ! 

 

گفتم یفور : 

 

؟یدونیم یچ ھیقض نیا از -  

 

گفت یجیگ با : 

 

 نیا بھ یادیز مردم بود، نشاط از پر نیسرزم نیا شیپ ھاقرن گفتیم اون. کردیم فیتعر داستان ھی من یبرا شھیھم پدربزرگم -
 کھ بود یرنگ ییگو نیسرزم نیا یھاقدرت تمام منبع. اومدنیم نجایا بھ گانھ ھفت یجا ھمھ از و کردنیم آمد و رفت نیسرزم
 اون کرد، حملھ نیسرزم نیا بھ یکیتار یفرمانروا نکھیا تا. شدیم یدارنگھ پادشاه قصر قلب در و داشت وجود اتیح آب داخلش
اتیح آب یعنی خواست،یم رو قدرت منبع ! 
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 دیکل ھفت لھیوس بھ اون ینگھدار محل کھ باورن نیا بر ھاافسانھ. کرد پنھان گانھ ھفت یھانیسرزم از یکی در رو اون پادشاه یول
 کھ گفت مردم بھ ،یکیتار یفرمانروا با جنگ زمان در پادشاه. شدن پنھان ھانیسرزم از یکی در دھایکل از کدوم ھر البتھ و شھیم باز
بشھ قبل مثل زیچ ھمھ و برگردونھ شیاصل یجا سر بھ رو اتیح آب بجنگھ، یکیتار یفرمانروا با تا کنھیم انتخاب رو نفر ھی . 

 

داد ادامھ و دیکش یآھ . 

 

 یفرمانروا و پادشاه. کرد فرار نیسرزم نیا از شکست از قبل پس خوره،یم شکست جنگ نیا در کھ دونستیم خودش اون -
 بودن، قدرتمند دو ھر. کردیم ریفناناپذ رو ھااون کھ بودن خورده یمعجون از ھردوشون و بودن یمیصم یھادوست ھم با یکیتار
 فرا رو جا ھمھ یکیتار بعد بھ زمان اون از. کرد حملھ نیسرزم بھ نیھم یبرا و خواستیم یشتریب قدرت یکیتار یفرمانروا یول

 رو قصد نیا کھ ییکسا و نداشت رو نیسرزم نیا از خروج ای و ورود اجازه کس چیھ د،یکش حصار رو شھر دور تا دور. گرفت
 ییکسا ستیل بھ چون د،ینگ بلند د،یاومد شھر نیا بھ تازه کھ جملھ نیا گفتم نیھم یبرا. شدندیم کشتھ یکیتار دست بھ یھمگ داشتن،

نیوندیپیم شدن کشتھ کھ . 

 

 یانامھ کھ اومده ایدن بھ یدختر ھاخانواده از یکی در شد، عھیشا قبل سال ھجده نکھیا تا بودن کرده عادت تیوضع نیا بھ مردم یھمھ
ستشده انتخاب دختر اون کھ بود شده دیق نامھ اون در! شده فرستاده براش ! 

 

 کشت؛ رو ھایلیخ و کرد حملھ خانواده اون بھ کنھ، دایپ رو اتیح آب یکس خواستینم وجھچیھ بھ کھ یکیتار یفرمانروا شب ھمون
نبود شده انتخاب دختر از یاثر گشت یچ ھر یول ! 

 

گفت نیآرو : 

 

کنھ؟ داشیپ یکس خواستینم چرا پس نبود؟ اتیح آب دنبال یکیتار ارباب مگھ -  

 

گفت دختر : 

 

*** 

 

است شده منتشر و ساختھ دانلود نگاه تیسا در کتاب نیا  

 

www.negahdl.com 
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*** 

 

 رو افرادش نیقدرتمندتر بارھا اون. خوادینم رو نیا یکیتار ارباب و شھیم ییروشنا و نور از پر نیسرزم بشھ، دایپ آب اگھ -
 فعال کھ دیرس جھینت نیا بھ پس شد؛یم رشونیدستگ یکیکوچ یزھایچ ھی فقط ھربار یول کنند، نابود و دایپ رو اتیح آب تا فرستاد
رسھینم بھش یکس دست و امنھ جاش . 

 

گفت نیآرو : 

 

طورنیا کھ - ! 

 

 :گفتم

 

م؟یباش جادوگر ما نکھیا و باشن؟ من یقیحق خانواده اونا کھ ممکنھ -  

 

گفت دختر : 

 

ممکنھ زیچ ھمھ نجایا - . 

 

گفتم آروم ییصدا با : 

 

آوردم؟ در خانواده اون از سر یجور چھ من پس -  

 

دونھینم کس چیھ کھ ھیموضوع ھمون نیا: دختر . 

 

ھ؟یچ اسمت: آتنا  

 

سارا: دختر  

 

م؟یبمون شتیپ رو امشب میتونیم ما سارا،: آتنا  
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دیبمون من شیپ نیتونیم نیخواست کھ وقت ھر تا: سارا . 

 

ندارن؟ یمشکل موضوع نیا با اتخانواده: نیآرو  

 

گفت و شد درھم سارا صورت : 

 

کرد فوت قبل سال بود، کسم ھمھ کھ ھم پدربزرگم و دادم دست از شیپ ھاسال رو مادرم و پدر من - ! 

 

مینداشت رو تو یناراحت قصد ما! دیببخش: آتنا . 

 

گفت لبخند با سارا : 

 

اومدم کنار موضوع نیا با وقتھ یلیخ! نداره اشکال - . 

 

گفتم و دادم نشون سارا بھ و اوردم رونیب سھیک یتو از رو کاغذ : 

 

؟یچ یعنی نیا یدونیم تو -  

 

گفت خوند رو جملھ یوقت : 

 

کجا دونمینم یول دم،یشن ییجا ھی رو معلق قصر اسم من - ! 

 

 :گفتم

 

کن فکر خوب کنمیم خواھش. باشھ دھایکل از یکی یجا درباره سرنخ ھی دیشا! مھمھ یلیخ نیا - ! 

 

گفت و کرد بازشون یدیناام با. کرد تمرکز و داد فشار ھم یرو رو ھاشچشم : 

 

ادینم ادمی یزیچ - ! 
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میشد پَکر ھممون . 

 

ن؟یطور چھ یچا و کیک ھی با خب: سارا  

 

 سارا و اومد رونیب معلق صورت بھ یچا و کیک ھمھ، اندازه بھ آشپزخونھ از لحظھ ھمون. میداد تکون دییتا نشونھ بھ یسر سھ ھر
کردیم یھمراھ ییرایپذ تا آشپزخونھ ریمس در ھااون با رو ھاشدست ھم . 

 

گفتم تعجب با : 

 

؟یکرد رو کار نیا یجور چھ -  

 

گفت خنده با : 

 

شده انتخاب دختر بلدن کارھا نیا از جادوگرھا ھمھ - ! 

 

 :گفتم

 

اِماست ھم اسمم! دارم اسم من شده؟ انتخاب دختر ینگ قدر نیا شھیم - . 

 

گفت خنده با : 

 

شده انتخاب دختر دمیفھم باشھ - !  

 

گفت یبلند یصدا با سارا دفعھ ھی کھ میبود یچا خوردن حال در : 

 

اومد ادمی - ! 

 

گفت یفور آتنا : 
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رو؟ یچ -  

 

معلق قصر یماجرا - ! 

 

گفتم شوق با : 

 

کن فیتعر باش زود - ! 

 

 در جادوگرش قدرت با قصر نیا. بوده جادو قصر اسم بھ یباشکوھ و بزرگ قصر ھست، یکوھستان کھ نیسرزم یشرق قسمت در -
 بھ یکس نیسرزم کل در کھ داشتھ ییبایز زن اونجا صاحب گنیم ھاافسانھ. بوده وصل نیزم بھ ییجادو پل کی با و معلق آسمان

. شھیم ترفیضع روز ھر مرد کھ نیا تا. کردنیم یزندگ ھم کنار عاشقانھ نداشتن، یفرزند کھ نیا با اونا. نداشتھ وجود اون ییبایز
 مسموم رو اون داره یسع زنش کھ بود دهیفھم مرد و پختیم غذا شوھرش یبرا زن اون و نداشت وجود یخدمتکار قصر اون در
 فرو قلبش یتو آخر تا رو اون و رهیم ھمسرش سر یباال و دارهیبرم یخنجر بود، خواب زنش کھ شب ھی پس بکشتش؛ و کنھ
 مونیپش کارش از یفور بوده، عاشقش ھم ھنوز زنش ینقشھ وجود با کھ مرد کنھ،یم پر رو جا ھمھ ھمسرش خون یوقت. برهیم
وندهیبپ ھمسرش بھ شھیھم یبرا تا کنھیم فرو ھم خودش قلب در رو خنجر اون و شھیم . 

 

گفت آتنا : 

 

م؟یبر جادو قصر بھ دیبا ما یعنی حاال! زیانگ غم چھ -  

 

 :گفتم

 

باشھ اونجا دھایکل از یکی دیشا دونھ؟یم یک! باشھ معما خود یحت ای و سرنخ ھی تونھیم حتما قصر نیا من نظر از چون آره، - . 

 

گفتم سارا روبھ : 

 

؟یببر اونجا بھ رو ما فردا یتونیم -  

 

ببرمتون تونمیم نباشھ نیسرزم نیا از خارج کھ کجا ھر تا من - . 
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گفتم و دادم تکون یسر : 

 

 .خوبھ -

 

گفتم ھیبق روبھ : 

 

میباش سرحال دیبا شھ؛یم شروع مونییماجراجو فردا. خوابھ وقت گھید - ! 

 

*** 

 

گفتم آتنا روبھ و زدم یغلت جام یتو : 

 

م؟یجادوگر ما کھ یکرد باور تو! آتنا -  

 

گفت ازهیخم با آتنا : 

 

 اما کنھ؛ینم قبول رو زھایچ نیا عقلم نکھیا با یول! خبره چھ نجایا دونمینم و شوکم تو امروز اتفاقات خاطر بھ ھنوز من یدونیم -
باشھ داشتھ قتیحق نایا ھمھ دیشا ؟دونھیم چھ یکس. خوشحالم باشم جادوگر دیشا نکھیا از دلم تھ ! 

 

 :گفتم

 

کنھ؟ کمکمون و ادیب ما گروه بھ میبخوا سارا از ھیچ نظرت -  

 

گفت آتنا : 

 

ھیخوب فکر آره، - . 

 

شھ؟یم یچ ماجرا نیا آخر نظرت بھ آتنا -  
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بخواب ریبگ پس ،یگفت خودت خوبھ. میبخواب بھتره اما دونم،ینم - . 

 

وستمیپ ایرو و خواب عالم بھ و بستم رو ھامچشم پس دم؛ینرس جھینت بھ یول کردم فکر یکم . 

 

*** 

 

گفتم و دمیکش ادیفر بلند یباصدا : 

 

کنمیم خواھش! نیکن ولش - ! 

 

زدم غیج بلند یصدا با. نداشت دهیفا کردمیم تقال یچ ھر. بردندیم رو امیل داشتند و بودند گرفتھ رو ھامدست . 

 

امیل - ! 

 

 بود؛ کرده مشغول رو ذھنم یادیز یھاسوال. بود افتاده اتفاق واقعا کھ انگار! بود یواقع یلیخ خوابم. شدم داریب خواب از زناننفس
بود، نیا ترپررنگ ھمھ از یول  

 

بود؟ یک کردمیم صداش کھ یپسر  

 

گفتم جیگ و شدم بلند خواب از" رفتنھ وقت" گفتیم کھ سارا یصدا با : 

 

م؟یبر دیبا کجا -  

 

گفتم و اومدم خودم بھ نیآرو بلند یخنده یصدا با : 

 

؟یخندیم یچ بھ! ھرھرھر -  

 

گفت نیآرو : 
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یبزن راھرو آخر نھیآ بھ سر ھی کنمیم ھیتوص بھت - ! 

 

 شده قبل از ترروحیب بدنم رنگ و بود شده قرمز ھامچشم بود، خورده چیپ ھم یتو وحشتناک موھام! رفتم وا نھییآ یتو خودم دنید با
کردیم وحشت آدم کل در. بود ! 

 

گفت و ستادیا کنارم سارا : 

 

یدار الزم شین دندون جفت ھی فقط ،یبست پشت از رو بوده آشامخون یچ ھر دست گھید تو یدونیم - ! 

 

گفتم و کردم یپوف : 

 

م؟یبر دیبا یک م،یبگذر موضوع نیا از حاال! خب یلیخ -  

 

میگردیبرنم گھید چون کن، جمع ھم رو ھاتلیوسا یھمھ. میبر دیبا گھید ساعت مین - . 

 

 :گفتم

 

؟یچ خونھ پس -  

 

گفت و گذاشت شونم یرو رو دستش : 

 

رنیبگ رو ما ممکنھ چون میبرگرد گھید دینبا ما نکھیا و امیب دنبالتون دیرفت کھ جا ھر دیبا پس شدم؛ جستجو نیا دیجد عضو ھم من - . 

 

 :گفتم

 

 چرا؟ -

 

گفت و شد ترآروم یعاد لحن از صداش : 
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 داخل رهیم ھاموناسم کار نیا از بعد م،یبش رد نیسرزم نیا مرز از یجور ھی میمجبور پس م؛یبگرد رو نیسرزم ھفت ھر دیبا ما -
رو مونھمھ چون برگردم؛ نجایا بھ تونمینم گھید منم و مرگ ستیل ... 

 

گفت خنده با و دیکش گردنش رو یافق خط ھی دستش با : 

 

یدیفھم رو منظورم کنم فکر - ! 

 

گفتم و دادم قورت رو دھنم آب : 

 

صد در صد - ! 

 

گفت یجد لحن با : 

 

یبش آماده یبر گھید بھتره - . 

 

بودند ستادهیا منتظر ھمھ شدم، خارج یپشت اطیح در از و برداشتم رو کاغذ و ھاپول سھیک . 

 

نجایا ایب باش زود: سارا ! 

 

گفتم کرد، اشاره خودش کنار بھ و : 

 

م؟یبر میخوایم یجور چھ -  

 

گفت یعاد لحن با : 

 

رنیم گھید یجا بھ ییجا از جادوگرھا ھمھ کھ یجور ھمون - . 

 

گفت و گرفت رو دستم : 
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 از سر ستین معلوم وگرنھ ن؛یدار نگھ رو گھید ھم محکم تونھمھ. ریبگ رو من دست یکی نیا! نیآرو تو ر،یبگ رو اِما دست آتنا -
نیاریب در کجا ! 

 

 ھمھ دوباره زود یلیخ یول بشھ، یپات یقاط ھارنگ کھ بود نیا مثل رفت؛ درھم زیچ ھمھ دفعھ ھی. کرد تمرکز و بست رو ھاشچشم
میبود عیوس یلیخ کوھستان ھی داخل خلوت، اطیح یجا بھ کھ تفاوت نیا با. شد اولش مثل زیچ . 

 

گفتم خنده با :  

 

باحالھ یلیخ نیا - ! 

 

؟یکرد رو کار نیا یطور چھ: نیآرو  

 

اسساده یلیخ ،یکن فکر یبر یخوایم کھ یمحل قیدق آدرس بھ و یکن تمرکز دیبا فقط: سارا ! 

 

ھیاضیر سخت العادهفوق یمعادلھ ھی کردن حل مثل ما یبرا یول اس؛ساده یدیم انجام رو کار نیا سالھ نیچند کھ تو یبرا: آتنا ! 

 

گفت و انداخت باال یاشونھ سارا : 

 

نیھم داره، ازین نیتمر فقط - ! 

 

  :گفتم

 

کجاست؟ جادو قصر خب، یلیخ -  

 

دونمینم: سارا ! 

 

ً یتقر زدم داد با . 

 

ـم؟یاومد کجا ما پس ؟یدونـــینم -  
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 :گفت

 

 ھاافسانھ در درضمن. کجاست قایدق کھ نگفتم نھ،یسرزم شرقھ در کوھستان کی در گفتم من. میھست پژواک کوھستان در االن ما -
میگردیم رو جا ھمھ ما یول! نباشھ ھامحل از کدوم چیھ در ممکنھ اما باشھ؛ جادو قصر یجا ممکنھ کھ اومده یادیز یھامحل . 

 

بزرگھ یلیخ نجایا محضھ، یوونگید نیا! خدا یوا: آتنا ! 

 

یدار ازین روتین بھ یرو ادهیپ یبرا چون ؛ینکن غرغر یلیخ بھتره: سارا . 

 

 بود، برف و کوه جا ھمھ کردم، نگاه اطراف بھ. نداشتم حرکت یبرا یقدرت چیھ گھید م،یرفتیم راه میداشت کھ بود ساعت چند دونمینم
شد دایپ نجایا یزیچ ھی عجب، چھ دم،ید سنگ تکھ ھی. زدینم پر ھم پرنده ھی یحت! نیھم فقط ! 

 

گفتم و نشستم سنگ یرو : 

 

برم راه تونمینم گھید کھ من - . 

 

موند باز دھنش و افتاد من یپا ریز بھ چشمش یول بگھ یزیچ خواست سارا . 

 

گفت پتھ تتھ با :  

 

اِما؟ ینشست... نشـ یچ... چـ ی... رو -  

 

دادیم رونیب یبیعج ینورھا خودش از کردم، نگاه سنگ بھ و شدم بلند جام از یفور . 

 

اِما؟ یکرد کارش یچ: آتنا  

 

 :گفتم

 

نیھم نشستم، روش فقط من - ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

میکرد دایپ رو معلق پل کنم فکر ھا،بچھ: سارا ! 

 

نھ؟یا منظورت: نیآرو ! 

 

داد نشون رو سنگ دستش با و . 

 

باشھ خودش دیبا آره،: سارا ! 

 

کردم حس سنگ یرو یبرجستگ ھی کھ دادمیم تکون رو دستم داشتم. دمیکش روش رو دستم آروم نشستم، سنگ کنار و رفتم . 

 

گفتم آروم : 

 

نجایا ایب سارا، - ! 

 

گفت و کنارم نشست سارا : 

 

شده؟ یچ -  

 

نجاستیا یبرجستگ ھی - ! 

 

 معلق آسمون در کھ جادو قصر و شکافت رو آسمون یاصاعقھ. داد فشارش محکم و دیکش روش رو دستش دادم، نشونش دست با و
 کھ بود یزیچ از ترباشکوه و تربزرگ یلیخ قصر. بود وصل جادو قصر بھ کھ داد شکل رییتغ یچوب پل ھی بھ سنگ. شد انینما بود

کرمیم فکر ! 

 

گفت بود، صداش یتو کھ یتعجب با آتنا : 

 

کردن؟یم یزندگ توش نفر دو فقط یبزرگ نیا بھ قصر - ! 

 

ستندین اشتباه وقت چیھ ھاافسانھ چون بوده؛ طورنیھم حتما: سارا . 
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گفتم و گذاشتم پل یرو رو پام آروم : 

 

نھ؟ مگھ امنھ، پل نیا -  

 

نداره ضرر امتحانش: سارا . 

 

 یخاص مشکل نمیا البتھ کھ! نییپا یشیم پرت باال اون از وقت اون باشن، فرسوده یادیز ھاچوب نیا ممکنھ فقط کھ یدونیم: نیآرو
ستین ! 

 

گفت کھ کردم نگاش حرص با : 

 

افتھیب اتفاق نیا ممکنھ گفتم فقط من ھ؟یچ - . 

 

گفت آتنا. شدیم شتریب پل بیش و ارتفاع میرفتیم جلوتر یچ ھر. شدم پل وارد و گرفتم رو سارا و آتنا دست نیوآر بھ توجھیب : 

 

رمیگیم تھوع حالت دارم کمکم گھید - . 

 

کرد زمزمھ و : 

 

متنفرم ارتفاع از - ! 

 

 ما تا یشدیم منتظر نییپا ھمون ؟یاومد کجا یترسیم ارتفاع از کھ تو آخھ. ستین خوب حالشون خانم شاھزاده! یوا یوا: نیآرو
میبرگرد و میبر ! 

 

شد پرت عقب بھ و خورد چیپ پاش کھ بگھ یزیچ خواست آتنا . 

 

زدم غیج : 

 

 !آتنا -
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گفت و گرفتش یفور بود سرش پشت کھ نیآرو : 

 

؟یچلفت پا و دست دختر کجاست حواست -  

 

گفت بغض با و اومد رونیب بغلش از آتنا : 

 

یکن نیتوھ من بھ یندار حق درضمن خورد، چیپ پام! یخودت یچلفت پا و دست - ! 

 

گفتم نیآرو روبھ. افتاد راه قصر طرف بھ ھمھ از جلوتر : 

 

؟یدیفھم! یکنیم یخواھ معذرت ازش اآلن نیھم -  

 

گفت و انداخت باال یاشونھ : 

 

کنم یخواھ معذرت نداره یلیدل پس نگفتم؛ یخاص زیچ من - . 

 

گفت لب ریز و زد یپوزخند : 

 

نیتوھ ھھ، - ! 

 

 یترسناک چھره قصر. شدیم انینما کمکم قصر بزرگ دروازه و میبود دهیرس راه آخر بھ گھید. دادم تکون تأسف نشانھ بھ یسر
بود ارواح یخونھ مثل داشت؛ . 

 

تراهیس قصر دور یابرھا و شد سردتر ھوا و دیوز یباد . 

 

گفتم و دمیکش قصر یدرھا یرو رو ھامدست آروم : 

 

ادیم یمیقد یلیخ نظر بھ نیا - . 
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ادیب نظر بھ یمیقد ھم دیبا شھ،یپ ھاقرن مال قصر نیا: سارا ! 

 

ساختنھ؟ قصر یجا ھم آسمون آخھ ندارم، بھش نسبت یخوب حس چیھ کھ من: آتنا  

 

میکن باز رو در دیبا ست؛ین ھاحرف نیا وقت اآلن: سارا . 

 

گفتم. نخورد تکون ھم ذره ھی یول دادم ھل رو در : 

 

قفلھ نکھیا مثل - ! 

 

گفت و انداخت نییپا رو ھاشدست یالحظھ از بعد یول گرفت؛ در روبھ رو ھاشدست سارا : 

 

 ریگ من نظر از یول شھ؛یم جادو با شدنش باز از مانع کھ داره یقو یجادو دیشا. شھینم باز جادو با چون ست،ین قفل در نیا! نھ -
 .کرده

 

میبد ھلش ھم با ھمھ چطوره: آتنا ! 

 

 :گفتم

 

ارزهیم امتحانش بھ - . 

 

گفت سارا. خورد یکیکوچ تکون در م؛یداد ھل و میچسبوند در بھ رو ھاموندست ھمھ : 

 

نیبد ھل ترمحکم! نھیھم - . 

 

شد باز یبلند یصدا با در کھ شدمیم دیناام داشتم کمکم گھید. میبود کرده عرق ھمھ سرما اون یتو. دادمیم ھل رومین یھمھ با . 

 

گفت سارا. میدوخت چشم بود، شده گم یکیتار در آخرش کھ یطوالن یراھرو بھ ھمھ : 
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شھیم سخت کردنتون دایپ دیبش گم اگھ و بزرگھ یلیخ نجایا چون ن،ینش جدا ھم از و نیبر راه گھید ھم کنار ھمھ خب، یلیخ - . 

 

گفتم. مختلف یدرھا از بود پر کھ ییراھرو. شد کیتار و یطوالن یراھرو وارد و کرد روشنش برداشت، در کنار از یمشعل سارا : 

 

باشھ؟ داشتھ راه ساختمون نیا قلب بھ درھا نیا از یکی ممکنھ -  

 

میبر قصر نیا مرکز بھ دیبا ما. داره قرار اون قسمت نیتریمرکز در یساختمون ھر قلب نھ،: سارا . 

 

رفتم طرفش بھ کنجکاو. بود شده نییتز ییبایز یھاسنگ و جواھر با کھ خورد یانھییآ بھ چشمم . 

 

 یاچشمھ کنار و داشتم تن بھ یبلند و دیسف لباس کھ دمید رو خودم ریتصو! شدم خشک تعجب از کھ کنم نگاه نھییآ در خودم بھ خواستم
دمیخندیم و بودم کرده چشمھ آب داخل رو ھامدست بودم، نشستھ مانند غار یجا ھی در . 

 

دمیند یزیچ بلند یشنل و لباس با خودم ریتصو جز بھ یول کردم؛ نگاه نھییآ بھ دوباره و زدم یپلک تعجب با . 

 

 رو مشعل نور کم ییروشنا یوقت و کردم نگاه اطرافم بھ زدهوحشت! ستندین کنارم ھابچھ دمید کھ بگم نھییآ نیا درباره آتنا بھ خواستم
رسوندم بھشون رو خودم سرعت با دم،ید خودم از جلوتر . 

 

 بھ ریتصو اون یول نگم؛ یزیچ یکس بھ فعال گرفتم میتصم. بودند نشده من بتیغ متوجھ و بودند زدن حرف مشغول سخت ھابچھ
بود شده اضافھ بھش ھم شبید خواب حاال و بود کرده افکارم ریدرگ رو من شدت . 

 

؟یبد ادی جادو بھمون قراره یک سارا: آتنا  

 

ینکن عجلھ یلیخ بھتره: سارا ! 

 

 نیزم ریز بھ اومدیم نظر بھ کھ یاپلھراه و داد ھل رو در سارا. بود شده حک روش عقاب ھی عکس کھ میدیرس یبیغر بیعج در بھ
شد مشخص داره راه . 

 

ببره قصر قلب بھ رو ما دیبا نیا نکنم، اشتباه اگھ: سارا . 
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گفت و انداخت باال رو ابروش نیآرو : 

 

کردمیم انتخاب رو قلعھ نقطھ نیبلندتر بودم من اگھ نھ؟یزم ریز یتو قصر نیا قلب یعنی - . 

 

نده نظر لطفا پس ،یستین کھ فعال: آتنا ! 

 

گفتم کھ بگھ یزیچ خواست نیآرو : 

 

نینکن شروع نجایا گھید کنمیم خواھش - ! 

 

کردند نگاه رو گھید ھم مخالف جھت و شدند ساکت دوتاشون دند،ید رو التماسم یوقت . 

 

گفت خنده با سارا : 

 

دوتا شما دست از - . 

 

 بھ زودتر کردم آرزو شد؟یم تموم مگھ یول م؛یرفتیم نییپا یجور نیھم کھ بود قھیدق چند دونمینم. میرفت نییپا ھاپلھ از گھید ھم با
میبرس راه آخر . 

 

کردمیم آرزو زودتر شھیم یطور نیا دونستمیم اگھ! میدیرس پلھراه آخر بھ کھ بود نگذشتھ آرزوم از ھیثان چند ھنوز . 

 

 تعجب کمال در و میداد ھل رو در آروم. خوردیم چشم بھ در یرو یاشده حک عقاب شکل ھم بار نیا. میدیرس یبزرگ در بھ دوباره
 با. کرد باز رو درش و رفت صندوقچھ طرف بھ سارا. داشت قرار داخلش یاصندوقچھ کھ بود کیکوچ اتاق ھی فقط! شد باز در

گفت یخوشحال : 

 

جاستنیا دیکل! ھابچھ - . 

 

 قرار دیکل یباال خنجر. بود عقاب ھی شکل آخرش کھ بود ییطال دیکل ھی و خنجر ھی صندوقچھ داخل. میرفت سارا طرف بھ مونھمھ
 ما شانس از. ومدین در دیکش یچ ھر یول گرفت؛ دستش در رو خنجر سارا. یداشتیبرم رو خنجر دیبا دیکل برداشتن یبرا و داشت
گفت سارا. نشد یول دندیکش ھم نیآرو و آتنا! یاریب رونیب رو دیکل یدار برش نکھیا بدون شدینم کھ بود گرفتھ قرار یجور خنجر : 
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دیبکش ھم با ھمھ - . 

 

نخورد ھم تکون یحت خنجر یول م؛یدیکش ھم با ھمھ . 

 

فتادین اتفاق نیا کھ دمشیکشیم ھابچھ کمک بھ یوقت. برداشتم رو دستم یفور شد، داغ دستم گذاشتم؛ خنجر یرو رو دستم ! 

 

کردم حس رو گرما ھمون دوباره و گذاشتم روش رو دستم دوباره . 

 

اما؟ یکنیم کاریچ یدار: آتنا  

 

 :گفتم

 

شھیم داغ زنمیم دست بھش یوقت - ! 

 

گفت و گذاشت خنجر یرو رو دستش سارا : 

 

سرده سرد خنجر نیا خوبھ؟ حالت - ! 

 

گفت و گذاشت میشونیپ یرو رو دستش آتنا : 

 

یندار کھ ھم تب - . 

 

گفتم. کردم احساس رو گرما ھمون و گذاشتم خنجر یرو رو دستم دوباره : 

 

گرمھ واقعا نیا! ھابچھ دیکن باور - ! 

 

گفت نیآرو. رفت نیب از گرما یفور. گذاشت خنجر یرو رو دستش نیآرو : 

 

سرده خنجر نیا ،یزد توھم واقعا - ! 
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شد سرد یگذاشت روش رو دستت یوقت یول بود؛ گرم: گفتم ! 

 

دهیم نشون واکنش اما دست بھ فقط دیشا: سارا ! 

 

گفت یالحظھ از بعد و رفت فرو فکر در آتنا : 

 

 رو خنجر میبرداشت رو دیکل ما نکھیا از بعد فقط. میداریم بر رو دیکل یفور ھم ما یتونست اگھ ،یبردار رو خنجر کن یسع! اما -
ندارم بھش یخوب حس چون بنداز؛ یفور ! 

 

 :گفتم

 

میکنیم امتحان خب، یلیخ - .  

 

باشھ داشتھ طلسم خنجر نیا دیشا اما؟ یمطمئن: سارا ! 

 

 :گفتم

 

کنمیم رو کار نیا پس منم، دهیم نشون واکنش کھ یکس تنھا بھ و میدار الزم رو دیکل ما - ! 

 

باش مراقب یلیخ پس: نیآرو ! 

 

 .باشھ -

 

 رو وجودم ھمھ یوحشتناک یگرما و شد کنده جا از خنجر دم،یکش رو خنجر محکم. شد داغ دستم گذاشتم، خنجر یرو رو دستم آروم
. بود دهیچسب دستم بھ انگار یول بندازم؛ رو خنجر کردم یسع. شدیم شتریب لحظھ ھر گرما بخورم، تکون تونستمینم. گرفت بر در

 شد، قطع صداھا دفعھ ھی. دمیترس ازصداش خودمم کھ دمیکش یوحشتناک غیج و دیچیپ بدنم کل یتو صاعقھ مثل یدرد شد، شتریب گرما
 غمیج بارنیا و درد ھمون دوباره. بود دهیچسب دستم بھ خنجر اما ارند؛یب در دستم از رو خنجر خوانیم کھ دمیدیم رو ھابچھ یتقال
بود ایرؤ ھی مثل درست بودم، دهیند حاال تا کھ دمید رو یاصحنھ من و شد کیتار چشمم یجلو زیچ ھمھ. بود قبل از بلندتر یلیخ . 
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 یوحشتناک یھاقھقھ یصدا. شناختمشونینم کھ بود ییجسدھا و خون از پر جا ھمھ کردم،یم ھیگر و بودم نشستھ دختر ھی سر یباال
داشت وجود کھ بود یکیتار تنھا اون از بعد و اومدیم ! 

 

*** 

 

شد بلند یمرد خشن یصدا اون از بعد و دیچیپ بزرگ سالن در ییھاقدم یصدا . 

 

خانم؟ دیداشت من با یامر -  

 

یکرد رید! لینا اوه - . 

 

خانم متاسفم - ! 

 

شدیم دهیکش نیزم یرو اشیمشک لباس و بود صورتش دنید مانع رنگش اهیس شنل. برخاست یصندل یرو از زن . 

 

گفت کردیم پخش جا ھمھ در را سرما کھ ییصدا با : 

 

 خب؟ -

 

سرورم دیخواست شما کھ جور ھمون - . 

 

گفت و گذاشت بود کنارش کھ یمرگ مجسمھ یرو رو دستش : 

 

دوارمیام - ! 

 

خانم دمیم انجام خوب رو کارم من - . 

 

کرد زمزمھ زن . 
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دوارمیام ھم باز - . 

 

دیپرس مردد مرد : 

 

سرورم؟ دیندار دختره اون از یدیجد خبر -  

 

گفت و شد کینزد مرد بھ برداشت، مجسمھ یرو از رو دستش زن : 

 

یکنیم دخالت یادیز یدار لینا! اوه - . 

 

کرد زمزمھ گوشش در و گذاشت مرد شونھ یرو رو دستش بعد و . 

 

؟یبش دچار ساشا سرنوشت بھ یندار دوست کھ تو -  

 

کرد زمزمھ لرزان ییصدا با مرد . 

 

خانم نھ کھ معلومھ - ! 

 

گفت قبل از ترآروم ییصدا با زن : 

 

وگرنھ نکن، دخالت ستین مربوط بھت کھ ییکارھا یتو پس - ... 

 

باشھ مرگ خود دیبا زن نیا کرد، فکر خود با. دیلرز خود بھ و کرد حس را مرگ یسرما مرد ! 

 

گفت و برداشت مرد شونھ یرو از رو دستش آروم زن : 

 

دارم کارش کن، صدا رو وانیا - . 

 

خانم چشم - ! 
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بشم معطل ندارم دوست کھ یدونیم ،یکن عمل عیسر کھ نفعتھ بھ - . 

 

 .چشم -

 

 و داشتند خود دوست کردن داریب در یسع کوچک جستجوگر سھ. دوخت چشم زیم یرو یانقره یگو بھ و نشست یصندل یرو زن
کردیم نگاه خودش دیجد یھایباز اسباب بھ لذت با زن . 

 

خانم سالم - . 

 

گفت مرد روبھ و آورد باال را سرش زن : 

 

کن فیتعر وان،یا سالم - . 

 

شد طلسم دختر اون و سرورم کردن دایپ رو دیکل - . 

 

گفت و کرد کوتاه یاخنده زن : 

 

ستین خوب ھم شھیھم یفوضول! کوچولو فوضول - ! 

 

کرد دییتا باترس مرد . 

 

خانم بلھ - . 

 

گفت و شد بلند زن : 

 

؟یچ ادداشتی -  

 

دنشید االن تا حتما - . 
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دارم کارش ارنیب رو امیل بگو یول ؛یبر یتونیم! بود خوب کارت - .  

 

دمیم خبر بھشون اآلن نیھم حتما بلھ - . 

 

گفت و دیکش داس غھیت یرو رو دستش و رفت مرگ مجسمھ طرف بھ زن. شد خارج سالن از عیسر و : 

 

دارم برات یجالب یھایباز! کوچولو اما ینیبب خوب یھاخواب - . 

 

شکافت رو فضا سکوت اشمستانھ بلند یقھقھ بعد و . 

 

*** 

 

 آتنا

 

 یفور سارا و اومد رونیب خنجر ما متعجب یھاچشم یجلو درست د،یکش خودش سمت بھ محکم و گذاشت خنجر یرو رو دستش اما
 کھ نشد شتریب ھیثان چند. دیماس دھنم یتو حرف اما درھم افھیق دنید با یول بندازه؛ رو خنجر بگم اما بھ تا برگشتم. برداشت رو دیکل

شدیم بلند دود ازش و بود گرفتھ آتش داشت قرار درونش خنجر کھ یدست دم،یدو طرفش بھ. دیکش یوحشتناک غیج اما ! 

 

بود گرفتھ محکم رو خنجر اِما اَما م،یبکش رونیب دستش از رو خنجر تا میکردیم یسع ھمھ . 

 

زدم داد . 

 

کن ول رو خنجر! اما کن ولش - ! 

 

 ما کھ دیدیم رو یزیچ انگار. بود دوختھ نییپا بھ رو ھاشچشم افتاد؛ زانو یرو محکم اما. دیشنینم یزیچ اصال انگار اون یول
دمیدینم . 

 

 محکم بود داغ وحشتناک نکھیا با و بودم گذاشتھ خنجر یرو رو دستم. شتریب ما یتقال و شدیم قرمزتر و ترداغ لحظھ ھر خنجر
کردم رھا رو خنجر و دمیکش یبلند غیج شد، ادیز العادهفوق لحظھ ھی یبرا گرما. دمشیکشیم . 
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گفتم کردم، بغلش و رفتم طرفش بھ. شد رھا دستش از خنجر و افتاد نیزم یرو اما : 

 

کن باز رو ھاتچشم خدا رو تو! امــا! امــا - ! 

 

ختیر اما دھن یتو آروم رو شھیش اتیمحتو و دیکش رونیب اشسھیک یتو از کیکوچ و بایز یاشھیش کرد، جدا ازم رو اما سارا . 

 

گفت و زد کنار آروم رو بود ختھیر صورتش یتو کھ اما یموھا از یادستھ : 

 

دهیخواب! دیباش ساکت - . 

 

؟یداد بھش یچ: نیآرو  

 

ابھیکم العادهفوق و خورهیم درد بھ ھاوطلسم ھاسم یبرا. بخش شفا معجون - . 

 

 :گفتم

 

میبر نجایا از زودتر بھتره - . 

 

گفت و برداشت اما یموھا نوازش از دست سارا : 

 

بھتر ترعیسر ھرچھ آره، - ! 

 

ارمیم رو اما من: نیآرو . 

 

. افتاد در کنار کاغذ بھ چشمم کھ میبش خارج قصر از میخواستیم. میبرگشت میاومد کھ یراھ ھمون از و کرد بغل رو اما آروم بعد و
خوندم رو روش ینوشتھ و داشتم برش و زدم زانو . 

 

« دهیم نشون بھتون رو راه بزرگ، یانویپ اشتباه نت .» 
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*** 

 

 اما

 

 با یدختر برگردم، یفور شد باعث کھ اومد سرم پشت از یزیر یخنده یصدا. کجاست نجایا دونستمینم بودم، یکیتار اتاق داخل
بود شده رهیخ من بھ نداره، وحود داخلشون یحس چیھ شدم متوجھ نگاه نیاول با کھ یخاکستر یھاچشم و یمشک کوتاه یموھا . 

 

دیرس گوشم بھ مانندش زمزمھ یصدا . 

 

ییتو اما پس - ! 

 

 :گفتم

 

؟یشناسیم رو من -  

 

گفت و دوخت من بھ رو روحشیب یھاچشم و اومد جلوتر : 

 

شناسنیم رو تایر دخترھا ھمھ نجایا - ! 

 

گفتم باتعجب : 

 

تا؟یر -  

 

مادرت! آره - . 

 

 مادرم؟ -

 

گفت و کرد یپوف : 
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 غامیپ ھی نیا! دیکن یدور ارواح از! کن گوش خوب پس ام،یب خوابت بھ کھ دمیکش یادیز زحمت من! ستین ھاحرف نیا وقت اآلن -
مادرتھ از مھم یلیخ . 

 

گفتم باشوق : 

 

اس؟زنده اون مادرم؟ -  

 

گفت یادھنده ھشدار لحن با : 

 

کن یدور ارواح از فقط ست،ین ھاحرف نیا وقت اآلن - ! 

 

*** 

 

شدمیم نییپا و باال اشھمھ انگار شدم؛ داریب خواب از ییھاتکون با . 

 

 نیآرو بغل من نکھیا مثل. شدم مواجھ رفتیم راه آروم و بود شده رهیخ روروبھ بھ کھ نیآرو یچھره با و کردم باز رو ھامچشم
 !بودم

 

گفتم آروم : 

 

شده؟ یچ -  

 

گفت و دیچرخ طرفم بھ سرعت بھ نیآرو سر : 

 

اما؟ یشد داریب -  

 

گفت سارا. اومدند سرم یباال سارا و آتنا : 
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خوبھ؟ حالت -  

 

میدیترس یلیخ اما، یکشت رو ما: آتنا . 

 

گفتم یفور اومد، ادمی زیچ ھمھ تازه. گذاشت نیزم یرو رو من یآروم بھ نیآرو : 

 

شد؟ یچ دیکل -  

 

نبود خوب حالت تو انگار یول م؛یداشت برش: آتنا . 

 

داد ادامھ و شد درھم اشچھره . 

 

میدیترس یلیخ ،یشد ھوشیب نکھیا تا ؛یکردینم رھاش و یبود گرفتھ محکم رو خنجر - . 

 

 :گفتم

 

بود دهیچسب دستم بھ انگار دونم،ینم - ! 

 

گفتم سارا روبھ یفور. اومد ادمی یخاکستر چشم دختر با کوتاھم مکالمھ : 

 

بوده؟ یچ من مادر اسم یدونیم سارا، -  

 

گفت سارا : 

 

الناست اسمش گفتیم پدربزرگم نکنم، اشتباه اگھ - . 

 

 :گفتم

 

؟یباش کرده اشتباه تو و باشھ تایر اسمش ممکنھ -  
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گفت و داد تکون نھ نشونھ بھ رو سرش سارا : 

 

نبوده تایر بوده، یچ ھر اسم اون کھ مطمئنم - ! 

 

کردم زمزمھ آروم و شد اکو ذھنم یتو سارا جملھ . 

 

بود؟ یچ مادرت از دختر اون منظور پس منھ، مادر النا اگھ -  

 

گفتم ھابچھ روبھ. میبود بزرگ جنگل ھی داخل کردم، نگاه اطرافم بھ. نبود فکرھا نیا وقت کھ اآلن دادم، تکون رو سرم : 

 

م؟ینبود کوھستان داخل ما مگھ -  

 

 داخل بزرگ یانویپ." دهیم نشون بھتون رو راه بزرگ، یانویپ اشتباه نت" بود، شده نوشتھ روش کھ کرد دایپ نوشتھ ھی آتنا: سارا
 بعد. مینیسرزم دو نیا مرز نیب ما اآلن و آوردم نجایا بھ رو شما ھم من م،یبر دوم نیسرزم بھ دیبا پس دومھ، نیسرزم یپادشاھ قصر
میش رد مرز از یجور ھی و یبش داریب تا میشد منتظر م،یاومد نجایا بھ نکھیا از . 

 

 درضمن! شنینم سبز ما یجلو یجور نیھم کھ ھاییراھنما اون آخھ. کنھیم ییراھنما رو ما داره یکی کنمیم فکر من دیدونیم: آتنا
دونست؟یم رو دیکل یجا کجا از بود؟ یک داد ما بھ رو غامیپ نیاول کھ یزن اون  

 

میکردیم فکر و میبود ساکت ھمھ . 

 

مرزه از شدن رد یبرا یراھ کردن دایپ وقت اآلن. دینکن عجلھ م،یفھمیم باالخره: گفت سارا . 

 

 :گفتم

 

شھ؟یم محافظت یجور چھ مرز از -  

 

 ھی ھم متر ده ھر و شد رد شھینم ھم ھوا راه از یحت شده، دهیکش نیسرزم نیا سر تا سر جادو نیا. یقو یلیخ یجادو ھی با: سارا
یزیچ ھر شھ،یم نابود بشھ رد یدفاع وارید از یزیچ ھر کھ نھیا مھم نکتھ. داره قرار نگھبان ! 
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میبد انجام رو یسخت یلیخ کار دیبا پس: نیآرو ! 

 

کرد نالھ آتنا . 

 

آخھ؟ یجور چھ -  

 

گفت سارا : 

 

میکنیم شیکار ھی - . 

