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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این
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 مرگ پرنسس: رمان نام

 دانلود نگاه کاربرانجمن fateme.p.r:نویسنده نام

 معمایی-عاشقانه-تخیلی:ژانر

 narcissus: ویراستار

 اول فصل

 در همیشه که احساساتی. خوشایند نا احساسات همون هم باز.دیگه مسخره روز یه هم باز.  کنم می باز چشمامو

.  باشم خوب نباید. ابلیسم فرزند من. شیطانم یه من.  دن می فشار دار طناب مثل منو گلوی و هستن هم تضاد

 خستم.. خستم. نه هم گاهی و داره عادی حالت گاهی که دیوونه یه مثل شدم. نباید... نباید. بخوام رو پاکی نباید

 ی مایه که باشه چیزی همچین یه باید ابلیس فرزند چرا ؟ من چرا.  تفاوت همه این از. دوگانگی همه این از

 .بشه پدرش سرافکندگی

 اتاقم به. شدم بلند جام از عمیق دم بایه و زدم کنار رو پتو اما بمونم تختم توی داشتم دوست هنوز که این با

 سیاه بالشت بازهم و رنگ سیاه تختی رو و شده ساخته سیاه رنگ به کامل که دونفره تخت یه". انداختم نگاهی

 موزاییک از اتاق کف. داده خاصی حالت اتاق به و شده رنگ سیاه و قرمز رنگ ترکیب با که اتاق های دیوار. رنگ

 .سیاهه رنگ به کامال که اتاق در و شده تشکیل رنگ قرمز های
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 من شدن قایم محل بچگی از که کمدی. رفتم کمدم طرف به خسته های گام با و برداشتم دست اتاقم زدن دید از

 این توی خال یه به شباهت که هم حاال و بود من ی شبانه های گریه محل که کمدی. بود پدرم های مامور دست از

 گاهی من و شقشنعا شیاطین ی همه که رنگی. قرمز- سیاه بازم. کردم باز رو درش.  داره شده نفرین اتاق

 االن مثل هم گاهی و شدم می متنفر ازش گاهی که رنگی. بود بینشون هم آبی لباس کاش ای. دارم دوسشون

 انسان گمراهی به کمر که شیطانی"شیطان دختر.  گیره می خندم ها حالت این از. داشتم رو داشتنش آرزوی

 یه من یعنی.  نمیاد در جور عقل با اصال.. مسخرس... هه.. میاد خوشش هاست فرشته ی ویژه که آبی رنگ از بسته

 ؟ باشم واقعی شیطان یه تونم نمی چرا ؟ نیستم بقیه مثل چرا ؟ آره ؟ دیوونم

 !بده خیلی این و کشونن می جنون به رو من که هستن سواالیی سواالت این

 زودباش... اینجاااا بیا....لیاااا:داد صدا نعره یه مثل ذهنم توی صدایی

 که پیش دفعه از.زنه می نعره جوری این که خواد می جونم از چی بار این نیست معلوم... عزیزم پدر.. ابلیس. ..هه

 فرستی می چرا رو بیچارت دختر این من پدر آخه بگه نیست کسی. دارم سرگیجه همش االن تا رفتم ماموریت به

 باال که االنه دارم تهوع حالت.  اونجا بودن رفته که داشتن ای خجسته دل چه هم ها فرشته این. چاله سیاه تو

 !اوغغغغ.بیارم

 چه ندارم هم رو مورچه یه کشتن دل االن ولی کردم کار نا رو همشون و بود زده باال شیطانیم رگ موقع اون خوب

 !دیگه دارم درگیری خود کنم چه. فرشته یه به برسه

 که هایی چکمه و سیاه شلواری جوراب همراه هب روش اسپرت کت و چسبون چرم تونیک یه کمدم توی از سریع

 داشت قرار پدرم سلطنتی تخت که جایی قصر بزرگ تاالر روی رو ذهنم. پوشیدم و برداشتم رسید می تازانو

 توی خنک باد یه انگار. ده می بهم خوبی حس اومد می خوشم( االرض طی)پورت تله از همیشه. کردم متمرکز

 ./کنه می درمان رو ونمدر التهابات و پیچه می وجودم

 به حالم شد می باعث و رسید می تعفنش بوی هم کیلومتری 100 از حتی که تختی. شدم ظاهر پدرم تخت کنار

 .القیمه برادرم آرزوی که تختی.  بخوره هم

 ولی بده رو عبادتش سال همه این شد حاضر حتی که من بین بزرگ خود پدر. پدرمه جای بی غرور باعث که تختی

 واقعا بود؟ چی واسه تلپ و اهن همه این دیگه..خالص و کردم می سجده بودم جاش اگه من.نکنه سجده آدم به

 می نگاه نامعلوم ای نقطه به بود هویدا توش همیشه که غروری با و بود نشسته تختش روی.کنم نمی درک

 :زدم صداش.کرد

 !سرورم!  سرورم:من

 رو همیشه که سیاهی شنل. خون مثل بود تر قرمز همیشه از اشچشم. چرخید طرفم به و شد بلند جاش از یهو

 .انداخت من دوش روی و آورد بیرون شد می آور یاد رو صالبتش من به و بود دوشش
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 کنه می غلبه بهت شیطانیت حالت وقتی. باشی داشته فرشته خوی نباید تو. کنم می اصالح رو تو من: پدر

 از رو وجودت خوام می.خوام می من که چیزیه همون دقیقا این و شی می تر رحم بی هم القیم از حتی.دیدمت

 می! بشینی من جای که اینه تو سرنوشت!نیومدی دنیا کردن خوبی واسه تو ؟ لیا فهمی می! کنی اشباع پلیدی

 واقعی ابلیس یه بتونی تا کنی کنترل رو احساساتت باید اما بیشتره جانشینی برای برادرت از لیاقتت که دونم

 !بشی

 شد؟ چش یهو این. چرخید می زور به زبونم و بودم شده شکه

 ...من.. پدر...  اما: من

 بخشم نمی رو کنه پشت خودش اصل به که کسی من و شیطانی یه تو. نداری این جز راهی تو! نداره اگر و اما: پدر

 فهمیدی؟ باشه دخترم اگه حتی

 . فهمیدم.. آره...آ:من

 . خوبه: پدر

 .بکشش و کن منهدم رو شورشش.  کنه شورش خواد می القیم! دیگه یزچ یه و:  پدر

 . ده می خودش دست کار داره!  احمق ی پسره.کنه کاری همچین تونه می چطور اون! چییییی:من

 .کمتره دردسرش طوری این. بساز رو کارش خواب تو: پدر

 ! بکنم رو کار این تونم نمی من..نه!  شماست پسر اون!منه برادر القیم اما:من

 . ندارم نیازی بکنه رو جونم قصد که پسری به من:پدر

 باشم؟درسته؟ جانشینتون باید که گفتید من به همین واسه پس:من

 .هستی هوشی با دختر تو:پدر

 دستوره؟ یه چون خواسته؟ پدرم چون ببرم بین از رو برادرم باید من یعنی چی؟ یعنی. دادم قورت رو دهنم آب

 میرم؟ ازبین خودم ندم انجامش اگه چون

 ؟ چرا...چرا..نیست؟چرا بقیه مثل من پدر چرا

 .شو حاضر شب برای.لیا نداری انتخاب حق تو:  پدر

 همیشه که صندق کلید.کرد حرکت داشت می نگه درش رو ارزشش با های چیز که صندقی طرف به و گفت اینو

 نقره خنجری و برد صندق داخل رو دستش.  کرد ازب رو درش و آورد بیرون رو بود آویزون گردنش به گردنبند مثل

 رو خنجر. کرد می خیره رو بیننده چشم و درخشید می خورشید همانند که خنجری.  کشید بیرون ازش رنگ ای
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 سخت هم کار و شه می اثر بی خنجر وگرنه بخوره قلبش به باشه یادت فقط بکشیش این با باید: گرفت طرفم به

 !تر

 وحشتناک کابوس یه! کابوسه یه این..!!نه...نه...بکشم خودمو خون هم باید..من. شدن می زیرسرا داشتن هام اشک

 ...خوبه چیز همه دوباره شم بیدار وقتی..آره.