 

 :گفتم

 

م؟یکن کار یچ یدفاع وارید با م،یبش راحت ھم ھانگھبان شر از اگھ -  

 

 یبرا یلیدل حتما! کن فکر خب ؟یجور چھ گھیم بعد داره، رو ییدانا و خرد الھھ اسم آتنا خوبھ! دیند یمنف یانرژ قدرنیا! آه: سارا
ییتو کلعقل درضمن داشتن، اسمت انتخاب ! 

 

گفت و کرد گرد رو ھاشچشم آتنا : 

 

 من یول خانـوم، شاھزاده یعنی تو اسم یمعن مثال! باشھ داشتھ ھم رو اتیخصوص ھمون کھ شھینم لیدل داره یاسم ھر یکس ھر -
نمیبینم یاشاھزاده نجایا ! 

 

گفت و کرد یپوف سارا : 

 

 ترعیسر فردا تا میبخواب زود و میکن روشن شیآت بھتره شھ،یم کیتار ھوا داره گھید اآلن یول م؛یکنیم فکر ھم با ھمھ! بابا باشھ -
میکن حرکت . 

 

*** 
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 یگرما کردم،یم نگاه بود کرده درست جادو با سارا کھ یشیآت بھ و بودم کرده جمع شکمم یتو رو زانوھام بودم، نشستھ نیزم یرو
وستمیپ ایرؤ عالم بھ و شد گرم ھامچشم کمکم. داشت یخوب یلیخ . 

 

 من حرف بھ کس چیھ یول کردم؛یم التماس ھیگر با. بودند داشتھ نگھ محکم رو من نفر چند و بود ستادهیا من بھ پشت مرموز پسر
دادینم گوش ... 

 

دختر؟ یدیخواب نجایا چرا! اما! اما -  

 

گفتم و شدم داریب خواب از سارا یصدا با : 

 

شده؟ یچ -  

 

گفت خنده با سارا : 

 

بخواب میزد کھ یچادر داخل ایب برده، خوابت نشستھ - . 

 

گفتم بودم شده اریھوش کھ من : 

 

بودم؟ دهیخواب مدت چھ -  

 

مگھ؟ طورچھ شد،یم یاقھیدق ده کنم فکر -  

 

یچیھ - . 

 

گفتم آروم :  

 

کجان؟ ھابچھ -  

 

گفت سارا :  
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بخواب داخل ایب دن،یخواب چادر داخل - . 

 

ً یتقر اد،ینم خوابم گھید نھ - بودم خواب حاال تا صبح از با ! 

 

بخواب چادر داخل ایب اومد خوابت وقت ھر! نداره اشکال - . 

 

 .باشھ -

 

شدم رهیخ شیآت بھ دوباره ھم من و رفت چادر داخل سارا . 

 

 رو ھاخواب نیا من خوادیم یکس دمیشا ؟یک طرف از یول! ھشداره ھی دیشا ؟یچ یعنی نمیبیم کھ ییھاخواب نیا ھ؟یک پسر اون
 نیچن دیبا یکس چرا ھست، ییجادو نیچن اگھ خواد؟یم یاگھید کس کھ ینیبب ییھاخواب بشھ باعث کھ داره وجود ییجادو اصال. نمیبب

بکنھ؟ رو یکار  

 

شدم؟ وونھید خدا یوا  

 

 بھش نسبت یخاص حس ھی اول از. آوردم رونیب دمیخر فروش دست زن از کھ رو یگردنبند و کردم لباسم بیج داخل رو دستم
 چسب دل یلیخ و خنک گردنبند بود؛ یخوب یلیخ حس. انداختمش گردن بھ و کردم باز رو قفلش. زدیم برق رنگش یآب یگو. داشتم
گفتم و دمیکش رنگ یآب یگو یرو دست آروم. بود : 

 

اومده خوشم یلیخ تو از - ! 

 

گفتم و خنده ریز زدم آروم اومدم، خودم بھ یوقت : 

 

زنھ؟یم حرف ھم گردنبند با آدم آخھ! شمیم ونھید دارم واقعا -  

 

بود بزرگ درخت ھی پشت از صدا برگشتم، یفور. اومد یخش خش یصدا کھ دمیخندیم داشتم . 

 

گفتم آروم. اومد خش خش یصدا دوباره : 
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اونجاست؟ یکس -  

 

نداد جواب یکس یول اومد، صدا ھمون دوباره . 

 

گفتم دوباره :  

 

اونجاست؟ یک -  

 

 یصدا دفعھ نیا کھ شدمیم کینزد صدا محل بھ داشتم ھ،یزیچ یونیح ھی حتما گفتم خودم با. رفتم صدا طرف بھ آروم. نگرفتم یجواب
دمیلرزیم ترس از گھید باشھ، وونیح کھ کردم شک! نبود یکس یول برگشتم؛ یفور. اومد سرم پشت از خش خش . 

 

گفتم لرزون ییصدا با : 

 

بده نشون رو خودت ؟یھست یک - ! 

 

کردم زمزمھ خودم با. بود صدا ھمون گرفتم کھ یجواب تنھا یول . 

 

یبترس ستین الزم ،یستین تنھا و چادرن یتو ھابچھ ضمن در! وونھیح ھی حتما! اِما باش آروم - ! 

 

 از من و نشست امشونھ یرو محکم یدست کھ داشتم صدا با یکم یلیخ فاصلھ. رفتم صدا دیجد محل طرف بھ آروم افکار، نیھم با
دمیکش یبلند غیج ترس . 

 

گفت گوشم کنار از ییصدا و نشست دھنم یرو محکم دست ھمون : 

 

شنیم داریب ھمھ اآلن ؟یزنیم غیج چرا! نمیآرو بابا، - ! 

 

 :گفتم

 

بردار رو دستت - ! 
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ومدین رونیب یواضح یصدا بود دھنم یرو نیآرو دست چون البتھ . 

 

گفت نیآرو : 

 

؟یگیم یچ -  

 

 :گفتم

 

کل عقل بردار رو دستت - ! 

 

بود نامفھوم ھم باز صدام یول . 

 

بزن حرف درست خب ؟یگیم یچ: نیآرو ! 

 

نادون؟ حد چھ تا آدم یعنی  

 

 پشت از آتنا یصدا کھ بزنم بھش پشت از لگد ھی اومدم! یریبگ گاز رو دستش شدینم یحت کھ بود گرفتھ ھم محکم نیھمچ حاال
اومد سرمون . 

 

بزنھ حرف درست تا بردار دھنش یرو از رو دستت! پوک کلھ نادون خب - . 

 

گفت آتنا روبھ و برداشت دھنم یرو از رو دستش نیآرو : 

 

دھنشھ یرو دستم کھ نبود ادمی ضمن در! یخودت پوک کلھ نادون - ! 

 

گفت و زد یپوزخند آتنا : 

 

یگیم راس تو! آره - ! 
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گفتم بگھ یزیچ اومد تا نیآرو : 

 

بود ناقص پات اآلن بود اومده رترید آتنا اگھ ؛یاورد در یباز نادون دفعھ نیا کھ کن قبول نیآرو! گھید بسھ! اه - . 

 

وقت؟ اون علت چھ بھ: نیآرو  

 

بزنم لگد پات بھ خواستمیم یکردینم ولم اگھ! ھااجاره یداد رو باال اون کال امشب کھ نیا مثل: گفتم . 

 

بودم چالق اآلن وگرنھ کرد؛ تشکر کار نیا خاطر بھ آتنا از دیبا یول خوادینم دلم کھ نیا با: نیآرو . 

 

گفتم باحرص : 

 

بشکونم رو پاش تونمیم لگد ھی با انگار گھ،یم نیھمچ - ! 

 

گفت و رفت نیآرو بھ یاغره چشم آتنا : 

 

؟یزد غیج چرا اِما ن،یکن ول رو نایا -  

 

 امشونھ یرو رو دستش نیآرو کھ شدمیم کینزد صدا محل بھ داشتم صدا، طرف بھ رفتم منم اومد؛یم خش خش یصدا: گفتم
زدم غیج و دمیترس منم خب گذاشت، . 

 

گفت نیآرو روبھ آتنا : 

 

ش؟یترسوند چرا -  

 

گفت اعتراض با نیآرو : 

 

 کینزد رفتم خوابھ، چادر داخل اما کردمیم فکر چادره؛ کینزد نفر ھی دمید کھ ییدستشو رفتمیم داشتم! نترسوندمش من! یھ! یھ -
 و گرفتم رو دھنش نینش داریب شما نکھیا یبرا و اماست دمیفھم صداش از منم! زد غیج کھ گذاشتم اششونھ یرو رو دستم و ھیک نمیبب

نیھم نم،یآرو کھ گفتم ! 
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گفت آتنا : 

 

 اطراف نیا گفت اما کھ یوونیح ھمون ممکنھ چون! نرو دور یلیخ ییدستشو یریم اگھ ھم تو نیآرو در،چا داخل یایب بھتره اما -
 .باشھ

 

گفت دهیترس بود معلوم افشیق از کھ نیآرو : 

 

ندارم ییدستشو گھید من! ممنون نھ - . 

 

گفت نخنده کھ دارهیم نگھ رو خودش زور بھ داره بود معلوم کھ آتنا : 

 

چادر داخل میبر ایب! خب یلیخ - . 

 

*** 

 

شدم داریب خواب از" شده صبح! شو بلند" گفتیم کھ آتنا یصدا با صبح . 

 

مرز؟ لب میبر میخوایم اآلن: گفتم  

 

بشن رد مرز از یرقانونیغ خوانیم کھ ییاونا ای دارم، رو مخدر مواد یھایقاچاقچ احساس اآلن یدونیم! آره: آتنا ! 

 

گفتم باخنده :  

 

کنمیم ترس احساس کھ من! میکنیم یباز جونمون با میدار و سرمون بھ زده فقط م،یکنینم یخالف کار کھ ما خوب دختر آخھ - ! 

 

گفت بود دهیشن رو آخرم یجملھ کھ نیآرو : 

 

ترسھیم کوچولو اما! یآخ - . 
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گفتم باحرص : 

 

بزرگ بابا ینرفت ییدستشو ترس از خودتم شبید - ! 

 

گفت بود شده عیضا کھ نیآرو : 

 

نرفتم نیھم یبرا اومد،ینم مییدستشو گھید من - . 

 

یگیم راست تو اصال! یخوب تو: آتنا ! 

 

گفت نیآرو. خنده ریز میزد ھمھ دفعھ ھی : 

 

شعر خط تو یبزن خوادینم دم،یترس شبید من! باشھ بابا، خب یلیخ - ! 

 

گفت چادر رونیب از سارا : 

 

میبش رد مرز از یجور چھ کھ دیباش حل راه فکر بھ جاش بھ! نینخند ھم نقدریا. کنم جمعش خوامیم رون،یب نیایب چادر از! ھابچھ - . 

 

بزرگ مامان چشم: آتنا !  

 

گفت میبشنو خودمون کھ یجور آروم بعدش : 

 

کنھیم غرغر سالھ صد یھارزنیپ نیا نیع - ! 

 

شد بلند مونسھ ھر یخنده کیشل یصدا دوباره و . 

 

موند باز دھنم م،یدیرس مرز کینزد بھ یوقت. میکرد جمع رو چادر و میاومد رونیب سارا دوباره تذکر با ! 
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 آباد ناکجا تا نیزم از وارید ھی مثل شد،یم دهید داخلش ھم دیسف و یآب یھارنگ یگاھ از ھر کھ رنگ یخاکستر و مانند ابر ییھاتوده
گفت آتنا. شدیم دهید : 

 

ھ؟یچ گھید نیا! خدا یوا -  

 

م؟یردش یطورچھ محافظھ؛ ھی متر ستیب ده ھر: نیآرو  

 

م؟یکن کار یچ رو وارید کنار، بھ ھامحافظ اصال: گفتم  

 

 اون چطوره نن؛یبب رو ھیبق توننینم و دارن دید ھم بھ ھانگھبان از دوتا فقط و درختھ از پر و داره رهیدا مین حالت مرِز، جانیا: سارا
ننیبینم رو ما ھم ھانگھبان ھیبق م؟یکن نفوذ وارید بھ میکن یسع و میکن ھوشیب رو دوتا . 

 

خوبھ: نیآرو ! 

 

میکنیم امتحان باشھ،: آتنا . 

 

باشھ یول خطرناکھ نکھیا با: گفتم ! 

 

میریم ھانگھبان سراغ گھید ھم با ھم اما و من ھم، با آتنا و نیآرو خب،: سارا . 

 

م؟یکن کاریچ ما کنھ مبارزه جادو با بخواد مرده اگھ! میستین بلد جادو ما سارا یول: آتنا  

 

کنھ جادو کنھینم وقت یطور اون ن؛یکن رشیگغافل سر پشت از: سارا . 

 

*** 

 

 آتنا

 

 نیزم یرو از چوب ھی نیآرو. میرفت گھید مرد طرف بھ ھم نیآرو و من رفت مردھا از یکی طرف بھ و دیکش رو اما دست سارا
 .برداشت
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م؟یکن کار یچ مرد اگھ! ھاسرش یتو ینزن نیآرو: گفتم  

 

فتھین براش یاتفاق کھ بزنم کجا بلدم! نباش نگران: نیآرو . 

 

 و نیآرو دم؛یکش یفیخف غیج! برگشت مرد دفعھ ھی کھ سرش تو بزنھ تا کرد بلند رو چوب نیآرو م،یدیرس سرش پشت بھ قایدق یوقت
 خواست و کرد بلند رو دستش یفور مرده. دھنش یتو زد مشت با نیآرو کھ بزنھ صدا رو ھیبق خواست مرد شدند، ریدرگ ھم با مرد
سرش یتو زدم و بستم رو ھامچشم و برداشتم رو چوب اد،یب نیآرو سر ییبال کھ دمیترس ھم من بخونھ؛ یورد ! 

 

*** 

 

 اما

 

 دستش از رنگ یآب نور مثل ییجادو و آورد باال رو ھاشدست سارا. شدیم دهیشن قلبم یصدا ترس از گھید. میشد کینزد مرد بھ
شد ما متوجھ مرد و شد رد کنارش از جادو خورد، تکون مرد ما شانس از یول شد؛ خارج . 

 

 جادو نتونست کرد یکار ھر مرد. کرد کیشل مرد طرف بھ و خوند یورد عیسر سارا بفرستھ، ما طرف بھ ییجادو خواست تا مرد
گفت و زد یطانیش لبخند سارا. کنھ : 

 

کن یکار یتونیم اگھ حاال - ! 

 

 دهیشن رو صداش احتماالً  چون! بود شده رید گھید یول کرد؛ خفھ رو مرد کھ فرستاد ییجادو یفور سارا. زد صدا رو نفر ھی اسم مرد
دیچیپ سرم یتو یبد درد م،یکن فرار کھ بدم خبر ھیبق بھ خواستم تا. بودند . 

 

 ھاشدست دنید با و گرفتم محکم فرد اون. شدیم شتریب درد کردمیم تقال شتریب یچ ھر. دیکشیم رو موھام محکم نفر ھی زدم، غیج
مرده دمیفھم . 

 

بودم شده بستھ ینامرئ طناب ھی با نکھیا مثل شد؛ قفل محکم ھامدست کھ فرستاد سمتم بھ یورد مرد کرد، تقال دوباره ! 

 

گفت مرد. دندیرس ھم نیآرو و آتنا رو، مرد اون ھم سارا و بود گرفتھ ھاگروگان مثل رو من : 
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دیش میتسل و دیکن آزاد رو دوستم اد،ین کوچولوتون دوست سر ییبال نیخوایم اگھ - . 

 

ھرگز: نیآرو ! 

 

منھ شیپ کوچولو نیا ضمن در د،یشیم میتسل راحت یلیخ وقت اون کنم؛ صدا رو ھمھ تونمیم بخوام اگھ: مرد ! 

 

میترسینم ما! کن صداشون: نیآرو . 

 

شد رد بدنم از ریشمش ھی انگار د؛یچیپ بدنم یھمھ یتو درد. کرد زمزمھ یزیچ ھی مرد ! 

 

 ھی بھ و شد کنده یبد درد با گردنبند. گرفت دستش یتو رو گردنبندم و انداخت چنگ مرد کھ کنم فرار خواستم. زدمیم غیج وقفھ بدون
شتریب شدت با بارنیا اما درد؛ ھمون دوباره. شد پخش جا ھمھ یزرد نور و کرد جادو دوباره. شد پرت گوشھ !  

 

 جادو با کھ زمان ھم و دیدو طرفم بھ سارا. افتادم نیزم یرو حالیب من و رفت نیب از درد لحظھ ھی بود، شده بلند یلیخ ھامغیج
گفت کردیم باز رو ھامدست : 

 

؟یخوب اما -  

 

گفتم حالیب : 

 

 .خوبم -

 

سارا؟ ینکرد یکار چرا: نیآرو  

 

کنھ خبر رو ھاشدوست بود ممکن دادم،یم نشون یالعملعکس اگھ: سارا . 

 

آتنا یصدا بعد و اومد یزیچ افتادن یصدا : 

 

خدا یوا - ! 
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انداختھ نیزم یرو رو چوب و مرد سر یتو بود زده چوب با آتنا دمید و برگشتم . 

 

داد ادامھ آتنا : 

 

؟یچ باشھ مرده اگھ -  

 

گفت و کرد نھیمعا رو مرد سارا : 

 

شده ھوشیب فقط! نترس - . 

 

گفت و دیکش یراحت نفس آتنا : 

 

دینرس ذھنم بھ یاگھید حلراه آخھ د،یکش طول دیببخش اما؟ یخوب - . 

 

نداره اشکال ممنون،: گفتم ! 

 

زد رونیب حدقھ از ھامچشم شدم، کشینزد یوقت و خورد چشمم بھ یرنگ یآب برق کھ برگردوندم رو سرم ! 

 

گفتم یفور : 

 

ایب سارا - ! 

 

گفت و گرفت قرار کنارم سارا : 

 

شده؟ یچ -  

 

گفتم و دادم نشونش رو گردنبند : 

 

بشھ؟ رد مرز از تونھینم یزیچ چیھ ینگفت مگھ -  
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گفت و شد رهیخ طرف نیا اشھیبق و بود وارید طرف اون نصفش کھ یگردنبند بھ تعجب با سارا : 

 

نداره امکان نیا - ! 

 

بشھ رد وارید از بود تونستھ کھ میشد رهیخ یگردنبند بھ بھت با ھمھ و اومدند ھم آتنا و نیآرو ! 

 

گفت آتنا : 

 

بشن رد توننیم اءیاش دیشا - ! 

 

گفت سارا : 

 

شھ رد تونھینم زیچ چیھ دمیشن من! نھ - . 

 

گفتم من : 

 

ھیمجان امتحانش - ! 

 

 یروین کردمیم احساس رفتمیم جلوتر یچ ھر رفتم، ییجادو وارید طرف بھ آروم و برداشتم نیزم یرو از یکوچک چوب کھیت
کشونھیم وارید اون طرف بھ رو من یتریقو . 

 

شد خاکستر بھ لیتبد و سوخت کرد، دایپ تماس وارید با نکھیا محض بھ کردم، کینزد وارید بھ رو چوب کھیت ! 

 

گفت نیآرو : 

 

نسوخت دیشا باشھ، ترکینزد گردنبند بھ جنسش کھ میکن استفاده یزیچ از چطوره - ! 

 

 :گفتم
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ً یتقر کھ میدار یچ االن ما خب - باشھ؟ گردنبند اون مثل با  

 

گفت و آورد رونیب بشیج از رو شیگوش نیآرو : 

 

نیا - ! 

 

گفت آتنا : 

 

گردنبنده ھیشب یگوش نیا جنس یکجا یول دایببخش - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

رزنیپ خالھ داد جواب دیشا - . 

 

گفت جوابش در حرص با آتنا : 

 

یخودت - ! 

 

گفتم نیآرو بھ رو بحث، بھ توجھیب و کردم یپوف : 

 

؟یچ سوخت تیگوش اگھ یول -  

 

گفت و انداخت باال یاشونھ نیآرو : 

 

کنم عوضش خواستم یم بود وقتم یلیخ کنھ،ینم کار میاومد نجایا یوقت از یگوش نیا - . 

 

سوخت کرد دایپ تماس وارید با نکھیا محض بھ یول بردم؛ وارید طرف بھ و گرفتم رو نیآرو یگوش انداختم، باال یاشونھ ! 
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گفت سارا : 

 

سالمھ؟ گردنبند نیا یچطور -  

 

گفت آتنا : 

 

دونھینم یکس چیھ - ! 

 

بود یقو یلیخ وارید موج نشستم، داشت قرار گردنبند کھ ییجا درست و رفتم وارید کنار ! 

 

بود سالم سالم تعجب کمال در آوردمش، رونیب وارید از و دمیکش خودم طرف بھ رو گردنبند یدایپ ینصفھ آروم ! 

 

گفت نیآرو : 

 

دارم یفکر ھی من! ھابچھ - ! 

 

 :گفتم

 

؟یفکر چھ -  

 

گفت نیآرو : 

 

بشھ رد بتونھ ھم باشھ تماس در باھاش یزیچ ھی اگھ دیشا بشھ؛ رد تونھیم گردنبند اگھ - ! 

 

گفت سارا : 

 

نیاریب چوب کھیت ھی! ھیجالب فکر - . 
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 بھ رو چوب سر آروم برد، وارید کینزد و انداخت چوب سر بھ رو گرنبند سارا. داد سارا بھ و آورد یکیکوچ چوب تکھ رفت، آتنا
شد رد یمشکل چیھ بدون چوب ما اومده در حدقھ از یھا چشم برابر در. کرد کینزد وارید ! 

 

گفت نیآرو : 

 

کنمیم فکر یعال شھیھم من کنھ،یم عمل دونستم یم! خودشھ - ! 

 

گفت و کرد چپول رو ھاشچشم آتنا : 

 

بابا نھ - ! 

 

گفت سارا : 

 

میخوایم داوطلب ھی خب! نھ ای کنھیم عمل انسان یرو مینیبب دیبا حاال - . 

 

گفت آتنا دفعھ ھی. میشد ساکت ھمھ : 

 

رمیم من - ! 

 

گفتم ترس با : 

 

کنم؟ کار یچ تو بدون من افتھیب یاتفاق اگھ آتنا -  

 

گفت آتنا : 

 

- نباش نگران ! 

 

داد ادامھ مکث یکم با و - . 
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ادیب یبعد نفر تا فرستمیم رو گردنبند بشم رد تونستم اگھ - . 

 

شد انداختھ رونیب وارید از گردنبند بعد ھیثان چند. شد وارید وارد یمکث چیھ بدون و انداخت گردن بھ رو گردنبند بعد و . 

 

گفتم یحالخوش با : 

 

کرد عمل - ! 

 

گفت سارا : 

 

یبش رد کھ توئھ نوبت بارنیا! اما باش زود ان،یب ھوش بھ ھامحافظ لحظھ ھر ممکنھ! ستین یحالخوش وقت اآلن - . 

 

کردم حس رو کردمیم احساس کھ یسبک و دلچسب یخنک ھمون دوباره انداختم، گردنم بھ رو گردنبند . 

 

 نبود؛ دنید قابل یخاکستر یدودھا جز بھ یزیچ چیھ. بود سرد یلیخ یلیخ ھوا و یخاکستر جا ھمھ شدم، وارید وارد یمعطل بدون
کردن عوض بلند درختان با رو خودشون یجا یخاکستر یدودھا و رفت نیب از سرما اون ھیثان چند از بعد یول . 

 

گفت و کرد نگاه من بھ لبخند با آتنا : 

 

بفرست رو گردنبند و باش زود ھم داره،حاال یبیغر بیعج حس - . 

 

شدن رد مرز از سارا آخر در و نیآرو کوتاه یمدت از بعد و انداختم دوباره رو گردنبند . 

 

 بھ کیتار ییفرمانروا واقعا انگار! کردیم فرق وارید سمت اون کیتار جنگل با آسمون تا نیزم کھ میشد ییبایز جنگل بھ رهیخ ھمھ
کردیم حکومت نیسرزم اون ! 

 

گفت یخوشحال با و دیکش یقیعم نفس سارا : 

 

نیاومد خوش دوم نیسرزم بھ ھا،بچھ خب یلیخ - . 
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میرفتیم راه میداشت استراحت بدون کھ بود ساعت چند . 

 

گفتم یحالیب با : 

 

امیب راه تونمینم گھید من! خدا یوا - ! 

 

گفت سارا : 

 

نمونده یزیچ گھید نزن غر انقدر اما! اه - . 

 

گفت سارا بھ رو من مشابھ یحالت با ھم آتنا : 

 

میرفتیم جادو با خب! گھیم راست اِما - ! 

 

گفت سارا : 

 

یریم کجا یدار یبدون قیدق و یباش بلد رو جا اون دیبا جادو لھیوس بھ ییجا بھ رفتن یبرا ومدم،ین نیسرزم نیا بھ حاال تا من - . 

 

گفت آتنا : 

 

 کمی ستین بھتر! شده فیضع میابیریمس حس من واقعا گھید اآلن یول م؛یریم شیپ من یابیریمس حس با میدار میاومد یوقت از -
م؟یکن استراحت  

 

گفت و کرد مرتب رو موھاش کالفھ سارا : 

 

میکنیم استراحت باشھ شماھا، دست از! بابا خب یلیخ - . 

 

زدیم رونیب چشماش از اشک کھ دیخند انقدر خنده، ریز زد سارا ما حرکت نیا با م،یشد نیزم پھن یفور آتنا و نیآرو من، . 
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گفت دیخندیم کھ طورھمون : 

 

میکردیم استراحت زودتر دیاخستھ انقدر دونستمیم اگھ - ! 

 

نشست نیزم یرو یکوتاھ مکث از بعد ھم خودش . 

 

کردم نگاه آسمون بھ و دمیکش دراز ھاچمن یرو آروم. بود خوشگل یکوچولو یھاگل و چمن از پر م،یبود نشستھ درش کھ یقسمت . 

 

کجا میاومد ازش کھ ینیسرزم آسمون و کجا نجایا آسمون کوچولو، یابرھا با رنگ یآب صاف آسمون ! 

 

دمید صورتم کنار رو یرنگ یصورت یکوچولو گل و گردوندم بر رو سرم د،یچیپ مینیب یتو یخوب یبو و دمیکش یقیعم نفس . 

 

 نیا از بایز یاخاطره و کردمیم ثبت شھیھم یبرا رو لحظات نیا و داشتم، خودم با ینیدورب کاش یا! بود بایز زیچ ھمھ نجایا قدر چھ
کردمیم محفوظ عکس صورت بھ رو بیغر و بیعج نیسرزم . 

 

 شد، رد ھامچشم یجلو از لمیف مثل یمبھم ریتصاو لحظھ کی در. دمیکش یقیعم نفس لذت با دوباره و بستم رو ھامچشمام زدم، یلبخند
میدیخندیم و میدیدویم بزرگ دشت ھی داخل ھم با د،یکشیم رو دستم لبخند با یسبز چشم پسر . 

 

ھیگر ریز زدم و افتادم نیزم یرو خورد، چیپ پام . 

 

گفت و کرد بغل رو من پسرِ  : 

 

نکن ھیگر زم،یعز ببخش رو من - ! 

 

گفتم ھیگر با : 

 

کنھیم درد زانوم - ! 

 

گفت و دیبوس رو زانوم آروم : 
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شھیم خوب دردش گھید حاال - ! 

 

گفتم و کردم قطع رو امھیگر : 

 

نیآدر شد خوب دردش - ! 

 

گفت و دیبوس رو موھام یرو کرد، بغلم ترمحکم و دیخند : 

 

من نیریش یکوچولو اِما دارم دوست - ! 

 

 دیبا سن اون تو کھ من ؟یچ یعنی دم؟ید رو خودم یھایبچگ من یعنی. بودم شده رهیخ رومروبھ بھ بھت با من و شدن محو ریتصاو
بودمیم خونھ میتی ! 

 

 چھار سھ حدود من خاطره اون یتو یول بودم؛ اونجا یسالگ ده تا من و بودن کرده دایپ یماھگ چند از منو کھ گفتیم خونھ میتی ریمد
داشتم یسال . 

 

ھ؟یک بود نیآدر اسمش کھ پسر اون اصال  

 

آشناست؟ یلیخ ھاشچشم کنمیم احساس چرا  

 

ھستم یک من اصال ! 

 

؟یچ یعنی خاطره نیا پس. کردن دامیپ کھ بوده ماھم چند گفتیم ھم ریمد نشدم؟ گم یماھگ چند یتو مگھ  

 

ھستن؟ یک ھستن، من یھاخاطره یتو ھمش کھ امیل و نیآدر تر،مھم ھمھ از و   

 

اومدم خودم بھ سارا یصدا با . 

 

نیش بلند م،یبرس شھر بھ نشده کیتار ھوا تا دیبا ھابچھ - ! 
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زد غر آتنا . 

 

میکردیم در یخستگ میداشت تازه! بابا یا - . 

 

گفت و شد بلد جاش از نیآرو : 

 

میبرس شھر بھ شب از قبل دیبا ساراس با حق! رزنیپ خالھ بزن غر کم - . 

 

داد ادامھ و زد یجذاب چشمک . 

 

بگذرونھ جنگل واناتیح با رو شب باشھ داشتھ دوست آتنا دیشا یول - ! 

 

گفت بود شده یعصبان ھم و بود دهیترس ھم کھ آتنا : 

 

ندارم جنگل یتو دنیخواب بھ یاعالقھ اصال من نکھیا سوم و خستمھ نکھیا دوم! یخودت رزنیپ خالھ نکھیا اول - ! 

 

گفت بزنھ یحرف نیآرو نکھیا از قبل سارا : 

 

دینکن دعوا ھا،بچھ خب یلیخ - ! 

 

گفت من بھ رو و دیچرخ : 

 

اما؟ خوبھ حالت -  

 

گفتم یعاد حالت با نیھم یبرا نگم، ھابچھ بھ یزیچ ھاھیقض نیا از کھ گرفتم میتصم : 

 

مگھ؟ چطور خوبم، -  

 

؟یخوب یمطمئن! دهیپر یلیخ رنگت آخھ -  
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گفتم قبل از ترمحکم نیھم یبرا بود، شده جلب ما بھ ھم آتنا و نیآرو توجھ : 

 

- خوبھ حالم آره ! 

 

دادم ادامھ و زدم یلبخند . 

 

ماستھ مثل رنگم شھیھم من ضمن در - . 

 

گفت و انداخت باال یاشونھ تعجب با سارا. دنیکش یراحت نفس آتنا و نیآرو : 

 

م؟یبر کجا از دیبا یبفھم یتونیم آتنا -  

 

گفت و کرد باز رو ھاشچشم آروم ھیثان چند از بعد کرد، تمرکز و بست رو ھاشچشم آتنا : 

 

میکن حرکت راست سمت از دیبا بزرگھ، یلیخ شھر ھی! میکینزد یلیخ - ! 

 

میافتاد راه شھر سمت بھ ھمھ دوباره و . 

 

گفت ذوق با آتنا. میدیرس یبزرگ شھر بھ کھ دینکش طول یلیخ آتنا گفتھ طبق درست : 

 

رنگارنگھ یچ ھمھ باحالھ، چھ نجایا! خدا یوا - ! 

 

گفت سارا : 

 

بود یجور نیا ھم ما شھر یروز ھی - . 

 

گرفتن رو ما یجلو نگھبان تا چھار سھ کھ میبود نرفتھ جلو یلیخ ھنوز . 
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گفت و جلو اومد باشھ فرمانده اومدیم نظر بھ کھ ھانگھبان از یکی : 

 

ن؟یبود کجا شماھا -  

 

گفت لکنت با بود، شده ھل کھ سارا : 

 

گردش میبود رفتھ ما...  ام... ما... مـ - . 

 

گفت و کرد ینگاھ بھمون مرد : 

 

ن؟یبود گردش کھ -  

 

میداد تکون مثبت عالمت بھ رو سرمون مظلومانھ . 

 

زد ادیفر دفعھ ھی ! 

 

دینگ دروغ من بھ - ! 

 

داد ادامھ یترترسناک و بلندتر یصدا با بارنیا مرد. انداختم نییپا رو سرم و خوردم یکیکوچ تکون ترس از . 

 

ن؟یکرد فرار ھانگھبان دست از یجور چھ شما -  

 

گفت فرمانده م،یبگ کھ مینداشت یجواب : 

 

- د؟یندار رو اونجا بھ رفتن حق دیدونینم مگھ د؟یبود رفتھ مرز سمت بھ چرا  

 

گفتم فرمانده بھ رو زدم، یخوشحال یرو از یلبخند و دیرس ذھنم بھ یفکر ناگھان : 
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 ھانگھبان کھ یجور و میشد کنجکاو ھم ما ھست، اونجا یبد یزایچ گفتنیم ھمھ و خطرناکھ یلیخ مرز اون کھ میبود دهیشن ما -
ما میبرگشت و میدیترس یول ؛میرفت مرز سمت بھ نفھمن، ... 

 

شدم خشک خودم یجا سر ترس از من و زد ادیفر فرمانده . 

 

دشونیریبگ - ! 

 

گفتم من : 

 

ما یول - ... 

 

گفت یترسناک لحن با مرد : 

 

- بشن مجازات دیبا کردن رو کار نیا کھ ییکسا بشھ، نقض یوقت! قانونھ قانون ! 

 

دنیکش خودشون دنبال کجاست، میدونستینم کھ ییجا طرف بھ رو ما و بستن رو ما یھادست سرعت بھ سربازھا .  

 

 یلیخ قصر دور از کم کم. میبزن حرف مینداشت جرأت ما و بردنیم آبادناکجا سمت بھ رو ما بستھ یھادست با کھ بود یاقھیدق ده حدود
بردندیم سوم نیسرزم قصر طرف بھ رو ما بود معلوم کھ طورنیا. میدید رو یبزرگ . 

 

 اومدن سرباز دوتا م،یدیرس قصر دروازه بھ یوقت. بود باشکوه و بایز یلیخ یکی نیا بود، ارواح خونھ مثل کھ جادو قصر خالف بر
گفتن و جلو : 

 

د؟یدار کار یچ -  

 

گفت و اومد جلو غرور با فرمانده : 

 

 نشون رو دروازه نگھبان تا دو اون دستش با و دوتا شما! ضمن در. مینیبب رو حاکم جناب دیبا م،یدار شکن قانون یزندان تا چھار -
گفت و داد : 
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د؟یریبگ رو من یجلو دیکنیم جرأت طور چھ -  

 

گفتن ترس با سرباز تا دو اون : 

 

میدیند رو شما ما قربان، دیببخش - . 

 

گفت یشتریب غرور با فرمانده : 

 

ن؟یدیفھم باشھ آخرتون بار -  

 

گفتن ترس با سرباز تا دو اون : 

 

- قربان بلھ ! 

 

 بھ و داشت سرش یرو تاج کھ بود یمرد یھاعکس از پر بود، یباحال یلیخ یجا. بردن قصر داخل و دنیکش رو ما سربازھا دوباره
باشھ پادشاه اومدیم نظر . 

 

 نظر بھ بودن، نشستھ ییبایز دختر و پسر کنار در یزن و پادشاه کھ داشت وجود یتک یھاعکس نیا از ریغ بھ ھم عکس ییچندتا
باشن پادشاه یھابچھ و ملکھ اومدیم . 

 

کردم احساس بدنم یتو رو یلرز لحظھ ھی . 

 

اد؟یب سرمون ییبال چھ قراره  

 

ماست انتظار در یمجازات چھ کھ بودند فکر نیا در ھم اونھا حتما و بودن دهیترس من مثل کردم، نگاه سارا و نیآرو آتنا، بھ . 

 

ھستن طال جنس از کھ بود مشخص. بود شده کار روش ییبایز یلیخ یھانقش م،یدیرس یبزرگ در بھ . 

 

بودن ستادهیا اونجا محافظ دوتا و خدمتکار دوتا . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفت فرمانده : 

 

دیکن باز رو در دارم، کار پادشاه با - ! 

 

گفت خدمتکارھا از یکی : 

 

دیاریب فیتشر بعدا دیبا رفتن، شکار بھ پادشاه! قربان - . 

 

گفت یا"باشھ" و داد تکون یسر فرمانده . 

 

بود باال یلیخ فرمانده نیا مقام نکھیا مثل. کردن میتعظ فرمانده بھ نفر چھار ھر ! 

 

شدیم سردتر ھوا و ترکیتار میرفتیم ترنییپا یچ ھر بردن،یم داشت راه قصر نییپا بھ کھ یاپلھراه سمت بھ رو ما . 

 

 داخلش بھ رو ما و کردن باز رو یبزرگ نسبت بھ سلول در. بود بزرگ و کیکوچ یآھن یھاسلول از پر کھ میدیرس یقسمت بھ نکھیا تا
میافتاد نیزم یرو و میداد دست از رو تعادلمون بود بستھ دستامون چون کردن؛ پرت . 

 

گفت یترسناک لحن با و ستادیا ما سر یباال فرمانده :  

 

 نیکن دعا نیبر شماھا بھتره! بوده شدن حبس یادیز یھاسال ای و اعدام بشھ، کینزد وارید اون بھ کرده یسع کھ یکس ھر مجازات -
دیکن یخداحافظ یزندگ با دیبا وگرنھ کنھ؛ رحم نیدار کھ یکم سن بھ و باشھ خوب حالش پادشاه کھ ! 

 

گفت و ھیگر ریز زد آتنا دفعھ ھی. شد دور ما از سربازھاش ھمراه بھ و کرد قفل رو سلول در کرد، یبلند یخنده : 

 

م؟یکن کار یچ دیبا حاال -  

 

گفت ینیغمگ یصدا با سارا : 

 

صبر فقط - ! 
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 :گفتم

 

کن آزاد رو ما جادو با خب ،یبلد جادو کھ تو سارا - . 

 

گفت و زد یپوزخند سارا : 

 

 جادو ضد طلسم کی با چون کرد؛ جادو شھینم محوطھ نیا یتو اصال ھستن، جادو ضد ھمھ دستبندھا و زندان نیا! یاساده قدر چھ -
 .شده

 

گفتم یناراحت با : 

 

مینبود نجایا االن دیایب من با دینبود مجبور شما اگھ! منھ ریتقص ھمش شھ؟یم یچ حاال - . 

 

گفت و زد یلبخند گرفت، منو یھادست سارا : 

 

 اما م؛یھست تو یھادوست ما درضمن م،یکرد فکر بھش و میرفتیپذ رو خودمون کار عواقب ھمھ یعنی م؛یشد ھمراه تو با ما یوقت -
میکن یخال رو پشتت ستین قرار ! 

 

گفتم و دمیبوس رو سارا یگونھ : 

 

سارا یھست یعال تو - . 

 

گفت کردیم ھیگر ھنوز کھ آتنا بھ رو تیعصبان با نیآرو دفعھ ھی : 

 

؟یبلد کردن ھیگر جز ھم یاگھید کار ،یکنیم ھیگر یدار اشھمھ! کن بس! اَه -  

 

 زانوش یرو رو سرش کرد، کز وارید یگوشھ و رفت بزنھ، یحرف نکھیا بدون کرد، نگاه نیآرو بھ یاشک یچشما و بغض با آتنا
کرد ھیگر بھ شروع صدایب و آروم و گذاشت . 
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بست رو ھاشچشم و داد ھیتک ھالھیم بھ رو سرش سارا . 

 

شد رهیخ نیزم بھ و کرد یپوف کالفھ نیآرو . 

 

 ما یبرا حاکم مجازات کھ کردم فکر نیا بھ و دادم ھیتک وارید بھ نیھم یبرا! نکنم دخالت دوتا اون بحث داخل گھید گرفتم میتصم
ھ؟یچ  

 

دمیکش دراز و گذاشتم نیزم یرو رو سرم رمیبگ یاجھینت نکھیا بدون . 

 

چرا؟ دونمینم بودم، شده حافظھ کم یلیخ دایجد  

 

 بھ امیل نام بھ یاسم و خودم ھیگر فقط بود، اومده سراغم بھ دختر اون کھ یخواب و امروز خاطره جز بھ بودم، دهید کھ ییھاخواب از
آوردمینم ادی بھ رو ھامخواب ھیبق کردمیم یکار ھر چرا دونمینم. داشتم ادی . 

 

رفتم فرو یقیعم خواب بھ و کرد غلبھ بھم یخستگ کم کم . 

 

*** 

 

نیآرو  

 

کم ھی البتھ کردم، یرو ادهیز کم ھی آتنا با صحبت در نظرم بھ ! 

 

شدم مونیپش بودم زده بھش کھ یحرف از کرد، نگاه من بھ کرده بغض و یاشک یھاچشم با یوقت. کردیم ھیگر ھنوز آتنا . 

 

کردیم ھیگر حالت ھمون در آتنا یول بودن؛ دهیخواب اما و سارا کردم، نگاه اطراف بھ . 

 

کردم صداش آروم بود، بستھ ھامدست چون زدم، زانو آتنا کنار و شدم بلند جام از . 

 

 آتنا؟ -
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کرد قطع رو اشھیگر یول نداد، تکون سرشم یحت نداد، یجواب . 

 

کردم زمزمھ آروم . 

 

 حرف بد باھات و دادم دست از رو ارمیاخت ،یکردیم ھیگر ھم تو و بودم شده یعصبان من! زدمیم حرف یطوراون دینبا! متأسفم -
؟ینکن قھر گھید شھیم حاال. زدم  

 

گفت و آورد باال رو سرش آتنا : 

 

داره شرط ھی - ! 

 

ذاشتیم شرط و کردیم نگاه من بھ سالھ سھ یھابچھ مثل بودند، سیخ سیخ شیاسورمھ یھاچشم . 

 

گفتم و خوردم رو لبخندم : 

 

؟یشرط چھ -  

 

د؟یبخشیم رو ریحق بنده نیا ایآ با،یز خانوم پرنسس یبگ دیبا -  

 

گفتم دیلرزیم خنده از شدت بھ کھ ییصدا با نیھم یبرا! کنھ قھر دوباره دمیترس یول خنده؛ ریز بزنم بود کینزد : 

 

د؟یبخش یم رو ریحق بنده نیا ایآ بایز خانوم پرنسس -  

 

وگفت کرد یاخم ناز با آتنا : 

 

کنم فکر دیبا حاال - . 

 

گرفت خندش و رهیبگ رو خودش یجلو نتونست ھم آتنا خنده، ریز زدم بارنیا و کنم کنترل رو خودم نتونستم گھید . 
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نداشت وجود یاغصھ و غم چیھ کھ انگار م،یدیخندیم دل تھ از یکیتار و سرما اون یتو ییدوتا . 

 

*** 

 

 اما

 

گفت یبلند یصدا : 

 

دیش داریب عیسر - ! 

 

بودن ستادهیا ما مقابل سربازھاش و فرمانده. نشستم خودم یجا سر . 

 

کردن بلند رو ما و اومدن سربازھا داد، دستور فرمانده . 

 

گفتم فرمانده بھ رو : 

 

د؟یبریم کجا رو ما -  

 

گفت و زد یاانھیموذ لبخند فرمانده : 

 

برگشتن شکار از تازه! پادشاه شیپ میریم - . 

 

*** 

 

شدنیم برده پادشاه شیپ بستھ یھادست با کھ بود ھاشیباز اسباب بھ رهیخ یلبخند با زن . 

 

شکافت رو فضا سکوت یمحکم یھاقدم یصدا اون از بعد و در یصدا . 

 

گفت خودش بھ مخصوص یانھیموذ لبخند با و آورد باال رو سرش زن : 
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بــزرگ یکیتار ارباب بگم بھتر ای اِدموند؟ یطور چھ - ! 