 شدم می مواجه پدرم برافروخته چهره با کردم می بازشون که بار هر اما کنم فرار کابوس این از تا بستم رو چشمام

 !گیره می بر در داره رو وجودم عمق تا تلخیش که تلخ حیقت یه!حقیقته. نیست خواب پس.

 ابرو و برجسته ،لبای رسید می کمر وسط تا که ت*خ*ل خرمایی های مو. افتاد آینه به چشمم.شدم ظاهر اتاقم تو

 بودم رفته پدرم به مورد یه این توی که بزرگ و مانند خفاش های ،بال اندام باریک و بلند قد باریک، نسبتا های

 ............و رنگ سیاه گردنبند ،یه سرخ رژلب و شد می زده سیاه الک بهش همیشه که هایی ناخن.

 این دلیل که بفهمم باید شدم خسته بقیه تحقیرآمیز های نگاه از..  آه. دیگه تفاوت یه بازم..آبی...هه...هام چشم و

.  کنم تحقیق باید! آره! بفهمم رو علتش باید فقط! مطمئنم!داره علتی و نیست تصادفی مطمئنم ؟ چیه تفاوت همه

 .کنم شروع باید! بسه تنبلی دیگه اما نکردم موضوع این فهمیدن برای کاری هیچ حاال تا من

 می هم خونه کتاب باید. کردم می یادداشت رو ها چیز بعضی باید.  کردم پرواز کمدم طرف به فکر این با

 . برداشتم رو بزرگم تانسب دفترچه! دارم کار کلی!واییییی.رفتم

 بود نزدیکی همین که پروفسور اتاق طرف به. کنه می کمکم حتما اون.پروفسور پیش برم باید که اینه اول قدم

 کنم؟ چیکار رو امشب!وایی.ایستادم دفعه یه اما دویدم

 واسه باشه پژوهش و تحقیق عملیات. کنم حل رو امشب مشکل باید فعال نه ؟ بزارم دلم کجای رو پدرم دستور

 کردم نگاه رو برم و دور و چرخوندم رو سرم!  کنه می نگاه بهم داره یکی کردم حس که بودم را فکر همین تو. بعد

 و انداختم باال ای شونه.  برم می پی این به دارم خودمم! دیوونم یه من که گن می درست بقیه شاید. نبود کسی نه.

 یه که داره ارزش قدر این تخت این یعنی. شدم خیره سلطنتی تخت به.  نبود پدراونجا. شدم ظاهر اصلی تاالر توی

 دختر یه متفاوت پدر یه از پس!  جالبه جوریه؟ این من پدر فقط نه یا بکشه خودشو بچه حاضره خاطرش به پدر

 مکرد حس دوباره.  بزنم سوت دارم عادت تنهام وقتی.  زدن سوت به کردم شروع.نیست انتظار از دور متفاوت

 هنوزم که بود اینجا جالب. هیچی... بازم ولی چرخوندم طرف همه به درجه 360 رو سرم! شده خیره من به یکی

 سوت هم باز و نکردم توجهی.  شدیدش نوع از اونم شدم خل مطمئنم دیگه.  کردم می حس رو نگاه سنگینی این

 قصر حیاط پس.کنم کار چی که بگیرم تصمیم ونمت می بهتر جوری این. شه باز فکرم تا بخورم هوا کم یه باید.  زدم

 و آب وارد مچ تا رو دستم. نشستم حوض لبه.شدم ظاهر بزرگ ی فواره و حوض کنار قصر توی. کردم تصور رو

 .کردم بلند رو سرم
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 که ابلیسی.  دارن بهتری زندگی من به نسبت درختا این. کردم نگاه نداشتن میوه یا برگ هیچگاه که درختایی به

 می که داره دیگه فرزند کلی اون. نه یا کنم زندگی منم زاره می که نیست معلوم ده می رو پسرش مرگ ستورد

 معمای کشف هم و فرار هم!کنم فرار باید! کنه نمی تضمین رو من جون چیز هیچ پس باشن جانشینش تونن

 اونو من که اینه حسنش تنها اما کنه نمی پیدا نجات مرگ از القیم کنم فرار من اگه. تصمیمه بهترین این.زندگیم

.  بکشمش خواستم نمی بمیره من دست به خواستم نمی چون فقط و نداشتم القیم از خوشی دل خیلی.  کشم نمی

 پدرم فرار بعد که کنم عملی خودم روی رو شه می شدنم پیدا مانع که ورد یه باید کنم عملی رو تصمیمم باید من

 اتاقم به. کردم تصور رو اتاقم و بستم رو چشمام. بشه انجام شب از قبل تا باید اکار ی همه! کنه پیدام نتونه

 بود الزم هرچی شهر تو خودم که برداشم زیادی پول پس کنم حمل خودم با زیادی چیز تونستم نمی. برگشتم

 خبر ودشونوج از من جز کسی حاال تا و بودمشون ساخته خودم که هایی ورد. برداشتم رو هام ورد کتاب.بخرم

 خودم روی و کردم پیدا رو ورد.بودم تر هوش با بقیه از همیشه کرد خوش جا لبم روی محوی لبخند.نداشت

 داشت هوا. بود 6 های نزدیک ساعت.  انداختم نگاهی بودم رفته کش ها آدم دنیای از که ساعتی به.کردم اجراش

 الزم که چیزی تنها. اومد نمی دست به فرار فرصت وقت هیچ دیگه وگرنه کردم می عجله باید.شد می تاریک

 اتاق از آروم آروم دارن دزدی قصد که هایی دزد مثل و داشتم برشون. بود هام ورد کتاب و ها سکه کیسه داشتم

 شش و داشتم برمی صدا بی رو هام قدم.گذشت رو راه از راحت شد می و نبود کسی اتاق از بیرون. زدم بیرون

 !لعنتی... آخخخخخ:زمین خوردم و رفت هم پشت پاهام یهو بود اطرافم به حواسم دانگ

 نبود کسی نه.باشه نیومده کسی که کردم چک رو اطرافم دوباره.کردم جمع زمین روی از رو هیکلم ناله آه هزار با

 و کشیدم بیرون رو راه از رو خودم آروم های قدم با دوباره! نشنید رو صدام کسی آوردم شانس! آخیشششش.