 

" کرد انیب یزیتمسخرآم کشش با رو" بزرگ . 

 

 !خوبم -

 

 رو سکوت یترسناک یقیموس مانند درست د،یچیپ سالن در زن ترسناک یھاقدم یصدا اون از بعد زد، رو خودش بھ مخصوص لبخند
شکستیم . 

 

ادموند؟ امنھ کھ جاش -  

 

 !بلھ -

 

یکن دایپ رو یبت وقت اسرع در دیبا! خوبھ - ! 

 

کجاست ھادروازه میدونینم ما! نجاسیا از رونیب یایدن در اون یول - . 

 

گفت حرص با زن : 

 

دیبر رونیب شدن داخل ھاشدوست و دختر اون کھ یادروازه از! احمق یا - ! 

 

شده گم دروازه اون ارباب، یول - ! 

 

گفت و زد تیعصبان یرو از یغیج زن : 

 

 دیبا ما ش،یاریم من شیپ و یکنیم دایپ رو دختر اون ترعیسر چھ ھر! یکنیم دایپ رو یلعنت یدروازه اون یجور ھی! دونمینم من -
نھ؟ ای یدیفھم. میکن نابودش برسھ بھش دستشون نکھیا از قبل  

 

داد جواب ترس با ادموند . 
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باشھ خب، یلیخ - ! 

 

گفت زن : 

 

گمشو چشمام یجلو از زودتر چھ ھر حاال - ! 

 

کرد ترک رو اونجا یادیز سرعت با مرد و . 

 

کرد زمزمھ رلبیز گرفت، ضرب زیم یرو اشدهیکش و بلند یھاناخن با و نشست شیصندل یرو زن . 

 

کنھ نابودش تونھیم اون فقط ھ،یسوف وارث اون! بشھ دایپ دیبا یبت! خوبھ یلیخ خوبھ، - ! 

 

شد دهیکش داشت قرار زیم یرو کھ یبراق یگو بھ نگاھش . 

 

گفت و زد یلبخند : 

 

چارهیب یاما سوزه،یم ھابدبخت اون یبرا دلم! بلده خوب یلیخ رو کارش یچارل - ! 

 

. داشت قرار خنجر ھانیسرزم از چھارتا یرو ستاد،یا نیسرزم ھفت از یبزرگ نقشھ یروروبھ و شد بلند یصندل یرو از لبخند با
گفت و زد یترسناک لبخند زن : 

 

تا؟یر یکن کار یچ قراره بدونم دارم دوست حاال مونده، گھید نیسرزم سھ فقط - ! 

 

شکافت رو قلعھ ترسناک سکوت زن بلند یقھقھ و . 

 

کنم نگاه اطرافم بھ یشتریب دقت با کردم یسع بار نیا و بردند بزرگ سالن ھمون سمت بھ رو ما دوباره . 

 

میشد ییبایز و باشکوه تاالر وارد یھمگ پادشاه بھ خدمتکارھا دادن اطالع از بعد و ستادیا در مقابل فرمانده . 
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 چند کردن یط از بعد. کردم حرکت بھ شروع و برداشتم قدم زد، بھم سرم پشت سربازِ  کھ یآروم یضربھ با و انداختم نییپا رو سرم
بود چشمام یجلو درست پادشاه براق یھاکفش. میزد زانو بود، نشستھ پادشاه کنم فکر کھ ییجا یروروبھ قدم . 

 

گفت پادشاه بھ رو اریبس یچاپلوس با فرمانده : 

 

قربان دیباش گذاشتھ سر پشت رو یخوب شکار دوارمیام. باشند سالمت بھ یچارل شاه! ما سر تاج - . 

 

دیرس گوش بھ یمرد قدرت پر یصدا اون از بعد و شد بلند یفرد یقھقھھ یصدا . 

 

؟یدار کار یچ نمیبب بگو حاال خب یلیخ! کن یچاپلوس کمتر -  

 

گفت فرمانده : 

 

اومدند بر من دهید آموزش یسربازھا پس از یجور چھ دونمینم. میکرد دایپ اول نیسرزم مرز کینزد رو ھابچھ نیا ما قربان، - . 

 

ً یتقر پادشاه دیغر با . 

 

ده؟ید آموزش یگیم سربازھا نیا بھ کنن، فرار شماھا دست از نادون بچھ تا چھار کھ دیگذاشت یجور چھ ھااحمق یا -  

 

بود یعصبان دستشون از یلیخ پادشاه نکھیا مثل م،یبود نرفتھ در ھابدبخت اون دست از اصال ما آخھ بود گرفتھ امخنده . 

 

گفت فرمانده : 

 

نشده استفاده ھم یفراموش طلسم از ضمن در ده،یند صدمھ ای و نشده ھوشیب یکس دن،یند رو کس چیھ گنیم من یھاسرباز قربان - . 

 

میکن جادو مینبود بلد ما از کدوم چیھ سارا جز بھ گرفت، امخنده شتریب ! 

 

زد ادیفر پادشاه . 
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بشن؟ رد تو یھانگھبان سد از تونستن طور چھ پس -  

 

گفت فرمانده : 

 

نگفتن باره نیا در یزیچ حاال تا حضرتیاعل دونمینم - . 

 

ستادیا من یجلو قایدق و شد بلند پادشاه . 

 

بستم رو ھامچشم و گرفت بر در رو پام تا سر بود، ترسم بھ مطعلق کھ یلرزش لحظھ ھی . 

 

گفت پادشاه : 

 

اریب باال رو سرت - ! 

 

 درست دیبا پس شدند، گرفتار نجایا من خاطر بھ من یدوستا. کنم رفتار ترسوھا مثل شھینم! باشم یقو دیبا من. کردم مشت رو دستم
کنم رفتار . 

 

گفت و زد یخاص برق ھاشچشم و افتاد من بھ چشمش پادشاه. گرفتم باال رو سرم و کردم باز رو ھامچشم : 

 

سالتھ؟ چند -  

 

گفتم محکم : 

 

سالمھ ھجده - ! 

 

گفت و دیخند : 

 

د؟یکرد فرار من یھانگھبان دست از یجور چھ نمیبب بگو حاال! دختر یابچھ یلیخ کارھا نیا یبرا پس -  
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کنم حفظ رو خودم آرامش کردم یسع. بودم شده ھول و بگم دیبا یچ دونستمینم . 

 

گفتم نفس بھ اعتماد با و دمیکش یقیعم نفس : 

 

 م؛یرفت بیغر بیعج مرز اون سمت بھ. میکرد فرار و میکرد استفاده فرصت از دوستام و من شد، پرت حواسش ھانگھبان از یکی -
میبرگشت و میشد منصرف یول . 

 

گفت پادشاه : 

 

بود؟ کدومشون -  

 

گفتم یجیگ با : 

 

؟یچ -  

 

زد داد . 

 

بود؟ ھانگھبان از یکی کدوم گفتم -  

 

ستین ادمی من - ! 

 

گفت و کرد نیآرو و آتنا سارا، بھ رو : 

 

؟یچ شماھا -  

 

دادن تکون یمنف نشونھ بھ رو سرشون ھم ھااون . 

 

گفت اخم با پادشاه : 
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 از و برن یکار اضافھ ھفتھ کی تا دیبا یمرز یسربازھا یھمھ ھیتنب یبرا بوده، یتیمسئولیب سرباز کدوم کار ستین معلوم چون -
بشھ کم حقوقشون . 

 

گفت ما بھ رو و برگشت : 

 

کنمینم تونیزندان و کنمیم رحم شماھا کم سن بھ و خوبھ حالم امروز من چون د؛یباش خوشحال دیبر - . 

 

گفت و شد ترکینزد و زد یخاص لبخند : 

 

داره ھم ییبھا یکار ھر اما - . 

 

بشھ جبران کھ دیکن کار سخت و دیباش من قصر خدمتکار دیبا بگم، من کھ یزمان ھر تا اآلن از شماھا نیھم یبرا ! 

 

گفت و کرد یکوتاھ مکث : 

 

دارن یشکنقانون یھابچھ چھ کھ میبد اطالع ھااون بھ دیبا ھستن؟ کجا شما یمادرھا و پدر - . 

 

گفت سارا : 

 

میندار یمادر ای و پدر ما از کدوم چیھ قربان، میھست میتی ما - . 

 

گفت و داد تکون تاسف بھ یسر پادشاه : 

 

شھینم نیا از بھتر باشھ نداشتھ مادر و پدر کھ یابچھ گھ،ید معلومھ - ! 

 

گفت و ستادیا من یروروبھ : 

 

پسره اون و نظافت بخش داخل یریم تو بعد بھ حاال از خب، یلیخ - ... 
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گفت و داد نشون رو نیآرو دستش با : 

 

کنھ کار اصطبل یتو دیبا - ! 

 

گفت و ستادیا سارا و آتنا یجلو : 

 

- دیکنیم کار آشپزخونھ یتو ھم شماھا . 

 

یول: گفت آتنا ... 

 

گفت و کرد قطع رو حرفش پادشاه : 

 

ادیب خوشتون ابد حبس از نکنم فکر یول ست؛ین من مشکل دیندار دوست رو کارھا نیا اگھ! جوان خانم نداره یول - . 

 

گفت و ستادیا آخر لحظھ اما افتاد؛ راه یکوچک در سمت بھ : 

 

کنمینم رحم بھتون گھید دنتون،ید ھم کنار بشنوم اگھ - . 

 

شد خارج در از و زد من بھ یبدجنس لبخند . 

 

اومدم خودم بھ فرمانده یصدا با . 

 

نیش بلند زود - ! 

 

میشد بلند خودمون یجا سر از سرعت بھ نفر چھار ھر . 

 

ببره کارمون محل بھ رو ما تا فرستاد رو سربازھاش از نفر چھار فرمانده . 
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بود شده رهیخ من بھ کھ نمیبب رو آتنا نیغمگ نگاه تونستم تنھا م،یشد جدا ھم از دمیرس یاصل سالن بھ یوقت . 

 

میرفت نیزم ریز سمت بھ و میگذشت یبزرگ یپلھ راه از . 

 

گفت و کرد باز رو در یرزنیپ. زد در و ستادیا یرنگ یاقھوه ساده در یجلو بود، گرفتھ رو من کھ یسرباز : 

 

؟یدار کار یچ -  

 

گفت سرباز : 

 

آوردم رو دیجد خدمتکار مارتا، خالھ - . 

 

گفت لبخند با و انداخت من بھ ینگاھ زن : 

 

داخل ایب - ! 

 

 یصندل مبل، داخلش. دمید خودم مقابل رهیدا شکل بھ رو یاساده و بزرگ یلیخ سالنِ  شدم، وارد آروم. رفت کنار در یجلو از بعد و
داشت وجود یبزرگ یزھایم و . 

 

گفت رزنیپ اون از بعد و اومد در شدن بستھ یصدا : 

 

ھستم مارتا من سالم - . 

 

ھ؟یچ تو اسم زنن،یم صدا مارتا خالھ رو من نجایا ھمھ  

 

گفتم آروم : 

 

 !اما -
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گفت و زد یلبخند : 

 

باستیز خودت مثل - . 

 

گفتم خجالت با : 

 

 .ممنونم -

 

گفت یمھربون با زن : 

 

زمیعز نکش خجالت - . 

 

داشت راه باال یطبقھ بھ کھ برد یکیکوچ یپلھراه سمت بھ و دیکش رو دستم . 

 

کرد زدن حرف بھ شروع مارتا خالھ راه نیب در و کردم یط رو ھاپلھ یکمتر سرعت با بود، ریپ یکم مارتا خالھ چون . 

 

 و ھااتاق نظافت و یریگردگ قسمت یتو ما. دهیم انجام رو یکار نجایا کس ھر شبھ، نھ تا صبح ھفت از یکار ساعت خب یلیخ
یکن زیتم رو ھااتاق و ھاسالن راھروھا، دیبا بعد بھ نیا از تو پس م،یدار کم روین ھاسالن ! 

 

گفت باخنده و افتاد کردمیم نگاھش باز دھن با کھ من بھ نگاھش : 

 

ھستن ھم گھید نفر دو نترس - . 

 

دیخند ینخود و نموند دور مارتا چشم از کھ دمیکش یراحت نفس . 

 

داشت ھم یشتریب یدرھا و بود تربزرگ یلیخ بار نیا اما بود؛ یارهیدا ھم باز کھ میدیرس یاگھید سالن بھ . 

 

گفت مارتا خالھ : 
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 نکھیا دوم ھستن، خستھ ھمھ چون ،ینش یکس مزاحم نکھیا اول! داره ھم رو خودش خاص یھاقانون و سخوابگاه نجایا خب، یلیخ -
ینکن فیکث رو نجایا وجھچیھ بھ ! 

 

یباش نییپا سالن یتو دیبا ربع و نھ ساعت شام و دوازده ساعت ناھار م،ین و شش ساعت صبحانھ یبرا یراست . 

 

گفت و برد داشت یاقھوه در کھ یاتاق سمت بھ رو من : 

 

تو اتاق از ھم نیا - . 

 

داد ادامھ و آورد در بشیج از رو یرنگ یانقره و کوچک دیکل . 

 

نییپا ایب و بپوش رو ھااون عیسر ھست، کار مخصوص یھالباس تخت یرو درضمن. دشیکل ھم نیا و - . 

 

شد بیغ دفعھ ھی و کرد یخداحافظ مارتا ! 

 

نبود یعاد برام زھایچ نیا دنید ھنوز کردم، یپوف ! 

 

شدم اتاق وارد و چرخوندم در یتو رو دیکل . 

 

 در یراحت یصندل ھی و یقد نھیآ ھی با سوختھ یاقھوه یوارید کمد ھی ،یاقھوه ینفره ھی تخت و یکرم یوارید کاغذ با یکیکوچ اتاق
بود پنجره کنار . 

 

 یاسورمھ و دیسف سر دستمال و دیسف روپوش بلند، ساده یھانیآست با یاسورمھ بلند لباس ھی. انداختم تخت یرو یھاسلبا بھ ینگاھ
 .بود

 

گفتم و انداختم باال یاشونھ : 

 

ستین بد ھم یلیخ خب، - ! 

 

*** 
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 آتنا

 

رفتن و آوردن آشپزخونھ داخل رو سارا و من سربازھا . 

 

گفت شد، ظاھر جلومون یدیسف روپوش و بلند و قرمز لباس با یزن لحظھ ھمون : 

 

ن؟یھست شما دیجد یخدمتکارھا! خب -  

 

میداد تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرمون سارا و من . 

 

زد صدا رو یکس و کرد بلند یکم رو صداش زن . 

 

 !آنا -

 

گفت و شد ظاھر سرعت بھ یجوون دختر : 

 

؟یسال بلھ -  

 

گفت داد، ھل آنا طرف بھ رو من و دیکش رو دستم زن : 

 

اومده دیجد خدمتکار آنا ایب - . 

 

برد و دیکش رو سارا دست بعد و . 

 

گفت و زد یلبخند آنا : 

 

ھامظرف بخش مسئول و آنام من - . 
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گفتم ینگران با : 

 

- ھستم آتنا منم . 

 

دادم ادامھ . 

 

- رفت؟ کجا دوستم با خانوم اون  

 

گفت و زد یلبخند آنا : 

 

رفتھ پز و پخت بخش داخل دوستت قصره، نیا سرآشپز یسال - ! 

 

کنھ آشنام بیغر بیعج بخش نیا نیقوان با تا دیکش خودش دنبال رو من و گرفتم رو دستم ! 

 

*** 

 

نیآرو  

 

کنم کار جاھا جور نیا در یروز کردمینم رو فکرش وقت چیھ. بود یوحشتناک یجا واقعا اصطبل . 

 

گفتم حرص با : 

 

دهیم گند یبو جا ھمھ! یلعنت - . 

 

گفت و دیخند بودم شده آشنا اون با تازه کھ َسم : 

 

شھیم یعاد برات کم کم - . 

 

کردم زمزمھ کردمیم زیتم رو اصطبل کھ طور ھمون : 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

دهیم گند یبو جا ھمھ! متنـفـــر! متنفرم ھااسب از - . 

 

*** 

 

 اما

 

افتاد صورتم یرو موھام از یاتکھ حرکت نیح در. کردم حرکت نییپا طبقھ سالن سمت بھ و دمیپوش رو ھالباس . 

 

برگردوندم جاش سر رو موھام و کردم یپوف . 

 

دمیند رو یکس دمیرس سالن بھ یوقت . 

 

گفتم بلند و کردم صاف رو صدام : 

 

مارتا؟ خالھ -  

 

. بود دستش دستمال تا چند و سطل ھی جارو، ھی کھ دمید رو مارتا خالھ سرم پشت. برگشتم صدا سمت بھ و دمیشن سرم پشت از ییصدا
 :گفت

 

ھستن تو کار لیوسا ھانیا! خب یلیخ - . 

 

گفت داد، تکون مثبت نشونھ بھ یسر و انداخت بھم ینگاھ پا تا سر از داد، من بھ رو لیوسا یھمھ : 

 

یبر خانمشاھزاده اتاق بھ تیکار اول روز یبرا دیبا حاال! خوبھ - . 

 

 :گفتم

 

؟یچ یبرا -  
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گفت و کرد یپوف : 

 

کردن نظافت یبرا گھید معلومھ خب! خدا یوا - . 

 

 :گفتم

 

کجاست؟ خانم شاھزاده نیا اتاق حاال! آھان -  

 

سوم در چپ، سمت یراھرو دوم، یطبقھ - . 

 

کنمیم حرکت االن خب، یلیخ - . 

 

گفت و کرد زیر رو ھاشچشم مارتا خالھ : 

 

حساسھ یلیخ خانم شاھزاده نیا چون نزن؛ صدمھ یزیچ بھ اصال و کن جمع خوب رو حواست - ! 

 

گفتم یول نبودم مطمئن خودم از یلیخ نکھیا با : 

 

کنمیم جمع رو حواسم باشھ، - . 

 

گفت و آورد باال رو دستش مارتا خالھ : 

 

یباش موفق اما، خداحافظ - . 

 

ستین مارتا خالھ کھ شدم متوجھ بگم یزیچ بخوام نکھیا از قبل ! 

 

بودم ومدهین کنار باھاشون و بود نشده یعاد من یبرا یزھایچ نیا ھنوز. افتادم راه قصر یاصل یپلھراه سمت بھ و کردم یپوف ! 
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گفتم نالھ با یادیز یلیخ یھاپلھ کردن یط از بعد : 

 

رفتم باال رو یاپلھ ستیدو ھی کنم فکر مردم، خدا یوا - ! 

 

کردم نگاه اطرفم بھ . 

 

نداشت راھرو اصال کھ بودم بزرگ سالن ھی داخل. شدم گم بزرگ قصر نیا داخل کنم فکر! شد یعال یلیخ ! 

 

گفت گوشم کنار ییصدا کھ کردمیم نگاه رو اطرافم جیگ داشتم : 

 

؟یدار یکار -  

 

ستادهیا سرم پشت پسر ھی دمید و برگشتم. افتاد دستم از جارو و دمیکش فیخف غیج ھی . 

 

گفت پسره : 

 

 ترسوندمت؟ -

 

باشھ داشتھ ییباال مقام دیشا کھ دمیترس یول کردم؛ غش یخوشحال از پنپ بگم اومدم . 

 

گفتم نیھم یبرا : 

 

یلیخ نھ - ! 

 

گفت و زد یلبخند : 

 

شما؟ و ھستم آدام من -  

 

گفتم یدستپاچگ با : 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ھستم اما - . 

 

گفت آدام : 

 

؟یکن زیتم رو نجایا یاومد ؟یدیجد خدمتکار -  

 

گفتم و کردم نگاه رنگش یاقھوه یھاچشم بھ : 

 

شدم گم کھ انگار اما خانم؛ شاھزاده اتاق بھ برم بود قراره یول! آره - . 

 

گفت و افتاد صورتش طرف دو بامزه چال تا دو دنشیخند با  د،یخند آدام : 

 

رسونمتیم من یبخوا اگھ سومھ، طبقھ نجایا - . 

 

گفتم آروم و انداختم نییپا رو سرم نیھم یبرا نکنم، نگاه بود ستادهیا جلوم کھ یجذاب پسر نیا بھ یلیخ کردم یسع : 

 

 .ممنون -

 

 :گفت

 

ریبگ دستمو و بردار تو جارو! خب یلیخ - . 

 

گرفتم دستشو و کردم رو گفت کھ یکار . 

 

میبود ستادهیا بزرگ و یاقھوه در ھی یجلو حاال ما کھ تفاوت نیا با شد، اولش مثل زیچ ھمھ دوباره اما شد؛ درھم ریتصاو . 

 

گفت آدام : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

شدم خوشبخت باھاتون ییآشنا از بایز خانوم! جاست نیھم - ! 

 

گفتم و شدم سرخ خجالت از : 

 

نطوریھم منم - ! 

 

گفت آدام : 

 

اما خداحافظ برم، دیبا گھید من - . 

 

 :گفتم

 

خدانگھدار ممنون - . 

 

دهیم یخداحافظ فرصت آدم بھ حداقل و رهینم زود مارتا خالھ مثل حداقل خوبھ. نبود آدام از یاثر بعد یاھیثان . 

 

گفت ییصدا و زدم در بھ ضربھ چند دستم با : 

 

داخل ایب - ! 

 

بود یباشکوھ یلیخ اتاق شدم، داخل و کردم باز رو در . 

 

بود نشستھ اتاق وسط یھامبل یرو کھ خورد یدختر بھ چشمم . 

 

بود ناز یلیخ داشت، یاغنچھ یلبھا و کوچولو ینیب ره،یت یاقھوه یھاچشم ،ییخرما بلند یموھا ! 

 

گفتم آروم : 

 

 .سالم -
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گفت و زد یلبخند : 

 

نھ؟ ؟یھست تو دیجد خدمتکار سالم، -  

 

 :گفتم

 

 .بلھ -

 

ھ؟یچ اسمت -  

 

 .اما -

 

گفت و زد یلبخند : 

 

ھستم ھلن منم! اما خب یلیخ - .  

 

گفت ھلن : 

 

دونمیم رو زیچ ھمھ من - ! 

 

گفتم تعجب با : 

 

؟یزیچ چھ -  

 

کرده خدمتکار رو شما پدرم نیھم خاطر بھ و نیشد اول نیسرزم مرز کینزد دوستات و تو کھ نیا - . 

 

گفتم و کردم یپوف : 
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- کنم؟ کار یچ قراره من! شاھزاده  

 

گفت و انداخت بھم ینگاھ ھلن : 

 

بشورن تا ببر رو فیکث یھالباس و کن مرتب رو جا ھمھ! گھید معلومھ - . 

 

فلجھ؟ خودش مگھ بود؟ جورش چھ گھید نیا انداختم، باال ییابرو  

 

کردم اتاق یریگردگ و کردن مرتب بھ شروع و گذاشتم گوشھ ھی رو لمیوسا . 

 

حالن؟ چھ در ھابچھ یعنی کردم، فکر خودم با  

 

گفتیم کھ افتادم سارا حرف ادی : 

 

دومھ نیسرزم قصر داخل اونم و داره وجود بزرگ یانویپ ھی فقط - . 

 

 کار آشپزخونھ داخل کھ ھم آتنا و سارا و بگرده قصر داخل یلیخ تونھینم کنھ، کار اصطبل یتو نیآرو اگھ خورد، جرقھ دفعھ ھی ذھنم
کنم داشیپ و بگردم رو جا ھمھ یریگردگ یبھونھ بھ تونمیم من یول کنن؛یم ! 

 

باشن دیبا معما کردن حل یبرا ھم ھابچھ درضمن نبودم، بلد زدن انویپ کھ من یول ! 

 

گذاشتم جاش سر محکم رو مبل یرو کوسن و کردم یپوف . 

 

گفتم ھلن بھ رو شد مرتب اتاق یوقت : 

 

کردم جمع رو جا ھمھ - . 

 

گفت و انداخت اتاق بھ یوسواس ینگاھ و کرد جور و جمع رو خودش عیسر یول کرد؛یم نگام تعجب با ھلن : 
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 !خوبھ -

 

داد ادامھ و . 

 

بشورن تا ببر ھم رو ھالباس نیا ایب - . 

 

زد بشیغ و ختیر بغلم یتو رو ھالباس بزنم یحرف نکھیا از قبل و . 

 

ن؟ییپا برم لمیوسا و لباس ھمھ نیا با یجور چھ من حاال خب  

 

برمشونیم ینوبت نداره اشکال . 

 

بسپارم ذھن بھ خوب رو اونجا کردم یسع و شدم خارج اتاق از ھالباس با ! 

 

شد ظاھر جلوم مارتا خالھ لحظھ ھمون و رسوندم نیزم ریز بھ رو خودم یبدبخت ھزار با . 

 

یکرد رید یلی؟خیبود کجا تو! اوه: گفت تعجب با ! 

 

 :گفتم

 

دیکش طول! متاسفم - . 

 

گفت و کرد نگام تعجب با : 

 

نھییپا یلیخ عملت سرعت - ! 

 

داد ادامھ کھ کردم نگاه بھش متعجب : 

 

بشورن بده رو ھانیا و داره راه شو و شست قسمت بھ چپ، سمت راھرو بھ برو - . 
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افتادم راه و گفتم یچشم . 

 

کردم فکر ھلن و مارتا خالھ یرفتارھا بھ راه نیب در . 

 

کردم جور و جمع رو اتاق عیسر یلیخ کھ من نھ؟ییپا عملم سرعت گفتیم مارتا خالھ اما کرد؛یم امنگاه تعجب با ھلن چرا . 

 

داره ییباال رده احتماال و ستین قصر خدمتکار کھ بود معلوم ھاشلباس از. افتاد آدام بھ ادمی دفعھ ھی . 

 

گفتم و اومدم خودم بھ بود؟ جذاب پسر نیا انقدر چرا : 

 

دختر یکنیم کھ ھییفکرا چھ نیا! اما یوا - ! 

 

افتادم راه شو و شست قسمت سمت بھ و انداختم باال یاشونھ و دمیخند خودم بھ . 

 

افتادم راه بھ شاھزاده اتاق سمت بھ دوباره و دادم لیتحو رو ھالباس . 

 

بستم سرم پشت رو در و شدم خارج اتاق از. ختمیر سطل داخل رو ھادستمال و برداشتم رو سطل و جارو . 

 

سایکل یھاناقوس مثل د؛یرس گوش بھ یبلند یصدا کھ اومدمیم نییپا پلھراه از داشتم ! 

 

کردم گوش بیغر و بیعج یصدا اون بھ و ستادمیا جام سر تعجب با . 

 

دیدویم تند تند کھ دمید رو یخدمتکار پلھراه نییپا در . 

 

گفتم و رسوندم بھش رو خودم : 

 

افتاده؟ یاتفاق چھ -  
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گفت و کرد گرد رو چشماش : 

 

؟یدونینم مگھ -  

 

گفتم تعجب با : 

 

 !نھ -

 

گفت عجلھ با : 

 

جشنھ شھر داخل و سملکھ و پادشاه بزرگداشت روز امروز - . 

 

شد بیغ و دیچیپ فضا تو یبلند یصدا ھی بعدش ! 

 

گفتم گذاشتم، نیزم یرو رو لمیوسا یخستگ با و رسوندم نیزم ریز بھ رو خودم : 

 

سختھ قدر چھ کار نیا! یوا - ! 

 

دادیم تکون یعصب رو پاھاش و بود نشستھ مبل یرو کھ افتاد مارتا خالھ بھ چشمم دفعھ ھی . 

 

گفت دید منو تا : 

 

گشتم؟ دنبالت چقدر یدونیم اما؟ یبود کجا -  

 

 :گفتم

 

ارمیب خانم شاھزاده اتاق از رو لمیوسا تا رفتم د،یببخش - . 

 

داد تکون تأسف نشونھ بھ یسر و انداخت بود دستم کھ یسطل و جارو بھ ینگاھ . 
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 :گفتم

 

شده؟ خبر چھ -  

 

- ھیعاد زیچ ھی! گھید جشنھ . 

 

گفتم و دادن تکون رو سرم : 

 

رن؟یگیم جشن ھم نجایا -  

 

گفت و داد تکون یمنف عالمت بھ رو سرش مارتا خالھ : 

 

رنیم شھر بھ ھاشونبچھ و ملکھ ،پادشاه فقط! نھ - . 

 

نشستم مبل یرو مارتا خالھ کنار و گفتم یآھان . 

 

گفت دفعھ ھی مارتا خالھ : 

 

؟یدیم طولش انقدر یایم و یریم وقت ھر چرا تو نمیبب -  

 

 :گفتم

 

 از بعد تازه. کشھیم طول یلیخ خودش نیا ام،یب نییپا و برم باال یھ رو پلھ طبقھ دو دیبا و دستمھ یتو لیوسا یکل دیدونیم آخھ -
کشھیم طول معلومھ خب کنم، نظافت دیبا راه ھمھ نیا کردن یط ! 

 

گفت و کرد نگاه بھم شده گرد یچشما و باز دھن با مارتا خالھ : 

 

؟یکنینم استفاده جادو از تو یعنی! نمیبب کن صبر -  
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گفتم و انداختم باال یانھشو : 

 

 !نھ -

 

گفت و کرد نگاه بھم ھایاسکتھ مثل : 

 

؟!چرا -  

 

گفتم و کردم کنترل رو خندم زور بھ : 

 

کشھیم طول نیھم یبرا کنم، جادو ستمین بلند شماھا مثل کھ من! مارتا خالھ آخھ - . 

 

زد داد مارتا خالھ دفعھ ھی . 

 

؟یچ -  

 

گفتم و نشستم ترجمع یکم : 

 

گھید ستمین بلد خب - ! 

 

گفت بود، شوک تو ھنوز کھ مارتا خالھ : 

 

ممکنھ طور چھ - ! 

 

گفت اومد، طرفم بھ و شد درھم افشیق دفعھ ھی : 

 

؟یاگانھیب ھی تو نکنھ -  
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گفتم تعجب با : 

 

ھ؟یچ گھید گانھیب -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

گمیم یچ یدونیم خوب! نزن راه اون بھ رو خودت - . 

 

گفتم و دادم تکون شدت بھ رو سرم : 

 

فقط من ستمین گانھیب من! نھ! نھ - ... 

 

شد اهیس ھامچشم یجلو زیچ ھمھ و گرفت رو دستم مارتا خالھ بگم، یزیچ بتونم نکھیا از قبل . 

 

*** 

 

نیآرو  

 

کنم تحمل رو اصطبل بد یبو دیبا چارهیب من اما داد؛یم انجام جادو با رو کارھاش راحت کھ شدم رهیخ َسم بھ حسرت با . 

 

گفت باخنده و انداخت بھم ینگاھ َسم : 

 

کن دهاستفا بو ضد یجادو از کنھ،یم تتیاذ بوش اگھ خب - . 

 

نھیا من مشکل ھمھ ستم،ین بلند جادو من یدونینم کھ تو آخھ ! 

 

گفت و کرد نگاه بھم َسم : 

 

ن؟یآرو -  
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 !بلھ -

 

بپرسم؟ ازت سوال ھی تونمیم -  

 

بدم رو جوابش نتونم کھ نپرسھ یزیچ خداکنھ . 

 

بپرس! آره: گفتم ! 

 

گفت و کرد نگاه من بھ متفکر کمی : 

 

؟یدینم انجام جادو با رو کارت راحت چرا خب -  

 

کنھ؟ باور کھ بگم بھش یچ دیبا من حاال شانسم، بد و چارهیب من چقدر شھ؟یم ھم بدتر نیا از خدا یوا  

 

گفتم و زدم یامسخره لبخند : 

 

ھستم ترراحت ینجوریا من آخھ یدونیم - . 

 

گفت لبخند با سمَ  : 

 

یراحت ھرجور! پسر باشھ - . 

 

شد کارش ادامھ مشغول و انداخت نییپا رو سرش . 

 

کنھ پر رو امینیب اصطبل گند یبو شد باعث کھ دمیکش یحرص پر نفس . 

 

کنن دایپ شده خراب نیا از فرار یبرا یراھ ھی بتونن ھابچھ کھ کردم دعا دل تھ از و بستم رو ھامچشم ! 
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*** 

 

 آتنا

 

دادمیم گوش بودن ستادهیا کنارم کھ ییدخترھا یھاصحبت بھ شستمیم رو ھاظرف کھ طور ھمون . 

 

اومده؟ قصر بھ آدام امروز یدار خبر! رزا یوا -  

 

گفت بود رزا اسمش کھ یدختر : 

 

لورا؟ یگیم راست واقعا! یوا -  

 

کنم غش کھ اآلنھ خدا یوا! آره - . 

 

شھینم کھ شاھزاده یخوشکل بھ یول - ! 

 

گفت و زد یپوزخند لورا : 

 

دهینم ھم تیاھم ما امثال بھ اون نزن صابون رو دلت یلیخ درضمن اخالقش؟ اون با! شاھزاده - ! 

 

گفت و شد اضافھ شونجمع بھ یاگھید دختر : 

 

دیجد خبر ھی دخترا - ! 

 

گفت رزا : 

 

؟یروب شده یچ -  

 

گفت جانیباھ یروب : 
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 اسمش کھ گفت ھم َسم و ھیک پسره اون دمیپرس َسم از شده، اضافھ اسطبل خدمھ بھ دیجد پسر ھی دمید کھ بزنم سر َسم بھ بودم رفتھ -
بود یآب ھم ھاشچشم رنگ تازه نگو، کھ بود خوشکل انقدر ھابچھ یوا وارده، تازه و نھیآرو . 

 

گفت و دیکش یفیخف غیج رزا : 

 

خودمھ مال اون ھابچھ - ! 

 

گفت و زد رزا یبازو بھ مشت با یروب : 

 

کردم داشیپ اول خودم رینخ - . 

 

گفت لورا : 

 

رمیگیم میتصم من بزرگترم، تونھمھ از من دخترا! دینکن بحث - . 

 

شدم خشک خودم یجا سر ھاحرف نیا با کھ شستمیم رو یبشقاب داشتم . 

 

؟!خودمونھ نیآرو ھمون پسر اون یعنی  

 

دادم جواب خودم بھ خودم : 

 

کنھ؟یم کار اصطبل یتو یآب چشم نیآرو تا چند مگھ! خدا خنگ گھید معلومھ خب -  

 

داد دست بھم ھم با مختلف حس تا چند تلخ قتیحق نیا دنیفھم با و . 

 

حسادت و خشم حرص، - ! 

 

*** 
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 اما

 

نمیبش نیزم یرو و کنم باز رو ھامچشم کھ شد باعث یدیشد نور . 

 

 پنجره بود، شده پر نظافت لیوسا و جارو از و بود کیکوچ یلیخ اتاق. کردم نگاه اطرافم بھ. بودم شده جیگ و کردیم درد یلیخ سرم
دیتابیم داخل بھ ازش شدت با نور کھ داشت یکوچک . 

 

دمید سرم یباال رو مارتا خالھ و برگردوندم رو سرم . 

 

 :گفتم

 

مارتا؟ خالھ میھست کجا ما -  

 

گفت یحیتوض بدون مارتا خالھ : 

 

کن اعتراف باش زود - ! 

 

گفتم جیگ : 

 

کنم؟ اعتراف یچ بھ دیبا دیبگ قیدق طور بھ شھیم -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

نھ؟ ای یاگانھیب ھی کھ -  

 

گفتم التماس با : 

 

ستمین گانھیب من دیکن باور - . 
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گفت مارتا خالھ : 

 

بدم اطالع پادشاه بھ مجبورم ینگ یزیچ اگھ - . 

 

کنم ھم سر یدروغ کردم یسع گرفت، بر در رو وجودم ھمھ ترس . 

 

بده ادی جادو بھم بتونھ کھ نداشتم رو کس چیھ ھاسال نیا در و دادم دست از رو مادرم و پدر یبچگ از من . 

 

گفت مارتا خالھ : 

 

بده ادتی تا یخواستیم یکی از خب - . 

 

 :گفتم

 

نداشتم رو یکس آخھ - . 

 

گفت مارتا خالھ : 

 

مدرسھ؟ یبر یتونستینم -  

 

 :گفتم

 

شدم بزرگ فقر یتو من برم، مدرسھ بھ کھ نداشتم یپول چیھ من مارتا خالھ ھ؟یچ دیدونیم - . 

 

شدیم خراب زیچ ھمھ وقت اون! بفھمھ پادشاه کھ بذارم تونستمینم اما گفتم؛یم دروغ مارتا خالھ بھ کھ ومدیم بدم خودم از . 

 

کنھ باور واقعا مارتا خالھ کھ زمیبر اجبار بھ اشک قطره چند کردم یسع . 
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گفت و کرد امنگاه یدلسوز با مارتا خالھ : 

 

نکن ھیگر و کن پاک رو اشکات ھم حاال! دمیم ادتی خودم زم،یعز نداره اشکال خب یلیخ - . 

 

نداشتم خبر خودمم و بودم یخوب گریباز چھ . 

 

گفتم و کردم بغل رو مارتا خالھ یخوشحال از : 

 

ممنونم شما از واقعا! ــھیعال! مارتا خالھ ھیعال نیا - ! 

 

گفت و دیخند مارتا خالھ : 

 

؟یکن ولم شھیم حاال! خب یلیخ -  

 

*** 

 

 نیا و کنم دایپ رو انویپ یجا نتونستم یحت و نمیبب رو ھابچھ نتونستم کردم، یسع یچ ھر یول گذره؛یم یاھفتھ ھی اومدنمون نجایا از
بده یلیخ ! 

 

 نیبزرگتر و آوردم در ملکھ اتاق از سر یاشتباھ بار ھی. برم گھید یجا بھ ییجا ھی از جادو با یجور چھ کھ داده ادی بھم مارتا خالھ
بود خواب ملکھ کھ بود نیا آوردم، کھ یشانس ! 

 

 نکتھ ھی دارن؟ من با یدشمن چھ دونمینم اما م؛یکار بھ مشغول قسمت ھی تو مونسھ ھر کھ ھستن دوقولو خواھر دوتا کایجس و سایمل
ندارن اعصاب کال دوتاشون نکھیا داره، وجود اخالقشون در ! 

 

 پسر بمونھ، قصر داخل یوقت چند کھ اومده و پادشاھھ یبرادرزاده بود، کرده یمعرف آدام رو وخودش دمید اول روز کھ یپسر اون
ً یتقر و ھیخوب نمشیبیم روز ھر با . 

 

 نظر بھ اصال زدم حرف باھاش و دمشید کھ یبار سھ دو نیا تو یول اخالقھ؛ بد یلیخ گنیم و امھیل اسمس کشور، نیا شاھزاده اما و
باشھ بداخالق کھ ادیینم ! 
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ھیخوب پسر ادیم نظر بھ کال یول نداشتم؛ باھاش یآنچنان یگو و گفت کھ درستھ البتھ ! 

 

 کنمیم فکر یھرچ یول امھ؛یل اسمش اونم آخھ. افتمیم دمید ھامخواب داخل کھ یپسر اون ادی کنم،یم فکر بھش وقت ھر چرا دونمینم
ادینم ادمی رو افشیق . 

 

نھ؟ مگھ! باشن یکی دو ھر کھ شھینم باعث یاسم تشابھ نیا اما  

 

گفت کایجس بھ کھ دمیشن رو سایمل یصدا. اومدم رونیب فکر از یزیر یخنده یصدا با : 

 

ھپروت یتو رفت دختره نیا دوباره کن نگا یجس ،یوا - ! 

 

گفت کایجس : 

 

سوونھید ھی اون کن، ولش - ! 

 

بھتره نزنم یحرف مواقع نیا در کرده ثابت تجربھ چون نگم، یزیچ گرفتم میتصم یول گرفت؛ حرصم . 

 

رفتم باال طبقھ در اتاقم بھ و شدم بلند سالن داخل یصندل یرو از . 

 

 از زد،یم برق آفتاب نور داخل شیآب رنگ. داشتم نگھ صورتم یروروبھ و آوردم رونیب رو گردنبندم زیم کیکوچ یکشو داخل از
دلشون ریز زده یخوش ھم نایا. بسازه گردنبند ملکھ یبرا تا ادیم قصر بھ مخصوص سازجواھر امروز کھ بودم دهیشن مارتا خالھ . 

 

نھ؟ ای داره یخاص قدرت ایآ نمیبب کھ بدم جواھرساز نشون رو گردنبند خوامیم  

 

برسھ ساز جواھر تا ستادمیا در یجلو. کردم حرکت قصر یورود در سمت بھ و انداختم بمیج داخل رو گردنبند . 

 

گفتم و رفتم طرفش بھ یفور. بشھ خارج قصر از خواستیم و داشت دستش در یاجعبھ کھ دمید رو یرمردیپ بعد یقھیدق چند : 

 

د؟یھست جواھرساز شما! دیببخش -  
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گفت یمھربون با و زد یلبخند رمردیپ : 

 

دخترم؟ یدار یکار ھستم، خودم! بلھ -  

 

 :گفتم

 

 جنسش اصال نھ؟ ای داره قرار ییجادو ای طلسم گردنبند نیا یرو دیبگ بھم دیتونیم. بدم نشونتون خوامیم کھ دارم گردنبند ھی من! بلھ -
ھ؟یچ  

 

گفت و انداخت بھش یقیدق نگاه و گرفت رو اون مرد ریپ گرفتم، طرفش بھ رو گردنبند : 

 

من یخدا - ! 

 

 :گفتم

 

شده؟ یچ -  

 

 :گفت

 

طلسمھ ضد و مقاومھ ھاطلسم برابر در گردنبند نیا! ابھیکم یلیخ کھ شده درست مرغوب رنگ یآب توپاز سنگ از گردنبند نیا - ! 

 

گفت و انداخت من بھ ینگاھ : 

 

؟یآورد کجا از رو نیا -  

 

 :گفتم

 

دمشیخر - . 
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 :گفت

 

سکھ؟ چند -  

 

سکھ ده - ! 

 

گفت و کرد جور و جمع رو خودش یفور یول شد؛ ھا یاسکتھ ھیشب رمردیپ یافھیق : 

 

ش؟یفروشیم خرم؛یم تو از سکھ یس متیق بھ رو نیا من -  

 

گفتم و دادم تکون یمنف نشونھ بھ یسر : 

 

فروشمینم رو گردنبند نیا! ممنون نھ، - . 

 

گفت مرد ریپ : 

 

ھایخوب یلیخ شنھادیپ نیا ؟یچ سکھ پنجاه - ! 

 

 :گفتم

 

نیبد رو گردنبندم لطفا! نھ - . 

 

گفت و داد دستم بھ رو گردنبند یلیمیب با رمردیپ : 

 

؟یچ سکھ شصت -  

 

 :گفتم

 

خدانگھدار و ممنون. بفروشم رو گردنبند نیا خوامینم من! نھ - . 
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کردم مرور ذھنم یتو رو رمردیپ یھاحرف و شدم دور رمردیپ از . 

 

طلسمھ ضد و مقاومھ ھاطلسم برابر در گردنبند نیا - ! 

 

بشھ رد وارید از تونستھ گردنبند نیا یچ یبرا بگو پس .  

 

داشتم ریتأخ یکاف اندازه بھ دم،یدو نیزم ریز سمت بھ و انداختم بمیج داخل رو گردنبند ! 

 

شدم نیزم پخش و کردم برخورد نفر ھی با محکم کھ دمیدویم داشتم . 

 

دمیشن رو آدام یصدا و شد دراز جلوم یدست . 