 قایم بود اونجا که بزرگی مجسمه پشت سریع. بود نگهبانا صدای. شنیدم صدایی یهو. شدم بعدی ی راهرو دوار

 :گفتن پرت و چرت به کردن شروع و وایسادن مجسمه کنار نگهبان دو.  شدم

 ؟ دونی می پیش سال 16 باره در چیزی! ویلمون هی:1 نگهبان

 ؟ مرد شدش نفرین مادر اون و اومد دنیا به لیا بانو که سالیه همون پیش؟منظورت سال 16: 2 نگهبان

 رو سرت برسه پرنسس گوش به حرفت این اگه اما نباشه مهم براش ابلیس شاید! باش ساکت!هیسسسس:1نگهبان

 !سگا جلو اندازه می و کنه می چهار بر تقسیم

 !یارهم باال گندی چه داره االن نیست معلوم! اینجاس انگار گی می جوری یه: 2نگهبان

 گریه واسش ابلیس که اوردم می سرش به بالیی وگرنه بیرون بیام شد نمی که حیف. خورد می رو خونم خون

 !برسه بهت دستم فقط! برات دارم احمق سرباز!کنه

 !نه یا مونده یادت موقع اون از چیزی نگفتی کن ول رو اینا:1نگهبان
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 اومدن دنیا به از بود معلوم بود عصبانی خیلی ابلیس موقع اون یادمه!هست یادم چیزایی یه...چرا...چرا:2نگهبان

 و ریخت هم به رو بود اونجا هرچی و تاالر تو اومد یهو.بودم بزرگ تاالر نگهبان من موقع اون. راضیه نا پرنسس

 .شکست

 باشه؟ ناراحت دخترش اومدن دنیا به از باید اون چرا:1نگهبان

 .ارهد سوال جای منم برای.دونم نمی:2 نگهبان

 خوبه.  کرده قاطی و شم نمی حسابی و درست شیطان یه براش من که بوده فهمیده حتما اون. معلومه خوب..هه

 .عادیم غیر می دونن می همه

 نمی. داد دست بهم خیره نگاه احساس اون باز که کردم می فکر نگهبان حرف به ذهنم توی داشتم طور همین

 رو دیگه نگهبان یه باشه؟صدای تونه می کی واقعیه اگه و داره نظر زیر ور من کسی واقعا یا توهمه یه این دونم

 ! داره کار دوتا شما با فرمانده بیاید باشید زود!دکا!ویلمون آهای:زد صدا روو نگهبان دو که شنیدم

 !میایم االن:باهم نگهبان دو

 از رفتن وقتی.کردم تعقیبشون دنش ناپدید چشمم جلو از که وقتی تا نگاهم با.شدن دور مجسمه از و گفتن اینو

 درک بیشتر حاال. بیرون زدم قصر از باالخره رفتن راه پنجه نوک با و بدبختی کلی با. اومدم بیرون مجسمه پشت

 کردم نمی زندگی قبال که انگار. فرستادم هام ریه به رو تمیز هوای. میاد تعفن بوی قدر چه قصر توی که کردم می

 اولین.بیشتر و بیشتر.شد بیشتر زمین با من ارتفاع کم کم.دادم تکون پرواز برای رو امه بال.شدم متولد تازه و

 کول یه باید اول.  کردم بیشتر رو سرعتم.کردم می تهیه رو الزمم وسایل باید بود شهر رفتم می باید که جایی

 .واسلحه نقشه و خوراکی کم یه هم بعد بذارم توش رو لوازمم که این برای بخرم پشتی

 های ستاره مثل روشن های چراغ بودو شده تاریک هوا.داشت قرار پام زیر درست شهر.کردم کم رو سرعتم

 بود گذشته مغرب از دیگه هوا.اومد می خوشم درخشیدن می که هایی چیز از همیشه.کردن می خودنمایی زمینی

 رفتم در من باشه فهمیده حاال تا ابلیس کنم فک. داد می نشون رو 10 وساعت

 دوم فصل

 ("راوی"

 با که مرگی و داد می مرگ بوی طوفان از پیش آرامش همانند که سکوتی.  بود گرفته فرا را قصر تمام سکوت

 خوشایند که هایی خبر و ها حرف. دارد ها حرف سکوت این. شد می احساس قصر گوشه گوشه در استشمام

 قابل او برای ت*ن*ا*ی*خ این.فرزندش یگرد ت*ن*ا*ی*خ.گرفته فرا را ابلیس وجود تمام خشم.نیست ابلیس

 کند طغیان ابلیس تا اند نهاده هم دست در دست دو این. القیم ت*ن*ا*ی*خ.لیا ت*ن*ا*ی*خ.نیست بخشش

 باره یک به را قصر سنگین سکوت که ای نعره. آورد بر نعره و برخاست جای از.ندارد که ها نتیجه چه طغیان این و
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 اما.بود شده افزوده ابلیس مرگ فهرست به هم لیا و خواست می قبال که طور همان کشت می را القیم او. شکست

 محکم های گام با شهر در بیندیشد پدرش خشم به آنکه بی حال خوش اندوهی و غم هیچ بدون و سرخوش لیا

 هم بلیسا قفس از که کشاند می قفسی به را او سراب این و نیست سراب جز چیز رهایی این اما.داشت برمی قدم

 .است تر تنگ

 "لیا"

. خاطرات چه دفتر و سرزمین کل از نقشه ،میوه،یه طالیی خنجر یه.کردم نگاه بودم خریده تازه که پشتی کوله به

 خوبی خاطرات هرچند جاموند قصر توی قدیمیم خاطرات دفترچه.بشه ثبت حتما سفر این خاطرات داشتم دوست

 .شدم می خارج اونجا از این از بعد و بود شهر جاده آخرین این.بود نشده نوشته توش هم

. زد می پوزخند اون به روشناییش با هم ماه و کشید می ماه رخ به رو خودش سیاهی آسمون.بود بامداد 3 ساعت

 .کرد می روشن رو زمین که بود چیزی تنها ماه نور

 فرار فکر به تر زود کاش.کردم رارف جا اون از که شه نمی باورم هم هنوز.انداخت می قصر یاد به منو شب سکوت

 نه؟ مگه!هیچیه از به کاچی اما.بودم افتاده

 وسطش از که داشت وجود سرسبز و وسیع دشت یه شهر از بیرون. شدم خارج شهر از و شد تموم هم آخر جاده

 همه از که ها درخت از یکی.بودن کرده رشد پراکنده صورت به هایی درخت دشت توی. گذشت می خاکی جاده یه

 رو پشتیم کوله.عالیه استراحت واسه جا همین.کرد جلب رو توجهم داشت تری پهن های شاخه و بود تر بلند

 بی معنی البته!آزادی گن می این به.درازکشیدم دراز باز طاق حالت به. روش گذاشتم رو سرم و انداختم زمین

 خانمان بی یه با فرقی زیاد هم قصر توی.بود گرفته خندم فکرم از.باشه داشته تونه می هم رو بودن خانمان

 زیر!تنها! ؟االن منو وضع بینی می! روزگار ای! زکی گفت می من وضع به یتیمی ابلیس مثل پدری وجود با.نداشتم

 جور این اصال که حالی در خوشبختن ها پرنسس کنن می فکر همه چرا ؟!کشیده کجا به کارم کن نگاه! درخت یه

 این با.باشم من که پرنسسی مخصوصا شه نمی پیدا گیتی تمام توی پرنسس یه از تر تبدبخ من نظر به نیست؟

 .کرد روز هشتاد توی خواب ی دنیا دور سفر برنده منو خواب و شد گرم چشمام افکار

 می تر نزدیک اونا دویدم می بیشتر هرچه انگار. انداخت می تنم به لرزه تیزشون های دندون.بودن دنبالم اونا)

. نداشتن اثری هیچ ها ورد. شدم می قبل بار از تر امید نا بار هر اما کنم اجرا روشون رو هام ورد کردم سعی. شدن

 بهم تقریبا اونا.بود فایده بی اما کنم آزادش کردم تالش.کرد گیر خار بوته یه به لباسم یهو دویدم می داشتم هنوز

 .بودن رسیده

 مانند کوسه های دندون وبا بود شده پاره گونه تا طرف دو از انگار که دهانی. دیدم می رو قیافشون بهتر حاال

 می رو وجودت عمق تا که سرخ چشمای و بود شده ساخته رنگ سیاه و غلیظ دود نوع یه از بدنشون.بودن مسلح

 باسمل کردم سعی باز.  برداشت خیز طرفم به جودات مو اون از یکی یهو. بودم ندیده این مثل چیزی حاال تا.کاوید

 کنارم موجود.بود بیهوده تالش هم باز اما کشیدم می هی.گرفت می گریم داشت دیگه.  بکشم بیرون ها خار از رو
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 می خفه داشتم. داد فشار و گرفت رو گلوم دستاش با ناگهان.خندید می من به کریهش لبخند با و بود ایستاده

 !...(تمومه رمکا کردم می فکر..نداشتم موندن زنده برای امیدی دیگه.شدم

 های ریه به رو هوا کردن می تالش و بودن گذاشته مسابقه هم با هام نفس.پریدم خواب از شدیدی های تکون با

 که کسی طرف به رو سرم. بود میش و انگارگرگ آسمون.  بود کرده خیس رو بدنم تمام سرد عرق. برسونن من

 طالیی های مو.اومد می ساله 6 نظر به. بود بچه رپس یه.چرخوندم بود داده تکون منو ریشتری 8 زلزله مثل

 یه انگار! نازه چقدر این! واییییی. بود برف سفیدی به که مانند کبوتر های بال و سفید-آبی لباس آبی چشمای

 هاش مو بیارم درش نگرانی از که این برای. بیچاره بودمش ترسونده بود معلوم. بودن نگران چشماش. فرشستس

 خوبی؟!  کوچولو آقا سالم: نگرانم بیمار معالجه به کردم شروع لبخند با و مریخت هم به رو

 !گفتید می هزیون کردیدو می گریه خواب توی داشتید خوبه؟ حالتون چی؟ شما.ممنون.خوبم.سالم:بچه

 چهره به دوباره. بودم نشده متوجه خودم چرا.  بود شده خیس صورتم. بود اون با حق. کشیدم گونم به دستی

 خیلی!  چیه اسمش بدونم داشتم دوست. زد می موج صورتش توی نگرانی هنوز.شدم خیره کوچولو فرشته عصومم

 این. پوشوند رو صورتم گشادی لبخند.شناختم می رو معصومیت این انگار.داشت خاصی معصومیت. بود بانمک

 .شناسمش می که هاست سال انگار ولی هست غریبه یه که این با بچه

 کوچولو؟ هچی اسمت:من

 کوچولو؟ گی می بهم چرا!نیستم کوچولو من:آریا(شد عبوس چهرش یهو)

 شد؟ خوب حاال! بزرگتری منم از تو اصال! کردم اشتباه.. ببخشید..باشه... باشه:من

 .خوبه آره:بچه

 . شه بزرگ زودتر داره دوست معلومه.بودم ندیده شیرینی این به ای بچه حاال تا. بود گرفته خندم

 !بزرگ آقا چیه اسمت نگفتی خوب:من

 !آریا:بچه

 !خودت مثل قشنگه خیلی اسمت:من

 چیه؟ تو چی؟اسم تو.ممنون:آریا

 .لیا:من

 !لیا خوشبختم:گفت و آورد جلو دادن دست برای رو دستش آریا

 .طور همین منم:دادم دست بهش
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 خیلی وهمین فهمید می یلیخ بچگیش اونم. انداخت می القیم یاد منو. فهمید می بیشتر سنش از انگار کم یه

 .داد دستش کار االن فهمیدنش

 دوستیم؟ االن ما:آریا

 .خواد می بزرگ..نه...نه....کوچول دوست یه دلم منم.آره:من

 !بیا دنبالم. خوبه:آریا

 کجا؟:من

 !فهمی می بیا تو:آریا

 می دنبالش داشتم که دبو دقیقه20.بود گذاشته کنار رو خجالت خورشید و بود شده صبح.افتادم راه دنبالش به

 عبور اون های برگ و شاخ الی از خورشید نور که سرسبز جنگلی.بودیم جنگل یه روی روبه.ایستاد دفعه یه.رفتم

 دنبالش متقابال منم و شد جنگل وارد آریا.بود زیبا خیلی خیلی.بود زیبا.بخشید می ای ویژه جلوه بهش و بود کرده

 می خودش دنبال کجا منو داره دونستم نمی.کرد می یوونمد کنجکاوی داشت دیگه.شدم می کشیده

 !آریا:پرسیدم و اومد سر تحملم.کشونه

 بله؟: آریا

 ریم؟ می کجا داریم:من

 .خواهرم پیش:آریا

 داری؟ خواهر خواهرت؟تو:من

 نمیاد؟ بهم چیه:آریا

 چیه؟ اسمش!میاد خیلیم!چرا...چ:من

 .سوفی:آریا

 !ببینمش شدم مشتاق!قشنگیه اسم:من

 !زودی به.بینیش می:ریاآ

 .رفتم دنبالش طور همین و نزدم حرفی دیگه

 بود کرده ایجاد جالبی هماهنگی جنگل های درخت با و بود شده ساخته تمیز خیلی که چوبی کلبه یه جلوی

 می همین واسه نیست خونه کسی کردم فکر.نشد خبری و گذشت دقیقه 10.کوبید اونو و رفت در طرف به.ایستاد

 نظر به.بود ایستاده دختر یه در چهارچوب تو.شدم منصرف و شد باز در دفعه یه ولی برگردیم بگم بهش خواستم
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 چشمای(سالست 17 دختر یه مثل چهرش آریا خواهر مثال داره فرق اونا با ما دنیای توی سن.)اومد می ساله 30

 زده تعجب حالت یه با.باشن کرده کپی یکی اون از رو یکی این انگار بود برادرش شبیه خیلی. طالیی موهای و آبی

 :گفتم کنه تموم رو هاش نگاه این که این واسه.گذروند می آریا منو بین رو نگاهش

 .لیام من.سالم:من

 .سالم...ل...س:سوفی

 .آشناشو باهاش!جدیدمه دوست این!سوفی سالم:آریا

 .خوشبختم:سوفی

 !طور همین منم:من

 دوستی هیچ حاال تا که من واسه. بودیم شده دوست هم با و بود خوبی یخیل دختر سوفی.بودیم نشسته کلبه توی

 می کلی ما و داد می سوتی هم وقتا بعضی و کنه رفتار ها تر بزرگ مثل کرد می سعی آریا. بود جالب خیلی نداشتم

 بزرگ غم یه که فهمید شد می چشماش از اما اومد می نظر به خوشحال خیلی چهرش که این با سوفی. خندیدیم

.  باشم من فرد اون شاید وبازم کنه گوش هاش دل و درد به که باشه داشته کسی به نیاز شاید! داره سینه تو

 :زدم صداش. داره رو کمک این لیاقت اون.کنم کمکش داشتم دوست

 !سوفی:من

 بله؟:سوفی

 ناراحتی؟آره؟ چیزی از تو: من

 !زده حرفی همچین کی.نه...ن....ن:سوفی

 !فهمیدم چشمات از من!گفتهن چیزی کسی:من

 .نیست چیزیم من.فهمیدی اشتباه:سوفی

 ناراحت هم هنوز شده باعث که افتاده گذشته توی اتفاقی یه دونم می! سوفی کنم نمی اشتباه هرگز من:من