 

؟یریم عجلھ نیا با کجا دختر، ترآروم! یھ! یھ -  

 

گفتم شدم،یم بلند نیزم یرو از کھ طورھمون و گرفتم رو دستش : 

 

مارتا خالھ شیپ برم بود قرار متأسفم، - ! 

 

گفت و دیخند آدام : 

 

؟یذاریم یک یبرا رو جادو پس خوب دختر آخھ -  

 

کنم استفاده جادو از رهیم ادمی یھ آخھ د،یببخش! یوا - . 

 

گفت و دیخند بلندتر بار نیا آدام : 

 

؟یخوایم معذرت من از یچ یبرا حاال -  
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گفتم و انداختم بھش یسرگردون نگاه : 

 

ندارم وقت اصال مارتا، خالھ شیپ برم دیبا من یول آدام دیببخش - ! 

 

گفت آدام : 

 

بزرگ یپلھراه ریز ایب شب مھین یول برو؛ خب یلیخ - ! 

 

گفتم باتعجب : 

 

؟یچ یبرا -  

 

گفت و زد یلبخند : 

 

دردسرساز دختر خداحافظ ،یفھمیم - ! 

 

شد بیغ و . 

 

انداختم باال یاشونھ برم؟ دیبا یچ یبرا . 

 

برم مارتا خالھ شیپ دیبا کھ اومد ادمی دفعھ ھی . 

 

ستین درد بھ کردن فکر وقت اآلن گرفت، دردم یلیخ کھ میشونیپ یرو زدم محکم . 

 

شدم داخل زدن در از بعد و دمیدو مارتا خالھ اتاق سمت بھ کردم، ظاھر نیزم ریز داخل رو خودم یفور . 

 

*** 

 

گفت مارتا خالھ : 
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اما کن تمرکز - ! 

 

یچیھ یول کردم اجرا رو ورد دوباره و کردم تمرکز ! 

 

گفت مارتا خالھ : 

 

شامھ وقت اآلن م،یکنیم نیتمر فردا! نداره اشکال - . 

 

؟یچ یعنی. اومدم رونیب مارتا خالھ اتاق از سرافکنده  

 

تونمینم اصال رو جادوھا ھیبق یول دادم؛یم انجام راحت یلیخ رو ییجا بھ جا یجادو من ! 

 

ً یتقر و کردمیم فکر موضوع نیا بھ داشتم ھمش شام زیسرم دمینفھم غذا مزه از یزیچ با ! 

 

نشد اجرا ھم اشدونھ ھی یحت! یچیھ یول. کنم نیتمر رو وردھا کردم یسع و رفتم اتاقم بھ شام از بعد . 

 

شد دوازده ساعت یک دمینفھم و بودم کردن نیتمر سرگرم . 

 

کردم فکر بزرگ پلھراه بھ و کردم قفل رو اتاق در اومدم، رونیب اتاق از و شدم آماده یفور . 

 

نبود آدام از یخبر یول بودم؛ بزرگ پلھراه ریز بعد یالحظھ ! 

 

دمیپر جا از من و گرفت قرار شونم یرو یدست دفعھ ھی . 

 

گفت آدام : 

 

منم نترس - ! 
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 :گفتم

 

؟یداشت کارم یچ آدام، سالم -  

 

گفت لبخند با : 

 

یفھمیم - ! 

 

 دیسف یِ گو و خوند یورد آدام بود، کیتار یلیخ ریز اون. رفتم دنبالش منم و کرد حرکت سمتش بھ کھ داشت قرار یاپلھراه سرم پشت
شد انینما بزرگ رنگ ییطال گل ھی و شد پخش جا ھمھ در نور شد، شناور ھوا در یرنگ . 

 

کردم نگاه در بھ متعجب من و شد باز یکیکوچ در چرخ سھ از بعد کرد، چرخوندنش بھ شروع و گذاشت گل یرو رو دستش آدام . 

 

گفت آدام : 

 

ایب دنبالم - ! 

 

 اهیس در کی بھ قھیدق چند از بعد و رفتم دنبالش. شدم داشت راه باال بھ کھ کیبار یلیخ یپلھراه ھی وارد سرش پشت منم و شد داخل و
گفت و رفت رونیب و کرد باز رو در آدام م،یدیرس یمیقد رنگ : 

 

اما ایب - ! 

 

دم؟یدیم یچ! من یخدا رفتم، رونیب در از  

 

میداشت ارتفاع یلیخ نیزم با و بود معلوم شھر ھمھ باال نیا از و میبود قصر بوم پشت یرو ما . 

 

گفت آدام : 

 

طوره؟ چھ -  
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گفتم و کردم نگاه قصر یروانیش کیبار ریمس بھ : 

 

کھیبار یادیز کم ھی یدونیم یول خوبھ؛ یلیخ - . 

 

گفت و دیخند آدام : 

 

ایب دنبالم آروم یلیخ حاال م،یرسیم بزرگ و پھن یجا ھی بھ میکن ردش اگھ نھ،یھم راه یسخت یھمھ - . 

 

نکنم نگاه پام ریز بھ کردم یسع و افتادم راه آدام سر پشت آروم . 

 

زدم غیج و شدم پرت عقب بھ دادم، دست از رو تعادلم و خورد سر آجر یرو از پام کھ میبود شده کینزد راه آخر بھ گھید . 

 

 !آدام -

 

 لحظھ ھر و بستم رو چشمام محکم. زدیم صدا رو اسمم کھ دمیشن رو آدام ادیفر. کردمیم سقوط داشتم من و بود شده رید گھید یول
کردم باز رو چشمام تعجب با و ستادمیا حرکت از دفعھ ھی یول بودم؛ دنیرس نیزم بھ منتظر . 

 

دمید صورتم یجلو درست رو یگردون آفتاب گل !  

 

شد گرد سرعت بھ چشمام کردم، نگاه نییپا بھ و زدم یپلک متعجب . 

 

بودم معلق ھوا یرو نیزم یمتر مین فاصلھ داخل من ! 

 

؟یچ یعنی  

 

شد ظاھر کنارم آدام لحظھ ھمون. خوردم نیزم محکم کھ ستمیبا خواستم . 

 

گفت کرد، بلندم و گرفت رو دستم یفور : 
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اما؟ خوبھ حالت -  

 

گفت و دیکش یاآسوده نفس. دادم تکون مثبت نشونھ بھ سرمو : 

 

افتھیب برات یاتفاق دیشا گفتم کردم، سکتھ! شکر رو خدا - . 

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

نشد یزیچ! نھ - . 

 

خودم جون آره ! 

 

گفت آدام : 

 

میایب نجایا بھ ھم با کھ گمیم بھت اومد شیپ تشیموقع بازم اگھ. وقتھ رید ،یبخواب یبر بھتره! نداره اشکال - . 

 

گفتم و کردم گرد چشمامو : 

 

ذارمینم بوم پشت یرو رو پام گھید من! آدام یوا - ! 

 

گفت و زد یلبخند آدام : 

 

کن متوقف رو خودت جادو با یافتاد باال اون از دفعھ نیا مثل اگھ. ادیینم شیپ یمشکل نترس، - . 

 

گفتم و زدم یامسخره لبخند : 

 

 !باشھ -

 

گفت آدام : 
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اما خداحافظ برم، نشده من بتیغ متوجھ یکس تا بھتره خب - . 

 

داد ادامھ و زد یچشمک . 

 

ینگ یکس بھ یزیچ امشب از بھتره - . 

 

 بھ شروع آروم برم، خودم رو خوابگاه تا نجایا از گرفتم میتصم. بودم کرده عادت عیسر یاومدھا و رفت نیا بھ گھید. شد بیغ بعد و
کردم زدن قدم . 

 

بشم؟ معلق تونستم یجور چھ پس نکردم، فکرم گفتیم آدام کھ ییجادو نیا بھ یحت اصال! نکردم جادو کھ من شد؟ یچ یعنی  

 

 پسر زدم، یلبخند آدام فکر با. زنھیم موج چشماش یتو یمھربون کھ رنگ پر یاقھوه یھاچشم و موھا با یپسر. کردم فکر آدام بھ
بود یخوب یلیخ . 

 

زنھیم رونیب اتاق در یال از یفیضع نور و بازه اآلن بود، بستھ شھیھم میاومد یوقت از کھ یاتاق در دمید بودم، اول طبقھ سالن داخل . 

 

خوره؟یم من پست بھ ھاتیموقع جور نیا شھیھم چرا! خدا یوا  

 

نداشتم رو گھید دردسر ھی حوصلھ چون بدم؛ ادامھ خودم راه بھ و نکنم توجھ بھش اصال گرفتم میتصم . 

 

ستادمیا اد،یم اتاق اون از یفیضع یگو و گفت یصدا کردم احساس کھ شدمیم رد داشتم . 

 

 مبارزه درونم یفوضول با نتونستم دفعھ نیا. دمیشن رو یچارل شاه یصدا کھ کردم حرکت بھ شروع دوباره. موقوف یفوضول! اما نھ
چسبوندم در بھ رو گوشم و کنم . 

 

رهیم شیپ داره دیخوایم شما کھ یطور ھمون و مرتبھ زیچ ھمھ سرورم - . 

 

کنم سرما احساس شد باعث کھ دیچیپ اتاق در یزن یصدا . 
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بره شیپ دیبا کھ یطور اون زیچ ھمھ باش مطمئن و باش مراقب یلیخ فقط ھستم، یراض کارت از! یچارل خوبھ یلیخ - . 

 

ھست حواسم! سرورم حتما - . 

 

شھیم شروع یباز نیا یاصل نقش شینما حاال! خوبھ - . 

 

دیچیپ اتاق در یبلند یخنده یصدا بعد و . 

 

 رو در و شد اتاق وارد یکی شدم، پنھان وارید قسمت نیترکیتار و نیتریاگوشھ در و گرفتم فاصلھ در از یفور. اومد ییپا یصدا
 .بست

 

کردم فکر اتاقم بھ و گرفتم فاصلھ اتاق از . 

 

 حدود کھ رو اتاقم یپنجره و انداختم تخت یرو رو شنلم دم،کر قفلش بعد و کردم باز رو اتاق در. بودم اتاقم در یروبھرو بعد یالحظھ
کردم باز داشت فاصلھ نیزم از سانت پنجاه .  

 

شدم رهیخ ماه بھ و انداختم رونیب رو پاھام پنجره، لب نشستم. زدیم چشمک بھم آسمون یتو یانقره و کامل ماه . 

 

زد؟یم حرف یچارل پادشاه با کھ بود یک زن اون یعنی  

 

بود ترسناک و روحیب صداش قدر چھ ! 

 

گرفت؟یم دستور زن اون از یچارل پادشاه یعنی  

 

باشھ شتریب پادشاه از قدرتش دیبا زن اون پس بوده، طور نیا اگھ ! 

 

 اللھ چارهیب! ھیسخت یلیخ کار. شمیم خستھ بودن خدمتکار از دارم کنم، صحبت ھابچھ با زودتر دیبا. میبود قصر نیا داخل یادیز گھید
خونھ خدمتکار«! خانوم ». 

 

کنم صحبت ھابچھ با شده طور ھر دیبا ضمن در! نھیھم آره. بگردم انویپ دنبال یحساب و درست دیبا فردا از . 
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دارم ازین خواب بھ قدر چھ کھ دمیفھم تازه و دمیخواب تختم یرو گذاشتم، کمد داخل رو شنلم و بستم رو پنجره فکر نیا با . 

 

*** 

 

بگو؟ دوباره یچ - ! 

 

گفت و دیخند : 

 

اما دارم دوست - ! 

 

*** 

 

دیتابیم اتاق داخل دیخورش نور شدم، داریب خواب از . 

 

؟یچ یعنی نمیبیم کھ ییھاخواب نیا ستین معلوم! یلعنت  

 

اما دارم دوست. "دیچیپیم گوشم یتو مبھم یلیخ یصدا ھی فقط یول دم؛ید یخواب چھ کھ ارمیب ادی بھ کردم یسع ." 

 

پسر؟ ای دختره یصدا ستین معلوم یحت! آه  

 

رفتم سالن ییدستشو طرف بھ در کردن قفل از بعد و دمیپوش رو کارم لباس شدم، بلند جام از . 

 

بخورم صبحونھ تا رفتم نییپا سالن بھ صورت و دست شستن و ییدستشو از بعد . 

 

نشستم بود مارتا خالھ شیپ کھ یخال یصندل تنھا یرو و کردم سالم ھمھ بھ. بودن نشستھ زیم سر و بودن اومده ھمھ . 

 

گفت مارتا خالھ : 
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؟یخوب اما، سالم -  

 

خوبم ممنون سالم، - . 

 

 بھ چشمم. کنھیم کار آشپزخونھ یشو و شست بخش داخل آتنا کھ بودم دهیشن ھیبق از. کردم فکر آتنا بھ و کردم خوردن بھ شروع
ظرفا خودشھ،. زد جرقھ ذھنم افتاد کھ ھاظرف ! 

 

گفتم مارتا خالھ بھ رو یفور : 

 

رهیم آشپزخونھ بھ شدن شستھ یبرا نجایا یھاظرف! مارتا خالھ - . 

 

گفت مارتا خالھ : 

 

؟یدونستینم مگھ! آره -  

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

بشم مطمئن خواستمیم! چرا - . 

 

گفتم دفعھ ھی : 

 

یوا یا - ! 

 

گفت مارتا خالھ : 

 

شده؟ یچ -  

 

امیم اآلن گذاشتم، جا رو یزیچ ھی! مارتا خالھ دیببخش - . 
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دمیدو باال طبقھ سمت بھ و . 

 

*** 

 

 آتنا

 

گفتم و کردم ینگاھ صبحونھ یھاظرف بھ : 

 

نو از یروز و نو از روز دوباره - ! 

 

گفت و کرد یاخنده لورا : 

 

یکن عادت دیبا گھید نداره، اشکال - ! 

 

شد گرد و افتاد یفنجون ریز ظرف بھ چشمم دفعھ ھی یول برداشتم؛ رو یفنجون و کردم یپوف ! 

 

داشتم برش بفھمھ لورا نکھیا از قبل عیسر بود، رشیز شده تا کاغذ ھی . 

 

مردمیم یفوضول از داشتم ھ؟یچ یعنی . 

 

گفتم لورا بھ رو یفور : 

 

امیم زود و ییدستشو رمیم من لورا - . 

 

گفت و زد یلبخند لورا : 

 

ایب یزود فقط باشھ، - . 
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 رو خطش دست چون نوشتھ؛ اما کھ دمیفھم دمید رو نوشتھ تا. کردم باز رو کاغذ و کردم قفل رو در ،ییدستشو داخل رفتم یفور
شناختمیم . 

 

« یبد خبر سارا بھ یجور ھی کن یسع بزرگ، پلھراه ریز ایب دوازده ساعت امشب .» 

 

گذاشتم بمیج داخل و کردم تا رو کاغذ و زدم یلبخند . 

 

کنھیم دایپ ارتباط یبرا یراھ ھی باالخره اما دونستمیم . 

 

*** 

 

 سارا

 

 منتظر بزرگ پلھراه ریز شب دوازده ساعت بود گفتھ بود، فرستاده برام خدمتکارھا از یکی یلھیوس بھ رو نامھ ھی آتنا صبح امروز
مینیبب رو گھیھمد ھمھ قراره دونستمیم. باشم . 

 

شدم آشپزخونھ در یجلو کردن جارو مشغول و کردم یپوف . 

 

زد صدام آشپزخونھ داخل از نایمل . 

 

 سارا؟ -

 

 !بلھ -

 

دارم کارت داخل ایب - . 

 

رفتم نایمل شیپ و فرستادم آشپزخونھ یانبار داخل رو جارو . 

 

؟یمل یدار یکار! بلھ -  
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گفت و کرد نگام یحرص : 

 

ادیم بدم یمل نگو گفتم بھت دفعھ صد - . 

 

گفتم و کردم یزیر یخنده : 

 

؟یداشت کارم یچ خوب، یلیخ -  

 

گفت و داد نشون بود کنارش کھ رو ییغذا یدست چرخ : 

 

ببر براش امھ،یل شاھزاده یغذا نیا - . 

 

گفتم زدم، بھش یچشمک و گرفتم رو یدست چرخ : 

 

یمل خداحافظ باشھ، - ! 

 

زدم در و کردم یکوتاھ مکث شدم، رهیخ امیل شاھزاده اتاق در بھ و زدم کارھام نیا بھ یلبخند. شدم بیغ بگھ یزیچ نکھیا از قبل و . 

 

*** 

 

 اما

 

 !اما -

 

مارتا؟ خالھ بلھ -  

 

گفت من روبھ بود، گرفتھ دستش داخل رو یبزرگ نسبت بھ جعبھ. اومد طرفم بھ اتاقش داخل از مارتا خالھ : 

 

آرتور بھ بده ببر رو جعبھ نیا - . 
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گفتم متعجب : 

 

ھ؟یچ نیا -  

 

گفت و داد تکون ھوا داخل یدست : 

 

ھیامانت ھی ست،ین یخاص زیچ - ! 

 

رفت و انداخت بغلم یتو رو جعبھ بزنم، یحرف نکھیا از قبل و . 

 

 وسط کیکوچ کلبھ ھی و بود قصر باغبون آرتور. بودم بزرگ باغ یرو بھ رو بعد ھیثان چند کردم، فکر باغ بھ و انداختم باال یاشونھ
داشت باغ . 

 

 ھمون. بودم عاشقش من کھ بود رز گل باغچھ ھی عمو و خالھ یخونھ یتو ریخ بھ ادشی. کردم حرکت آرتور کلبھ سمت بھ آروم
نداشتم یادیز یفکر یھامشغلھ کھ ییھاروز ھمون م،یعاد دختر ھی منم کردمیم فکر کھ ییروزھا . 

 

ومدمین کنار بودنم جادوگر با ھم ھنوز من دم،یکش یآھ . 

 

شد؟ یپات یقاط و ییھو ھی انقدر زیچ ھمھ چرا  

 

گشتمیم بر نمیسرزم بھ و کردمیم دایپ رو اتیح آب دیبا من بود، نیا دونستمیم کھ یزیچ تنھا . 

 

شد؟یم تموم ماجراھا نیا یک  

 

ستم؟ین جادوگر مگھ کنم؟ جادو تونمینم چرا م؟یک من اصال  

 

 از یوقت شب اون چرا ھستن؟ یکسان چھ مادرم و پدر دم؟یدیم رو ھاخواب اون من چرا ھ؟یک ادمھی رو اسمش فقط کھ یلعنت امیل اون
نخوردم؟ نیزم بھ افتادم بوم پشت یرو  
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 چرا؟

 

بستم رو چشمام و گذاشتم روش رو دستم. دیکش ریت امقھیشق دفعھ ھی . 

 

گفت سرم پشت از یکس : 

 

خانم؟ خوبھ حالتون -  

 

آشناست من یبرا صدا نیا قدر چھ من یخدا ! 

 

دمید یخاکستر یچشما و اهیس یموھا با رو یپسر و برگشتم . 

 

گفتم ومنگ جیگ : 

 

خوبھ حالم! آره! آره - . 

 

گفت و زد یلبخند پسر : 

 

ن؟یدار یکار نجایا -  

 

 :گفتم

 

بدم آرتور بھ رو بستھ نیا دیبا من! بلھ - . 

 

گفت و زد یلبخند : 

 

دمیم بھش من بھ نیبد - . 

 

 :گفتم
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دیدونیم - ... 

 

گفت و کرد قطع رو حرفم : 

 

ستین یمشکل چیھ پسرشم من - . 

 

دادم بھش رو جعبھ و کردم اعتماد بھش یول چرا دونمینم کردم نگاه بھش . 

 

گفتم آروم : 

 

ھ؟یچ اسمتون بپرسم تونمیم دیببخش -  

 

ھستم امیل من نداره، یاشکال چیھ! البتھ - . 

 

گفتم و زدم یامھین نصفھ لبخند : 

 

ھستم اما منم - ! 

 

گفتم دلم یتو : 

 

امھ؟یل اسمش خورهیم من پست بھ یک ھر چرا -  

 

گفتم و کردم یپوف : 

 

خوشبختم تونییآشنا از برم دیبا من دیببخش - . 

 

گفت و زد یلبخند امیل : 
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خدانگھدار د،یبر دیتونیم ن،یھمچن - . 

 

گفتم آروم : 

 

 !خداحافظ -

 

دمید قصر نیزم ریز داخل رو خودم بعد و . 

 

کردیم پچ پچ سایمل با داشت دوباره کھ دمید رو کایجس . 

 

گفتم و رفتم طرفشون بھ آروم : 

 

کجاست؟ مارتا خالھ دیدونینم سالم، -  

 

گفت سایمل : 

 

رفتھ شو و شست بخش - . 

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

 .ممنون -

 

زدن حرف درست من با ھانیا باالخره! عجب چھ. افتادم راه شو و شست قسمت سمت بھ . 

 

گرفتیم رادیا ھالباس از یکی لکھ از داشت کھ دمید رو مارتا خالھ . 

 

رفتم سمتش بھ و زدم یلبخند . 

 

مارتا خالھ سالم - . 
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؟یرسوند رو بستھ اما، سالم! اوه -  

 

د؟یندار یکار من با مارتا خالھ ،...ام! بلھ -  

 

یبر یتونیم یندار یکار ظھر تا نھ - . 

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

 .ممنون -

 

کنمیم شروع اول طبقھ از گشتم،یم انویپ دنبال دیبا . 

 

نبود یزیچ یول دم؛یکش سرک یواشکی ھااتاق ھمھ داخل . 

 

ھازندان در مثل بود؛ شده قفل کھ داشت وجود یالھیم در ھی جلوش داشت، راه نییپا بھ کھ داشت وجود یکیکوچ یپلھراه سالن آخر . 

 

باشھ؟ یانبار داخل دیشا خب. قفلھ شھیھم درش و ھیانبار ھی کھ بودم دهیشن مارتا خالھ از  

 

دادم جواب خودم بھ خودم . 

 

گذاشتنھ؟ انویپ یجا یانبار احمق -  

 

باشھ ممکن دیشا یول ! 

 

کردم پنھان یبزرگ یمجسمھ پشت رو خودم یفور اومد، پا یصدا کھ افتادم راه کیبار یپلھراه اون سمت بھ فکر نیا با . 

 

کردم حرکت پلھراه سمت بھ دوباره. اومدم رونیب شدن رد یوقت و دمیکش یراحت نفس بودن، سرباز دستھ ھی . 
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شھینم باز جادو با معلومھ کھ طور نیا و کرد باز دیکل با دیبا رو قفلش . 

 

بودم وارد یلیخ کار نیا یتو آوردم، رونیب موھام از رو سرم سنجاق عیسر و زد سرم بھ یفکر . 

 

اومد در قفل شدن باز" کیت" یصدا بعد ھیثان چند و کردم قفل داخل رو سنجاق و دمیخند ینخود .  

 

رفتم نییپا یکیکوچ یھاپلھ از و بستم رو در آروم برم، راه صدایب داره امکان کھ ییجا تا کردم یسع . 

 

 چرخوندمش، و کردم پاک شنلم یلبھ با رو در رهیدستگ. بود عنکبوت تار از پر کھ داشت قرار جلوم یمشک رنگ بھ کیکوچ در ھی
شد باز و نبود قفل در تعجبم کمال در . 

 

 بودن ییزھایچ نیاول بزرگ یانویپ ھی و کمد تخت، بود، خواب اتاق مثل برعکس. نبود ھیشب یانبار بھ اصال و بود کیکوچ اتاق ھی
خوردیم چشم بھ کھ . 

 

دمیکش خاکش و گرد از پر یھاھیکالو یرو رو دستم آروم و رفتم انویپ طرف بھ یفور . 

 

گفتم و زدم یلبخند نجاست،یا وقتھ یلیخ معلومھ : 

 

کردم داتیپ باالخره - . 

 

نداشت وجود یاگھید خاص زهیچ داشت، قرار باالش کھ ینت کتاب جز بھ یول کردم؛ نگاه خوب رو انویپ . 

 

کردم نگاه اطراف بھ و انداختم باال ییابرو . 

 

 ادیز خاک و گرد خاطر بھ و بود عکس قاب تا چند روش داشت، قرار انویپ کنار کھ خورد بلند یھاھیپا با یارهیدا زیم بھ چشمم
نبود معلوم ھاشونعکس . 

 

کردم پاک رو خاکش و گرد و دمیکش عکس قاب یشھیش یرو دستمو . 

 

شد انینما بود نشستھ گل از پر دشت ھی داخل کھ رنگ یمشک یچشما و موھا با دختر ھی ینقاش . 
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 داخل رو آدم انگار داشت یخاص یلیخ رنگ چشماش بود، دستش داخل رز گل دستھ ھی و بود زده یابندهیفر و بایز لبخند دختر
کردیم حل خودش . 

 

بود خاک و گرد و عنکبوت تار از پر جا ھمھ انداختم ینگاھ اطراف بھ . 

 

کردم فکر خودم با . 

 

دختره؟ نیا یبرا اتاق نیا یعنی -  

 

ھ؟ییجا نیھمچ ھی چرا حاال  

 

ھ؟یانبار نجایا بود نگفتھ مارتا خالھ مگھ ! 

 

دمید رو دختر اون عکس بازم یول کردم؛ پاک ھم رو گھید یھاقاب . 

 

کردم زمزمھ آروم . 

 

بوده؟ یک اتاق نجایا یعنی -  

 

 داشت قرار اتاق یوارھاید یباال یکوچک یھاپنجره و بود یبزرگ نسبت بھ اتاق. شدم اتاق زدن دید مشغول و شدم ھاعکس الیخیب
 یکتابخونھ و مبل ھی ،یمیقد کمد ھی و بود دورش کھ یسبز ریحر یھاپرده با رنگ سبز تخت د،یتابیم اتاق داخل ھااون از نور کھ

بود دستش بغل کھ یزیم و انویپ کنارش، . 

 

بوده زادهاشراف ھی اتاق نجایا گفتیم بھم یحس ھی باشھ، یعاد مردم ای خدمتکار اتاق نجایا اومدینم نظر بھ . 

 

 و ھیمیقد العادهفوق زشیچ ھمھ چون بوده، شیپ سال صدھا مال اتاق نیا ادیم نظر بھ درضمن خوب، یجا ھمھ نیا نجا؟یا چرا یول
بشکنھ یفور ینیبش مبل یرو اگھ ھست نیا امکان یحت ! 

 

کردم مرموز اتاق اون از رفتن رونیب بھ شروع آھستھ و انداختم ھاعکس بھ یاگھید نگاه . 
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افتادم راه نیزم ریز سمت بھ و کردم قفل دوباره رو یالھیم در . 

 

خوندیم کتاب و بود نشستھ یکوچک مبل یرو مارتا خالھ . 

 

گفتم نشستم، کنارش و رفتم : 

 

مارتا خالھ سالم - . 

 

؟یخوب اما، سالم -  

 

 .ممنون -

 

؟یکنیم کھ نیتمر -  

 

کنم اجرا رو ھاورد تونمینم یول آره؛ - . 

 

گفت و برداشت چشماش یرو از رو فشیظر نکیع. گذاشت زیم یرو و بست رو کتاب گذاشت، عالمت رو کتاب صفحھ مارتا خالھ : 

 

بھیعج یلیخ نیا - ! 

 

گفتم و کردم یپوف : 

 

 چرا؟ -

 

بگھ بھم یزیچ خواستیم نکھیا مثل انداخت، بھم یزیآم دیترد نگاه مارتا خالھ . 

 

گفت و گرفت رو مشیتصم باالخره : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

ستمین مطمئن یول بگم؛ بھت یزیچ ھی خوام یم اما - . 

 

 :گفتم

 

دیبگ بھم لطفا - ! 

 

گفت و داد فشار رو ابروش دوتا نیب دستش با مارتا خالھ : 

 

 یول کنھ؛ جادو تونستھینم اونم. بوده تو مثل ھم نیسرزم نیا پادشاھان از یکی دختر قبل سال صدھا کھ گفتیم مادربزرگم -
 رهیبگ رو مردم حرف و یالک یھاعھیشا یجلو نکھیا یبرا پدرش. بده انجام تونستھینم کس چیھ کھ کردهیم یبیغر و بیعج یھاکار
 کنھ،یم درست یاتاق براش و برهیم قصر نیزم ریز داخل رو چارهیب دختر. مرده حادثھ ھی در دخترش گھیم کنھ، حفظ رو آبروش و

 دختر اون یول بدن؛ انجام داشت یکار ھر و ببرن غذا و آب براش کنھیم مسئول رو نفر چند و بشھ خارج اتاق از دهینم اجازه بھش
کنھیم یزندگ داره و نھیرزمیز اون داخل ھنوز دختر اون روح گنیم ھاافسانھ. رهیمیم و ارهیینم طاقت یلیخ چارهیب .  

 

گفتم و انداختم مارتا خالھ بھ یمضطرب نگاه : 

 

ھ؟یچ منظورتون -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

ھست ھم گھید زیچ ھی یول حدسھ، ھی نیا البتھ ؛یباش دختر اون مثل ھم تو کھ داره امکان - . 

 

؟یزیچ چھ -  

 

گفت و انداخت بھم ینامفھوم و گنگ نگاه مارتا خالھ : 

 

کردنینم استفاده ورد از ما مثل کھ کردنیم یزندگ جادوگرھا از یاعده شیپ ھاسال خب - ! 

 

 انجام رو کارھاشون درونشون قدرت با و ورد بدون اونا یول ؛ینش من منظور متوجھ دیشا داشتن، وجودشون داخل رو روھاین ھااون
داشتن رو خودشون بھ مخصوص و خاص یھاقدرت و دادنیم . 
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بودم شده ترجیگ مارتا خالھ دیجد یھاحرف نیا با حاال و بودم جیگ . 

 

 :گفتم

 

شھ؟یم مگھ فھمم،ینم من -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

 رو ییجادوگرھا نیچن وجود خودشون قول بھ کھ ھاجادوگر یبعض و گفتم،یم داشتم. نکن قطع رو من حرف ھم حاال! شھیم کھ بلھ -
 جادوگرھا از نسل اون کشتن بھ شروع. باشھ داشتھ وجود خودشون از یبرتر افراد خواستن ینم میبگ بھتره البتھ دونستن،یم ننگ

رفتن کجا کھ دینفھم کس چیھ و شدن بیغ شھیھم یبرا بودن، مونده زنده کھ یکم افراد اون از بعد. کشتن رو ھاشون یلیخ و کردن . 

 

بست رو چشماش و دیکش یقیعم نفس مارتا خالھ . 

 

 :گفتم

 

باشم؟ جادوگرھا نسل اون از من ممکنھ یعنی -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

باشھ داشتھ امکان تونھیم یزیچ ھر - . 

 

 :گفتم

 

دادن؟یم انجام رو کاراشون یطور چھ پس کردن،ینم استفاده ورد از جادوگرا اون اگھ -  

 

گفت مارتا خالھ : 

 

 دارن، یبرتر یھاییتوانا و کننیم استفاده یدرون یھاقدرت از اونا کھ میدونستیم فقط ما د،ینفھم کس چیھ کھ بود یراز نیا -
نیھم ! 
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کردم یآروم یخداحافظ مارتا خالھ از و شدم بلند مبل یرو از . 

 

بود مارتا خالھ یھاحرف ریدرگ شدت بھ ذھنم . 

 

داشتم قرار ھابچھ با شب مھین من و شدیم کیتار داشت ھوا انداختم، رونیب بھ ینگاھ پنجره از .  

 

بخورم شام نتونستم و ختمیر فلفل غذام داخل نمک یجا بھ کھ یطور بھ بود، ریدرگ شدت بھ فکرم شام زیم سر . 

 

بود محض یکیتار فقط کردم، تماشا رو رونیب و دادم ھیتک اتاقم یپنجره یلبھ بھ . 

 

ھستم جادوگرھا اون نسل از ای و نداشتم یقدرت ای من مارتا خالھ یھاحرف طبق . 

 

؟یچ باشم نسل اون از اگھ کنم؟ کار یچ دیبا حاال خب  

 

 رو سرم بوده، شده انتخاب فرد اون گھید یکی دیشا شده؟ اشتباه دیشا ستم،ین جادوگر اصال من دیشا نکھیا ای ندارم یقدرت واقعا نکنھ
گرفتم دستام با محکم . 

 

سالمھ ھجده فقط من حد؟ چھ تا آخھ نداشت، کشش مغزم گھید. دمیفھمیم خوب رو نیا شدم،یم ونھید داشتم ! 

 

*** 

 

 آتنا

 

ً یتقر رو وردھا کھ حاال. بود شده شب مھین  اون. رسوندم بزرگ پلھراه ریز رو خودم ییصدا چیھ بدون و یآروم بھ بودم، گرفتھ ادی با
ترسناک نیھمچن و بود کیتار یلیخ ریز ! 

 

نکنم توجھ ومدیم اطراف از کھ یزیر یصداھا بھ کردم یسع و ستادمیا گوشھ ھی آروم . 

 

دمیکش ینیھ ناخودآگاه و نشست امشونھ یرو یدست دفعھ ھی . 
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گفت و اومد سرم پشت از نیآرو یصدا : 

 

مییما آتنا! ـسیھ - . 

 

گفتم و اما بغل دمیپر یفور. زدنیم لبخند بھم کھ دمید رو سارا و اما ن،یآرو و برگشتم : 

 

بود شده تنگ برات دلم - . 

 

گفت و کرد وارد کمرم بھ یفشار اما : 

 

کن بغلم یخوایم قدر چھ ھر میرفت کھ اونجا! میکن عجلھ دیبا فقط طور، نیھم منم - . 

 

گفت بعد ھیثان چند و رفت فرو یکیتار داخل اما : 

 

نیایب نیکن عجلھ - ! 

 

کرد انینما رو یکیکوچ یپلھراه یکم نور م،یرفت کھ جلوتر. رفت کنار ھیچ میدیدینم کھ یزیچ یجلو از و . 

 

*** 

 

 اما

 

 در نیا چرا کھ بود بیعج برام. کردم بازش و دادم ھل رو در آروم. میدیرس یمیقد در بھ و میکرد عبور کیبار و کیکوچ یھاپلھ از
کننینم قفل رو . 

 

گفتم ھابچھ بھ رو : 

 

خطرناکھ یلیخ! دیباش مراقب - . 
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 اون بھ کردم یسع کردم، باز و بستم محکم رو چشمام. کردم نگاه رومروبھ یروانیش سقف بھ و شدم بوم پشت یمحوطھ وارد آروم
نکنم فکر شب ! 

 

گفت نیآرو : 

 

میھست بوم پشت یرو ما! من یخدا - . 

 

گفت سارا : 

 

العادستفوق نیا - ! 

 

گفت جانیھ با آتنا : 

 

معلومھ نجایا از شھر کل - . 

 

 :گفتم

 

دیباش مراقب کنمیم خواھش م،یرسیم بزرگتر یُمحوطھ ھی بھ میبش رد راه نیا از اگھ! ھابچھ خب، یلیخ - ! 

 

کردم یروانیش زیل و کیبار سطح یرو رفتن راه بھ شروع آروم . 

 

 نگھ رو خودم یسخت بھ و دیلغز ھا آجر از یکی یرو از پام! نکنم نگاه نیزم بھ کردم یسع شدیم کھ ییجا تا و گرفتم باال رو سرم
دمیکش یقیعم نفس ستادم،یا حرکت از و بستم رو چشمام. داشتم . 

 

گفت سارا : 

 

اما؟ یسادیوا چرا -  

 

گفتم زدیم موج توش لرزش کھ یآروم یصدا با : 
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ستین یزیچ - ! 

 

دادم ادامھ راه بھ و . 

 

 یھانرده دورش تا دور و بود مربع شکل بھ یکیکوچ محوطھ. میدیرس قصر سقف طرف اون بھ و شد تموم راه از قسمت اون باالخره
داشت قرار یسنگ . 

 

گفت و داد ھیتک ھانرده از یکی بھ نیآرو : 

 

م؟یکن کار یچ دیبا حاال خب -  

 

گفت آتنا : 

 

میھست یزمان چھ داخل ستین معلوم کجاست؟ گھید نجایا شدم، جیگ منم! آره - . 

 

گفت سارا : 

 

دونھینم کس چیھ یعنی دونم،ینم مورد نیا در یزیچ من - ! 

 

گفتم و دادم تکون یسر یجیگ با : 

 

شھ؟یم مگھ فھمم،ینم -  

 

گفت سارا : 

 

 دایپ ربط شما یایدن بھ نامشخص ییھادروازه با کھ شماست یایدن از یبخش و ستشده پنھان ما یایدن کھ دونمیم حد نیا در من -
دونمینم رو میھست یزمان چھ در ما نکھیا کنھ،یم . 
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شھیم شما یایدن در یزمان چھ دونمینم یول ھست؛ ما یایدن در 3211 سال االن کھ دونمیم رو نیا فقط من ! 

 

ھیالدیم 2016 سال ما یایدن االن! بھیعج قدر چھ: گفت آتنا ! 

 

گفت تعجب با سارا : 

 

؟یچ یعنی یالدیم -  

 

 :گفتم

 

کجاست؟ ھادروازه یدونینم سارا یراست ست،ین یمھم زیچ -  

 

گفت سارا : 

 

دونمینم ھااون یدرباره زیچ چیھ من! نھ - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

 تا ھفت دنبال کردن مجبورمون بعد م،یجادوگر گفتن بھمون و آوردن نجایا بھ خودمون نیسرزم از رو ما م؟یکن کار یچ دیبا حاال -
؟یچ ھامونخانواده! برگردم دیبا فھمم،ینم من. میبگرد احمقانھ دیکل  

 

ً  دیکل ھفت اسم آوردن با گفتم و افتادم انویپ اون ادی فورا : 

 

کردم دایپ رو بزرگ یانویپ من ھابچھ یراست - ! 

 

گفت یخوشحال با آتنا : 

 

؟یگیم راست اما -  
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 !آره -

 

دیپرس سارا . 

 

مینکرد داشیپ یول م،یگشت یلیخ ما کجاست؟ اون - . 

 

 :گفتم

 

یانبار گنیم بھش کھ ییجا داخل - . 

 

گفت تعجب با سارا : 

 

شھینم باز جادو با و قفلھ اونجا در یول - . 

 

گفتم و زدم یاانھیموذ لبخند : 

 

ستین جادو بھ ازین ھم شھیھم - . 

 

گفت نیآرو : 

 

ھ؟یچ منظورت اما -  

 

 :گفتم

 

یچیھ - . 

 

دادم ادامھ . 

 

بود اتاق ھی اونجا نبود، ھیشب یانبار بھ اصال اونجا یول رفتم، یانبار اون بھ من - . 
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گفت و شد رهیخ نیزم بھ سارا کردم، فیتعر ھابچھ یبرا رو بیغر بیعج دختر اون داستان : 

 

دختره؟ اون اتاق اونجا یکنیم فکر یعنی! بھیعج -  

 

 :گفتم

 

مطمئنم کنم،ینم فکر - ! 

 

گفت آتنا : 

 

کنھیم کار یچ اونجا انویپ یول - ! 

 

نداشت یجواب کس چیھ م،یکرد نگاه ھم بھ ھمھ . 

 

 :گفتم

 

بزنھ؟ انویپ بلده یک -  

 

گفت سارا : 

 

بلدم کم ھی من - . 

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

میکن حل رو معما تا اونجا میریم موقع نیھم فردا خوبھ، - . 

 

گفت آتنا : 
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ندارم اونجا بھ نسبت یخوب احساس اصال یول چرا؛ دونمینم - . 

 

گفت و کرد یزیتمسخرآم خنده نیآرو : 

 

ً یدق شھیم - ؟یدار یخوب حس کجا بھ نسبت کھ یبگ من بھ رو نیا قا  

 

گفت و برگردوند رو سرش ضیغ با آتنا : 

 

ندارم یحرف تو با من - ! 

 

گفت و کرد یاخنده سارا : 

 

اما یراست. شماھا دست از - ! 

 

 !بلھ -

 

؟یکرد دایپ یجور چھ رو نجایا تو -  

 

کردم زمزمھ و کردم نگاه نییپا بھ گرفتم، یسنگ یھانرده از رو امھیتک . 

 

یاتفاق صورت بھ - . 

 

گمینم رو تیواقع بود دهیفھم نکھیا مثل انداخت، بھم یمشکوک نگاه آتنا .  

 

کردم سکوت و شدم رهیخ نیزم بھ . 

 

گفت نیآرو : 

 

اما یراست - ! 
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 .بلھ -

 

م؟یاریب خودمون با ھامونملیوسا م،یکن حل رو معما قراره کھ شب فردا -  

 

دادم جواب و کردم مکث یکم . 

 

ً  دیبا م،یکرد حل رو معما اگھ و میھست اونجا ما بفھممن ممکنھ کھ چون! آره -  صرف رو یادیز مدت چون م؛یبش خارج قصر از فورا
میکن دایپ رو اتیح آب ترزود دیبا ما. میکرد معما نیا کردن حل . 

 

گفت و داد تکون دنیفھم نشونھ بھ رو سرش نیآرو : 

 

درستھ کامال حرفت آره - ! 

 

گفت و دیکش یاازهیخم آتنا : 

 

م؟یبخواب میبر ستین بھتر ھا،بچھ -  

 

گفت سارا : 

 

میدار کار یلیخ فردا گھ،یم راست - . 

 

 جدا ھم از ھمھ. گفتم ریخ بھ شب ھابچھ بھ و بستم رو یمخف در م،یدیرس بزرگ پلھراه ریز یوقت. میکرد حرکت پلھراه سمت بھ ھمھ
افتادم راه بھ نیزم ریز سمت بھ منم و میشد . 

 

بستم آروم ھم طور ھمون و کردم باز رو اتاقم در آروم . 

 

 دلم یروز ھی دم،یخوابیم نجایا کھ بود یشب نیآخر امشب. شدم رهیخ آسمون داخل ماه بھ کردم، بازش و رفتم اتاقم پنجره طرف بھ
شدیم تنگ اشپنجره و اتاق نیا یبرا . 
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انتظارمونھ در یزیچ چھ دونستینم کس چیھ کھ ییفردا بھ کردم، فکر فردا بھ و دمیکش دراز روش رفتم، تختم سمت بھ . 

 

بود آخر روز امروز. شدم داریب خواب از خورد،یم چشمام بھ کھ دیخورش نور یپرتوھا با صبح . 

 

م؟یکن فرار یجور چھ م،یکن حل رو معما میبتون بفھمھ یکس نکھیا بدون اگھ دوختم، چشم رونیب بھ پنجره از نگران  

 

ذارهینم زنده رو ما پادشاه رن،یبگ فرار حال در رو ما ھم دفعھ نیا اگھ پوشوندم، دستام با رو سرم . 

 

نھیزبیت یلیخ اون کنھ، شک ممکنھ! نھ یول بپرسم؛ مارتا خالھ از یجور ھی بتونم دیشا! باشھ قصر نیا از فرار یبرا یراھ ھی دیبا . 

 

 دنید قابل یسخت بھ و بود شده پنھان سبز یھابوتھ ریز درست کھ یکوچک در ریتصو دفعھ ھی دادم، تکون تاسف ینشونھ بھ رو سرم
گرفت شکل چشمام مقابل بود، . 

 

دمید قبال رو در نیا بودم مطمئن من یول ومد؛ین ادمی کردم فکر یچ ھر کجا؟ یول بودم، دهید ییجا ھی رو در نیا من ! 