 !خوبیم دار نگه راز من!بگو بهم!باشی

 درد داره هنوزم و کشیده سختی یخیل حتما.دادم می حق بهش. نه یا بگه که بود مردد انگار. کشید عمیقی نفس

 دو به سرزمین که پیش سال 16 حدود:کرد باز دهن.بود کرده تغییر صورتش حالت انگار.شد خیره بهم.کشه می

 به هم بودن هم عاشق که نفر دو کنن زندگی هم از جدا گرفتن تصمیم شیاطین و ها فرشته و شد تقسیم قسمت

 اجازه ابلیس فرمان خاطر به اما داشتن دوست همو خیلی اونا.شیطان یه و فرشته یه.شدن جدا هم از اونا همراه

 بود فرشته یه که دختره.کردن می مالقات رو هم مخفیانه و نشدن تسلیم دوتا اون ولی نداشتن رو همدیگه دیدن
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 دش می پنهان بود قرارشون محل که درختی پشت و رفت می مرز لب به روز هر عالقش مورد مرد دیدار شوق به

 از انگشتاش تمام که ایستاد جا اون اونقدر.نشد معشوقش از خبری موند منتظر که هرچه بارونی روز یه توی اما.

 خونه به وقتی اما.کرد حرکت خونش طرف به گذاشته قالش مرد که این از ناراحت دختر. بودن زده یخ سرما

 در به رو خودش سراسیمه دختر. بود افتاده در به تکیه خونی صورت و سر با مرد.شد مواجه فجیعی صحنه رسیدبا

 براش کشیدن نفس.شد خیره فرشته معصوم ی چهره به و کرد باز رو چشماش مرد.نشست مرد کنار و رسوند

 :بیاره زبون به جمله یک تونست فقط. بود شده سخت

 .سوفی دارم دوست:مرد

 ؟ بودی تو فرشته اون: من

 آره:سوفی

 درسته؟ بود ابلیس کار:من

 .درسته:یسوف

 .خوام می معذرت واقعا من:من

 نکشتی؟ اونو که تو خوای می معذرت چرا تو:  سوفی

 زدم بهم رو شیاطین و ها فرشته اتحاد اومدنم دنیا با که بودم من این.پیشم سال 16 اتفاق بانی و باعث من اما:من

 .منه خاطر به اینا ی همه.

 افتاده؟ شوم اتفاق این تو دناوم دنیا به با چرا ؟ هستی کی تو چرا؟مگه:سوفی

 اینو اما دونم نمی دقیقا هم رو اتفاق این دلیل.ابلیسم فرزند....من....چون....هه:من:شدم خیره معلومی نا نقطه به

 !افتاده اتفاق من وجود خاطر به همش که دونم می

 از شاید تا دادم ونتک صورتش جلوی رو دستم.بیرون بیاد شک از تونه نمی و کرده کپ بود معلوم قیافش از

 :زدن حرف به کرد شروع تعجب با و زد هم به بار چند رو هاش پلک.بیاد بیرون هپروت

 !ممکنه غیر هم تصورش چطور؟اصال اخه! ممکنه غیر این اما ابلیسی؟ دختر...تو...تو:سوفی

 . فرشته یه نه شیطانم یه من کن نگاه!ممکنه!سوفی چرا:من

 ای؟ شده رانده اون دختر واقعا تو یعنی:سوفی

 یادم!شده رانده. کردی انتخاب براش رو خوبی صفت.دقیقا.آره:گفتم ای مندانه پیروز لبخند یه با و زدم بشکنی

 .کنم صداش اسم همین به بعد به این از خودمم باشه
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 !جدیه موضوع االن!لیا نیار در بازی مسخره:سوفی

 !جدیم منم:من

 !باره می جدیت صورتت و سر از. مشخصه کامال آره:سوفی

 !نداری تو که خواد می بصیرت چشم من جدیت دیدن:من

 !دیوونه:سوفی

 !مسخره:من

 !خودتی: سوفی

 !کنی جور موصوف و صفت من واسه خوای می صبح تا کنم ولت اگه حاال: من

 !زدی حدس درست! باهوش بچه آفرین:سوفی

 برم؟ من شده تموم سواالتت اگه دیگه بسه:من

 بری؟ خوای می کجا: سوفی

 !کشه می رو ها شما اینجام من که بفهمه ابلیس اگه.باشم ثابتی جای تونم نمی. کردم فرار قصر از من:من

 چیه؟ نظرت.میام هات با منم بری خوای می اگه پس:سوفی

 بیای من با تو اگه!مرد؟بابا یا بود زن لیلی گی می بعد گم می مجنون لیلی برات دارم ساعته یک!نزن حرفشم!نه:من

 باشم؟ داشته وجدان عذاب عمر یه من خوای نمی که تو!میوفته خطر به ونتج

 گیرن؟ می وجدان عذاب هم اجنه و شیاطین مگه:سوفی

 .کنم می فرق من:من

 فرقی؟ چه:سوفی

 !دارمااااا عجله من! پرسی می سوال قدر چه سوفی....ه ه ه اه:من

 !!گهدی بگو:کوبید زمین رو پاهاش وننر لوس های بچه مثل سوفی

! دیوونس کنم می پیدا که دوستیم حتی من! آید خوشش بیند دیوانه چو دیوانه گن می. شکر رو رحمتت خدایا:من

 خودم دست هم بدیش و خوب. بد هم و خوبم هم یعنی. متفاوته شیاطین بقیه با من ذات ببین! گم می! بابا باشه

 !باشم جوری همین دیگه دقیقه دو نیست معلوم ولی خوبم االن مثال نیست

 چیه؟ دلیلش دونی نمی:سوفی
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 !کجاست از مشکلم بفهمم تا کردم می تحقیق باید.بود همین بیرون زدم قصر از که دالیلی از یکی:من

 !میام تو با من هرصورت در! آهان:سوفی

 زاری می کجا کنی؟اونو می کار چی رو آریا کن ولش رو اینا و جون ی قضیه اصال! سوفی اول خونه رفتی که باز:من

 هان؟

 .بزرگم مامان پیش.معلومه خوب:سوفی

 زندس؟ بزرگت مامان:من

 آریا که زندس حتما خله خوب!کنه مراقبت ازش روحش تا قبرش سر ببرم رو آریا خوام می مرده!پ نه پ:سوفی

 !دیگه پیشش برم می رو

 ! خانم کفتر نداریم دعوا!بابا باشه:من

 !فرشتم یه من! ادب بی چیه کفتر:سوفی

 !هرچی حاال: نم

 نه؟ یا کنی می قبول شد چی!خوب: سوفی

 ندارم حرفی من! بیا! باشه!بشه تو حریف تونه نمی کس هیچ فهمیدم جنجالیمون مکالمه این از من که طور این:من

! 