 

اومد؟ کجا از دفعھ ھی ریتصو نیا اصال  

 

کنم جمع رو ھاملیوسا دیبا پس داشتم؛ وقت ھفت ساعت تا ھنوز. شدم بلند تخت یرو از و دادم تکون رو سرم کردن، فکر از خستھ . 

 

 دیبا و ندارم وقت یلیخ برگشتم کھ شب گذاشتم، تخت یرو شنلش با و برداشتم رو خودم یبایز رنگِ  یآب لباس رفتم، کمد طرف بھ
کنم عوض رو لباسم زودتر . 

 

 یِ مخف بیج داخل رو پول یسھیک و انداختم گردنم بھ رو گردنبند. برداشتم رو گردنبندم و ھاپول یسھیک و رفتم زیم یکشو سمت بھ
بود بھتر ینجوریا فرستادم، لباسم ریز بھ رو گردنبندم و کردم مرتب رو ھاملباس. کردم پنھان شنلم . 

 

بود نشستھ یشگیھم مبل یرو مارتا خالھ اومدم، نییپا ھاپلھ از. کردم قفل رو در و شدم خارج اتاق از . 

 

گفت و کرد من بھ ینگاھ مارتا خالھ. کردم یبلند سالم : 

 

؟یبخور صبحانھ یخواینم ر،یخ بھ صبح اما، سالم -  
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گفتم و دادم تکون نھ ینشونھ بھ یسر : 

 

ندارم لیم - . 

 

گفت و انداخت باال ییابرو مارتا خالھ : 

 

یدار دوست جور ھر - . 

 

داد ادامھ . 

 

؟یکن کار یچ دیبا کھ یدونیم ،یببر باغ بھ دیبا کھ یدار بستھ ھی ھم امروز! یراست -  

 

بودم دهید قصر باغ داخل رو در اون من! خودشھ باغ؟ . 

 

 :گفتم

 

گفت و برداشت کنارش از رو یکوچک بستھ مارتا خالھ ببرم؟ تونمیم یک البتھ - : 

 

برگرد و ببر زود رو نیا ا،یب - . 

 

 .باشھ -

 

بودم دهید باغ یکجا قایدق رو در اون کھ کردم فکر نیا بھ و افتادم راه باغ طرف بھ .  

 

 کھ ھییجا دنیفھم یبرا زمان نیبھتر االن. بود خلوت جا ھمھ چون ست؛ین باغ داخل یکس اومدیم نظر بھ. شدم وارد و دمیرس باغ بھ
باشھ ما فرار راه تونھیم در اون کھ گفتیم من بھ یحس ھی یول چرا؛ دونمینم. داره قرار در . 

 

دمشید کجا ارمیب ادی بھ کردم یسع و رفتم فرو فکر در . 
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خانم؟ خوبھ حالتون -  

 

 بودنش؛ پوشونده ھاگل کھ درستھ. دمید رز گل یھابوتھ کناره رو کیکوچ در اون دم،ید رو آرتور پسر ام،یل کھ روز اون! خودشھ
داره وجود در ھی نجایا دادیم نشون کھ بود معلوم در از یکوچک یتکھ یول . 

 

 داشت، قرار قصر بلند وارید داخل. رفتم طرفش بھ خوشحال دمش،ید کھ بودم دهینرس کلبھ بھ ھنوز افتادم، راه آرتور کلبھ طرف بھ
 کنم، یزخم رو خودم نکھیا بدون و داشتن یزیت یخارھا یول بزنم؛ کنار رو ھاگل کردم یسع. بود قصر از خارج بھ راه ھی نیا پس
میکن شیکار ھی میتونیم ھابچھ با شب کردم فکر و شدم بلند نیزم یرو از. زد کنار در یجلو از رو ھاگل شدینم . 

 

گفت سرم پشت از ییصدا : 

 

اما سالم - . 

 

شدم روروبھ امیل با و برگشتم زدهوحشت . 

 

گفتم یفور : 

 

 .سالم -

 

گفت و اومد جلوتر : 

 

؟یکنیم کار یچ نجایا -  

 

ھستم نجایا دمید و شد پرت حواسم لحظھ ھی بدم، آرتور بھ رو بستھ نیا کھ بودم اومده من راستش... مِ ... اِم - . 

 

گمیم دروغ بھش دارم و کنمیم کار یچ نجایا دونستھیم ھم اول از کردمیم احساس کرد،یم نگاه بھم یخاص جور ھی امیل . 

 

باشم نداشتھ یخوب احساس شدیم باعث و دیدرخشیم شیخاکستر یھاچشم داخل یزیچ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفت و زد یلبخند : 

 

داده تو بھ رو بستھ مارتا خالھ ھم باز پس - . 

 

داد ادامھ و ستادیا من بھ کینزد اومد، جلوتر . 

 

پدرم بھ رسونمشیم من، بھ بدش - . 

 

گفتم و دادم دستش بھ رو بستھ : 

 

 .ممنون -

 

گفت و زد یزیآمطنتیش لبخند : 

 

کنمیم خواھش - . 

 

" شدم خارج باغ از و گفتم یآروم" خداحافظ . 

 

*** 

 

رسوندم نیزم ریز بھ رو خودم خستھ آفتاب، غروب ھنگام کردم، مرتب و یریگردگ رو ھااتاق عصر تا . 

 

میبد انجام کھ میداشت یمھم یکارھا ما و شدیم آغاز داشت شب .  

 

 ساعت بھ ینگاھ. ببندم رو پنجره دادم حیترج کھ دیوز یسرد باد. دادیم آسمان بھ یخاص ییبایز و دیدرخشیم آسمان در کامل ماه
بود نمونده یباق شب مھین تا یزیچ انداختم، . 

 

کردم نگاه بھش و آوردم رونیب لباس ریز از رو گردنبندم دم،یپوش رو رنگم یآب و بلند لباس و رفتم تخت سمت بھ . 
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بخش آرامش یسرما ھمون ھم باز گرفتمش، مشتم تو . 

 

دمیکش نییپا شدیم کھ ییجا تا رو کالھش و دمیپوش رو شنلم . 

 

شدم مطمئن پول سھیک بودن از و کردم شنلم یمخف بیج داخل رو دستم . 

 

بود بھتر ینجوریا انداختم، سالن بزرگ ینھیشوم داخل رو دیکل و کردم قفل رو در. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو اتاق دیکل . 

 

 موھام از رو سرم سنجاق وقت در ییجو صرفھ یبرا. بودن ومدهین ھابچھ ھنوز رسوندم، یانبار بھ رو خودم صدا بدون و آروم
دمیشن سرم پشت از رو نفر ھی یپا یصدا لحظھ ھمون درست. کردم باز رو در و آوردم رونیب . 

 

تمومھ کارم باشھ سربازھا از یکی اگھ بستم، رو چشمام ترس با . 

 

گرفتم رو دھنم یجلو یفور یول بزنم؛ غیج بود کینزد شونم یرو دستش نشستن با . 

 

گفتیم خنده با کھ دمیشن گوشم کنار از رو سارا یصدا :  

 

منم! اما نترس - . 

 

گفتم و دمیکش یراحت نفس : 

 

یداد سکتھ رو من سارا یوا - ! 

 

گفت و زد یلبخند : 

 

یکرد باز رو در کھ نمیبیم رسن،یم االن ھابچھ! خب یلیخ - . 

 

گفتم و زدم بھش یچشمک : 
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گھید بلھ - ! 

 

میدیرس یمیقد در اون بھ و میرفت نییپا پلھراه از یھمگ و شد قطع سارا و من نیب صحبت آتنا و نیآرو اومدن با . 

 

میشد اتاق وارد و کردم باز صدایب رو در . 

 

گفت آتنا : 

 

جالبھ قدر چھ نجایا! من یخدا - ! 

 

گفت و دیکش ھاخاک و گرد یرو رو دستش نیآرو : 

 

نبوده نجایا یکس کھ وقتھ یلیخ - . 

 

نھ؟ نھ؟یا دختر اون پس: گفت و داد نشون من بھ رو عکس قاب برگشت،. بود شده رهیخ مرموز دختر اون عکس بھ سارا  

 

خودشھ آره، - ! 

 

گفت و کرد نگاه عکس بھ آتنا : 

 

شمیم حل چشماش داخل دارم کنمیم احساس! داره ییچشما چھ - . 

 

گفت و رفت انویپ طرف بھ نیآرو : 

 

م؟یبرس مونیاصل کار بھ ستین بھتر! دخترا -  

 

گفت و دیکش روش یدست رفت، انویپ طرف بھ سارا : 

 

ھیمیقد یلیخ انویپ نیا - ! 
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گفتم سارا بھ رو : 

 

؟یبزن باھاش یتونیم -  

 

گفت و کرد نگاه انویپ بھ دوباره سارا : 

 

 !آره -

 

گفت نیآرو : 

 

میکن دایپ رو اشتباه نُتِ  طور چھ حاال خب، یلیخ - ! 

 

گفتم و انداختم انویپ یباال نُت دفترچھ بھ ینگاھ : 

 

میبزن نیا یرو از دیبا دیشا - . 

 

کرد نگاه بھش و برداشت رو ھانت دفترچھ سارا . 

 

گفت و انداخت باال یاشونھ : 

 

میکن امتحان بھتره باشھ، اما با حق دیشا - . 

 

گفت آتنا : 

 

بشھ دردسر ممکنھ بره؟ اتاق از رونیب صداش م،یزنیم انویپ میدار یوقت ممکنھ ھابچھ - ! 

 

 :گفتم
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 یبرا حتما پس زده؛یم انویپ دختر اون کھ میریگیم جھینت باشھ، گفتیم مارتا خالھ کھ یدختر اون اتاق نجایا اگھ! نکنم فکر نھ، -
نره رونیب صدا کھ ساختن یجور رو اتاق نیا نفھمھ یکس نکھیا . 

 

گفت نیآرو : 

 

یکرد فکر کجاھاش بھ! اوھــھ - . 

 

*** 

 

است شده منتشر و ساختھ دانلود نگاه تیسا در کتاب نیا  

 

www.negahdl.com 

 

*** 

 

گفت و دیخند سارا : 

 

باد بادا چھ ھر زنم،یم انویپ من خب یلیخ - . 

 

کرد زدن بھ شروع و انداخت دفترچھ بھ ینگاھ. نشست اون یجلو یصندل یرو و رفت انویپ سمت بھ . 

 

باشھ دهیشن رو آھنگ یصدا یکس اومدینم نظر بھ شد تموم یوقت بود، ییبایز یلیخ آھنگ . 

 

گفت نیآرو : 

 

االن؟ شد یچ! خب -  

 

 :گفتم
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میکن دایپ رو اشتباه نت دیبا حتما دونم،ینم - ! 

 

گفت و انداخت سارا بھ ینگاھ متفکر آتنا : 

 

؟یبزن گھید بار ھی شھیم -  

 

گفت و داد تکون یسر سارا : 

 

 !آره -

 

گفت آتنا آھنگ یھاوسط و کرد آھنگ نواختن بھ شروع دوباره سارا : 

 

کن صبر - ! 

 

گفت سارا : 

 

شد؟ یچ - ! 

 

بزن دوباره رو قسمت نیا: گفت آتنا ! 

 

گفت و رفت فرو فکر بھ آتنا. زد رو آھنگ از قسمت اون دوباره سارا : 

 

کردم داشیپ! خودشھ - . 

 

گفتم یخوشحال با : 

 

ھ؟یچ بگو باش زود حاال ،یآت نیآفر -  

 

گفت آتنا : 
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بشم مطمئن دیبا کن، صبر کمی - ! 

 

گفت سارا بھ : 

 

؟یبزن ھم، گھید بار ھی شھیم -  

 

گفت لب ریز نیآرو : 

 

ستین کن ول نجایا زهینر رو ھمھ تا دختر نیا - . 

 

نواخت رو ھانت گھید بار ھی سارا و دمیخند زیر زیر . 

 

میکرد نگاه آتنا بھ ھمھ شد تموم کھ آھنگ . 

 

گفت آتنا : 

 

 زد،یم رو قسمتش اون یوقت آھنگ یھاوسط یول شھ؛یم تکرار یھ آھنگ طول در کھ داره قسمت ھی آھنگ نیا نینیبب خب، یلیخ -
 شدم متوجھ کردم، نگاه کتاب بھ یوقت و کنھیم فرق واقعا کھ دمید. کنھ تکرارش بازم خواستم سارا از و کردیم فرق صداش نظرم بھ

اشتباھھ نت نیا کھ گرفتم جھینت پس ست؛ین ھیشب ھیبق بھ ھاشنت از یکی قسمت، نیا در . 

 

گذاشت یکوچک رنگ اهیس نت یرو رو دستش بعد و . 

 

گفت و داد تکون رو سرش یناباور با سارا : 

 

دمینفھم طور چھ - ! 

 

گفت آتنا : 
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 ینفھم داره، وجود نجایا در کھ یادیز دید یخطا خاطر بھ ممکنھ. داره رو ھیبق بھ ھیشب یصدا و کھینزد یلیخ ھانُت ھیبق بھ نُت نیا -
کنھیم فرق ھیبق با کھ ! 

 

گفت و داد تکون رو سرش نیآرو : 

 

بھیعج - ! 

 

 :گفتم

 

میکن کار یچ دیبا میکرد دایپ رو نت کھ حاال - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

دهیم نشون بھتون رو راه بزرگ، یانویپ اشتباهِ  نت گفتھ فقط نشده، نوشتھ باره نیا در یزیچ برگھ اون یتو - ! 

 

گفت سارا : 

 

نھ؟ م،یبزن رو یاصل آھنگ دیبا د،یشا -  

 

گفت آتنا : 

 

ھیخوب شنھادیپ - ! 

 

 :گفتم

 

میکن استفاده درستھ نظرمون بھ کھ یراھ ھر از بھتره پس م؛یکن حل رو معما نیا دیبا ما - . 

 

 یول چرا؛ دونمینم. زدیم تندتر ھم من قلب شد،یم ترکینزد آھنگ از قسمت اون بھ کھ لحظھ ھر. کرد آھنگ زدن بھ شروع سارا
افتھیب یاتفاق قراره کنمیم احساس ! 
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رسوند انیپا بھ رو آھنگ و کرد درستش د،یرس نظر مورد قسمت بھ سارا . 

 

افتادین یاتفاق چیھ ! 

 

گفت و کرد یپوف نیآرو : 

 

میباش یاگھید راه دنبال دیبا حاال نکرد، اثر ھم راه نیا - . 

 

گفت بلند سارا دفعھ ھی : 

 

دینیبب رو نجایا ھابچھ - ! 

 

ً یتقر کھ یمخف در ھی و میکرد نگاه کرد،یم اشاره بھش سارا کھ یمحل بھ میدید رو بود باز مھین با . 

 

گفت و داد قورت رو دھنش آب نیآرو : 

 

نبود نجایا در نیا بخورم قسم حاضرم - ! 

 

گفتم یناباور با : 

 

نبود نجایا واقعا در نیا ست،ین قسم بھ یازین - ! 

 

گفت شک با آتنا : 

 

م؟یبش رد در نیا از دیبا یعنی -  

 

 :گفتم
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ستین یاعاقالنھ کار اصال - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

ندارم دیجد دردسر ھی حوصلھ منم - . 

 

گفت و داد تکون رو سرش سارا : 

 

مطمئنم من رسھ،یم دوم دیکل بھ راه نیا. دهیم نشون رو راه اشتباه، نُت اد؟ینم ادتونی. میبش رد در نیا از دیبا ما! نھ - !  

 

شدیم دهیکش سرش پشت خوران تاب و چیپ بلندش شنل. کردیم یط رو یطوالن یراھرو عیسر و محکم یھاقدم با . 

 

 یانتھا سمت بھ شد، مطمئن یگرید فرد نبودن از یوقت و انداخت اطراف بھ ینگاھ. شد بزرگ یسرسرا وارد و کرد باز رو ھابدر
 در، شدن بستھ یصدا و شد داخل یآروم بھ. شد باز در و گذاشت رنگ یاقھوه کوچک در یرو رو دستش. کرد حرکت سرسرا
شکافت رو سرسرا نیسنگ سکوت . 

 

*** 

 

رهینم شیپ خوب اصال اوضاع - ! 

 

گفت و انداخت نقشھ بھ ییگذرا نگاه : 

 

کنھیم نفوذ جا ھمھ بھ داره اون - . 

 

میریبگ رو جلوش دیبا ما - ! 

 

ً ! اونھ دست االن قدرت ره،یم شیپ مردم ترسوندن با داره اون ھ،یبد زیچ ترس یول م؛یکنیم یسع میدار ما! شھینم رزا، نھ -  مطمئنا
ھستن قدرت دنبال بھ کھ ھستن یادیز افراد . 

 

م؟یکن کار یچ حاال پس -  
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کجاست؟ تایر! دونم ینم -  

 

رهیم نیرزمیز بھ گفت - . 

 

؟یچ یبرا ن؟یرزمیز -  

 

آورد نییپا رو صداش و شد لیما جلو سمت بھ . 

 

کنھ باز دروازه ھی کنھیم یسع داره اون راستش - . 

 

گفت دیلرزیم تعجب از کھ ییصدا با : 

 

میریبگ رو کار نیا یجلو دیبا ما! محضھ یوونگید ھی نیا - . 

 

نھیبب رو یبت دیبا گھیم! مصممھ اون یول کردم؛ یسع یلیخ من - . 

 

کار نیا یول - ... 

 

دونمیم - ! 

 

*** 

 

 !سرورم -

 

لینا بودم منتظرت - ! 

 

دادم انجام رو دیگفت کھ ییکارھا یھمھ - . 
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 !خوبھ -

 

کنترلھ تحت زیچ ھمھ گفتند شاھزاده - . 

 

یبر یتونیم دوارم،یام - . 

 

شکست درھم در یصدا با سالن سکوت گھید بار ھی . 

 

کرد نگاه رونیب بھ پنجره از و رفت سالن بزرگ پنجره سمت بھ شد، بلند خودش یجا از . 

 

بود گرفتھ فرا رو جنگل یجا ھمھ یکیتار . 

 

کرد زمزمھ لب ریز. گذاشت پنجره سرد شھیش یرو بر رو دستش و کرد نگاه بودند، درختان ریز کھ ییقبرھا بھ . 

 

رمیگیم رو تونھمھ انتقام - ! 

 

داد تکون رو درختان یھاشاخھ باد و کرد" ھوھو" یکینزد اون در یدرخت یرو از یبزرگ جغد .  

 

*** 

 

 آتنا

 

گھیم یچ اما مینیبب کھ میبود نیا منتظر ھمھ . 

 

دیکشیم نیزم یرو یاکولھ و کج یھاخط پاھاش با و بود انداختھ نییپا رو سرش اما . 

 

ستکالفھ دمیفھمیم بودم باھاش کھ یسال چند نیا از بعد . 

 

گفت یفیضع یصدا با و آورد باال رو سرش باالخره : 
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میبش رد در نیا از بھتره - . 

 

گفت ترعیسر اما بگھ یزیچ خواست تا گرفت، خودش بھ یمعترض یافھیق نیآرو : 

 

میکن عجلھ بھتره ست،ین قبول یاعتراض چیھ! نیآرو نھ - . 

 

 ھی انداختم، اطراف بھ ینگاھ. بود نا یبو کردم، حس کھ یزیچ نیاول. میافتاد راه سرش پشت ھم ما و کرد عبور در از نفر نیاول و
بود مونخونھ داخل کھ یتونل ھیشب درست سوختھ، یھامشعل با یمیقد تونل . 

 

گفت نیآرو : 

 

تونل؟ دوباره -  

 

گفت سارا : 

 

باشھ یطوالن تونل نیا ممکنھ م،یکن عجلھ بھتره - ! 

 

گفت اما : 

 

ً یتقر تونل نیا ست،ین روشن ھامشعل نکھیا با! بھیعج - روشنھ با . 

 

گفت سارا : 

 

ً  نیا! آره - باشھ کیتار کامالً  دیبا تونل نیا شب، وقت نیا بھ،یعج واقعا . 

 

گرفتم رو چشمام یجلو یفور د،یتاب یاکننده کور نور چ،یپ ھی کردن رد از بعد شد،یم شتریب ھم ییروشنا میرفتیم جلوتر یچ ھر . 

 

گفت سارا : 
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دیبد ادامھ یجورنیھم - . 

 

وزهیم یخنک باد کردم احساس رفتن، راه ھیثان چند از بعد . 

 

شد گرد چشمام بالفاصلھ بعد و کردم باز رو چشمام آروم . 

 

گفت تعجب با نیآرو : 

 

کجاست؟ گھید نجایا! من یخدا -  

 

گفت خنده با سارا : 

 

ستالعاده فوق - ! 

 

شدم مواجھ اشزدهبھت یچھره با و برگشتم کردم،یم احساس سرم پشت رو حضورش. گفتینم یزیچ اما یول . 

 

نداره امکان نیا« . دمیفھم رو یزیچ ھی حرفاش از فقط من و گفتیم ییزھایچ لب ریز !» 

 

*** 

 

 اما

 

بودم دهید معلق قصر ینھیآ داخل من کھ ھییجا ھمون جا نیا! ممکنھ طور چھ . 

 

نداره امکان نیا. دمینپوش دیسف لباس کھ من خب یول ! 

 

کردمیم زمزمھ لب ریز و کردمیم نگاه اطراف بھ تعجب با داشتم . 
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خوردم جا و دمیشن کنارم در رو آتنا یصدا . 

 

اما؟ شده یزیچ -  

 

گفتم و شدم دستپاچھ : 

 

ستین یزیچ... نھ... ن - . 

 

داد تکون رو سرش و کرد من بھ یخاص نگاه آتنا . 

 

گفت نیآرو : 

 

؟!نجاسیا دیکل یعنی کجاس؟ گھید نجایا -  

 

گفت سارا : 

 

دهیکل یروین نیا کنم فکر کنم،یم حس رو یقو یلیخ ییجادو یروین یول دونم؛ینم من - . 

 

 :گفتم

 

کجاس؟ اون یول -  

 

گفت و کرد اشاره بود غار در کھ یااچھیدر بھ بود، ساکت االن تا کھ آتنا : 

 

 !اونجاست -

 

گفت تعجب با نیآرو : 

 

؟!ساچھیدر داخل -  
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گفت آتنا : 

 

آبھ یباال اچھ،یدر وسط درست اونجا کن، نگاه درست! نھ - . 

 

بود آتنا با حق نکھیا مثل. میشد رهیخ اچھیدر بھ ! 

 

دیدرخشیم اچھیدر وسط در و آب سطح یباال یرنگ ییطال و کوچک شئ . 

 

گفت سارا : 

 

م؟یاریب دستش بھ دیبا یجور چھ یول ؛یگیم راست -  

 

گفت نیآرو  : 

 

آورد نجایا بھ اونجا از رو اون بشھ کھ ھست یزیچ ھی باالخره ،یورد ھی ای یطلسم ھی خب - . 

 

گفت سارا : 

 

میکنیم امتحان باشھ، - . 

 

کرد زمزمھ لب ریز رو ییزھایچ و شد رهیخ بھش گرفت، دیکل سمت بھ رو دستش . 

 

نداد رخ یاتفاق چیھ یول گذشت؛ ھیثان چند . 

 

گفت و داد تکون رو سرش آورد، نییپا رو دستش سارا : 

 

ھیقو یلیخ محافظش یجادو! شھینم نھ - . 
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گفت نیآرو : 

 

باشھ یراھ ھی دیبا یول - ! 

 

گفت آتنا : 

 

میکن شنا اونجا تا طوره چھ یول ھ؛یااحمقانھ فکر دونمیم - ! 

 

گفت سارا : 

 

خطرناکھ یلیخ کار نیا باشھ، ادیز آب عمق اگھ! ستاحمقانھ واقعا نیا - ! 

 

 :گفتم

 

دمیم انجامش من پس م؛یدار ازین دیکل بھ و میندار یراھ گھید ما یول - . 

 

گفت سارا : 

 

اما یول - ... 

 

گفتم و کردم قطع رو حرفش : 

 

بده نشون واکنش من بھ فقط قبل بار مثل ممکنھ درضمن بلدم، شنا من! ستین یمشکل - ! 

 

گفت سارا : 

 

باش مراقب کنمیم خواھش یول باشھ - . 

 

 :گفتم
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 !حتما -

 

دادم آتنا بھ و آوردم در رو شنلم . 

 

کرد زمزمھ آروم . 

 

یتونیم کھ دونمیم - . 

 

گفت نیآرو : 

 

باشھ آب داخل یزیچ ییوالیھ دیشا! باش مراقب - . 

 

گفتم و کردم یاخنده : 

 

؟یترسونیم بچھ -  

 

بود سرد گذاشتم، آب داخل رو پام. رفتم اچھیدر سمت بھ و آوردم در رو کفشام . 

 

برداشتم رو اول قدم و کردم گردنبندم بھ ینگاھ . 

 

کردم شنا بھ شروع بعد و دیرسیم گلوم ریز بھ آب کھ ییجا تا کردم حرکت جلو بھ آروم آروم . 

 

 خودم بھ» .یتونیم کھ دونمیم«. دیچیپ گوشم یتو آتنا یصدا. بود قیعم یلیخ آب. نکنم فکر دیکل از ریغ بھ زیچ چیھ بھ کردم یسع
بدم انجامش دیبا تونم،یم من آره«گفتم !» 

 

بود کرده روشن رو اطراف کنندش رهیخ نور و دیچرخیم آروم خودش یجا سر کھ دمیدیم رو دیکل رفتم، جلو شتریب و شتریب . 

 

نرم آب ریز بودم مراقب و کردم دراز رو دستم آروم. شدم کینزد دیکل بھ یلیخ نمونده، یزیچ گھید . 
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 داخل غمیج یصدا و شدم دهیکش آب ریز بھ کھ برگردم خواستم. دمیخند یخوشحال از گرفتم، دستم داخل رو اون و خورد دیکل بھ دستم
شد خفھ آب . 

 

گرفت بر در رو من وحشت از یموج . 

 

 آب سطح. شدیم ترسخت برام تنفس گذشتیم کھ لحظھ ھر. بود شده نیسنگ آب انگار. نداشت دهیفا یول زدم؛ پا و دست کردم، تقال
شدیم ترکیتار اطرافم و دورتر و تردور کھ دمیدیم رو اچھیدر . 

 

کردمیم احساس اطرافم رو مرگ ترسناک یھیسا و نداشتم یتوان گھید بود، انفجار حال در سرم . 

 

شد کیتار جا ھمھ و رفت نیب از امدهیفایب یتقالھا با بود، مونده برام کھ یرمق نیآخر . 

 

گرفتم دستام داخل محکم رو یسرد جسم و رمیم ترنییپا و نییپا کنمیم احساس بود، گرفتھ فرا رو جا ھمھ مطلق سکوت . 

 

پر ھی مثل درست کنم،یم یسبک احساس ! 

 

بودن آمد و رفت در یکیتار یتو کھ یمبھم ریتصاو. دمید رو میزندگ کھ بود نجایا و . 

 

بودم دهیند حال بھ تا کھ یریتصاو و یخاکستر یھاچشم دل، تھ از یھاھیگر خراش، گوش یھاغیج ھا،بچھ یخنده یصدا . 

 

دیچیپیم گوشم داخل صداھا . 

 

بود معلوم بازنده ھم اولش از کھ یباز بود، یباز ھی فقط نیا - . 

 

من؟ چرا چرا؟ -  

 

یبود چھیباز عروسک ھی فقط تو - ! 

 

احمق یکنیم یباز جونت با یدار ؟یفھمینم تو - ! 
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یداد رو تقاصش باالخره - . 

 

نکردم احساس رو یزیچ چیھ گھید و . 

 

 حرف بخوام کھ امیاون از ترحسیب بدم، نشون یالعملعکس تونمینم یول کنم؛یم احساس امنھیس قفسھ یرو رو یمحکم یفشارھا
 .بزنم

 

دمیشن رو آتنا نگران یصدا . 

 

اد؟ینم ھوش بھ چرا پس -  

 

گفت دیرسیم نظر بھ آشنا کھ یابھیغر یصدا جوابش در : 

 

ارهیب باال خورده کھ رو یآب تا میبد ادامھ انقدر دیبا بره،یم زمان کمی - . 

 

شد ختھیر رونیب و ادیم باال حلقم از داره یعیما کردم احساس کھ نیا تا شد شتریب و شتریب فشارھا . 

 

نمیبش نیزم یرو کھ کرد کمکم یدست کردم،یم سرفھ شدت بھ شده، آزاد قفس از کھ بودم یاپرنده مثل . 

 

بود تار زیچ ھمھ کردم، نگاه اطراف بھ . 

 

گفت ینگران با آتنا : 

 

اما؟ خوبھ حالت -  

 

کردم زمزمھ : 

 

 !آتنا -
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گفت و ھیگر ریز زد ناگھان. بود آتنا شدم، دهیکش یکی بغل تو دفعھ ھی : 

 

یبود مرده تو نبود امیل اگھ! شکرت ایخدا! شکر رو خدا - . 

 

باغبون آرتور پسر شدم، رهیخ رومروبھ یخاکستر چشم پسر بھ و برگشتم آتنا حرف نیا از زدهبھت شده، بھتر دمید یوقت . 

 

گفتم تعجب با : 

 

؟یکنیم کار یچ نجایا تو - ! 

 

گفت و انداخت باال یاشونھ : 

 

اومدم نجات فرشتھ ھی عنوان بھ دیشا - . 

 

 :گفتم

 

- ؟!یطور چھ یول  

 

 :گفت

 

میبر نجایا از زودتر بھتره فعال گم،یم بھتون راه تو - . 

 

گفت سارا : 

 

کجا؟ بھ -  

 

گفت و زد یچشمک امیل : 
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د؟یبش خارج قصر از نیخواینم مگھ -  

 

گفت و کرد قطع رو حرفش امیل کھ بگھ یزیچ خواست نیآرو : 

 

میبر دیبا دیباش زود دم،یم حیتوض بھتون - . 

 

دادم تکون دییتا ینشونھ بھ رو سرم و انداختم سشیخ یلباسا بھ ینگاھ . 

 

میگشتیم بر م،یبود اومده کھ یراھ از میداشت و بود دستم داخل دیکل بعد قھیدق چند .  

 

شکستیم رو سکوت دیچکیم امیل و من یھالباس از کھ یآب یھاقطره و پاھامون یصدا م،یبود ساکت ھمھ . 

 

گفت سارا دفعھ ھی : 

 

نیکن صبر - ! 

 

گفت امیل بھ رو و انداخت باال رو ابروھاش سارا. میستادیا خودمون یجا سر ھمھ : 

 

؟ینباش پادشاه نیخبرچ تو معلوم کجا از م؟یافتیب راه مشیشناسینم کھ یکس دنبال دیبا چرا. میخورینم تکون نجایا از ما -  

 

گفت و کرد فرو موھاش یتو رو دستش کالفھ امیل : 

 

خوا میبش خارج نجایا از زودتر دیبا! میندار وقت ما نیبب - ... 

 

گفت و کرد قطع رو حرفش سارا : 

 

شده؟ داتیپ کجا از تو اصال م،یھست نیآرو و اما آتنا، من، فقط! نداره وجود ییما ما؟ -  

 

گفت آتنا : 
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یبد حیتوض دیبا گھیم راست - ! 

 

بودن بیعج و آشنا قدر چھ چشماش رنگ. شد رهیخ من یچشما یتو و دیکش یپوف امیل . 

 

گفت و گردوند بر رو سرش : 

 

ستشده انتخاب دختر اما و نیگردیم دیکل ھفت دنبال نیدار شما نکھیا دونم،یم رو یچ ھمھ من - . 

 

شد ورحملھ امیل طرف بھ و داد نشون نیآرو رو العملعکس نیاول . 

 

دشیکوب تونل وارید بھ و گرفت ھاشمشت داخل رو امیل یقھی . 

 

گفتم و دمیکش یکوتاھ غیج : 

 

؟!یکنیم کار یچ -  

 

گفت من حرف بھ توجھیب نیآرو : 

 

؟یدونیم کجا از رو ھانیا ؟یھست یک تو! بگو رو راستش -  

 

گفت و زد یپوزخند گذاشت، نیآرو یدستا یرو رو دستاش امیل : 

 

گمیم بھتون ست،ین الزم خشونت! کن حفظ رو آرامشت - . 

 

انداخت نییپا رو نیآرو یدستا بعد و . 

 

گفت و کرد ما بھ ینگاھ : 
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 قبل ھااون نکھیا مگھ! نفھمن ھانگھبان و بشھ رد ھانگھبان سد از یکس نداره امکان بودم، مشکوک بھتون نیاومد کھ یاول روز از -
 یجور ھی و ستنین نیسرزم نیا مال اصال ھااون کھ میکنیم یریگجھینت پس اول، نیسرزم مرز کینزد یعنی بودن؛ ھانگھبان سد از
 اریبس ییجادو وارید بتونھ کھ بشھ رد مرز از تونھیم یکس تنھا ممکنھ، ریغ یکارھا جزو ھم نیا یول شدن؛ رد اول نیسرزم مرز از
ادیم بر یقو واقعا جادوگر ھی دست از فقط کار نیا بشکنھ، رو اول نیسرزم یِ قو . 

 

گفت من بھ و اومد جلو امیل : 

 

اریب رونیب رو گردنبندت - ! 

 

گرفتم جلوش رو گردنبندم و دادم انجام گفت کھ رو یکار ھمون ھا،شده زمیپنوتیھ مثل . 

 

گفت و گرفتش دستم از : 

 

 از رو قدرتش گردنبند نیا نداره، یقدرت چیھ یول محافظھ؛ کھ درستھ گردنبند نیا. دمیشن جواھرساز رمردیپ اون با رو ھاتمکالمھ -
شھیم شتریب ھم قدرتش باشھ تریقو صاحبش یچ ھر کنھ،یم جادیا یدفاع تیخاص کھ اندازه ھمون بھ و رهیگیم صاحبش . 

 

داد ادامھ و انداخت من بھ ینگاھ امیل . 

 

 یوقت و خوندم رو شما ھمھ ذھن بودم، دنبالتون جا ھمھ ھیسا ھی مثل من اون از بعد و یدار یادیز قدرت تو کھ گرفتم جھینت پس -
وندمیبپ گروھتون بھ گرفتم میتصم د،یھست یک شما کھ شدم متوجھ . 

 

گفت و داد تکون یسر یجیگ با آتنا : 

 

؟!یجور چھ آخھ یول -  

 

گفت و کرد مشت رو ھاشدست سارا :  

 

دمینفھم طور چھ - ! 

 

گفت تعجب با نیآرو : 
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؟یخون ذھن تو -  

 

گفتم کلمھ ھی فقط من یول : 

 

 چرا؟ -

 

گفت و زد یلبخند شد، رهیخ من بھ امیل : 

 

 قدرت من دارم؛ فرق ھیبق با دمیفھم کھ دینکش طول یلیخ و بودم معماھا دنبال بھ شھیھم بودم، ییماجراجو عاشق یبچگ از من -
داشتم یبرتر ... 

 

شھیخوان ذھن قدرت منظورش حتما« کردم فکر خودم با .» 

 

- ... بکنم بھتون تونمیم یادیز کمک کھ ندارم شک م،یکن دایپ رو معماھا و امیب ییماجراجو نیا بھ شماھا با خوامیم ھم حاال . 

 

گفت و زد یپوزخند سارا : 

 

؟یایب ما با میبذار دیبا چرا -  

 

گفت یکج لبخند با و دیدرخش امیل یخاکستر یھاچشم : 

 

 و معنادار نگاه. اونجاست خروج راه تنھا دیبدون کنم فکر! منم کنھ، خارج قصر باغ از رو شما تونھیم کھ یکس تنھا! دیمجبور چون -
گفت و کرد من بھ یپوزخند با ھمراه : 

 

بدم لیتحو پادشاه بھ رو شما بخوام کھ دارم مدرک شما از یکاف اندازه بھ درضمن - . 

 

دیغر نیآرو : 

 

یعوض - ! 
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بود اون کنھ خارج رو ما تونستیم کھ یکس تنھا بود، امیل با حق . 

 

گفتم و کردم امیل بھ رو : 

 

 !قبولھ -

 

گفت سارا :  

 

اما؟ یشد وونھید -  

 

گفتم امیل بھ ھااون بھ توجھیب من یول کردند؛ اعتراض زمان ھم آتنا و نیآرو : 

 

؟یکنیم رو کار نیا ،یکن خارج نجایا از رو ما دیبا ھم تو -  

 

گفت و زد یموذ یلبخند امیل :  

 

 !البتھ -

 

گفتم و گرفتم سمتش بھ رو دستم :  

 

 قبولھ؟ -

 

گفت و گذاشتھ دستم داخل رو دستش امیل : 

 

 !قبولھ -

 

گفت و کرد خارج دستم از رو دستش : 
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دیریبگ رو من دست! دیباش زود - . 

 

میبود قصر باغ کوچک در یروبھرو بعد یاھیثان و میگرفت رو دستش . 

 

گفت آتنا : 

 

خروجھ؟ راه نیا -  

 

گفت و داد تکون سر امیل : 

 

خودشھ آره - . 

 

 رفتن کنار در یجلو از ھاخار ما متعجب یھاچشم یجلو و کرد زمزمھ رو ییزھایچ گرفت، در مقابل رو دستش و رفت در سمت بھ
شد انینما شتریب کوچک، در و . 

 

کرد باز رو در باھاش و آورد رونیب بشیج داخل از رو یدیکل امیل . 

 

گفت و رفت کنار در یجلو از : 

 

دیبش رد دیبا دیباش زود - . 

 

گفت من بھ و کرد یمکث :  

 

اما تو اول - ! 

 

 یچ گھید نیا! یلعنت گفتم، یبلند آخ. شدم پرت عقب بھ و خوردم ینامرئ وارید بھ محکم بشم، رد در از خواستم تا و رفتم در سمت بھ
 بود؟

 

گفت یمعمول حالت با امیل : 
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کردمیم رو فکرش - ! 

 

بشم بلند کرد کمکم و گرفت رو دستم سارا . 

 

گفت امیل بھ : 

 

افتاد؟ یاتفاق چھ -  

 

شد ینجوریا نیھم یبرا ده،یکش حفاظ رو قصر دور تا دور د،ینکن فرار شماھا نکھیا یبرا پادشاه - . 

 

گفتم امیل بھ رو : 

 

؟یبگ اول ھمون از یتونستینم -  

 

گفت و انداخت باال یاشونھ : 

 

نبودم مطمئن - . 

 

داد بھم و آورد رونیب رو گرنبندم بش،یج داخل کرد دست . 

 

کردم زمزمھ : 

 

بود رفتھ ادمی نویا - ! 

 

گفت امیل : 

 

ردشو ھم بعد و گردنت بنداز باش زود - . 

 

چسب دل حس ھمون ھم باز انداختم، گردنم بھ رو گردنبند . 
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فتادین یاتفاق شکر رو خدا کردم، عبور اون از آروم و شدم کینزد در بھ . 

 

کنن عبور تا دادم ھم ھیبق بھ آوردم، رونیب رو گردنبند . 

 

دمیخند آروم و دمید امیل یرو رو نیآرو ناکغضب نگاه . 

 

گفت سارا : 

 

شده؟ یزیچ -  

 

گفتم و دادم فرو رو خندم یفور : 

 

 !نھ -

 

شدیم وصل یکیبار راه بھ کھ بود یکوچک چمنزار باغ، وارید پشت . 

 

گفت امیل : 

 

دیباش زود نداره یادیز فاصلھ یلیخ رسھ،یم شھر بھ راه نیا آخر - . 

 

 یانقره رو جا ھمھ ماه نور و بود رفتھ فرو سکوت در بود، کیتار شھر. میدیرس شھر بھ کھ دینکش یطول گفت امیل کھ طور ھمون
بود کرده . 

 

گفت آروم امیل : 

 

رنیگیم رو ما بشھ مشکوک بھمون یکس اگھ ن،یبر راه صدا و سریب دیکن یسع - . 

 

میدیرس شھر دروازه بھ تا میکرد حرکت آروم و میداد تکون سر یھمگ . 
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میشد دروازه کینزد یھاکوچھ از یکی وارد آروم امیل دنبال بھ بودن، ستادهیا دروازه اطراف ھانگھبان از یادیز تعداد . 

 

گفت امیل بھ رو سارا : 

 

کل؟ عقل یآقا میکن کار یچ دیبا حاال -  

 

گفت و دیکش درھم رو ابروھاش امیل : 

 

یبگ نبود یازین بگم خواستمیم خودم - ! 

 

گفت آتنا : 

 

سوم نیسرزم بھ میبر جادو از استفاده با میتونیم راحتھ، کھ نیا - . 

 

گفت و زد یپوزخند امیل : 

 

. میکن استفاده مکان نقل یجادو از میتونینم م،ینکرد عبور شھر نیا دروازه از کھ یوقت تا م،یبود رفتھ حاال تا کھ بود ینجوریا اگھ -
دیبر دیتونیم دیخوایم کھ جا ھر بھ دروازه از عبور بعد . 

 

 :گفتم

 

بیعج قدر چھ - ! 

 

گفت امیل : 

 

 استفاده شکل رییتغ یجادو از دیبا کار نیا یبرا و میباش دروازه از شدن رد فکر بھ دیبا االن درضمن ست،ین یبیعج زیچ ھم اصال -
میکن . 
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 :گفتم

 

ھ؟یچ منظورت -  

 

 :گفت

 

میکنیم عوض رو ھامونچشم و موھا رنگ کار نیا یبرا م،یدیم شکل رییتغ! ستساده - . 

 

گفت و کرد آتنا و نیآرو بھ رو : 

 

بده رییتغ رو ظاھرتون تا سارا شیپ دیبر شما - . 

 

گفت و زد زل من یھاچشم داخل و برگشت : 

 

ایب من شیپ تو - . 

 

ستادمیا امیل کنار رفتم منم و رفتن آتنا و نیآرو . 

 

گفت و شد رهیخ بھم : 

 

ادیب بھت رنگش ھم یھاچشم و یمشک یموھا کنم فکر - . 

 

کردن زمزمھ بھ کرد شروع و آورد باال رو دستاش . 

 

بشھ تموم کھ کردم صبر و بستم رو ھامچشم . 

 

 یجلو کھ بود یرنگ یمشک یمو تار دم،ید کھ یزیچ نیاول و کردم باز رو ھامچشم. کرد سکوت و گفت ھم رو جملھ نیآخر امیل
بود گرفتھ قرار ھامچشم . 
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کردم نگاه امیل بھ و برگشتم بودن، شده اهیس شب مثل کردم، نگاه بھشون و گرفتم دست داخل رو موھام یفور . 

 

 :گفتم

 

نیا طور چھ - ... 

 

گفت و بزنم رو حرفم یادامھ نذاشت : 

 

جادو با - ! 

 

نداشتن شناختمیم کھ ینیآرو و آتنا سارا، بھ یشباھت چیھ خوردم، جا رومبھرو دختر دو و پسر دنید با و برگشتم . 

 

گفت امیل : 

 

میبر دیبا د،یباش زود - . 

 

میرفت دروازه سمت بھ و میشد خارج کوچھ از . 

 

گرفتن رو ما یجلو ھانگھبان . 

 

گفت ھااون از یکی : 

 

د؟یریم کجا -  

 

گفت امیل : 

 

سوم نیسرزم بھ میبر قراره - . 

 

کرد ظاھر ھوا در رو ییھابرگھ و داد تکون رو سرش نگھبان . 
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بود نیآرو و آتنا سارا، من، عکس! دمیدیم یچ من یخدا . 

 

شد رهیخ من بھ دقت با و کرد توقف من یرو نگاھش دفعھ کی. کردیم نگاه ما بھ بعد و ریتصاو بھ دقت با نگھبان . 

 

گفت و برداشت من یرو از رو نگاھش نگھبان. میشدیم بدبخت دیفھمیم اون اگھ گرفت، بر در رو وجودم ھمھ ترس : 

 

دیبش رد دیتونیم خب یلیخ - . 

 

دمیکش یاآسوده نفس م،یشد رد دروازه از . 

 

گفت نیآرو : 

 

داشتن؟ رو ما یھاعکس ھااون چرا -  

 

گفت امیل : 

 

دیباش نداشتھ کردن فرار قصد شما کھ کردنیم چک رو ھمھ ھااون د،یالخروج ممنوع شما چون - . 

 

داد ادامھ و زد یچشمک . 

 

بود یاھودهیب کار البتھ کھ - . 

 

ً یتقر ھوا و بود دم دهیسپ م،یرفتیم راه میداشت کھ بود ساعت چند دونمینم بود شده روشن با . 

 

گفتم امیل روبھ : 

 

م؟یرسیم یک پس -  
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گفت و کرد ما یخستھ یافھیق بھ ینگاھ ستاد،یا امیل : 

 

بگردن ما دنبال و باشن دهیفھم االن تا ھانگھبان ممکنھ چون جاده؛ از دور البتھ م،یکن استراحت بھتره نمونده، یلیخ گھید . 

 

میشدیم پنھان اونجا کامالً  و بود دور جاده از کھ میرفت یبزرگ درخت طرف بھ م،یشد خارج جاده از . 

 

بستم رو ھامچشم و دمیکش دراز شنلم یرو انداختم، نیزم یرو و کردم باز رو شنلم . 

 

 دیخورش نور یپرتو نیاول بھ و کردم باز رو ھامچشم. دیچیپیم مینیب یتو یوحش یھاگل یبو و شدیم رد موھام نیب از یخنک باد
بود بایز یلیخ کردم، نگاه ! 

 

دیبا خونھ، بھ برگردم دیبا من! نھ یول بمونم؛ نجایا شھیھم یبرا داشتم دوست شدیم اگھ ! 

 

برگشتم و دمیشن رو یاخنده یصدا . 

 

گفت ینیریش لبخند با آتنا بودند، نشستھ سرم یباال ھابچھ : 

 

یبود خستھ یلیخ کنم فکر - ! 

 

داشت یارهیت یاقھوه یھاچشم با ییخرما یموھا! اومدیم بھش افھیق نیا قدر چھ . 

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

 .آره -

 

گفت بود کرده دایپ یترمردونھ یافھیق ،یعسل یچشما و شیر تھ با حاال کھ نیآرو : 

 

ن؟یسرزم نیا بھ میاومد چرا اصال کجاست، یبعد سرنخ میدونینم م؟یکن کار یچ دیبا ما االن خب -  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفت سارا  : 

 

رسھیم دستمون بھ یبعد سرنخ حتما - . 

 

گفتم و بستم رو ھامچشم : 

 

میاخستھ ھمھ خوابھ، وقت االن ساکت،! سیھــــ - . 

 

باشھ تونھیم یچ یبعد سرنخ کھ کردم فکر نیا بھ و دمیکش یقیعم نفس. دمینشن ھابچھ از ییصدا گھید . 

 

بود نشستھ سرم یباال شدم، داریب خواب از سارا یصدا با . 

 

گفت و زد یلبخند : 

 

میکن حرکت دیبا - . 

 

گفتم و کردم امیل بھ رو. دمیپوش رو شنلم و شدم بلند سارا کمک با : 

 

نشد؟ ھانگھبان از یخبر -  

 

گفت و داد تکون یسر : 

 

دیکرد فرار شما کھ باشن دهیفھم االن تا دیبا ھااون! بھیعج یلیخ! نھ - . 

 

بودن؟ نفرستاده ما کردن دایپ یبرا رو ینگھبان االن تا چرا بود، اون با حق. گفتیم راست  

 

گفت نیآرو : 

 

میبرس سوم نیسرزم بھ تا میکن حرکت زودتر بھتره ال،یخیب - . 
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گفت امیل : 

 

میکنیم حرکت پس خب، یلیخ - . 

 

میداد ادامھ راھمون بھ و میبرگشت یاصل جاده بھ . 

 

دمید کیتار و بزرگ جنگل ھی داخل رو خودم کھ نیا تا شد،یم شتریب ھم ھادرخت تعداد م،یرفتیم جلو شتریب یچ ھر . 

 

گفت آتنا : 

 

م؟یاومد درست رو راه کھ یمطمئن! امیل -  

 

گفت امیل : 

 

رسھیم سوم نیسرزم بھ جنگل نیا از بعد و گذرهیم جنگل نیا یتو از جاده! نھیھم راه آره، - . 

 

 بزرگ چتر ھی مثل و بود خورده گره ھم بھ ھاشونشاخھ کھ ییھادرخت بود، درخت فقط کردیم کار چشم تا کردم؛ نگاه اطرافم بھ
شدیم جنگل داخل بھ دیخورش نور دنیرس از مانع . 

 

شکستیم رو جنگل سکوت ما، یپاھا ریز ھاشاخھ شکستن یصدا و بود شده سردتر جنگل یھوا . 

 

 بھم و برگشتن من غیج یصدا با ھمھ رفتم، عقب و دمیکش یکوتاھ غیج. شد رد صورتم یجلو از یاھیس ھیسا و اومد زدن بال یصدا
کردن نگاه . 

 

گفت آتنا : 

 

؟یدید یزیچ افتاده؟ یاتفاق اما؟ شد یچ -  

 

 :گفتم
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کردم اشتباه نبود، یزیچ! یچیھ - . 

 

گفت و داد تکون یسر آتنا : 

 

دختر مونیترسوند - ! 

 

کنم دایپ دمید کھ رو یزیچ اون بتونم دیشا کردم، نگاه اطرافم بھ و چرخوندم رو سرم. دادند ادامھ رفتن راه بھ و برگشتن ھمھ بعد و . 

 

 رو یجغد و کردم نگاه نقطھ اون بھ ترقیدق! دمید ھادرخت از یکی شاخھ یرو رو یرنگ ینارنج برق دفعھ ھی و کردم نگاه اطرافم بھ
دمید بود شب یاھیس بھ کھ ینارنج براق یھاچشم با . 

 

دیدیم رو من درون کھ بود نیا مثل دم،یترس نگاھش از بود، زده زل بھم جغد . 

 

؟یایب یخواینم! اما -  

 

کردم نگاه ھابچھ بھ و چرخوندم رو سرم . 

 

گفت امیل : 

 

میبرس سوم نیسرزم بھ زودتر دیبا ؟یکنینم حرکت چرا افتاده؟ یاتفاق - . 

 

 :گفتم

 

دیببخش ست،ین یزیچ! نھ - . 

 

کردم رفتن راه بھ شروع آتنا کنار رسوندم، بھشون رو خودم و دمیدو . 

 

 اما؟ -
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دیکش رونیب فکر از رو من آتنا یصدا . 

 

 .بلھ -

 

؟یدار اعتماد امیل بھ تو -  

 

مگھ؟ طور چھ -  

 

 داره کھ االنم! نداره یربط اون بھ اصال ؟ییماجراجو خاطر بھ فقط کنھ؟ کمک ما بھ دیبا چرا شد، دوست ما با عیسر یلیخ اون آخھ -
باشھ یاصل ریمس نجایا دونمیم دیبع ترسناکھ، یلیخ جنگل نیا بره،یم راه نیا از رو ما ! 

 

 و معما حل یبرا ما بھ کردنش کمک لیدل منم نظر بھ نکھیا دوم نبود، یاگھید راه ریمس نیا جز بھ یدید ھم خودت نکھیا اول -
میبش رد ھانگھبان سد از ای میکن فرار قصر از میتونستینم ما نبود اون اگھ یول ھ؛یالک کمی ییماجراجو . 

 

گفت و داد تکون یسر آتنا : 

 

ندارم یفکر تیامن کنمیم احساس کنھ،یم تیاذ رو من شیخوان ذھن ھیقض نیا یول! توئھ با حق - . 

 

بزنم حرف مورد نیا در باھاش دیبا کنم فکر س،دھنده آزار! درستھ - . 

 

میدید بزرگ دروازه ھی مقابل رو خودمون کھ نیا تا شد کاستھ ھادرخت تعداد از کم کم و شد یط سکوت در راه ھیبق . 

 

گفت امیل : 

 

میدیرس باالخره سوم، نیسرزم از نمیا! خب یلیخ - . 

 

 بودند، آمد و رفت درحال رنگارنگ یھالباس با کھ ییھاآدم از بود پر! بود بایز یلیخ. میشد شھر وارد و میکرد عبور دروازه از
داشت قرار جا ھمھ فروختنیم بیغر و بیعج یھالیوسا کھ یجالب یھامغازه و شده فرش سنگ یھاابونیخ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفتم و کردم حرکت داشت، یبیعج ینما کھ مغازه نیترکینزد سمت بھ : 

 

نجایا نیایب! ھابچھ - . 

 

میکرد نگاه داشت کھ یبیغر بیعج یھامعجون بھ و میسادیوا مغازه نیتریو پشت ھمھ . 

 

گفت آتنا : 

 

داره؟ وجود ھم یزیچ نیھمچ مگھ! ایرو و خواب معجون -  

 

گفت و دیخند امیل : 

 

ستین یکس ھر کار کنن،یم درست رو ھانیا دست رهیچ یسازھامعجون! داره وجود کھ البتھ - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

میکن استراحت و میبر مسافرخونھ ھی بھ زودتر یچ ھر بھتره ام،خستھ یلیخ من ھابچھ - . 

 

گفت ھم سارا : 

 

میشد خستھ و میریم راه میدار کھ ساعتھ چند ما یھمھ! نھیآرو با حق - . 

 

گفت امیل : 

 

میبر نیایب دارم، سراغ خوب یجا ھی من! باشھ - . 

 

داد تکون دست کالسکھ ھی صاحب یبرا و رفت جلوتر یکم امیل م،یگذشت بیعج یمغازه اون از . 

 

داشت نگھ و اومد ما سمت بھ اشکالسکھ با مرد . 
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گفت امیل بھ رو : 

 

ن؟یبر نیخوایم کجا -  

 

گفت امیل : 

 

میبر یآب جادوگر یمسافرخونھ بھ میخوایم - . 

 

گفت و انداخت ما بھ ینگاھ مرد : 

 

- سکھ سھ شھیم . 

 

گفت امیل : 

 

ھابچھ دیسوارش! باشھ - ! 

 

شدم اطراف یتماشا مشغول و کردم نگاه رونیب بھ شھیش از. کرد حرکت و میشد کالسکھ سوار . 

 

دنیخندیم و کردنیم دنبال رو گھید ھم بچھ چندتا بودند، آمد و رفت حال در رنگارنگ یھالباس با مردم . 

 

گفتم امیل روبھ و دمیکش شھر بھ کردن نگاه از دست : 

 

یبلد رو جا ھمھ نھ؟ یاومد نیسرزم نیا بھ یلیخ کھ نیا مثل - . 

 

گفت و انداخت من بھ ینگاھ امیل : 

 

باغ لیوسا از یبعض دنیخر یبرا ام،یم نجایا بھ ادیز پدرم با! آره - . 
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شدم اطراف دنید مشغول دوباره و انداختم بھش ھیسف اندر عاقل ینگاھ . 

 

 کنمیم نگاه ھاچشم اون بھ کھ وقت ھر کنم؟یم اعتماد بھش دارم چرا دونمینم! مشکوکھ ؟یالھیوس جور چھ مثال باغ؟ یبرا لیوسا
دارن؟ یچ ھاچشم اون مگھ یول کنم؛یم دایپ اعتماد بھشون نسبت ناخودآگاه  

 

شدم ادهیپ ھابچھ با و اومدم رونیب فکر از کالسکھ ستادنیا با . 

 

رفت مرد اون و کرد حساب رو یچکالسکھ پول امیل . 

 

 جادوگر کلمھ و بود یآب رنگ بھ کھ بود شده زده درش سر یرو یارفتھ رو و رنگ و کیکوچ یتابلو انداختم، مسافرخونھ بھ ینگاھ
بود شده حک روش یآب . 

 

زهیبر لحظھ ھر ممکنھ کردمیم فکر کھ یحد بھ بود، یمیقد یلیخ مسافرخونھ ساختمان ! 

 

 اون نکھیا مثل و بود رنگ ھی قسمتش ھر کھ ییآجرھا ،کولھ و کج یھاپنجره کردم، نگاه مسافرخونھ طبقھ سھ بھ و بردم باال رو سرم
بودن کرده درستش دوباره و بود شده خراب ھاقسمت . 

 

گفت آتنا : 

 

ترسناکھ یلیخ - ! 

 

دیپرس نیآرو : 

 

؟!ھستن ینجوریا ھامسافرخونھ یھمھ -  

 

گفت و دیخند امیل : 

 

- ستین ترسناک اصال دینترس ھستن، ینجوریا شونھمھ! آره . 

 

بودن عنکبوت تار از پر وارھاید. نبود خوب اصال و دادیم نا یبو یورود کیتار و یطوالن یراھرو. میشد خونھ مسافر وارد . 
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گفت آتنا بھ رو نیآرو : 

 

نخورنت وقت ھی داره، ھم موش نجایا! باش مواظب - . 

 

گفت و انداخت نیآرو بھ ینگاھ مین آتنا : 

 

ترسمینم زھایچ نیا از من یامزهیب یلیخ - . 

 

گفت و انداخت باال یاشونھ نیآرو : 

 

شھیم معلوم - ! 

 

رفتیم باال یھاطبقھ بھ ییھاپلھ اون طرف دو از کھ رهیدا شکل بھ سالن ھی م،یشد یاصل سالن وارد . 

 

باشن خاک و گرد از پر دیرسیم نظر بھ کھ ییھامبل و بود یبزرگ زیم سالن داخل . 

 

 نشستھ اهیس یھاشنل با کھ کردن جلب رو من توجھ مرد دو ھااون نیب در. بود یکار مشغول کس ھر و بودن سالن داخل یمختلف افراد
کردیم ترجالب رو ھیقض نیا و نبود مشخص صورتشون شنلشون کاله خاطر بھ. بودن زدن حرف مشغول و بودن . 

 

داد دست و کرد" سالم" بود اون پشت کھ یمرد بھ امیل و میرفت مسافرخونھ شھیگ سمت بھ . 

 

گفت امیل : 

 

کن آماده برامون رو یخوب اتاق لطفا م،یریم سفر بھ ھم با و ھستن من یھادوست ھانیا! آلبرت - . 

 

گفت و زد یچشمک آلبرت : 

 

 !حتما -
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 ینور فقط ک،یتار طورنیھم و بود یکیبار یپلھراه. میکرد حرکت سرش پشت ھم ما و کرد تیھدا یاپلھراه سمت بھ رو ما آلبرت
کردیم روشن رو جااون دیتابیم دوم طبقھ از کھ . 

 

دیرسینم نظر بھ بزرگ انقدر مسافرخونھ رونیب از چون کردم؛ تعجب مقابلم یطوالن یراھرو دنید با م،یدیرس دوم طبقھ بھ یوقت ! 

 

گفت و ستادیا اتاق دو مقابل آلبرت : 

 

دییبفرما ھستند، شما یبرا اتاق تا دو نیا - . 

 

رفت نییپا طبقھ سمت بھ آلبرت ،یخداحافظ و تشکر از بعد . 

 

گفت ما روبھ ھم امیل : 

 

دیخوابیم اتاق یکی اون یتو ھم دخترھا شما اتاق، ھی یتو نیآرو و من خب - . 

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

 .باشھ -

 

طور نیھم ھم نیآرو و شدند داخل آتنا و سارا . 

 

گفتم بره امیل نکھیا از قبل : 

 

امیل - ! 

 

گفت یاشده زیر یھاچشم با و برگشت : 

 

 بلھ؟ -
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گفتم و زدم یلبخند : 

 

ممنونم یکنیم ما بھ کھ ییھاکمک خاطر بھ - . 

 

گفت د،یخند و کرد موھاش داخل رو دستش : 

 

کننیم کمک گھید ھم بھ ھادوست نھ؟ م،یدوست ھم با ما - . 

 

داد ادامھ و زد یچشمک . 

 

خداحافظ فعال ،یکن استراحت یبر بھتره - . 

 

 .خداحافظ -

 

 رو اتاق یفضا کھ کیکوچ یاپنجره و بود زیم یرو یاسوختھ شمع اتاق، یگوشھ یزیم و تخت سھ با بزرگ یاتاق شدم، اتاق وارد
داشت قرار اتاق در کردیم روشن . 

 

گفت آلودخواب یھاچشم با و بود دهیکش دراز ھاتخت از یکی یرو آتنا : 

 

میبخور ناھار میبر بعد و میبخواب ظھر تا بھتره شدم، خستھ یلیخ - . 

 

گفتم و دمیخند : 

 

ستنھیگز نیبھتر خواب آره - . 

 

بستم رو ھامچشم و دمیکش دراز بود پنجره کنار کھ یتخت یرو . 

 

گفت سارا : 
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 !اما -

 

 بلھ؟-

 

ھ؟یچ امیل بھ راجب نظرت -  

 

گفتم و دمیکش یآھ : 

 

کرد اعتماد بھش شھیم کھ کنمیم احساس یول دونم؛ینم ھم خودم - . 

 

گفت آتنا : 

 

دهیم دستت کار تیسادگ نیا ،یکنیم اعتماد راحت یکس ھر بھ! اما یاساده یلیخ تو - . 

 

گفتم و دادم تکون یسر : 

 

مونده گھید یتا پنج ھنوز م؟یکن کار یچ رو دھایکل ال،یخیب رو ھانیا - . 

 

گفت سارا : 

 

میبکن میتونینم یکار چیھ ما ھانخ سر اون بدون ست،ین ھانخ سر از یخبر گھید نکھیا مثل - . 

 

گفت آتنا : 

 

بده یلیخ نیا گھ،یم راست سارا - ! 

 

میکن صبر دیبا دیشا رسھ،یم دستمون بھ باالخره کھ مطمئنم من یول - . 
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گفت سارا : 

 

باشھ یگیم کھ ینجوریا خداکنھ - ! 

 

گفت آتنا : 

 

م؟یبخواب گھید حاال شھیم -  

 

خنده ریز میزد سارا و من . 

 

زد غر آتنا . 

 

ادیم خوابم خب! بابا یا - ! 

 

گفت سارا : 

 

میخوابیم باشھ آتنا، تو دست از - . 

 

نبود معلوم درخت جزء بھ یزیچ کردم، نگاه رو رونیب پنجره از و زدم یلبخند . 

 

بود بھتر ینجوریا بخوابم، کردم یسع و بستم رو ھامچشم . 

 

*** 

 

دیچک دستم پشت اشکم یھاقطره و انداختم بود دستم داخل کھ یخون در غرق ریشمش بھ ینگاھ. بود خون و جسد از پر جا ھمھ . 

 

زدم غیج و آوردم باال رو میخون یھادست زدم، زانو و انداختم نیزم یرو رو رمیشمش . 

 

مـــن چــرا - ! 
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کردنیم نگاه من بھ ینگران با داشتن و بودن نشستھ سرم یباال سارا و آتنا. شدم داریب خواب از یدست یھاتکان با . 

 

گفت آتنا : 

 

یزدیم غیج یداشت اما؟ خوبھ حالت - ! 

 

گفت سارا : 

 

یدیدیم یبد خواب انگار ؟یدید کابوس - . 

 

گفتم و دادم تکون یسر یجیگ با : 

 

زدم؟ غیج من مگھ؟ شده یزیچ! نھ - ! 

 

دادن، تکون دییتأ ینشونھ بھ رو سرھاشون آتنا و سارا  

 

گفتم تعجب با : 

 

دمیند یبد خواب من یول - ! 

 

بزنم یحرف گھید نتونستم و کردم احساس سرم داخل رو وحشتناک درد ھی عبور دفعھ ھی . 

 

شدیم شتریب درد و نداشت دهیفا یول دادم؛ فشار محکم و گذاشتم سرم یرو رو ھامدست . 

 

شد اکو سرم داخل غیج با ھمراه ییصدا کھ بستم درد از رو چشمام . 

 

مـــن چـــرا - ! 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

زدیم صدا رو اسمم بلند و دادیم تکونم محکم آتنا. افتادم نفس نفس بھ من یول رفت؛ نیب از درد . 

 

گفتم زور بھ و گذاشتم دستش یرو آوردم، باال رو دستم : 

 

ستین یزیچ - . 

 

گفت سارا : 

 

؟یگرفت رو سرت چرا خوبھ؟ حالت اما؟ شده یچ -  

 

دادم جواب یحالیب با . 

 

خوبھ حالم من! نیھم بود، کیکوچ سردرد ھی! ستین یزیچ - . 

 

میکرد حرکت مسافرخونھ یاصل سالن سمت بھ و میشد خارج اتاق از خوبھ حالم من کھ شدن مطمئن سارا و آتنا کھ نیا از بعد . 

 

 یسع و اومدم خودم بھ عیسر یلیخ یول رفت؛ جیگ سرم لحظھ ھی تنگ یراھرو و چیپ در چیپ یھاپلھ دنید با میدیرس پلھراه بھ یوقت
کنم رفتار یعاد کردم . 

 

گفت غرغر با آتنا : 

 

م؟یبر ور اون و ور نیا یقالب یھاافھیق نیا با دیبا یک تا -  

 

گفت سارا : 

 

نرفتھ؟ کھ ادتی ھستن، ما دنبال ھم یکیتار یفرمانروا افراد ندارم شک تازه دنبالمون، بفرستن رو نفر چند ممکنھ یدونینم مگھ -  

 

گفت و داد تکون تاسف یرو از یسر آتنا : 
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نبود ادمی اصال رو ھانیا اوه، - ! 

 

 چون سرده؛ رونیب یھوا معلومھ کھ نطوریا. ادیم بارون داره کھ دمیفھم تازه سالن یھاپنجره دنید با و میدیرس یارهیدا سالن بھ
بودن کرده روشن رو ھانھیشوم . 

 

باش مراقب اما - ! 

 

دمیکش عقب رو خودم یفور اومدیم طرفم بھ کھ ییچا ینیس دنید با . 

 

شد متوقف نفر چند مقابل زیم یرو تا داد ادامھ خودش راه بھ معلق طور نیھم ینیس . 

 

گفتم و کردم یپوف : 

 

- خطرناکن یلیخ نایا ! 

 

مینشست ھااون یروروبھ و میرفت طرفشون بھ بودن، نشستھ یزیم پشت کھ امیل و نیآرو دنید با . 

 

گفت و زد یلبخند امیل : 

 

طورن؟ چھ یفرار یھاخانم -  

 

خنده ریز بزنن امیل و نیآرو شد باعث کھ شد بلند آتنا و سارا من، اعتراض یصدا زمان ھم . 

 

گفتم و کردم نازک یچشم پشت : 

 

؟یفرار ونیآقا میکن کار یچ دیبا حاال! خب -  

 

گفت یاخنده تک با امیل و شد بلند ھابچھ زیر خنده یصدا : 
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میخوریم ناھار! معلومھ - . 

 

گفت آتنا : 

 

م؟یبد سفارش یک بھ دیبا حاال خب، -  

 

گفت کرد، اشاره ییجا بھ و دیخند امیل : 

 

ھااون - ! 

 

میخورد جا کوتولھ آدم تا چند دنید با و میکرد نگاه امیل دست ریمس بھ ھمھ . 

 

گفت و کرد گرد رو ھاشچشم آتنا : 

 

ھستن؟ یک گھید ھانیا -  

 

گفت امیل : 

 

ھستن کوتولھ ھانیا خب ست؟ین معلوم - . 

 

گفت سارا : 

 

بشن حساب جادوگر کھ گفت شھینم ھنوز یول بلدن؛ جادو چون ھستن، جادوگران از ینسل نایا کھ گفت شھیم - . 

 

کنم یدیشد یگرما احساس درونم شد باعث کھ کرد من بھ یمعنادار نگاه امیل . 

 

نشم حساب جادوگر ھم دیشا و باشم جادوگرھا از ینسل جزء ھم من دیشا کھ دونستیم ھم خوب! دونستیم اون . 

 

نکنم نگاه ھاچشم اون بھ گھید کھ کردم یسع و انداختم نییپا رو سرم . 
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بود ھابچھ از گرفتن سفارش مشغول کھ دمید رو یاکوتولھ و آوردم باال رو سرم ،ینازک یصدا دنیشن با . 

 

ستنھیگز نیبھتر سوپ ھوا نیا یبرا کھ کردم فکر و کردم نگاه رو رونیب پنجره از ! 

 

 استراحت تا میکرد حرکت ھاموناتاق سمت بھ و میگذاشت قرار سالن داخل چھار ساعت م،یخورد سکوت داخل رو ناھار کھ نیا از بعد
میکن . 

 

کردم نگاه رو رونیب و رفتم پنجره سمت بھ م،یشد ھاموناتاق وارد دوباره . 

 

ً یتقر  نگاه رو مسافرخونھ یجلو پنجره از. زدیم پنجره بھ رو خودش قدرت با بارون و بود شده یگل نیزم. نبود معلوم یزیچ چیھ با
ً  یاکالسکھ کھ کردم بود ستادهیا در یجلو اهیس تماما . 

 

شدنیم ادهیپ کالسکھ از کھ نمیبب رو پوش اهیس مرد چند تونستم یسخت بھ یدیشد نیا بھ بارون وجود با . 

 

دمیکش کنار پنجره یجلو از رو خودم عیسر من و کرد نگاه باال بھ شونیکی . 

 

دونستمیم قبل از انگار دادم، انجام یاراد ریغ کامالً  رو حرکت نیا. گذاشتم قلبم یرو رو دستم ! 

 

گفت آتنا : 

 

اما؟ شده یزیچ -  

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

ھیقشنگ بارون کردم،یم نگاه رو رونیب داشتم! نھ - ! 

 

گفت جا ھمھ از خبریب آتنا : 

 

دهیشد یادیز کمی یول ؛یلیخ آره - ! 
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گفت سارا : 

 

ستنین ھم ھیشب ھانیسرزم ھمھ چند ھر. میدار یادیز یھابارون سال از فصل نیا یتو - . 

 

گفت آتنا : 

 

ھ؟یچ منظورت -  

 

گفت سارا : 

 

ً یتقر سوم نیسرزم یول دارن؛ فرق ھم با ھوا و آب نظر از ھانیسرزم معموالً  - داره رو اول نیسرزم مثل ییھوا و آب با . 

 

گفت آتنا : 

 

؟یدونیم کجا از پس ؛ینرفت رونیب اول نیسرزم از حاال تا یگفت کھ تو -  

 

گفت سارا : 

 

میریگیم ادی جااون رو زھایچ نیا و میریم مدرسھ ھم ما! معلومھ کھ نیا - . 

 

گفت آتنا : 

 

باشن باحال یلیخ دیبا نجایا یھامدرسھ! خوب چھ یوا - . 

 

نبود افرادش و کالسکھ اون از یخبر یول رفتم؛ پنجره سمت بھ دوباره سارا و آتنا بحث بھ توجھیب . 

 

 باشم؛ نداشتھ مردھا اون بھ نسبت یبد حس کردم یسع و بود اومده وجود بھ بارون خاطر بھ کھ انداختم اتاق یگرفتھ یفضا بھ ینگاھ
 و باشم نداشتھ یخوب احساس شدیم باعث افتاد،یم گھید یمردھا و سالن داخل پوشاهیس مرد دو اون سمت بھ ذھنم ناخودآگاه یول

کنم یبد یفکرا . 
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شمردیم رو ییطال یھاسکھ داشت و بود کرده باز رو پول سھیک آتنا . 

 

گفت سارا : 

 

نیپولدار انقدر دونستمینم! اوه - . 

 

گفت آتنا : 

 

داد بھمون خانومِ  ھی رو ھاسکھ نیا ستن،ین خودمون یھاپول ھانیا - . 

 

گفت و داد تکون یسر سارا : 

 

ھستن یلیخ ھانیا حال ھر بھ - ! 

 

گفت و زد یلبخند آتنا : 

 

یگیم کھ ھستن ادیز حتما خب ارم،ینم در سر یزیچ ھاسکھ نیا از کھ من - ! 

 

 ھجوم اتاق در سمت بھ سھ ھر بود، نیآرو یبرا نداشتم شک کھ یادیفر اون متعاقب و یکنار اتاق از یزیچ شکستن بلند یصدا با
میبرد . 

 

زد خشکم بودن شده ریدرگ پوشاهیس مرد چند با رو راه داخل کھ امیل و نیآرو دنید با کردم، باز رو در و دمیرس ھمھ از زودتر من . 

 

زد ادیفر و دید رو ما امیل . 

 

کن فرار جا نیا از آتنا و سارا با اما - ! 

 

زدم زل امیل بھ و گرفت فرا رو وجودم ھمھ ترس . 
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میرفت پلھراه سمت بھ و دنیکش خودشون ھمراه رو من آتنا و سارا . 

 

ستادمیا و کردم مقاومت . 

 

زد داد سارا . 

 

انیم ما دنبال کنن دایپ فرصت مردھا اون کھ نیھم! ایب اما - . 

 

گفتم و دادم تکون سر : 

 

امیم من ن،یکن فرار شما اتاقن، داخل دھایکل! نھ - . 

 

دمیدو اتاق طرف بھ کنم گوش آتنا ای سارا یبعد حرف بھ نکھیا بدون . 

 

انداختم پول یسھیک داخل و برداشتم رو دھایکل شیمخف بیج داخل از رفتم، شنلم سمت بھ زدهشتاب . 

 

اونجاست گردنبند کھ شدم مطمئن و دمیکش امنھیس قفسھ یرو بر یدست . 

 

ستادمیا رومروبھ پوشاهیس مرد دنید با اما برم؛ اتاق در سمت بھ خواستم و برگشتم . 

 

برم وارید و عقب سمت بھ منم شد باعث کھ اومد طرفم بھ آروم بود، رفتھ فرو شنلش کاله یاھیس در کامال صورتش . 

 

گفت یبم یصدا با : 

 

بده من بھ رو دھایکل - ! 

 

گفت و اومد جلوتر یقدم مرد. دادم تکون یمنف عالمت بھ تند تند رو سرم : 
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د؟یکن دایپ رو ھادیکل نیا کھ کنھیم کمک شما بھ یک بگو بھم ،ینش کشتھ دمیم قول -  

 

دونم... ینم... ن - . 

 

دختر نگو دروغ من بھ - . 

 

بکشم یبلند غیج شد باعث و آورد ھجوم سمتم بھ . 

 

 بشھ کنده موھام نکھیا بدون کردم یسع و خوردم تاب و چیپ من یول ره؛یبگ من از رو سھیک کرد یسع و گرفت دستش داخل رو موھام
کنم فرار دستش از . 

 

افتھیب دستم از سھیک و نیزم یرو بشم پرت پشت از شد باعث کھ دیکش عقب سمت بھ محکم رو موھام . 

 

رفت ھوا بھ ادمیفر یصدا زد، پھلوم بھ مرد کھ یلگد با یول بردم؛ سھیک سمت بھ عیسر رو دستم . 

 

زد ادیفر و برداشت تیعصبان با رو سھیک مرد . 

 

کنھیم ییراھنما رو شما یک بگو بھم - ! 

 

دونمینم یچی... ھـ. ..ـیھ من - . 

 

افتادم ھیگر بھ درد شدت از یبعد لگد با . 

 

دیکش محکم و گرفت دست در رو موھام زد، زانو رومروبھ مرد . 

 

یبزن حرف کھ نفعتھ بھ کوچولو خانم نیبب: گفت و زد زل بھم نفرت با آورد، باال رو امافتاده سر . 

 

گفتم ھیگر با و دادم تکون محکم رو سرم : 
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دونمینم یچیھ من - . 

 

شد متوقف دستش اتاق در شدن باز با کھ بزنھ صورتم بھ یمشت خواستیم مرد . 

 

 و شد ورحملھ مرد سمت بھ کھ زدم صدا رو اسمش یخوشحال با کرد،یم نگاه مرد بھ نیخشمگ و بود ستادهیا در چارچوب در امیل
شد ریدرگ باھاش . 

 

زد ادیفر امیل . 

 

بــــرو اما، برو - ! 

 

نکنم نگاه بودن گھید ھم بھ زدن مشت حال در کھ مرد اون و امیل بھ کردم یسع شدم، بلند جام از یسخت بھ . 

 

شدم خارج اتاق از درد با و گذاشتم پھلوم یرو رو دستم برداشتم، رو سھیک . 

 

 رفتمیم ترنییپا کھ نطوریھم. برم پلھراه سمت بھ تندتر کردم یسع و دمیترس بودن، افتاده نیزم یرو راھرو داخل کھ یافراد دنید با
کنم حرکت قبل از تندتر ترس از کھ شد باعث باال طبقھ از یبد یصدا . 

 

شدم دهیکش چپ سمت بھ و گرفتم محکم یدست شدم، خارج مسافرخونھ از کھ نیھم. شدم خارج در از عیسر و دمیرس سالن بھ باالخره . 

 

شھ خفھ گلو در غمیج شد باعث و گرفت قرار دھنم یجلو سرعت بھ دست ھمون . 

 

شد کم ترسم از یکم و دمیشن رو نیآرو آروم یصدا . 

 

منم اما - ! 

 

دمید نیآرو سر پشت رو دهیترس یسارا و آتنا و برگشتم . 

 

گفت و کرد بغل رو من عیسر آتنا : 
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نمتیبینم گھید کردم فکر !شکر رو خدا - . 

 

گفت سارا : 

 

اما یبرگرد کھ خواستیم شجاعت یلیخ - . 

 

گفت افتاد، راه و دیکش رو من دست نیآرو : 

 

میبر دیبا ترعیسر چھ ھر ن،یایب - ! 

 

 :گفتم

 

یچ امیل یول - ! 

 

گفت نیآرو : 

 

مینیبیم رو گھید ھم و میگذاشت قرار ھم با نباش، اون نگران - . 

 

میبر دیبا کجا میدونینم و میستادیا بزرگ شھر ھی وسط کھ میدید م،یاومد خودمون بھ یوقت. میشد دور مسافرخونھ از دوان دوان . 

 

گفتم نیآرو بھ و برگشتم : 

 

م؟یکن کار یچ دیبا حاال خب، -  

 

میبر شھر از خارج یمتروکھ و بزرگ انبار بھ گفت بھم امیل - . 

 

گفت و داد تکون یسر سارا : 

 

داره وجود یترمھم مسئلھ فعال م،یپرسیم نفر ھی از رو جااون آدرس - . 
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گفت تعجب با آتنا : 

 

؟یامسئلھ چھ -  

 

گفت سارا : 

 

میدار چتر بھ ازین ما درضمن ،یگذاشت جا مسافرخونھ داخل ھم رو شنلت و سھیخ سھیخ ھاتلباس بنداز، خودت بھ نگاه ھی - ! 

 

خوند رو تابلوش و کرد اشاره داشت قرار ابونیخ سمت اون کھ یبزرگ یمغازه بھ داد، تکون یسر نیآرو . 

 

کرد دیخواھ دایپ نجایا در دیبخواھ کھ را یزیچ ھر شاخ، تک اسب بزرگ یمغازه - ! 

 

داد ادامھ . 

 

میدار ازین میکرد احساس کھ یزیچ ھر م،یبخر نو لباس میبر بھتره کنم فکر - . 

 

موند باز دھنم تعجب از شدم اونجا وارد یوقت. میشد بزرگ یمغازه وارد و میکرد موافقت ھمھ . 

 

گفت آتنا : 

 

نمیبیم خواب دارم بگھ من بھ یکی کنمیم خواھش - ! 

 

بزرگتر یلیخ یلیخ داد،یم نشون کھ بود یزیچ از تربزرگ یلیخ یمغازه ! 

 

گفت و دیخند سارا : 

 

ھستن جادو ھنر ،ینیبیم کھ ییزھایچ نیا یھمھ ،ینیبینم خواب - . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

میشد رد مغازه یطوالن یھافیرد نیب از یخوشحال با . 

 

الھیخ یایدن بھ متعلق داشتم باور شھیھم کھ دمیدیم رو ییزھایچ ! 

 

 و شده طلسم یگردنبندھا دادن،یم نشون رو ریتصو ھی لحظھ ھر کھ یترسناک یھانھیآ سخنگو، یھاعروسک دار،بال یھاکفش
کنم نگاه ھاقفسھ بھ یشتریب شوق با شدیم باعث کھ ییزھایچ . 

 

 کھ جلف یھالباس و یصورت یموھا با یدختر. داشت غرفھ حالت کھ برد یقسمت سمت بھ و گرفت رو مبھوت یآتنا و من دست سارا
گفت و انداخت نفر سھ ما بھ ینگاھ بود قسمت اون مسئول انگار : 

 

میدار نیبخوا کھ یلباس ھر نجایا! دیآمد خوش - . 

 

گفت سارا : 

 

شنل و بلند و ساده لباس دست سھ - . 

 

گفت و داد تکون یسر دختر : 

 

گھ؟ید و -  

 

ھیکاف ھانیھم فعال: گفت سارا . 

 

 مقابلمون رنگشون ھم یھاشنل با یاسورمھ و یشمی سبز ،یخاکستر یھارنگ با لباس دست سھ و داد تکون ھوا در رو دستش دختر
شد ظاھر . 

 

کردن انتخاب رو یاسورمھ و یخاکستر بیترت بھ ھم آتنا و سارا و کردم انتخاب رو یشمی سبز مکث، یکم با . 

 

گفت سارا : 

 

م؟یبپوش نجایا رو ھالباس نیا میتونیم -  
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گفت و داد نشون رو یکیکوچ در دختر : 

 

دییبفرما البتھ، - . 

 

میدیپوش رو ھامونلباس و بود بزرگ فروشگاه از یبخش کھ میشد یکیکوچ اتاق وارد . 

 

گفت آتنا : 

 

شھیم العادهخارق تیاصل یھاچشم رنگ با لباس نیا رنگ کھ ندارم شک! اما یوا - . 

 

گفتم و زدم یلبخند : 

 

آتنا یمرس - . 

 

گفت و زد یچشمک : 

 

کنمیم خواھش - . 

 

میداد دختر اون بھ رو ھالباس پول و میشد خارج اتاق از . 

 

گفت و گرفت رو دستم دختر کھ برم خواستم و برگشتم : 

 

کن صبر لحظھ ھی لطفا - . 

 

 یرو و آورد رونیب کشو از رو بود شده نیتزئ یرنگ سبز سنگ با کھ ییبایز سر سنجاق کرد، باز رو بود مقابلش کھ یزیم یکشو
گذاشت من یجلو ز،یم . 

 

کردم نگاه بایز سرِ  سنجاق بھ و کردم تعجب . 
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گفت دختر و آوردم باال رو سرم : 

 

! یدیم انجام یمھم یکارھا ندهیآ در تو مطمئنم اما ھ؛یچ دونمینم کھ ییروین ھی کرد، جذب خودش بھ رو من وجودت در یزیچ ھی -
ادیم یلیخ لباست بھ کن، قبول من طرف از ھیھد ھی عنوان بھ نمیا . 

 

گذاشت دستم داخل رو سر سنجاق و گرفت رو دستم . 

 

کردم زمزمھ . 

 

 .ممنونم -

 

گفت یمھربون لبخند با دختر : 

 

ھستن منتظرت دوستات کنم فکر کنم،یم خواھش - . 

 

دمشیند یول برگشتم، دختر اون سمت بھ دوباره کنن،یم نگاه من بھ کھ دمید رو آتنا و سارا و برگشتم ! 

 

رفتم ھابچھ سمت بھ و زدم یلبخند . 

 

میکردیم حرکت بود گفتھ امیل کھ یانبار سمت بھ م،یبود گرفتھ دست در چتر ھمھ کھ یدرحال بعد یساعت . 

 

شد لیتشک ھامچشم پلک پشت یصورت مو دختر ریتصو کردم، نگاه بھش و آوردم رونیب دمیجد شنل بیج داخل از رو سر سنجاق . 

 

بزنمش موھام بھ مناسب فرصت نیاول در تا گذاشتم بمیج داخل رو سنجاق و زدم یلبخند . 

 

*** 

 

نجاستیا شاھزاده! سرورم - . 
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داخل ادیب بگو بھش - . 

 

 .چشم -

 

زد یلبخند در شدن باز با و کرد نگاه مرد یھاقدم بھ . 

 

زمیعز سالم! اوه - . 

 

داد جواب یسرد بھ . 

 

 .سالم -

 

دیکش پسر یبازو یرو بر یدست گونھ نوازش و رفت سمتش بھ زن . 

 

؟یناراحت ھنوزم -  

 

ستین مھم - . 

 

کرد مرتب رو اھشیس شنل و زد یلبخند زن . 

 

منتظرم خب، - . 

 

دیخواست شما کھ ھیجور ھمون زیچ ھمھ - . 

 

یانھیگز نیبھتر تو دونستمیم! خوبھ - . 

 

بود مرگ ملکھ ھمان او. بست نقش لبانش یرو بر شرور لبخند ھمان دوباره و گرفت خودش بھ یجد حالت زن ! 
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گفت و گذاشت پسر یشانھ یرو را دستش : 

 

کن تمومش منتظرم، من - . 

 

*** 

 

 اما

 

بود کبود ھم ھاشچشم از یکی یپا و بود ما منتظر اونجا امیل میدیرس انبار بھ یوقت . 

 

گفت آتنا : 

 

امیل یآورد خودت سر ییبال چھ! یوا - ! 

 

گفت و زد من بھ یچشمک امیل : 

 

میداشت دیشد یریدرگ کمی - . 

 

نگفتم یزیچ و دمیگز رو لبم انداختم، نییپا رو سرم . 

 

بود یخال کامال انبار م،یشد انبار وارد امیل ھمراه ! 

 

کردم زدن حرف بھ شروع من ھمھ از اول و مینشست یاگوشھ . 

 

بودن؟ یک پوشاهیس افراد اون -  

 

گفت امیل : 
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 یخالکوب گوششون پشت کھ کیکوچ یجمجمھ ھی شناختم، رو ھااون عالمتشون یرو از. بودن یکیتار یفرمانروا افراد ھااون -
شھیم . 

 

 :گفتم

 

کردن؟ حملھ ما بھ چرا یول -  

 

گفت سارا : 

 

خوانیم رو دھایکل ھااون! اما واضحھ نیا - . 

 

گفتم و اومد دیکل اسم : 

 

م؟یکن دایپ رو سوم دیکل کجا از م؟یکن کار یچ دیبا ما حاال -  

 

گفت و کرد من یھاچشم بھ ینگاھ امیل : 

 

دونمینم - . 

 

گفت آتنا : 

 

میندار ینخ سر چیھ گھید حاال! شد یعال - . 

 

گفت نیآرو : 

 

ستمسخره یباز ھی اشھمھ - . 

 

گفت امیل : 
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دارم براتون شنھادیپ ھی - . 

 

 :گفتم

 

؟یچ -  

 

 ھفت یبرا معبد نیا کھ دونھیم سارا یول نھ؛ ای دیدونیم شما دونمینم ،ارواح معبد اسم بھ ھست شھر نیا یتو بزرگ معبد ھی -
 زھایچ یلیخ کردن برقرار مسئول ارواح نیا کھ گنیم ھمھ. بودن رومندین و یقو جادوگر ھفت گذشتھ در کھ شده درست بزرگ روح
ببرن ارواح نیا یبرا ییایھدا تا رنیم معبد نیا بھ ھفتھ ھر و ھستن عتیطب در . 