 عکس بر ولی بزرگتره من از که این با دختر این.پوکیدم می خنده از داشتم.  بغلم توی پرید خوشحالی با یهو

 کنه می رفتار بچگانه خیلی کوچولوش داداش

 مادر ی خونه بردیم می رو آریا باید.  رفت می راه من دوشادوش و آریا دست در دست سوفی.بیرون زدیم کلبه از

 همین واسه شد می سخت آریا واسه رفتن پیاده و بود راه کیلومتر35 اونجا تا کلبه از.کنه مراقبت ازش تا بزرگ

 حال در آبی آسمون توی(ندارن پورت تله قابلیت کوچک های فرشته.)رسیدیم می تر ودز اینجوری کردیم پرواز

 کجاست؟ اما!بینه می منو داره یکی!شد تکرار دوباره عجیب حس اون ناگهان.زدیم می لبخند هم به و بودیم پرواز

 پیدا رو جوابش هاگ مطمئنم.خورد می رو مغزم داشت خوره مثل سواالت این خواد؟ می چی من جون کیه؟از اون

 :شنیدم کنارم از رو سوفی صدای! شم می تر دیوونه هستم که اینی از نکنم

 !پایینه همین بزرگم مادر خونه. بیایم فرود باید....لیاااااا:سوفی

 !باشههه:من
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 کامال عمارت.داشت قرار بزرگ عمارت یه وسطش که وسیع دشت یه.اومدیم فرود زمین طرف به هم با هرسه

 جای برام. بود قصر یه در مثل که بزرگی در همراه به بودن گرفته بر در رو دیوار زیادی های پنجره و بود سفید

 !کنن نمی زندگی بزرگشون مادر پیش آریا و سوفی چرا که داشت سوال

 تو؟ بری خوای نمی: سوفی

 :داد رو جوابم ذهنم توی صدایی نفهمیدم؟ که من پشت اومد کی این.کشیدم هینی

 کنی؟ نمی استفاده آکبندت مغز اون از چرا!دیگه کرده پورت تله خله خوب:صدا

 !شد قفل مغزم اومد یهویی اکبنده؟خوب کجاش من مغز:من

 !نداشتت عمه جون آره: صدا

 !شه می پرو گم نمی هیچی هی! دیگه بسه:من

 !قهرم من اصال:صدا

 !باش. جهنم به:من

 رو مبارکم های قدم من بود منتظر و بود ایستاده در دم سوفی.برد می سر رو حوصلم داشت دیگه!شد خفه باالخره

 همش.گذاشتم منتظرشون خیلی معلومه ها بیچاره. اومد می نظرکالفه به و بود ایستاده آریا کنارش. بذارم در دم

 داد بلند صدای با زد می موج صورتش توی کالفگی دیگه که هم سوفی! زنه می اضافه ور هی! صداهس این تقصیر

 :زد

 ندارن؟ فرمایی تشریف قصد بانو آیا:سوفی

 !میام االن.. چرا...چرا:من

 خودمو و دویدم.رم می فنا به دارم کنم می احساس االن منم حتی.شه می ترسناک خیلی اعصبانیه وقتی سوفی

 .رسوندم در کنار

 اومدی؟ چرا! موندی می جا همون:سوفی

 بدم نجاتتون خواستم همین واسه ده می دست بهتون الکتف و بختی بد احساس من بدون شما گفتم!دیگه نه:من

 !نشید اینجوری که

 !پرویی خیلی:سوفی

 !دونم می: من

 آیا؟ دارید دخول قصد شما اما خانما ببخشید.  اهم اهم:آریا
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 بدیم؟ ادامه ریم می اینجا از داریم وقتی رو جنگ ادامه نیست بهتر! سوفی:من:گفتم و سوفی طرف به کردم رو

 !موافقم منم:سوفی

 !تو بریم پس:من

 !نزدم در هنوز که من! بری کجا:آریا

 !نشده باز هنوز که در!بچه گه می راست...اوا:من

 .نیستم....بچه...من(:  غیظ با)آریا

 !بکش خجالت!زدن کل به کنی می شروع آریا با شه می تموم من با دعوات تو!لیا!دیگه بسه.. ه ه اه:سوفی

 !بکشن خجالت نیستن بلد شیاطین! طانمشی یه من عزیزم!سوفی:من

 !داری فرق تو ولی:سوفی

 !پذیرم می!حرفیه اینم!خوب:من

 بگیرمش؟ خودم یا گیرید می گل رو دهنتون باالخره:آریا

 !گیرمش می گل دومون هر واسه االن خودم نکش زحمت:من

 شد باز در باالخره لحظه چند عدب.کوبید در به رو کوچولوش های مشت بودم ندیده توش حاال تا که خشمی با آریا

 :کردن علیک و سالم به کرد شروع لبخند با و ایستاد خدمتکار روی روبه سوفی.اومد در دم خدمتکار یه و

 !بود شده تنگ واست دلم چقدر!خوبی!ویلما سالم:سوفی

 ! بود شده تنگ برات منم دل! عزیزم سالم:ویلما

 کنه؟ می درد هنوزم پات چطوره؟ حالت:سوفی

 ببینی؟ بزرگتو مامان اومدی!ببینم!بهتره اما کنه می درد هنوزم آره:یلماو

 .بذارم پیشش رو آریا هم ببینمش اومدم هم:سوفی

 افتاده؟ اتفاقی مگه چرا؟:ویلما

 !ببرم تونم نمی هم رو آریا.برم طوالنی سفر یه به قراره من فقط!نیوفتاده اتفاقی!نه:سوفی

 !کنی خودکشی پسره ونا واسه خوای می گفتم!آهان:ویلما

 !ویلما منحرفه ذهنت چه! سفر برم قراره دوستم با چیه؟ خودکشی! بابا نه: سوفی
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 !بدی خودت دست کار ترسم می.نگرانتم.نیستم منحرف:ویلما

 تو؟ بیایم ما بذاری خوای نمی حاال بگی تو هرچی..باشه..باشه:سوفی

 !تو بفرمایید.نبود حواسم..ببخشید..آخ:ویلما

 مجزا پله دو.رسیدن می عرش تا انگار که بلند های ستون از بود پر توش.بود بزرگ خیلی.شدیم عمارت ردوا باهم

 باید. ایستادم سوفی کنار.داد می عمارت به اشرافی نمای یه و کرد می متصل بعدی طبقه به رو اول طبقه هم از

 :شم خالص حدم از بیش کنجکاوی شر از تا پرسیدم می ازش سوال چندتا

 نه؟!دونه می تو ی قضیه مورد در ویلما:نم

 .دونه می. آره:سوفی

 !نبود راز یه این پس:من

 .نبود راز یه آره:سوفی

 !بگه کسی به شاید کردی؟نگفتی اعتماد بهش چطور:من

 !دارم اعتماد بهش که کسیه تنها.شناسمش می بچگی از.اعتماده قابل اون:سوفی

 .ندارم حرفی دیگه منم کنی می فکر طور این تو اگه خوب:من

 .ممنون:سوفی

 چی؟ بابت:من

 .بیام باهات گذاشتی که این خاطر به:سوفی

 .باشم تنها ترسیدم می خودمم. نیست الزم تشکر:من

 .خوبه:سوفی

 !سوفی:من

 بله؟:سوفی

 کنی؟ نمی زندگی مادربزرگت پیش چرا تو:من

 .بخوام کمک کسی از مادرم و درپ مرگ از بعد خواست نمی دلم.باشم مستقل خواستم می چون شاید:سوفی

 !نگفتی بهم چیزی اونا مادرت؟درباره و پدر:من
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 :شد خیره زمین به و کشد ناک سوز آهی سوفی

 .آریا تولد از بعد روز دو دقیقا.شدن کشته تو پدر دست به هم اونا:سوفی

 نفرین میراثش تنها. داشتهن من واسه حاال تا افتخاری هیچ بودن ابلیس دختر سوفی کن باور! من پدر به لعنت:من

 .بس و مردمه

 .تو پیشونی رو ننگه لکه یه ابلیس! لیا حیفی بودن اون دختر برای واقعا تو: سوفی

 !نیستن نرمال من حالتای.گفتم که بهت.شم می اون مثل گاهی منم اما:من

 !داری قلبت تو رو پاکی تو که اینه مهم!نیست مهم این: سوفی

 گی؟ می جدی: من

 .گم می جدی. هآر:سوفی

 !سوفی ممنون:من

 .کنم می خواهش: سوفی

 و رفتم منم. نشست بود عمارت پذیرایی انتهای در که رنگی سفید دونفره های مبل از یکی روی و گفت اینو

 هنوز که آریا. رفت می پایین ازشون داشت کسی انگار. اومد می تق تق صدای ها پله از.نشستم مبل روی کنارش

 خان هفت مثل که هایی پله از داشت سعی که پیرزنی دست و دوید ها پله طرف به بود ستادهای پذیرایی وسط

 زیادی انرژی چون ندارن پورت تله قابلیت هم مسن های فرشته و شیاطین.)گرفت رو بیاد پایین بودن براش رستم

 مادربزرگش طرف به و شد دبلن مبل روی از سوفی. اومد پایین ها پله از باالخره بود که زحمتی هر به( بره می

 :کرد پرواز

 طوره؟ چه حالتون!مامانی سالم:سوفی

 کنه؟ نمی اذیتت که آریا ؟ خوبی تو چی؟ تو.دخترم خوبم:مامانی

 !بعیده ازش شیطونی دونید می خودتون که هم آریا.ممنون. خوبم:گفت و خندید سوفی

 .توئه با حق.درسته:مامانی

 .لیاست این( جلو آوردم کشید منو دست) کنم معرفی بهت وجدیدم دوست خوام می! مامانی:سوفی

 .خوشبختم.سالم:من

 .طور همین منم:مامانی
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 روی رو آریا و نشست نفره تک مبل یه رو هم بزرگ مادر و نشستیم هم کنار سوفی منو.رفتیم ها مبل طرف به

 خود قانون این.بشه ها فرشته محدوده وارد باشه داشته اجازه شیطان یه نکنم فکر لیا خوب:گذاشت پاش

 (میاد حساب به ها فرشته قلمرو بعد به شهر از و شیاطینه و ها فرشته بین مرز همون شهر!)ابلیسه

 .کردم فرار من اما.درسته:من

 چرا؟ اخه!کردی فرار:مامانی

 ...چون:من

 !کنه پیداش ابلیس نباید همین خاطر به کرده جاسوسی ها فرشته برای اون چون:حرفم وسط پرید سوفی یهو

 کجابود؟ جاسوس سوفی؟ گی می چی: گوشش کنار بردم و دهنم

 .دم می توضیح برات رفتن موقع. نگو هیچی..هیس:سوفی

 رفتن موقع.بیاد من با سوفی که کرد قبول مادربزرگ افتادن پا به و التماس کلی با.نزدم حرفی و شدم ساکت دیگه

 گردن دور رو کوچکش های دست آریا.کرد می گریه تداش و بود سخت براش آریا از کندن دل سوفی.بود

 :بوسید پیشونیشو و انداخت خواهرش

 !بزرگه آبجی شه می تنگ برات دلم:آریا

 !شه می تنگ کوچولوم داداش واسه دلم منم:سوفی

 !رسم می حسابتو بگی بهم برگشتی که وقتی ولی کوچولو بگی بهم نداره اشکال ری می داری چون االن:آریا

 .گم نمی.  اشهب:سوفی

 !اندازه می خطر به رو همه جون اینجا موندن سوفی پاشو! کنید هندیش فیلم خواد نمی!دیگه بسه...ه ه اه:من

 .بریم. باشه:گفت و کرد پاک اشکاشو سوفی

 .باش خودت و مامانی مواظب:گفت آریا به رو و

 !حتما: آریا

 !مامانی خداحافظ:سوفی: گفت و کرد بزرگش مادر روبه و

 !عزیزم خداحافظ:مانیما

 !لیا بریم:سوفی

 !بریم:من
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 می هدایت معلومی نا مقصد به منو خودشون پاهام انگار. برم کجا قراره دونستم نمی دقیقا. شدیم خارج عمارت از

 .کردن

 :جاسوسم من گفت بزرگش مادر به چرا بپرسم سوفی از که افتاد یادم

 !سوفی:من

 چیه؟: سوفی

 نگفتی؟ رو واقعیت هام؟چرا فرشته جاسوس من فتیگ بزرگت مامان به چرا:من

 به تو پدر از که ای کینه با هستی کی تو فهمید می اگه اون. هاست فرشته حکومت به وفادار من مامانی:سوفی

 !دادت می حکومت مامورای تحویل حتما داره هاش بچه خاطر

 .نزدم حرفی دیگه و گفتم آهانی

 و بود شده تموم سوفی مکرمه خانم سرکار مرحمت به مون غذا و آب تمام. مرفتی می راه داشتیم که بود ها ساعت

 یه بودیم توش که جایی.موندیم نمی زنده مطمئنا شد نمی پیدا آب اگه. بردیم می سر به انقراض حال در دو هر

 صداشو تا کردم می تیز هامو گوش باید فقط شد می پیدا توش چشمه یا خونه رود احتماال. بود بزرگ خیلی جنگل

 بهش شه می بازم ولی دوره خیلی نظر به اما میاد صدا یه.کردم تمرکز ها صدا روی و بستم چشمامو.بشنوم

 رو سوفی شده ولو هیکل دیدن و همانا برگشتن ولی کردم پیدا آب بگم بهش تا کردم سوفی طرف به رو.رسید

 از خستگی از معلومه! شنوا گوش کو ولی نیاد من با که گفتم بهش.کنم چیکار اینو حاال..ه ه ه اه.همانا هم زمین

 یه فقط پس گرفته مرگش غش این!نداره فایده نه.کردم صورتش نثار محکم ضربه چند نشستمو کنارش. رفته حال

 شونم روی و کردم بلندش( عمم جون آره.)رفاقتم خراب کنم چه کنم کولش آب منبع تا باید! مونه می راه

 نمی که بودم شده ضعیف اونقدر.بود سنگین خیلی اومد می سبک نظر به که شظاهر خالف بر.  انداختمش

.  کردم دنبال رو صدا و دادم حرکت پاهامو. قوز باال قوز بود شده که هم سوفی کنم استفاده هام بال از تونستم

 تر واضح صدا. بیوفتم که نذاشتم و کردم کنترل و خودم ولی شه منهدم سوفی مالج و بیوفتم بود نزدیک جا چند

 صدا دنبال به بود نمایان درش ضعف که هایی گام با.بود نمونده باقی پاهام توی دیگه رمقی.رسید می گوش به

 که صافی سنگ تخته روی رو سوفی. موند می آیینه شفافی به که کوچیک رودخونه یه. دیدمش.کردم می حرکت

 لب به رو آب.سوفی پیش برگشتم و کردم پر زالل آب از رو قمقمه. نشستم خونه رود کنار. خوابوندم بود اونجا

 حالم و خوردم ازش خودمم دادم آب بهش که این از بعد.بخوره آب بتونه راحت تا کردم بلند سرشو و نزدیک هاش