 

گفت نیآرو : 

 

مزخرفھ یلیخ نیا - ! 

 

گفت آتنا : 

 

ینکن نیتوھ مردم اعتقادات بھ یریبگ ادی بھتره - . 

 

گفت و درآورد رو آتنا یادا نیآرو : 

 

بزرگ مامان خب یلیخ - . 

 

گفت یاگھید حرف ھر از قبل سارا : 

 

میبر معبد اون بھ کھ بھتره من نظر بھ! ھا بچھ دیکن بس - . 

 

 حس ھمون دوباره گرفت، رو ما یھادست امیل. بود مونده انبار اون در ازمون کھ یاثر ھر کردن پاک از بعد م،یکرد موافقت ھمھ
میبود باشکوه و بزرگ یلیخ معبد ھی مقابل اومدم، خودم بھ یوقت و محض یسبک و ھارنگ شدن یقاط . 

 

گفتم و انداختم ینگاھ بود شلوغ یلیخ کھ اطرافم بھ : 
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نجاس؟یا دیکل کھ دیکنیم فکر شما خب، -  

 

گفت و گرفت خودش بھ یمتفکر حالت امیل : 

 

ترهمھم و تریباستان جا ھمھ از نجایا آخھ! ممکنھ - ! 

 

 !آھان -

 

کردم نگاه معبد بھ و گرفتم باال رو سرم دوباره . 

 

بود ھاکوه و باد خ،ی آتش، خاک، جنگل، ا،یدر از ییھاینقاش معبد یباال . 

 

گفت سارا : 

 

ھستن ھاقدرت نیا دارنده نگھ ارواح اون - . 

 

گفتم نیآرو و آتنا بھ و دمیخند : 

 

آوارتاره کارتون مثل - ! 

 

گفت آتنا : 

 

ھایگیم راست آره، - ! 

 

دمیخند ھم با سھ ھر بعد و . 

 

بود شده گرد ھاشونچشم و کردنیم نگاه ما بھ تعجب با سارا و امیل . 
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گفت جیگ سارا : 

 

ھ؟یچ آواتار -  

 

گفتم خنده با : 

 

ماست یایدن بھ مربوط یزیچ ھی سختھ، کمی حشیتوض - . 

 

گفت سارا : 

 

دمیفھم آھان - ! 

 

گفت امیل : 

 

میبگرد دیکل دنبال و معبد داخل میبر زودتر بھتره ھابچھ - . 

 

 ییزھایچ ھااون داخل مردم کھ یبزرگ یھانھیشوم و ھاسالن ھا،مجسمھ از بود پر معبد. میشد باشکوه و بزرگ معبد وارد ھم با ھمھ
ختنیریم . 

 

 تمام یخشک و تیجد با کھ بود گرفتھ قرار ھم کنار در ییبایز یعصاھا و باشکوه یھالباس با زن سھ و مرد چھار عکس سالن آخر
بودن زده زل ما بھ . 

 

داد حیتوض امیل . 

 

زن سھ و مرد چھار ھستن، جادوگر ھفت ھااون - . 

 

گفت و کرد اشاره انداختنیم اءیاش و یخوراک ھانھیشوم داخل کھ یمردم بھ آتنا : 

 

کنن؟یم کار یچ افراد اون -  
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گفت امیل : 

 

شنیم منتقل بلکھ سوزنینم نھیشوم داخل ھااون فرستن،یم ارواح اون یبرا رو ھاشونھیھد دارن - . 

 

گفت نیآرو : 

 

؟!شھیم مگھ -  

 

گفت امیل : 

 

کرد شھیم یکار ھر جادو با - . 

 

 :گفتم

 

م؟یکن کار یچ دیبا ما حاال خب -  

 

گفت امیل : 

 

ھم با ھم نیآرو و من د،یبگرد ھم با آتنا و سارا اما،. میگردیم و میشیم میتقس! معلومھ خب - . 

 

گفتم و دادم تکون رو سرم : 

 

نیبش جمع نجایا ھمھ آخر در - . 

 

میشد جدا ھم از و میکرد موافقت . 

 

بود ینیتزئ لیوسا از پر و ترشکوه با یلیخ اونجا م،یرفت چپ سمت سالن بھ ما . 

 

گفت آتنا : 
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قھیعت قدر چھ من یخدا! یوا - . 

 

گفت شده چفت یھادندان با سارا : 

 

آتنا ستنین قھیعت ھانیا - . 

 

گفت و برداشت رو یجام آتنا : 

 

خوشگلھ یلیخ نیا - ! 

 

گفت گذاشت، جاش سر و گرفت آتنا از رو جام یفور سارا : 

 

رنت؟یبگ یدزد جرم بھ ھااون یخوایم ؟!یشد وونھید -  

 

بودن ستادهیا تاالر در یجلو کھ کرد اشاره ییھامحافظ بھ دست با بعد و . 

 

گفت و کرد گرد رو ھاشچشم آتنا : 

 

جرمھ؟ کار نیا مگھ - ! 

 

گفت و کرد یپوف سارا : 

 

یند دستمون کار کھ بھتره پس ؛یندار خبر نجایا قانون از تو! یچیھ بھ نزن، دست یچیھ بھ آتنا نیبب - . 

 

گفت آتنا : 

 

یدار دیتأک انقدر چرا حاال باشھ، - . 
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دیخند زیر زیر آتنا و انداخت آتنا بھ ینگاھ یحرص سارا . 

 

گفتم کردم، اشاره بھش و انداختم ینگاھ تاالر چپ سمت در بھ : 

 

نداره یزیچ کھ نجایا اونجا، میبر نیایب - . 

 

گفت و داد تکون یسر سارا : 

 

 .باشھ -

 

رفتیم باال سمت بھ کھ بود در یجلو بزرگ یپلھراه ھی. میکرد بازش و میرفت در سمت بھ . 

 

گفت سارا بھ رو و زد کمرش بھ رو ھاشدست کرد، زیر رو ھاشچشم آتنا : 

 

میبر اونجا بھ کھ میباش نداشتھ اجازه ما دیشا - . 

 

آتنا دست از دم،یخند زیر زیر و انداختم نییپا رو سرم ! 

 

گفت و کرد اشاره بودن ستادهیا شونیقبل یجا سر کھ ھانگھبان بھ سارا : 

 

نداره اشکال یعنی پس ندادن؛ نشون یالعملعکس اونا - . 

 

رفت باال ھاپلھ از و کرد نگاه ھانگھبان بھ حرص با آتنا . 

 

گفت آروم و زد یچشمک سارا : 

 

شده یکفر یحساب - . 

 

گفتم و دمیخند : 
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یبدجنس یلیخ تو سارا - ! 

 

گفت داد، ھلم و زد کتفم بھ یآروم یضربھ : 

 

یبر باال بھتره - . 

 

 احساس کھ یزیچ نیاول میکرد باز رو در یوقت م،یدیرس بزرگ در ھی بھ قھیدق دو ای کی از بعد. میرفت باال ھاپلھ از و میبست رو در
بارون زیر یھاقطره اون از بعد و خورد صورتم بھ کھ بود یسرد باد کردم، . 

 

گفت آتنا : 

 

میھست بوم پشت یرو ما! جالب چھ - . 

 

 ھم یکم یعده شد،یم حفاظت یآھن یھانرده با بوم پشت دور تا دور. نداشتم بوم پشت از یجالب یھاخاطره چون شدم؛ دیناام کمی
کردنیم نگاه شھر یمنظره بھ و بودن بوم پشت یرو . 

 

گفت آتنا بھ سارا : 

 

ھستن نجایا ھم مردم نداره، یمشکل اومدن نجایا گفتم یدید - . 

 

گفت جانب بھ حق آتنا : 

 

خب یلیخ - ! 

 

 :گفتم

 

میکرد دایپ یزیچ دیشا م،یبگرد رو جا ھمھ و میبش پخش نیایب - . 

 

گفت آتنا : 
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باشھ یزیچ نجایا دارم شک - ! 

 

گفت سارا : 

 

میبگرد کھ بھتره یول - . 

 

رفتم بوم پشت یشرق ضلع بھ و شدم جدا ھابچھ از . 

 

ً یدق مکتین ھی  کھ کردن رو کار نیا جادو با دیشا. داشت قرار مقابلش یبارون شھر از ییبایز یمنظره و بود ھانرده یرو بھ رو قا
بود کننده وسوسھ یلیخ منظره نیا نشستم، کتینم یرو و شدم گشتن الیخیب. نبودن سیخ اصال ھامکتین ! 

 

شد گرد و افتاد رهیدا ھی بھ چشمم کھ انداختم نییپا رو سرم و دمیکش بود شده سیخ یکم کھ موھام یرو یدست . 

 

گفتم بھت با جادوگر ھفت یھانماد دنید با : 

 

کنن؟یم کار یچ نجایا ھانیا -   

 

گفت آتنا. بردمشون بوم پشت از قسمت اون بھ خودم با و کردم داشونیپ باالخره. گشتم آتنا و سارا دنبال و شدم بلند مکتین یرو از : 

 

؟یکرد دایپ یزیچ اما؟ شده یچ -  

 

دینیبب رو نیا: گفتم و دادم نشون بھشون رو رهیدا . 

 

گفت سارا : 

 

جادوئھ یرهیدا ھی نیا! من یخدا - ! 

 

 :گفتم
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جادو؟ رهیدا -  

 

گنیم ھم* مندل بھشون ھستن، قدرتمند یلیخ جادو یھارهیدا آره، - . 

 

گفت آتنا : 

 

کنھ؟یم کار یچ نجایا جادوگر ھفت ینمادھا نیا پس خودمونھ؟ مندل ھمون نیا آھان -  

 

گفت سارا : 

 

شھینم رسم یزیچ نیھمچ یمعمول یجادو یھارهیدا یتو آخھ دونم،ینم قایدق - . 

 

 :گفتم

 

 توش رو تو داره یبزرگ یجاروبرق کھ مونھیم نیا مثل کنم،یم حسش دارم آخھ. باشھ داشتھ وجود یقو یلیخ یروین دیبا نجایا -
کشھیم . 

 

گفت و داد تکون یسر سارا : 

 

ھیقو یلیخ جادو نیا! ئھتوو با حق یول ھ؛یچ یبرق جارو دونمینم کھ نیا با - . 

 

 :گفتم

 

باشھ؟ نجایا دیکل ممکنھ نجاست،یا جادوگر ھفت نماد چون و کنھیم محافظت یزیچ ھی از داره رهیدا نیا پس -  

 

گفت سارا : 

 

اِما ممکنھ یزیچ ھر - ! 
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 :گفتم

 

میکن دایپ رو رازش ھم با ھمھ دیبا ما ان،یب میبگ ھم نیآرو و امیل بھ دیبا قبلش اَما - . 

 

گفت سارا : 

 

دمیم انجامش من م،یبگ دیبا آره - . 

 

گفت خنده با و کرد باز رو ھاشچشم ھیثان چند از بعد. نزد یحرف گھید و بست رو ھاشچشم : 

 

شد انجام دخترا، خب یلیخ - ! 

 

گفت آتنا : 

 

ً یدق االن - ؟!یکرد کار یچ قا  

 

گفت سارا : 

 

یذھن ارتباط گھ،ید معلومھ - . 

 

گفت تعجب با آتنا : 

 

؟یدیم انجامش یجور چھ -  

 

گفت و انداخت باال یاشونھ سارا : 

 

داره الزم ادیز نیتمر - . 
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اومدن ما طرف بھ و شدن ظاھر بوم پشت یرو امیل و نیآرو لحظھ ھمون . 

 

گفت لبخند با و کرد یمیمستق نگاه من یھاچشم بھ امیل : 

 

اما سالم - . 

 

گفتم و گرفتم ھاشچشم از رو نگاھم عیسر : 

 

 !سالم -

 

 در لرزش بھ قلبم تھ یزیچ ھی ھاچشم نیا بھ نگاه بار ھر با یول! چرا دونمینم. کردیم حل خودش تو رو آدم شیخاکستر یھاچشم
اومدیم . 

 

گفت امیل : 

 

نیکرد دایپ خاص نوع از جادو رهیدا ھی کھ نمیبیم خب - . 

 

گفت سارا : 

 

کرد دایپ رو اون اما واقع در - . 

 

 :مندل *)

 

ییجادو رهیدا ای مندل  ( یسیانگل بھ : magic circle) اعتقاد و شودیم دهیکش جادوگران از یاریبس توسط کھ است یاکره ای رهیدا 
 بھ است ممکن رهیدا نیا! ھردو ای کندیم ییجادو محافظت را اشخاص ای کندیم جادیا مقدس ییفضا و داده یانرژ آنھا بھ کھ دارند

شود تصور فقط ای شود دهیکش گچ ای شن یرو یکیزیف صورت . 

 

 نینو یھادوره در. آورندیم وجود بھ کنندیم احضار کھ یروح و خود نیب محافظ یسد رهیدا نیا دنیکش با کھ دارند دهیعق جادوگران
کنندیم استفاده یجادوگر طول در روین تمرکز و جادیا یبرا رهیدا نیا از جادوگران .) 
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***  

 

گفت داد، تکون یسر و کرد من بھ یخاص نگاه امیل : 

 

 !جالبھ -

 

گفت آتنا : 

 

؟!باشھ نجایا دیکل ممکنھ -  

 

گفت امیل : 

 

 حاال تا کھ ھست یخاص نوع از جادو یرهیدا نیا کھ گفتم یول کنن؛ینم استفاده اءیاش از محافظت یبرا معموالً  رو جادو یھارهیدا -
باشھ یجورنیا ممکنھ و دمیند . 

 

گفتم و کردم اشاره نمادھا بھ : 

 

نباشھ نجایا دیکل اصال دیشا باشھ؟ داشتھ ھااون بھ یربط کھ ممکنھ داره، قرار نجایا جادوگر ھفت ینمادھا - . 

 

گفت سارا : 

 

شھیم نمیا - ! 

 

گفت بود ساکت حاال تا کھ نیآرو : 

 

شھیم دایپ باشھ ھم یدیکل اگھ ینجوریا بشھ، شکستھ جادو رهیدا نیا بھتره گمیم من - . 

 

گفت و داد تکون رو سرش شدت بھ سارا دفعھ ھی : 
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بشھ مرگ باعث کار نیا ممکنھ ھ،یقو یلیخ جادو رهیدا نیا! محضھ یوونگید نیا! نھ! نھ - . 

 

گفت امیل : 

 

میبرگرد یخال دست میتونینم ما و بشھ انجام دیبا کار نیا نھ،یآرو با حق نجایا در یول - . 

 

ً یتقر تیعصبان از کھ سارا گفت زدیم داد داشت با : 

 

محض محضھ، یوونگید کار نیا کنھ،یم حس رو رهیدا نیا قدرت باشھ یجادوگر ھر ؟ینفھم بھ یزد رو خودت! جالبھ - ! 

 

گفت خونسرد یلیخ و زد کنار رو بودن ختھیر صورتش یتو کھ ییموھا امیل : 

 

رسھ؟یم ذھنت بھ یاگھید راه -  

 

نداد جواب سارا . 

 

گفت تیعصبان با بار نیا امیل : 

 

نھ؟ ای رسھیم ذھنت بھ یاگھید راه! توام با -  

 

گفتم و کردم امیل بھ رو : 

 

نجا؟یا انیب ھمھ دیخوایم! دینزن داد درضمن بزن، حرف درست سارا با -  

 

گفت و گرفت سارا سمت بھ رو اشاشاره انگشت امیل : 

 

 نیھمچ یوقت. خطرناکھ یلیخ کار نیا دونمیم ھم خودم کھ یصورت در اونھ، رندهیگ میتصم و فھمھیم یلیخ کرده فکر دختر نیا -
دارم براش ھم یراھکار حتما دمیم یشنھادیپ . 
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گفت و زد یپوزخند سارا : 

 

آقا؟ ھیچ راھکارتون وقت اون -  

 

گفت و کرد اشاره گردنبندم بھ کرد، نگاه من بھ امیل : 

 

منھ راھکار اون - ! 

 

گفتم و کردم نگاه امیل بھ جیگ : 

 

ھ؟یچ منظورت -  

 

گفت امیل : 

 

بودم گفتھ بھت رو موضوع نیا کھ من رفتھ؟ ادتی داره، محافظت قدرت گردنبندت - . 

 

گفت بود، شده جیگ کھ نیآرو : 

 

داره؟ موضوع نیا بھ یربط چھ گردنبند یول ؛یبود گفتھ آره -  

 

گفت امیل : 

 

 براش یاتفاق کار نیا انجام نیح در و بشکنھ رو رهیدا نیا طلسم تونھیم اِما. کنھیم محافظت اون از اِماست شیپ گردنبند یوقت تا -
افتھینم . 

 

گفت سارا : 

 

؟یشیم آدم ھی مرگ باعث وقت اون یدونیم ؟یچ ادیب بر رهیدا نیا پس از نتونھ گرنبند نیا اگھ -  
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گفت امیل : 

 

ادینم شیپ اما یبرا یمشکل پس ره؛یگیم اما از رو قدرتش گردنبند داره، یشتریب ییجادو قدرت ھمھ از اِما ما نیب - . 

 

گفت آتنا : 

 

بزنھ یخطرناک کار نیھمچ بھ دست اما میبذار میتونینم ما یول - . 

 

نبود یاگھید حلراه چون دادم؛یم انجامش دیبا من پس بودم، من ھم شده انتخاب و داشتم یادیز قدرت من بود، امیل با حق . 

 

گفتم و گرفتم دستم یتو رو گردنبند : 

 

بدم انجامش خوامیم من یول ھا؛بچھ دیببخش - . 

 

گفتم و کردم بلندتر یکم رو صدام شد، بلند نفر سھ اعتراض یصدا ھمزمان : 

 

میبرگرد خودمون نیسرزم بھ ترعیسر چھ ھر خوادیم دلم. دمیم انجامش پس کنم؛ دایپ رو دھایکل دیبا من - . 

 

گفت آتنا : 

 

اما یول - ... 

 

گفتم و کردم قطع رو حرفش : 

 

رهیبگ رو من یجلو تونھینم یکس باشم، داشتھ رو یکار انجام قصد من اگھ آتنا، نیبب - . 

 

کنم بغلش شد باعث کھ انداخت بھم یناراحت نگاه آتنا . 

 

گفت بغض با آتنا و خوردندیم سر صورتش یرو آتنا یھااشک : 
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اما بدم دستت از خوامینم من و یبود من دوست تنھا یبچگ از تو دارم، رو تو فقط ایدن نیا یتو من - ! 

 

گفتم یدلگرم با : 

 

افتھینم یاتقاق! نباش نگران - . 

 

گفتم امیل بھ رو و شدم جدا آتنا از : 

 

کنم؟ کار یچ دیبا حاال خب، -  

 

گفت امیل : 

 

 ،یببر نیب از رو رهیدا نیا از ھیال ھر ،یطلسم خوندن با دیبا تو داره، قرار نماد ھی ھیال ھر داخل و داره ھیال ھفت رهیدا نیا نیبب -
شھیم شکستھ رهیدا کل آخر در و یبر شیپ مرحلھ مرحلھ . 

 

دیرس نظرش مورد یصفحھ بھ تا زد ورق رو اون و آورد رونیب رو یقطور کتاب بود دهیپوش کھ یشنل داخل از . 

 

کرد نگاه بھم قیعم و داد من بھ دیترد با رو کتاب . 

 

 داده حیتوض بردنشون نیب از روش و جادو یھارهیدا انواع مورد در صفحھ اون داخل. کردم نگاه کتاب بھ و انداختم نییپا رو سرم
 .بود

 

گفت و داد قرار بودم دهیند حاال تا کھ یزبان بھ یمتن یرو رو انگشتش امیل : 

 

نھیا طلسم اما، خب یلیخ - . 

 

گفتم و انداختم باال ییابرو : 
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بخونم رو متن نیا تونمینم من! داره وجود یمشکل ھی یول - .  

 

گفت و داد نشون رو طلسم متن یباال یمتن انگشتش با امیل : 

 

شنیم آشکار براش طلسم یھانوشتھ بشکنھ، رو یقدرتمند یرهیدا نیھمچ بخواد واقعا یکس اگر نوشتھ نجایا یول تونم؛ینم ھم من - . 

 

 :گفتم

 

نمش؟یبینم من چرا پس -  

 

گفت و زد زل ھامچشم بھ امیل : 

 

یستین کار نیا انجام بھ یراض واقعا دیشا - . 

 

بخونھ رو افکارم نداشتم دوست اصال گرفتم، یخاکستر یایدر اون از رو نگاھم . 

 

دادم جواب کنم، فکر یاگھید یزھایچ بھ و کنم منحرف رو ذھنم کردم یسع : 

 

بدم انجام رو کار نیا خوامیم من اَما - . 

 

گفت سارا : 

 

بشھ اجرا طلسم نیا کھ یبخوا قلبت تھ از و رهیدا یھیال نیتریرونیب داخل یبر دیبا یبکن رو کار نیا یخوایم واقعا اگھ! اما - . 

 

بستم رو ھامچشم و ستادمیا ھیال نیآخر داخل. رفتم رهیدا سمت بھ و دادم تکون رو سرم . 

 

 یول اومد؟یم من سر ییبال چھ ؟یچ رهیبگ رو رهیدا قدرت یجلو نتونھ گردنبند اگھ بدم؟ انجام رو کار نیا کھ خواستمیم واقعا من
 من اگھ ؟یچ باشھ اشتباه ھانیا یھمھ اگھ اما بگردم؛ گھید یدھایکل دنبال نتونم کھ افتھیب من یبرا یاتفاق نکنم فکر باشھ، نجایا دیکل اگھ

؟یچ بذارم ھیقض نیا یپا یالک رو جونم  
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 حتما پس باشھ، نجایا دیکل کھ باشھ نیا احتمال اگھ. کردمیم اعتماد ھامقدرت بھ دیبا دادم،یم انجامش دیبا من کردم مشت رو ھامدست
بدم انجامش دیبا ! 

 

گفتم امیل بھ رو و کردم باز رو ھامچشم : 

 

بده رو کتاب - . 

 

ختنیر ھم بھ ھاکلمھ ھیثان چند از بعد یول افتاد؛ین یاتفاق چیھ. کردم نگاه طلسم بھ داد، بھم رو کتاب امیل . 

 

بود خوندن قابل زیچ ھمھ بار نیا یول کردم؛ نگاه متن بھ دوباره و زدم یپلک تعجب با ! 

 

 در یبیعج یلیخ نور خوندم، کامل کھ رو طلسم. برم جلو و بخونم تند تند و ھم سر پشت رو ھاکلمھ کردیم وادارم یبیعج یروین
شد کم وجودم از یزیچ کردم احساس نور شدن محو با شد، محو ھم عیسر یلیخ و اومد جود بھ اطرافم . 

 

بستم رو ھامچشم و نشستم نیزم یرو حالیب. شد محو و تار چشمم یجلو زیچ ھمھ و افتادم نفس نفس بھ . 

 

نشن کینزد من بھ کھ رهیگیم رو ھابچھ یجلو داره امیل اومدیم نظر بھ و دمیشنیم اطرافم از یگنگ یصداھا . 

 

کردمیم یحالیب احساس ھم ھنوز یول شد؛ کمتر جھیگ سر حس کم کم . 

 

کردنیم نگاه من بھ نگران کھ دمیدیم رو ھابچھ و شدم بلند یسخت بھ . 

 

دادمیم ادامھ دیبا نکھیا دونستم،یم رو یزیچ ھی فقط ! 

 

بشم خوشحال یکم شد باعث نیا بود، رفتھ نیب از ھفتم یھیال کردم، نگاه نیزم بھ ! 

 

کردم طلسم اون خوندن بھ شروع دوباره و برداشتم نیزم یرو از بود افتاده دستم از کھ رو کتاب و شدم ششم یھیال وارد . 

 

خوردم نیزم بھ یشتریب شدت با و شد کم وجودم از یشتریب زیچ کردم احساس بار نیا و نور ھمون دوباره . 
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ً یتقر کردمینم احساس یزیچ چیھ با . 

 

*** 

 

است شده منتشر و ساختھ دانلود نگاه تیسا در کتاب نیا  

 

www.negahdl.com 

 

*** 

 

دادمیم ادامھ دیبا بازم یول مھ؛ییجادو قدرت شھ،یم کم ذره ذره وجودم از کھ یزیچ کردمیم احساس چرا دونمینم . 

 

کردم خوندن بھ شروع و دوختم کتاب بھ دنیدیم تار کمی کھ رو ھامچشم شدم، بلند جام از خوران تلو تلو و یسخت بھ . 

 

نشستم نیزم یرو ترتمام چھ ھر یحالیب با بار نیا و رفت نیب از ھم پنجم یھیال . 

 

کردمیم حس رو نیا و بود نمونده برام یقدرت چیھ گھید . 

 

داشتن رو یلعنت طلسم اون دنید ییتوانا فقط ھامچشم نکھیا مثل بود، تار زیچ ھمھ یول کنم؛ نگاه ھابچھ بھ کردم یسع . 

 

 طلسم خوندن بھ شروع. نداشتم ستادنیا یبرا یتوان گھید گرفتم، قرار چھارم یھیال یرو و رفتم جلوتر بودم نشستھ کھ طورھمون
کردم احساس رو درد ھمون و نور ھمون دوباره کردم، . 

 

شھیم کمتر و کمتر یھ داره و شده یباتر ھی مثل من ییجادو قدرت کردمیم احساس. شدیم کم میدرون یروین از یقسمت بار ھر . 

 

گرفتم قرار سوم یھیال یرو و دمیکش جلو رو خودم ھم باز و دوختم گھید یھیال سھ بھ رو ھامچشم . 

 

کردم طلسم خوندن بھ شروع و گرفتم لرزانم یھادست نیب رو کتاب . 
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 ھیثان چند اومد، بند نفسم و دیچیپ بدنم کل تو صاعقھ مثل یدرد بار نیا کھ بودم درد ھمون منتظر کننده، رهیخ نور ھمون دوباره
شد آزاد یبلند غیج با بود کرده ریگ گلوم پشت کھ ھوا از یمیعظ حجم دفعھ کی و موند جھینتیب دنیکش نفس یبرا ھامتالش . 

 

*** 

 

 آتنا

 

دادم فشار ھم بھ محکم رو ھاملب و بستم رو ھامچشم دیکش اما کھ یبلند غیج با . 

 

باشھ اما مراقب تونھیم یک تا گردنبند اون کھ ھستم نیا نگران کنھ،یم تحمل رو یوحشتناک درد بود معلوم . 

 

 یبرا اما بھ شدن کینزد کھ گفت بھمون بود، کرده خکوبیم خودمون یجا سر رو ما یھمھ طلسم با و بود کرده رو نجایا فکر امیل
خطرناکھ اون . 

 

 رو صدامون و ننیبب رو ما نتونن مردم کھ رهیبگ شکل ما اطراف یپوشش شدیم باعث کھ بود کرده اجرا ھم یاگھید یجادو امیل
 .بشنون

 

نیھم کنم، دعا اما یبرا نکھیا جز نبود، ساختھ من دست از یکار یول اومد؛یم بدم بودم شده مجسمھ مثل تیوضع نیا در نکھیا از ! 

 

*** 

 

 اما

 

بترسم شدیم باعث نیا و شھیم کمتر داره ضربانش کھ کردمیم احساس گذاشتم، قلبم یرو رو دستم. زدمیم نفس نفس . 

 

کنم رھا خودش حال بھ رو رهیدا نیا تونستمینم دادم،یم ادامھ دیبا بازم یول بود؛ بدنم داخل درد آثار ھنوز . 

 

بود مونده گھید یھیال دو فقط حاال زدم؛ یدردناک لبخند. دمیرس دوم یھیال بھ و دمیکش نیزم یرو رو خودم . 

 

کردم داشیپ و گشتم کتاب دنبال ھام،دست کمک بھ نیھم یبرا د،یدیم تار ھامچشم . 
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بودن چسبونده ھم بھ چسب با رو کتاب صفحات ھیبق انگار شد،ینم جا بھ جا اصال نظر مورد یصفحھ کھ بود بیعج . 

 

شتریب ھم دردش طورنیھم و بود شتریب دفعات یھمھ از نور د،یرس آخرش بھ یوقت. کردم طلسم خوندن بھ شروع ! 

 

کشھیم رو من آروم آروم و حرکتھ حال در بدنم در یسم کردمیم احساس. رفتم شدن ھوشیب مرز تا و افتادم نیزم یرو . 

 

مردمیم داشتم دیشا زد،یم آروم یلیخ یلیخ گذاشتم، قلبم یرو رو دستم درد با ! 

 

نکردم تموم رو کارم ھنوز من و مونده ییزایچ ھی مییجادو قدرت یباتر از ھنوز یول . 

 

رسوندم رهیدا یھیال نیآخر بھ و دمیکش جلو رو خودم یسخت بھ بودم، افتاده نیزم یرو کھ طورھمون . 

 

 تموم کار نیا بود مصمم ھم کتاب انگار بود، صفحھ ھمون ھنوز. رمشیبگ ھامدست با بتونم تا دمیکش جلو و گرفتم پاھام نیب رو کتاب
 .بشھ

 

داره؟ رو ارزشش ذارم؟یم یچ یپا رو میزندگ دارم من! بکشھ رو من آخر یھیال نیا ممکنھ کردم فکر نیا بھ و بستم رو ھامچشم  

 

ستمیبا دیبا عواقبش ھمھ یپا پس کردم؛ انتخاب خودم کھ بود یراھ نیا و بودم اومده نجایا تا من یول . 

 

شھیم خوب زیچ ھمھ و دارم استراحت یبرا یکاف وقت کار نیا از بعد دادم دیام خودم بھ کردم، باز یسخت بھ رو ھامچشم . 

 

 دمیفھم اومد سراغم بھ درد یوقت گرفت، فرا رو جا ھمھ یاکننده کور نور طلسم، شدن تموم با. خوندم و گرفتم صورتم یجلو رو کتاب
ھیافتنین دست یایرؤ ھی نایا ھمھ کھ . 

 

 رو ھامچشم و کردمیم یسبک احساس کردم، سقوط نیزم عمق بھ یوقت. نکردم احساس رو نیزم دنیلرز کھ بود دیشد یحد بھ درد
برسم آرامش بھ تا بستم . 

 

*** 
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نیآرو  

 

بود ممکن ریغ کار نیا انگار یول بخورم، تکون کنم یسع شد باعث نیزم دنیلرز . 

 

 ساختھ من دست از ھم کار نیھم یول بزنم؛ ادیفر بخوام شد باعث و شھیم شکافتھ داره نیزم شدم متوجھ کھ بودم کردن تقال درحال
 .نبود

 

شد گشاد حد نیآخر تا ھامچشم مردمک رومروبھ یصحنھ دنید با و کردم باز بودم بستھ ترس از کھ رو ھامچشم . 

 

 گھید اما تفاوت، کی با یول شد؛ اولش مثل یعاد ریغ یلیخ زیچ ھمھ بعد و کرد سقوط نیزم شکاف درون اما مونھمھ چشم یجلو
نبود نجایا ! 

 

رمیم بود اما قبال کھ ییجا سمت بھ دارم و شده برداشتھ طلسم کھ دمید اومدم خودم بھ یوقت . 

 

بشھ موفق اومدینم نظر بھ یول کنھ؛ آروم رو آتنا کردیم یسع سارا . 

 

 یزیچ چیھ از یاثر یول دم،یکش جا ھمھ رو دستم و نشستم نیزم یرو بھت با. شد بیغ ما یھاچشم یجلو اما کھ کردمینم باور
یچیھ ،ییجادو رهیدا نھ و یترک نھ نبود، ! 

 

 خودم بھ بود، برگشتھ چپ سمت بھ کھ امیل صورت اون متعاقب و آتنا غیج یصدا با. بوده شکل نیھم بھ اول از زیچ ھمھ کھ انگار
 .اومدم

 

گفت امیل بھ رو ادیفر با آتنا : 

 

خطرناکھ کار نیا کھ یدونستیم خوب! یعوض یتو - . 

 

گفت داد با امیل : 

 

دونستمینم یچیھ من - ! 
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نگفت بھش یچیھ امیل اما رفت؛ نشونھ رو امیل صورت چپ سمت بار نیا و برد باال رو دستش آتنا ! 

 

گفت بودم دهیند حاال تا کھ یخشم با آتنا : 

 

 ،یھست دورو یعوض ھی فقط تو ،یگفت دروغ ما یھمھ بھ تو ،یبکش رو اما یخواستیم تو ،یھست یکیتار یفرمانروا افراد از تو -
گمشو چشمم یجلو از ! 

 

کرد ھیگر بلند یصدا با و گرفت رو صورتش ھاشدست با و نیزم یرو نشست آتنا . 

 

زدم صورتش بھ رو مشتم نیاول و شدم ورحملھ امیل سمت بھ د،یکش شعلھ وجودم یتو خشم . 

 

زدم ادیفر . 

 

یعوض برگردون رو اما گردون، برش - ! 

 

اومدیم فرود بدنش یرو ھم سر پشت ھاممشت یول ره؛یبگ رو من یجلو کھ کرد یسع امیل . 

 

کرد استفاده مسخرش یجادوھا اون از ھم باز کنم فکر کرد، پرت عقب بھ رو من یبیعج یروین دفعھ ھی . 

 

گفت و ستادیا من سر یباال تیعصبان با امیل : 

 

ستین من دست اما برگشتن درضمن نداره، یربط چیھ من بھ و خواست خودش اما کھ بود یزیچ نیا - . 

 

داد ادامھ و زد یکن خورد اعصاب پوزخند . 

 

بدم انجام براش تونمینم یکار چیھ من! ناکجاآبادهِ  داخل االن اون! دارم؟ خبر اون یجا از من یکرد فکر - . 

 

گفت و کرد پاک رو لبش یگوشھ خون : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفت و کرد آتنا بھ ینگاھ. کنم کمک بھتون خوامیم یول - : 

 

ستمین یکیتار یفرمانروا جاسوس من - . 

 

داد ادامھ و بست رو ھاشچشم . 

 

میکن دایپ رو اما یجا میکن یسع و میکن فکر دیبا - . 

 

گفت خشم با سارا : 

 

آره؟ م؟یکن اعتماد تو بھ دوباره کھ میاحمق انقدر ما یکرد فکر ؟یبزن گول رو ما یدار یسع بازم -  

 

گفت و زد یلبخند خونسردانھ امیل : 

 

 ھم با ما بشم، ھمراه شما با پادشاه قصر از بردنتون یازا در کھ داده قول من بھ اما چون د؛یکن اعتماد من بھ نیمجبور شما یول -
میبست مانیپ ! 

 

گفت گشاد حد از شیب یھاچشم با سارا : 

 

نیبست مانیپ - ! 

 

*** 

 

نیآرو  

 

نداره امکان نیا: گفت بود متعجب کھ یجور ھمون سارا ! 

 

میبست مانیپ ما داره، امکان: گفت و کرد یمرموز خنده امیل . 
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ن؟یبست مانیپ یچ یعنی ھ؟یچ منظورتون: گفتم  

 

 اتفاقات اصال ینکن عمل یداد کھ یقول بھ و یبشکن رو مانیپ اگھ و شھیم انجام جادو با کھ محکمھ قول ھی بستن مانیپ: گفت امیل
بود نخواھد انتظارت در یخوب . 

 

دونھینم مانیپ از یچیھ اصال اِما یول: گفت سارا . 

 

کرد قبول اون و گفتم بھش من: گفت امیل . 

 

م؟یدینفھم ما کھ دیکرد رو کار نیا یک شما اصال. بزن گول رو گھید یکی برو کنم،ینم باور کھ من: گفت سارا  

 

بگم بھتون شھینم ھم رو زیچ ھمھ و نفھمھ یکس بود قرار: گفت و زد یمرموز لبخند امیل . 

 

بزن گول رو گھید یکی برو کنم،ینم باور من: زد داد سارا . 

 

 شک قول نیا شدن شکستھ با یول باشھ؛ فتادهین براش یاتفاق االن تا اِما دیشا ،یدار دوست جور ھر باشھ: گفت یبدجنس لحن با امیل
یریبپذ رو سکشیر یتونیم! بشکن رو مانیپ نیا یبکش رو اما کھ یدار دوست اگھ حاال! رهیمیم کھ ندارم . 

 

لعنت! امیل تو بھ لعنت: گفت و کرد مشت رو ھاشدست سارا . 

 

کنمیم تحمل رو تو اما خاطر بھ فقط و فقط من . 

 

کردیم ھیگر داشت ھنوز ھیبق بھ توجھیب آتنا . 

 

آتنا؟: گفتم و گذاشتم فشیظر یشونھ یرو رو دستم و نشستم نیزم یرو کنارش رفتم  

 

کرد نگاه من بھ اشکش از پر یھاچشم با و آورد باال رو سرش . 

 

آورد رحم بھ رو دلم معصومش یھاچشم نیا با کھ افتادم زندان یتو روز اون ادی . 
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شھینم درست یکار ھیگر با گھ،ید بسھ: گفتم و گذاشتم لرزونش یھادست یرو رو دستم . 

 

 اون ،منھ یزندگ یھمھ اون! دیبزن حرف اما مرگ درمورد راحت قدرنیا دیتونیم طور چھ شما: گفت دیلرزیم کھ ییصدا با
ندارم رو یکس چیھ اما جز بھ من خواھرمھ، . 

 

کرد ھیگر دوباره و گرفت ھاشچشم یجلو رو ھاشدست . 

 

 کھ ھنوز م،یکن داشیپ و میبگرد دیبا ما سالمھ، سالمھ اما! آتنا باش ساکت! سسسیھ:گفت و کرد بغلش و نشست کنارش سارا دفعھ نیا
فتادهین یبد اتفاق . 

 

نیزم اعماق داخل کرد سقوط ما چشم یجلو اما! بشھ یچ یخوایم گھید: گفت آتنا . 

 

دیکن داشیپ دیخوایم یجور چھ شما! نمیبینم اما از یاثر چیھ من و شده اولش مثل زیچ ھمھ نجایا ! 

 

بھت دمیم قول. میکنیم داشیپ ما آتنا، ھست یراھ ھی شھیھم: گفت و گرفت رو آتنا دست سارا . 

 

 اون از بعد! میدینخواب اصال ما کھ ھست حواستون م،یکن استراحت میبر دیبا گھید ھابچھ. آتنا بسھ ھیگر: گفت آباد ناکجا از امیل دفعھ ھی
میگردیم اما دنبال میریم . 

 

*** 

 

 آتنا

 

 یجور چھ درضمن نجا،یا برگرده دوباره اما دیشا. خورمینم تکون نجایا از من د؟یگیم دیدار یچ: گفتم و دادم تکون رو سرم تند تند
ھیحال چھ در اونجا اما دیدونینم یوقت دیکن استراحت دیتونیم ! 

 

 شما یھمھ از شتریب من. ندارم رو شما با یدشمن قصد من آتنا،: وگفت کرد نگاه ھامچشم بھ میمستق و نشست نیزم یرو کنارم امیل
 من دیبد اجازه تا کنم رفتار تند کمی شما با شدم مجبور کردم، شنھادیپ رو راه نیا چرا کھ کنمیم سرزنش رو خودم و ھستم اما نگران

کنمیم درکت من نداره، یاشکال چیھ یباش نجایا یخوایم تو اگھ و کنم جبران رو کارم و کنم کمک بھتون ھم . 

 

شھیم کیتار داره ھوا گھید م؟یبخواب نجایا رو شب کھ دیموافق شما: گفت و کرد نیآرو و سارا بھ رو . 
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موافقم من ھ،یخوب فکر آره: گفت سارا . 

 

موافقم ھم من: گفت نیآرو . 

 

آتنا؟ یچ تو: گفت و کرد نگاه من بھ امیل  

 

موافقم ھم من: گفتم و بستم رو ھامچشم . 

 

کنم باز رو ھامچشم کھ شد باعث و گرفت رو دستم امیل . 

 

آتنا کن اعتماد من بھ: گفت و زد زل ھامچشم بھ میمستق . 

 

گھینم دروغ یخاکستر یایدر نیا کھ کنمیم احساس. کنھ اعتماد امیل بھ کھ داشت حق اما نمیبیم کنمیم فکر کھ حاال . 

 

باشھ: گفتم و آوردم رونیب ھاشدست نیب از رو دستم . 

 

بخواد مھمون دلشون ھانگھبان کھ نکنم فکر. میکن یمخف رو خودمون دوباره کھ بھتره: سارا ! 

 

کن اجرا یکار محکم یبرا طلسم تا چند ھم تو دم،یم انجامش من باشھ: امیل . 

 

شد کار مشغول و داد تکون سر تیجد با سارا . 

 

خوبھ؟ اما حال نظرت بھ ن،یآرو: گفتم بود نشستھ کنارم کھ نیآرو بھ  

 

 دونمیم من اد،یب بر مشکالت پس از تونھیم ھ،یقو اما...آره: گفت بعد ھیثان چند رفت، فرو فکر بھ و دیکش ھم در رو ھاشابرو نیآرو
خوبھ حالش کھ . 

 

 شھیھم. بشم جادوگر یروز کھ کردمینم فکر وقت چیھ افتاد، اتفاق عیسر قدر چھ زیچ ھمھ کھ کردم فکر نیا بھ و دادم تکون یسر
باشھ ھاداستان مال فقط ھااتفاق نیا کھ کردمیم فکر . 
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 اون باشم؛ نداشتھ یفکر آرامش ھم لحظھ کی کھ شدیم باعث نیا و ھیحال چھ در االن دونمینم. نبود ھم اما گھید حاال دم،یکش یآھ
بود من یخانواده عضو تنھا . 

 

ترسرد نطوریھم و بود شده کیتار گھید ھوا حاال کردم، نگاه اطراف بھ . 

 

بود کننده رهیخ و ییجادو یلیخ ییجورا ھی کردم، نگاه بود کرد درست جادو با سارا کھ یآتش یھاشعلھ درخشش بھ ! 

 

ن؟یآرو شھیم یچ راه نیا آخر: کردم زمزمھ  

 

دونھینم کس چیھ واقع در آتنا، دونمینم ھم من کھ ھیزیچ نیا: گفت و دیکش یآھ نیآرو .  

 

*** 

 

کردم باز رو در و اومدم باال ھاپلھ از عجلھ با . 

 

رزا...رزا: زدم داد و دمیدو ھاپلھ راه سمت بھ مھیسراس  

 

بود شده زونیآو نرده از گرفتم، باال رو سرم و دمیشن باال از رو صداش . 

 

یزنیم داد یدار شده یچ بلھ - ! 

 

کجاست؟ تایر یدونینم تو -  

 

یترسوند منو! ؟یزد داد ینجوریا کھ شدهیچ حاال.رهینم یاگھید یجا روزھا نیا گھ،ید نھیرزمیز داخل حتما - ! 

 

شده کینزد ھامونمرز بھ یلیخ دشمن دهیرس خبر: گفتم و کردم مشت رو ھامدست . 

 

نداره امکان نیا: گفت و ستادیا صاف کرد، گرد رو ھاشچشم رزا ! 
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ستادمیا کنارش و رفتم باال ھاپلھ از سرعت بھ . 

 

کنھ نفوذ کشور داخل بھ جنگ ممکنھ میبکن یکار مینتون اگھ. شده شکستھ ییجادو یھاحلقھ - . 

 

کننیم کاریچ دارن جااون ما یھاسرباز پس: گفت و شد وارد و رفت جلسھ اتاق سمت بھ رزا ! 

 

دارن ھااون درضمن ھستن، ادیز یلیخ دشمن یھاسرباز گفت نیآدر - ... 

 

شدینم باورم ھم خودم یحت کردم، قطع رو حرفم ! 

 

؟یچ ھااون: گفت کردیم پھن اتاق وسط زیم یرو رو بزرگ نقشھ نکھیا نیح در رزا  

 

کننیم استفاده ھامرده از دارن ھااون گفت نیآدر - . 

 

؟یگفت یچ تو! ؟یچ: گفت داد با و ستادیا حرکت از گذاشتیم نقشھ یرو رو ھانشان داشت کھ رزا ! 

 

کنھیم استفاده ھااون از و ارهیم رونشونیب قبر از کنھ،یم زنده رو ھامرده داره دشمن ارتش! ؟یزنیم داد چرا: گفتم جانب بھ حق . 

 

پس شھ؛ینم زنده مرده کھ ییجااون از: گفت رزا ... 

 

دیفھم رو موضوع عیسر یلیخ رزا . 

 

اسکلت ھیشب یزیچ ھی ھستن، متحرک مرده ھی فقط ھااون ،بلھ: وگفتم دادم تکون رو سرم . 

 

گفت و کرد فرو موھاش داخل رو ھاشدست و نشست زیم دور یھایصندل از یکی یرو رزا : 

 

م؟یکن کاریچ دیبا ما !گرفت شھینم رو ھامرده اون یجلو -  
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میکن صحبت اون با دیبا ما برداره، ھودهیب کار اون از دست تایر گھید کھ بھتره - . 

 

شترهیب ما ھمھ از شتجربھ اون م،یبزن حرف ھم یآن با کھ بھتره د،یشا - . 

 

اریب رو یآن برو ھم تو تا،یر دنبال رمیم من! ؟ینشست چرا پس - . 

 

ھا؟فرمانده دنبال رهیم یک پس -  

 

میبر دیبا کن عجلھ من، با اون - . 

 

خداحافظ باشھ،: گفت و داد تکون یسر . 

 

 .خداحافظ -

 

بودم نیرزمیز در یجلو اون از بعد و بودند شده یقاط ھاشرنگ کھ شد ینقاش بوم مثل ھامچشم یجلو جلسھ اتاق . 

 

*** 

 

 و بود گرفتھ رو منطقھ دور تا دور یمشک پارچھ کی مانند جنگل. کردیم نگاه رونیب یخاکستر و آلود مھ یھوا بھ پنجره پشت از
کردیم جادیا یکس ھر یبرا ترسناک ییفضا . 

 

مرگ ملکھ یبرا نھ اما ! 

 

زد نیزم یرو یکولھ و کج یھاقبر بھ یدردناک لبخند . 

 

شد باز یبلند یصدا با سالن در . 

 

 وارد دیندار حق من بھ ازاطالع قبل گفتم ھااحمق شما بھ بار صد: بشھ شکستھ قصر ترسناک سکوت شد باعث کھ دیکش یبلند ادیفر
دیبش . 
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دارم...دا یمھم خبر...خـ...من یبانو..بانـ دیببخش...بـ: گفت پتھتتھ با دیلرزیم ترس از کھ لینا . 

 

کرد نگاه لینا یھاچشم بھ میمستق و دیچرخ سمتش بھ زن . 

 

دیچیپ سالن در او درد از پر ادیفر کھ دینکش یطول . 

 

نھیھم اربابت دستورات از یچیسرپ جھینت: گفت و زد یترسناک لبخند زن . 

 

کرد یانالھ و افتاد نیزم یرو حالیب لینا ھیثان چند از بعد . 

 

گرفت قرار پنجره یروبرو دوباره و رفت باال سالن کوچک یھاپلھ از زن . 

 

یبگ رو خبرت اون یتونیم حاال خب،: گفت یسرد لحن با . 

 

دیخواستیم کھ یجور ھمون افتاد، ریگ دخترِ : گفت دیلرزیم درد از کھ ییصدا با لینا . 

 

؟یزد ھم بھ رو من آرامش دونستمیم ھم خودم کھ مسخره خبر نیخاطرا بھ! ابلھ: شکست رو قصر سکوت زن بلند ادیفر دوباره ! 

 

من یبانو دیببخش رو من: گفت لینا . 

 

؟یدیفھم ،یشیم گم من یھاچشم یجلو از االن نیھم: گفت یزیآم دیتھد لحن با و برگشت زن  

 

من یبانو بلھ،: گفت و رفت سالن در سمت و شد بلند خود یجا از یسخت بھ لینا . 

 

 انگار کرد، نگاه رونیب بھ و گذاشت خاک و گرد از پر پنجره یرو را دستش و برگشت پنجره سمت بھ لینا بھ تفاوتیب مرگ ملکھ
بود او از یجزئ ھم قصر از خارج یکیتار .  

 

*** 
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15 قبل سال : 

 

میبزن حرف گھید ھم با یجد دیبا تا،یر: گفت و کرد نگاه کردیم یباز قصر اطیح در کھ ییموطال بچھ دختر خندان صورت بھ . 

 

مادر؟ ھیچ منظورت: گفت و دیدرخش سبزش یھاچشم  

 

بمونھ نجایا کھ خطرناکھ نیا از شتریب گھید: کرد نگاه روبرو یمنظره بھ و دیکش یآھ . 

 

امنھ نجایا جاش اون یول: گفت و زد کنار را بودند گرفتھ قرار شیھاچشم یجلو کھ ییموھا از یادستھ یعصب یحالت با تایر . 

 

 روین نیا.شھیم شتریب شییجادو قدرت داره روز بھ روز! نیبب رو دختر نیا تو ؟یچ مردم یول امنھ بچھ اون یجا! تایر نباش احمق -
 دنبال نایال فقط کھ یدونیم خوب خودت ،یبنداز خطر بھ رو ـناه گـیب مردم جون یتونینم تو بکشھ، نجایا بھ رو یکس ھر تونھیم

ستین بچھ اون . 

 

 و ما یبرا اصال نیا و کشونھیم نجایا بھ رو یثیخب یروین ھر رباآھن مثل دختر نیا قدرت. ھستن اون منتظر کھ وقتھ یلیخ ارواح
ستین خوب خودش یحت و نیسرزم نیا ! 

 

کنھینم کار گھید عقلم کھ من! مادر بگو تو! میکن کاریچ دیبا: گفت و کرد مشت را شیھادست تایر . 

 

تایر داره راه ھی فقط: گفت شمرده شمرده و آرام یلیخ . 

 

ھ؟یچ راه ھی اون و -  

 

میکنیم سرکوب رو روین اون - . 

 

ممکنھ ریغ کار نیا یول: گفت و گرفت را تایر نگران یافھیق یجا وحشت ! 

 

نداره وجود یممکن ریغ چیھ یدار رو جادو قدرت یوقت تا،یر باشھ ادتی رو نیا - . 

 

*** 
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گرفت فرا رو قصر یجا ھمھ شھیش شکستن یصدا اون از بعد و دیکش ادیفر یعصبان یاافھیق با . 

 

ادموند یکردیم یغلط چھ جااون تو پس: زد داد و رفت مقابلش اھپوشیس مرد سمت بھ شده قرمز یھاچشم با . 

 

 نیھمچ خوانیم ھااون دونستمینم کھ من! ؟یشد یعصبان قدرنیا چرا نا،یال اوه: گفت و انداخت باال یالیخیب با را شیھاشانھ ادموند
منم؟ مقصر مگھ! بدن انجام رو یکار ! 

 

حاال نیھم خوامیم رو دختر اون من. ارین زبون بھ فتیکث دھن اون با رو من اسم: دیغر خشم با زن . 

 

 بھتر رو ھانیا کھ تو! نایال باشھ تونھیم ییھرجا اون نھ،یسرزم نیا از رونیب االن اون: گفت و چرخاند حدقھ در را چشمانش ادموند
یدونیم . 

 

بدونم خوامینم دونم،ینم نھ: دیکش غیج خشم با . 

 

گردهیبرم اون وقت اون برسھ، زمانش تا میکن صبر کھ بھتره: گفت متیمال با مرد . 

 

شتریب یھاقدرت با: داد ادامھ و زد یاقھقھھ ! 

 

*** 

 

 اما

 

شدیم شتریب و شتریب اطرافم یھاپچ پچ یصدا . 

 

یکنیم دارشیب یدار شو، ساکت کایار اوه - ! 

 

ینشد خستھ زدن غر از وندا یوا - ! 

 

کنھیم غرغر ھارزنیپ مثل وندا کا،یار توئھ با حق - . 
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سالمھ 320 فقط من. رزنیپ نگو من بھ گفتم بار صد - ! 

 

کرد اعتراف باالخره وندا! دیشنویم من یخدا اوه - . 

 

دمید رو یرنگ یخاکستر بلند سقف و کردم باز رو ھامچشم زحمت بھ . 

 

بکنم یبلند نالھ و چھیبپ بدنم یتو یبد درد شد باعث کھ نمیبش خودم یجا سر کردم یسع . 

 

نشده خوب حالت ھنوز تو جون دختر واشی اوه،: گفت سرم پشت از یازنانھ یصدا . 

 

نمیبش جام سر کھ کرد وادار رو من یبیعج یروین . 

 

شدم خشک خودم یجا سر ترس از و کردم باز بودم بستھ درد از کھ رو ھامچشم . 

 

ریتصو داخل ابھت ھمون با بودند، ستادهیا من یجلو درست جادوگر ھفت! دمیدیم یچ . 

 

یباش نشده شوکھ یلیخ دوارمیام. ھستم وندا من: گفت و اومد سمتم بھ داشت یبلند یمشک یمو کھ یزن ! 

 

نشھ؟ شکوه چارهیب نیا یدار انتظار واقعا تو! وندا: گفت یقدبلند مرد  

 

رفت وارید کنار یصندل سمت بھ قرمز یموھا با یجوان دختر . 

 

بود زونیآو وارید از کھ یرنگ یخاکستر یھاپارچھ و بلند یلیخ سقف با یتاالر. انداختم اطرافم بھ ینگاھ . 

 

میکرد عادت بھش کھ وقتھ یلیخ ما یول ره؛یدلگ کمی: گفت و نشست اون یرو و گذاشت من یجلو رو یصندل قرمز مو دختر اون . 

 

ھستم کایار ھم من: داد ادامھ و زد یلبخند . 
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کجاست؟ نجایا! فھممینم من: گفتم و کردم نگاه بودند ستادهیا من یروبرو کھ یزن سھ و مرد چھار بھ جیگ  

 

ھستم جک من جون دختر یفھمیم یزود بھ: گفت بود داده ھیتک وارید بھ کھ ییطال یموھا با یمرد . 

 

 ما و کشھیم طول یلیخ میکن یمعرف رو خودمون یکی یکی میبخوا اگھ: گفت و اومد جلو بود کرده یمعرف وندا رو خودش کھ یزن
یشد آشنا جک و کایار با خب،. میندار رو کارھا نیا وقت . 

 

توماسھ نیا: گفت و کرد اشاره بلند قد مرد بھ و برگشت . 

 

ناستیسل ھم نیا: گفت و ستادیا رهیت یاقھوه یموھا با یزن کنار . 

 

جان و وانیا: گفت و کرد اشاره بودند ساکت االن تا کھ گھید مرد دو بھ . 

 

 انتخاب دختر اِما،. میشناسیم رو تو ما یھمھ و: گفت شده زیر یھاچشم با و گذاشت من شونھ یرو رو دستش و برگشت من سمت بھ
 !شده

 

دیھست روح فقط شما کردمیم فکر خبره؟ چھ جانیا فھمم،ینم من! دیکن صبر: گفتم و دادم تکون رو سرم جیگ ! 

 

میستین روح ما جون، دختر یکرد اشتباه: گفت و داد تکون یسر تأسف با وندا . 

 

میباش روح میبخوا کھ مینمرد ھنوز ما نیبب: داد ادامھ و کرد باز رو ھاشدست . 

 

نیھم! شده ادیز ما سن کمی انگار فقط میھست خودمون ما آره،:گفت و زد یپوزخند جک ! 

 

 یتلھ چھ: گفت وارید بھ رهیخ و داد تکون رو قرمزش یفرفر یموھا بود، رفتھ فرو خودش یاھایرو در انگار کھ یحالت با کایار
یشد یزندان نجایا ھم تو حاال! یجالب ! 

 

 من کردن یزندان قصد کنمینم فکر! ست؟ین شما معبد مگھ جانیا یول شدم؟ یزندان: گفتم و زدم ھم بھ بار چند تعجب با رو ھامچشم
برم دیبا من د؛یباش داشتھ رو . 
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 ادیبرم یکس ھر از یکار ھر روزھا نیا: گفت و اومد جلو بود، نزده یحرف تاحاال و بود کرده شیمعرف وانیا وندا، کھ یمرد
 .دخترجون

 

 بار چند. خوردم جا کردیم نگاه من بھ لبخند با کھ نایسل دنید با دم،یچرخ راست سمت بھ و کردم احساس کنارم رو ھوا خوردن تکان
اومد نجایا بھ یک اون خودشھ، بشم مطمئن کھ زدم پلک ! 

 

میندار رو شده انتخاب دختر بھ رسوندن آزار قصد ما یول وانھ؛یا با حق: گفت و زد یچشمک نایسل . 

 

افتھیم یاتفاقات چھ داره جا نیا! شدم ھم ترجیگ بودم جیگ ! 

 

 دیکل دنبال و بشکنم رو جادو رهیدا کردم یسع و باشھ نجایا دیکل کھ کردمیم فکر من دینیبب: گفتم و کردم بستھ و باز آروم رو ھامچشم
ن؟یبد من بھ کامل حیتوض ھی شھیم! شدم مواجھ شما با یول بگردم؛  

 

یکرد ریگ تو. ستحقھ ھی شھمھ ھ،یسادگ نیھم بھ: گفت داشت کھ یحالت ھمون با کایار ! 

 

 یوا: گفت و دیچیپ قرمزش رنگ خوش لباس اطراف رو اون و رفت وارید از زونیآو یھاپارچھ سمت بھ و شد بلند حالت ھمون با
خوب چھ! میدار دیجد مھمون ! 

 

 ینجوریا دفعھ ھی ھاوقت یبعض ،یبکن یتوجھ یلیخ خوادینم ستین مھم: گفت و داد تکون یسر کرد، نگاه کایار بھ تاسف با نایسل
شھیم . 

 

ستین ادشی یچیھ و گردهیبرم اولش حالت بھ دوباره بعد میکرد عادت بھش گھید ما: گفت و دیخند توماس . 

 

دیخند زیر زیر و داد تکون عقل نداشتن یمعن بھ و گذاشت سرش کنار رو ھاشدست . 

 

 کھ یجور اون زیچ چیھ ؛یبدون رو زیچ ھمھ دیبا ییجانیا کھ حاال کمھ، یلیخ وقت: گفت و گذاشت من یشونھ یرو رو دستش وندا
ستین یکنیم فکر تو . 

 

درستھ؟ نیا بدم، نجات رو اتیح آب دیبا کھ کردمیم فکر من افتھ؟یم داره یاتفاق چھ! دیببخش: گفتم  
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 ھر در کھ بگم دیبا اتیح آب مورد در:گفت و دیکش یآھ و نشست بودن گذاشتھ اون یرو رو من کھ یکوچک تخت یرو کنارم وندا
 یھاراز کھ یبزرگ دروغ. ھستن بزرگ دروغ ھی ھااون یھمھ ھستن، یاھودهیب یھازیچ ھادیکل و کرد براش شھینم یکار حال

بپوشونھ رو یتربزرگ . 

 

دادم فشار گھید ھم یرو محکم رو ھاموپلک دیکش ریت سرم دفعھ ھی . 

 

کردم یانالھ و گذاشتم سرم یرو رو دستم . 

 

 یعاد جادوگر ھی اگھ ،یداد دست از یادیز ییجادو یانرژ ھ،یعیطب نیا: گفت و داد فشار و گذاشت ھامشونھ یرو رو ھاشدست وندا
یمردیم حتما یبود . 

 

بست رو ھاشچشم و گذاشت من یشونیپ یرو رو دستش و اومد جلو نایسل . 

 

: گفت و گرفت رو من محکم وندا کھ بخورم تکون خواستم و دمیترس. شدیم وصل من بھ اون بدن از کھ دمید رو یرنگ یآب یھارشتھ
کنھیم درمانت داره اون ست،ین یمشکل نترس . 

 

کرد باز رو ھاشچشم و برداشت رو دستش نایسل کھ گذشت ھیثان چند . 

 

نبود درد اون از یخبر گھید تعجب کمال در . 

 

کھ؟ یدونیم...وجودمھ یتو منھ، یاصل قدرت نیا. ھستم درمانگر ھی من: گفت و زد یلبخند  

 

داشتن یدرون قدرت کھ ییھااون بود؟ خاص یھاجادوگر نسل از اون یعنی دادم، تکون یسر جیگ ! 

 

یبدون رو زیچ ھمھ کھ وقتشھ. وقتشھ گھید اما خب: گفت وندا . 

 

اتیح آب و میزدیم حرف ییھاراز درباره میداشت کھ اومد ادمی دفعھ ھی . 

 

ھ؟یچ منظورتون درستھ؟ دیزدیم حرف ھادیکل درباره نیداشت شما: گفتم  
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. ھستن برتر نسل کی ھااون درواقع. کنن جادو توننینم و دارن یدرون یھاقدرت کھ ھستن جادوگرا از یگروھ اما نیبب: گفت وندا
 رو فکر طرز نیا داشتن حق البتھ کنن،یم بد یکارھا ھاشونقدرت با و ھستن نیاطیش ھااون کھ کردنیم فکر مردم شیپ ھاقرن

کردنیم استفاده سوء داشتن کھ یقدرت از ھاجادوگر نیا از یبعض چون باشن؛ داشتھ . 

 

بدم حیتوض کامل بذار: گفت وندا کھ بزنم یحرف خواستم . 

 

کشتن رو شونیادیز عده و شدن متحد ھاجادوگر نیا ھیعل ھم با ھمھ مردم: داد ادامھ . 

 

 رحم ھم ھابچھ بھ یحت بودن، کرده لیتبد خون حمام بھ رو جا ھمھ طور چھ کھ رهینم ادمی وقت چیھ: گفت و بست رو ھاشچشم
کردنینم . 

 

شدن یمخف شھیھم یبرا ھااون نشدن، دهید وقت چیھ کنن فرار بودن تونستھ کھ یکم عده و نموند زنده کس چیھ بایتقر نسل اون از . 

 

ستن؟ین ایدن نیا یھانیسرزم تنھا نیسرزم ھفت نیا کھ یدونیم: گفت من بھ رو و کرد قطع رو حرفش  

 

ھست؟ ھم یاگھید نیسرزم ھانیسرزم نیا از ریغ مگھ! نھ: گفتم بود زده کھ ییھاحرف از شوکھ  

 

جون دختر داره وجود کھ معلومھ: گفت و دیکش موھاش بھ یدست بود گرنظاره ساکت فقط حاال تا کھ جان . 

 

 بھ حاال تا کھ داشتھ وجود یکس کمتر. ھستن دور نجایا از یلیخ یلیخ ھانیسرزم ھیبق و ھستن ھم گھید نیسرزم دو آره: گفت وندا
 یتوان و شده ریپ گھید یول داره؛ تعلق یآن بھ ھم یکی اون و ناستیال بھ متعلق شیکی گفتم کھ ینیسرزم دو اون خب.باشھ رفتھ اونجا
کنھیم حکومت اون بر دخترش تایر اما نمونده براش . 

 

شد رد بدنم از یقو برق انیجر انگار تایر اسم دنیشن با . 

 

ست؟ین من مادر اون تا؟یر: گفتم عیسر  

 

دمیم حیتوض برات رو زیچ ھمھ نکن، عجلھ: گفت و زد یلبخند وندا . 

 

ینبود ھنوز تو کھ یوقت...شیپ وقت یلیخ قبل، ھاسال بھ گردهیم بر ماجرا: گفت و شد رهیخ روبرو بھ . 
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 ھااون. بود گرفتھ فرا یکیتار رو وجودشون ھمھ و بودن رحمیب ھااون. کردنیم حکومت یکیتار نیسرزم بر نایال مادر و پدر
وستنیپیم اونھا بھ بودن قدرت تشنھ کھ ییکسا و داشتن یادیز قدرت . 

 

بود گرفتھ شیپ در رو مادرش و پدر راه و بود سالھ ده موقع اون نایال. گرفتیم بر در ھم رو گھید یجاھا داشت یکیتار . 

 

نطوریھم ھم ادموند قلوش دو برادر . 

 

داشتن قرار خاندان نیا رأس در نایال مادر و پدر یول بودن؛ یبزرگ خانواده ھااون . 

 

 و کرد ھااون با یادیز یھاجنگ اون بود، یکیتار نیسرزم سرسخت مخالفان از یکی کرد،یم حکومت یاگھید نیسرزم بھ کھ یآن
بود ترقدرتمند یلیخ اهیس یروین یول ره؛یبگ رو جلوشون کرد یسع . 

 

اومد وجود بھ کھ بود یمشکالت ھمھ آغاز نیا و یباش داشتھ یابد یعمر شھیم باعث کھ ساختن یمعجون ھااون دیرس خبر کھ نیا تا . 

 

 صاحب و بخورن رو اون شد کامل ماه یوقت کھ کردن صبر و کردن پنھانش قصر یجا نیبھتر در معجون، شدن ساختھ از بعد
بشن یابد یعمر . 

 

کرد حملھ جا اون بھ داشت کھ یسپاھ نیتربزرگ با و شد نیخشمگ یلیخ دیفھم رو موضوع نیا یآن یوقت . 

 

 یوقت شھ،یم موم و مھر جادو با و شھیم انتخاب یامحوطھ بشھ جنگ قراره یوقت نجایا ن،یبب: گفت و کرد نگاه من بھ میمستق وندا
یبجنگ ریشمش دیبا و داد انجام شھینم ییجادو چیھ افتھیم اتفاق نیا . 

 

 ھی نیا. بشھ انجام یشتریب و شتریب یھاحقھ و ترعیوس یلیخ تونھیم تلفات باشھ وسط جادو یپا اگھ وگرنھ ستعادالنھ جنگ ھی نیا
ھاستنیسرزم ھمھ نیب توافق . 

 

کرد حملھ ھااون بھ کار نیا انجام بدون یآن یول . 

 

 ادموند و نایال فقط و شدن کشتھ خانواده اون یھمھ. کرد رو کار نیتربد یآن. بود یارحمانھیب جنگ: داد ادامھ و دیکش یقیعم آه
نکرد داشونیپ یول گشت؛ دنبالشون رو جا ھمھ یآن کنن، فرار تونستن . 

 

داد ھیھد ادموند و نایال بھ رو انتقام عطش کارش نیا با یول بشھ؛ نیخشمگ قدراون یآن کھ بود شده باعث یچ دونمینم . 
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؟یدونیم رو زھایچ نیا کجا از تو! کن صبر: گفتم  

 

 نیسرزم نیا یھاماجرا ھمھ شاھد کھ ھست قرن سھ بایتقر االن دارم، یابد یعمر و جون دختر ھستم الھھ من: گفت دویخند وندا
 .بودم

 

ریاخ سال چند نیا جز بھ البتھ: داد ادامھ و کرد یاخم . 

 

ھستن؟ تو مثل ھم ھیبق پس یاالھھ تو اگھ: گفتم  

 

میرسیم ھم اونجا بھ کھ داره یطوالن ھیقض م،یھست نیسرزم ھفت نیا یھاپادشاه و الھھ ما آره: گفت و داد تکون یسر وندا . 

 

کنھ کمک ادیب یکی! خبره چھ نجایا: گفت بده نجات بود دهیچیپ اطرافش بھ کھ ییھاپارچھ دست از رو خودش کردیم یسع کھ کایار ! 

 

خودتھ کار شھمھ اد؟ینم ادتی: گفت و رفت کایار سمت بھ و داد تکون یسر وانیا . 

 

 نیتریقو و نیبھتر ما داشت؛ میخواھ جاودانھ یعمر و میشیم انتخاب ما: گفت من بھ رو و کرد وندا بھ یکوتاھ نگاه توماس
خواستینم رو نیا نایال یول م؛یبر باال جھان بھ بود قرار ما م،یھست نیسرزم نیا جادوگران . 

 

یکنیم جشیگ یدار دمیم حیتوض بھش خودم کن صبر کن، صبر: گفت وندا ! 

 

بود کرده ھنگ بودم دهیشن کھ یدیجد داستان ھمھ نیا از مغزم ! 

 

 شما خواستھینم چرا اونھ؟ از حرف شھمھ کھ ھیک نایال نیا دیبگ من بھ شھیم: گفتم و کردم فرو دمیجد یمشک یموھا داخل رو دستم
ن؟ینرفت ترزود چرا ن،یھست نجایا کھ ستین وقت یلیخ شما مگھ ن؟یبر بود قرار کھ ییجا بھ  

 

بودم؟ کجا خب ؛یبفھم کھ نمونده یلیخ: گفت وندا  

 

کردن فرار ادموند و نایال: گفتم و کردم یپوف . 
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خودشھ! آھان: گفت وندا ! 

 

 نشیسرزم بھ ھابچھ و معجون بدون و کرد تصرف رو یکیتار نیسرزم یآن: گفت و نشست صاف و خورد جاش سر یکوچک تکان
 یراحت بھ انتقام یھاشعلھ یول شده؛ تموم زیچ ھمھ گھید کھ کردیم فکر اون گرفت، یبزرگ جشن یروزیپ نیا خاطر بھ و برگشت
شنینم خاموش . 

 

دوباره رو خودشون نیسرزم کھ داشتن قصد و شدن بزرگ یآن دختر تا؛یر با ھمراه برادرش و نایال  

 

رنیبگ پس . 

 

 یعھده از ریپ و تجربھ با جادوگران از یلیخ کھ دادیم انجام رو یقدرتمند یھاجادو چنان داشت سال پنج و ستیب تنھا نایال کھ نیا با
اومدندینم بر دادنش انجام . 

 

برداشتن رو یابد عمر معجون و شدند مادرشون و پدر یمیقد قصر وارد انھیمخف ادموند برادرش و اون . 

 

کردن؟ کاریچ ھااون کھ یبزن حدس یتونیم: گفت و کرد نگاه من بھ وندا  

 

درستھ؟ شدن جاودانھ اونا: گفتم  

 

درستھ بلھ: گفت و داد تکون یسر تاسف با وندا . 

 

رو نشیسرزم اون از بعد و گرفت پس یراحت بھ رو قصر و شتریب یھاقدرت با برگشت، نایال - . 

 

 اول نیسرزم پادشاه و اون کھ شده گفتھ بھت حتما. نیسرزم اون وسعت و اتیح آب خاطر بھ کرد، حملھ اول نیسرزم بھ ھم ادموند
بودن؟ دوست گھیدھم با  

 

درستھ؟ داشتن، یاجاودانھ عمر و بودن دوست ھم با دو ھر ھااون آره: گفتم و دادم تکون رو سرم  

 

 اون بھ ات،یح آب بزرگش قدرت منبع یازا در کھ داد قول پادشاه بھ ادموند. نبودن دوست گھیدھم با ھرگز ھااون نھ،: گفت وندا
 کرد؛ قبول بده شکست رو ادموند جاودانھ یعمر و اتیح آب با تونھیم قول نیا از بعد کردیم فکر کھ ھم پادشاه. بده جاودانھ یعمر

 تخت بھ و کرد حملھ اول نیسرزم بھ کشت، رو اون یراحت بھ و داد یقو اریبس یزھر اون بھ معجون یجا بھ ادموند یول
کرد پخش نیسرزم کل در رو یکیتار و نشست ییفرمانروا . 
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بده؟ نجاتش تا کنھیم انتخاب رو یکس کھ نگفت مردم بھ و نکرد پنھان رو اتیح آب پادشاه مگھ: گفتم  

 

 از بود قرار کرد پخش نیسرزم کل در و نوشت رو اون نایال کھ یمتن بود، شده حساب نقشھ ھی شھمھ ھااون. زمیعز نھ: گفت وندا
 ھانیا ھمھ یول ن؛یسرزم نجات یبرا کنمیم انتخاب رو یکس و کردم پنھان رو اتیح آب من کھ بود گفتھ اون. باشھ پادشاه طرف
داشت سر در کھ ییھانقشھ یبرا بود نایال حقھ و بود یالک . 

 

کنم فیتعر من رو بعدش بھ نجایا از بھتره: گفت و نشست من گرید سمت نایسل . 

 

یدار خبر ماجرا نیا از یکس ھر از بھتر تو آره: گفت و داد تکون دییتا نشانھ بھ یسر وندا . 

 

 یخاص سن بھ یوقت. بودم ھااون از یکی ھم من و شدن پادشاه و الھھ یبرا ،یبچگ از...میشیم انتخاب قبل از ما نیبب: گفت نایسل
یکنیم یرییتغ نھ و یشیم ریپ نھ ،یشیم جاودانھ ییجورا ھی و شھیم متوقف رشد گھید یرسیم . 

 

داره؟ ماجرا بھ یربط چھ نیا خب: گفتم  

 

بود سالم 120 کھ یوقت بودم تایر خدمتکار من چون ؛ینش جیگ کھ یبدون گفتم: گفت و دیخند نایسل . 

 

؟یبود خدمتکار چرا پس! ؟یستین الھھ تو مگھ یول! واقعا؟: گفتم تعجب با ! 

 

ییجورا ھی میبش آماده کھ سال نیچند ھم اون میکن یزندگ یعاد دیبا قبلش ما: گفت نایسل . 

 

یبگ رو داستان ادامھ بھتره گھید حاال خب: گفتم کنن کاریچ قراره ھااون دمینفھم کھ نیا با . 

 

البتھ اوه: گفت نایسل ! 

 

 کھ بود مصمم یآن. بودن یعاص دستش از ھمھ و کردینم یرویپ نیقوان از اصال و بود یسرکش دختر تایر: داد ادامھ و زد یلبخند
 با شیعروس شب و بود شدن یعاد مردم طبقھ از یمعمول پسر ھی عاشق تایر یول کنھ؛ ازدواج کرده انتخاب خودش کھ یپسر با اون
نھاستیا از فراتر یلیخ عشق قدرت یول رم؛یبگ رو کارش یجلو کھ کردم یسع یلیخ. کرد فرار پسر اون . 

 

کرد شروع انیرا با رو شیزندگ و نگشت بر قصر بھ گھید تایر . 
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گردونھ برش قصر بھ کھ گشتیم دنبالش و داشت دوستش ھم ھنوز یول بود؛ یعصبان دستش از یلیخ یآن . 

 

کنھ پر رو وجودش تنفر کھ شد باعث تایر کار نیا و بود تایر عاشق گذاشت، تنھاش یعروس شب تایر کھ یپسر اون . 

 

 کھ ھینینفر نیترخطرناک و نیترکیتار نینفر اون کرد، نینفر رو تایر کھ دمید خودم اما، بودم اونجا من: گفت و دیکش یآھ نایسل
داره وجود . 

 

بود خورده رقم طور نیا سرنوشت چون رم؛یبگ رو جلوش تونستمینم من . 

 

کرد؟ کاریچ نینفر اون شد؟یچ بعدش: گفتم استرس با  

 

یاومد ایدن بھ تو و شد باردار تایر اون از بعد: گفت نایسل . 

 

شد؟یچ نینفر اون پس: گفتم  

 

اما یھست تو نینفر اون: گفت و دیکش یآھ نایسل . 

 

بشھ دایپ تنفس یبرا یراھ دیشا تا رسوندم گلوم بھ رو ھامدست بکشم، نفس نتونسم کردم یھرکار اومد، بند نفسم . 

 

بشھ باز من تنفس راه شد باعث و گذاشت من یشونیپ یرو رو دستش باره دو نایسل . 

 

زدم نفس نفس افتاده رونیب آب از کھ یماھ مثل و دمیکش ھامھیر درون بھ رو ھوا از یادیز حجم . 

 

ھستم؟ نینفر من یچ یعنی: بزنم حرف کردم یسع زور بھ  

 

باش آروم اما، باش آروم: گفت و گرفت رو ھامشونھ نایسل ! 

 

بودم نینفر من ز؛یچ ھی جز دمیفھمینم رو یزیچ چیھ دم،یفھمینم ! 
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ھ؟یچ ھستم نینفر من کھ نیا از منظورت بگو بھم نا،یسل کنمیم خواھش: گفتم بھت با  

 

نداره امکان یعنی اد؛ینم ایدن بھ زمان نیا در یجادوگر چیھ اما، یاومد ایدن بھ نیھالوو شب در تو: گفت وندا . 

 

 قرار ھاروین نیا ریتاث تحت سرعت بھ ادیب ایدن بھ شب نیا در یکس اگھ و داره یادیز حشتناک و و کیتار یھاقدرت شب نیا
رهیمیم و رهیگیم . 

 

یدار رو کیتار یھاقدرت اون ھمھ االن تو نینفر اون خاطر بھ و اما ینمرد تو یول . 

 

یبدون دیبا کھ ھست یادیز قیحقا ھنوز چند ھر نھ،یا بشھ گفتھ بھت بود قرار کھ یبزرگ راز. اما داره قرار تو درون نینفر اون . 

 

نبود قیحقا گفتن بھ یازین گھید د،یچکیم ھامگونھ یرو ھم سر پشت اشکم یھاقطره . 

 

ھستم یک من کھ دمیفھم حاال و شد کامل وجودم یھاپازل . 

 

شکستھ دل کی از نینفر کی ناک؛ خطر موجود ھی ک،یتار یروین ھی . 

 

بودم مادرم یھاکار تقاص من .  

 

من؟ چرا: کردم زمزمھ ! 

 

بگم برات رو داستان ادامھ بذار اما، یبباز رو خودت دینبا تو: گفت و داد فشار و گذاشت دستم یرو رو دستش نایسل . 

 

باشھ یچ قراره ادامھ گھید: گفتم و دمیکش یقیعم آه ! 

 

برگرده قصر بھ کھ کرد شیراض و کرد دایپ رو تایر یآن: گفت و داد ادامھ من بھ تفاوتیب نایسل . 

 

 رو ھمھ نیا و یکردیم یبیغر بیعج یکارھا یول ؛ییطال یموھا با خوشگل و ناز دختر ھی اما، یبود بامزه یلیخ ھاموقع اون
یدار یخطرناک یلیخ یروین تو کھ دیفھم یآن کھ نیا تا کردیم نگران . 
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 درون یروین دیبا کھ بود گفتھ اون بھ یآن شد، بد یلیخ حالش دیفھم رو موضوع نیا یوقت بود، شده باردار دوباره تایر روزھا ھمون
بود خطرناک یلیخ دوسالھ بچھ ھی یبرا نیا و کنن سرکوب رو تو . 

 

بشھ انجام کار نیا تایر یبچھ اومدن ایدن بھ از بعد کھ شد قرار . 

 

نداشت یخاص یروین چیھ و بود سالم کامال اومد ایدن بھ پسر اون یوقت . 

 

گذاشت نیآدر رو اسمش تایر . 

 

منھ؟ برادر نیآدر پس: گفتم و شد گرد فاصلھ بال ھامچشم  

 

نداره امکان نیا! بود تربزرگ من از اون اھامیرو در یول  ! 

 

نداره نایال یبرا یکار چیھ نیدروغ یایرو کی ساختن: گفت وندا . 

 

دم؟ید من کھ یزیچ ھر بوده؟ نایال کار اھایرو اون کھ یگیم یدار پس: گفتم  

 

افتادن اتفاق گذشتھ ای ندهیآ در کھ ینیبیم ییاھایرو یگاھ قدرتت خاطر بھ تو وگرنھ ھاشونیبعض دیشا: گفت وندا . 

 

بده ادامھ لطفا:  گفتم و کردم نایسل بھ رو . 

 

کنن سرکوب رو تو درون یروین تا گرفتند قرار ھم کنار در قدرتمند جادوگر سھ ن،یآدر اومدن ایدن بھ از بعد ،خب یلیخ: گفت نایسل . 

 

یکردیم نگاه بھشون دهیترس یھاچشم با یجور چھ تو کھ دمید و بودم ماجرا ھمھ شاھد یدزدک من . 

 

یدیلرزیم شدت بھ و بود شده دیسف دیسف ھاتچشم و یافتاد نیزم یرو شد، انجام تو یرو قدرت اون بھ ییجادو یوقت . 

 

یبش خالص تیوضع اون از تا بده انجام برات یکار ھی کھ کردیم یسع و کردیم ھیگر مدام تایر . 
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 ھمھ و یکرد دنیکش نفس بھ شروع دفعھ ھی کھ نیا تا یدینکش نفس اصال ھیثان چند شد، بستھ ھاتچشم و گرفت آروم بدنت دفعھ ھی
شدن خوشحال . 

 

 داغون یلیخ تایر یول کرد؛ کاریچ دونمینم اون از بعد و برد گھید یایدن بھ رو تو یپنھان یآن و یبود رفتھ فرو یقیعم خواب بھ تو
بود ناراحت یآن دست از و بود . 

 

 کرد حملھ ما بھ نایال موعود روز در م،یبش یبعد یھاپادشاه و ھاالھھ و میبر ییباال یایدن بھ کھ بود قرار ما ماجراھا نیا یھمھ از بعد
ما روح یبرا ساخت رو معبد نیا بعد کرد، یزندان نجایا در و ریاس رو ما ھمھ و . 

 

 تو کھ ھم حاال و میکن نابود رو ھاشنقشھ ھمھ و میکن دایپ دست باال یایدن میعظ قدرت بھ ما خواستینم اون: گفت و زد یپوزخند وندا
ما کنار نجایا فرستاده رو . 

 

دوستام شیپ برم دیبا من کنم؟ کاریچ دیبا: گفتم و گرفتم ھامدست با رو سرم . 

 

 تو یول م؛یستین خروج بھ قادر کھ شده گذاشتھ ما یرو یطلسم چون میبش خارج میتونینم ما یول داره؛ خروج راه ھی نجایا: گفت وانیا
یبر یتونیم یباش نداشتھ یطلسم اگھ . 

 

کن آزاد رو ما و بده شکست رو نایال و برو! اما برو! آره: گفت کایار . 

 

یکن جمع رو حواست دیبا یلیخ اما خواد،یم رو تو کیتار قدرت نایال باش، مراقب: گفت وندا . 

 

برم؟ دیبا کجا ستین کار در یدیکل گھید کھ حاال ھستم، مراقب خب، یلیخ: وگفتم دادم تکون دییتا نشونھ بھ رو سرم  

 

منتظرتھ اون! مادرت شیپ یبر دیبا! معلومھ: گفت جک . 

 

ناراحتم مادرم دست از: گفتم و دمیکش یآھ . 

 

 یبخوا خودت اگھ یدار یکیتار یروین کھ نیا با ،یبش ایدن نیا جادوگر نیبھتر یتونیم تو توئھ، سرنوشتھ نیا زمیعز اوه: گفت نایسل
دلم زیعز رینگ کم دست رو محبت و عشق قدرت وقت چیھ. نداره وجود یمشکل چیھ یریبگ شیپ در رو درست راه کھ .  
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ممنونم زیچ ھمھ خاطر بھ: گفتم و گرفتم رو نایسل یھادست . 

 

یباش موفق دوارمیام: گفت و زد یگرم لبخند . 

 

 یخواست ھرجا یتونیم اونجا از شھ،یم باز پلھ راه وسط درست در نیا: گفت و کرد ییراھنما یکوچک در سمت بھ رو من جک
یبر . 

 

ندارم یمشکل چیھ و بشم رد اون از تونمیم یراحت بھ کھ دمید و کردم باز رو در . 

 

ندارم طلسم من: گفتم و دمیخند یخوشحال با  . 

 

یآزاد تو حاال!  ھورا: گفت و دیپر باال کایار . 

 

کردنیم نگاه من بھ لبخند با و گرفتن قرار من مقابل جادوگر ھفت . 

 

کنمیم آزاد رو شما و برمیم نیب از رو یکیتار شھیھم یبرا و دمیم شکست رو نایال من کھ دیباش مطمئن: گفتم  . 

 

اما میمونیم منتظرت نجایا ما: گفت وندا  . 

 

خدانگھدار متشکرم؛ زیچ ھمھ یبرا:  گفتم و کردم نگاه بھشون بار نیآخر یبرا و زدم یلبخند . 

 

شدم پلھ راه وارد و بستم رو در من و دیچیپ سالن درون یخداحافظ زمزمھ . 

 

رفتیم بوم پشت بھ کھ بود یاپلھ راه ھمون نیا ! 

 

داشتھ قرار نجایا در یمخف طبقھ ھی پس ھ،یطوالن یلیخ راه کھ کردم احساس رفتمیم باال ھاپلھ از کھ یوقت ! 

 

اونجا برم دیبا پس باشن باال اون ھابچھ کھ بود ممکنھ افتادم، راه بوم پشت سمت بھ و رفتم باال ھاپلھ از  . 
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شدم وارد و کردم باز رو بوم پشت در صدایب و آروم  . 

 

اومدینم ھم ییصدا چیھ و نبود کس چیھ . 

 

نبود کس چیھ یول رفتم؛ میبود قبال کھ ییجا سمت بھ  . 

 

دمیشن رو آتنا ادیفر اون از بعد و یزیچ شکستن یصدا کھ افتادم راه در سمت بھ دیناام . 

 

؟یخودت اما!  من یخدا -  

 

کرد بغل محکم رو من یکس کھ بودم جیگ  . 

 

؟یندار یمشکل خوبھ؟ حالت مردم؟ ینگران از نجایا من یدونیم تو ؟یبود کجا: گفت ھیگر با. دیچیپ گوشم یتو آتنا ھیگر یصدا  

 

بزنھ حرف بذار کرده، ھنگ چارهیب آتنا! بابا یا: گفت کھ دمیشن رو نیآرو یصدا و دیکش رونیب من بغل از رو آتنا یدست . 

 

اما سالم: گفت کنارم از سارا ! 

 

بگم یچ دونمینم االن من ھابچھ یوا:  گفتم جیگ  . 

 

مردمیم وجدان عذاب از داشتم من م؟یشد نگران قدرچھ یدونیم ؟یبود کجا: گفت امیل ! 

 

نھ؟ ھستم، زنده االن کھ نھیا مھم: گفتم  

 

آره: گفت و دیخند بود کردن ھیگر درحال کھ آتنا  ! 

 

اما؟ بود افتاده برات یاتفاق چھ یبد حیتوض برامون شھیم: گفت نیآرو  

 

میکن حرکت دیبا االن دم،یم حیتوض براتون: گفتم . 
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؟ میبر دیبا کجا: سارا  

 

مادرم شیپ میبر دیبا - ! 

 

مادرت:  گفتن و زدن زل من بھ متعجب سھ ھر ! 

 

میکن حرکت دیبا فعال دم،یم حیتوض رو زیچ ھمھ براتون! مادرم آره: گفتم و دمیکش رو دستشون و دمیخند  . 

 

میبد انجام کھ میدار یادیز یکارھا: دادم ادامھ و دمیکش یقیعم نفس ! 

 

 

 

اول جلد انیپا  

 

قھیدق پنج و چھل و سھ و ستیب ساعت . 

 

١٣٩۶/۶/٣   

 

  

 

دوم جلد یکیتار نبرد رمان  
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