 خریده شهر توی که شنا مخصوص لباس یه با رو لباسم. داشتم حسابی آبتنی یه به شدید نیاز.شد بهتر کم یه

 بیرون تنم از رو سفر سختی و داد می بخشی لذت آرامش احساس بهم آب خنکی.آب به زدم و کردم عوض بودم

 ندیده آب این مثل بودم شده. بود شده چم دونم نمی. خندیدم می و زدم می آب به دستامو ها بچه مثل.کرد می

 آبی بی از داشتم سفر این توی واقعا گرچه کردن صدا سرو به کنن می شروع و آب توی رن می باره اولین که هایی

 لبه طرف به.بیرون بیام که دادم رضایت باالخره کردم شنا آب تو کلی که این از بعد.شتافتم می ایزدی ملکوت به
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 دستاش اسیر چپمو پای چیزی یه دفعه یه ولی شم خارج آب از که گرفتم لبه به دستمو. کردم شنا خونه رود ی

 بود من از تر قوی خیلی داشت دست در منو پای که چیزی.بود فایده بی کنم آزاد پامو تا کردم تالش هرچه.کرد

 پام هنوز.بخرم زمان موندن زنده برای تا کردم حبس نفسمو.شدم کشیده آب درون به یهو.رسید نمی بهش زورم

 .بود اسیر دستش توی

 کم رو بال همین.بره مین پایین گویی آمد خوش برای منو که معلومه اما!دریایی پری! شناختم می رو موجود این

 سعی. افتادم هام ورد یاد یهو.کشید می بیشتر اون دادم می تکون بیشتر پامو چه هر.شد نازل سرم به که داشتم

 !لیرومیوم ساشورا:خوندمش.شدم هم موفق و بیارم یاد به رو بهترینش وضعیت اون توی کردم

 بودم دیده که خوابی یاد به!شه می اثر بی بآ توی من اوراد نبود یادم.کرد نمی اثر ورد!بود فایده بی

 بدل امیدی نا به هام امید دیگه. بود این خواب منظور پس.بودن خوابم توی اتفاقای همون تقریبا اتفاقات.افتادم

 نمی باال دیگه هام نفس. برد می بود گاهم قتل احتماال که گودالی داخل به منو سرشت بد ماهی اون.  بودن شده

 کم چشمام.داد نمی منو طرف از حرکتی هیچ اجازه و بود گرفته بر در بدنمو اعضای تمام خفگی ساحسا. اومدن

 ....تموم و گرفتن قرار هم روی کم

 سوم فصل

 " ؟ ؟ ؟ "

 تصاحبشو اجازه ای دیگه کس هیچ و منن به متعلق اون های نیرو. منه آن از دیگه اون.آوردم چنگش به باالخره

 ها ممکن غیر اون وسیله به!من مال فقط! بشه من مال شیاطین و ها فرشته سرزمین تمام! بکن فکرشو.نداره

 ابلیس اون حتی که قدرتی!مطلق قدرت شم می من.کنه علم قد من جلوی تونه نمی کس هیچ و شن می ممکن

 می قول!هاشون خواب وحشت بشم که دم می قول! میاره در زانو به من برابر در رو فرشته میکاییل اون و مغرور

 !دم

 "لیا"

 مردم که هم حاال.نزد خونمو در شانس وقت هیچ.بود شده سالم 16 تازه من.مردم زود چقدر.کردم باز چشمامو

 !!!شده زندانی روحم اتاق یه توی انگار

 کنم؟ می چیکار اینجا من پس!برزخ میرن. رن نمی اتاق توی که ها مرده ولی!! اتاق؟ یه!چییییییی:من

 !کنه می فرق بقیه با مردنمم!خدایا

 .نمردی تو:؟

 اومد کی من؟ کنار کیه دیگه این.کنه می تولوپ تاالپ داره حلقم توی قلبم کنم می احساس.کشیدم هینی

 کجاس؟ اینجا اینجا؟اصال
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 روی ازشون دسته چند رسیدو می گردنش ووسط تا که بلند و صاف کالغی پر موهای.کردم دقت چهرش به

 رگه که رنگ قرمز چشمای.زد می میت پوست رنگ به بیشتر که مرمرین و سفید یپوست.بود افتاده پیشونیش

 بهش خیلی که متوسط کوچیک زیاد نه و بزرگ زیاد نه لبای.سیاه و پر های ابرو زدو می موج موج توش سیاه های

 رو پرش تو هیکل که سیاه دست یک لباسای.بود کرده گیر در رو هاش ابرو که اخمی و متناسب بینی.اومد می

 !باشه شیطان یه تونه نمی پس!نداشت بال!بال و داد می نشون

 هستی؟ کی تو..تو..ت:من

 با سنت تو!  جالبه خیلی: نشست بودم روش من که تختی ی لبه روی بده نشون توجهی من سوال به که این بدون

 !آدما مثل!داره خونی هم چهرت

 آدما؟ چی؟:من

 .آدما.آره:؟

 !نداره ها خاکی به نسبت مرتبطی چیز هیچ شیطان دارم؟یه وناا به ربطی چه من اما:من

 کنی؟ می فکر طور این واقعا....هه:؟

 کنم؟ فکر باید طوری چه پس:من

 .فهمی می بعدا:؟

 :زدم صداش که بره بیرون در از خواست. کرد من به پشتشو و شد بلند گفتو اینو

 !ایه شده خراب چه اینجا و هستی کی نگفتی!هی:من

 !منه قصر هم اینجا!کوچولو کنی صدام رایان تونی می:؟

 بود نگفته بهم حاال تا پدرمم!منه تحمل ی محدوده از خارج دیگه این!کوچولو گفت من به!کوچولو.بیرون رفت

 !کوچولو بگه من به کرده جرأت رسیده نو شازده این اما کوچولو

 تو طور همین داشتم! کندی خودتو گور کلمه یه همین با!شتریه بدجور من ی کینه! شازده کن وداع خودت با

 فرشته نه و شیطانه نه بود معلوم نداشتش بال از اونم که کار خدمت یه که کشیدم می نشون و خط واسش ذهنم

 امر دارید الزم هرچه. هستم شما شخصی ندیمه بعد به این از من!بانو درود:کرد تعظیم من جلوی و شد اتاق وارد

 . دمب انجام تا بفرمایید

 !باشی رسمی خواد نمی. باش راحت.سالم:من

 !بانو ندارم رو اجازه این من اما:ندیمه
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 !دیگران نه مهمه من اجازه پس منی ندیمه گی نمی مگه:من

 .شماست امر امر:ندیمه

 چیه؟ اسمت خوب:من

 .افرا:ندیمه

 !اطالعاته خوام می ازت فعال که چیزی تنها. میره راه نعل چهار مغزم توی داره سوال کلی من افرا خوب:من

 .بانو بپرسید فقط شما:افرا

 !!نزن حرف من با رسمی که گفتم":من

 !بدم دست از جونمو ممکنه من اما: افرا

 ؟ چی یعنی:من

 قرار خطاب مورد این مثل کلمات یا تو با رو اربابانشون تونن نمی ها ندیمه.سیاهه لرد قصر قوانین از یکی این:افرا

 !بدن

 !راحتی هرطور طوره این که حاال. خوب:من

 .بانو ممنون: افرا

 بود؟ چی اسمش پسره این و قصر این ی باره در هرچه.خوام می اطالعات ازت من اینا از گذشته حاال:من

 !اینجام چطوری و افتادم گیر کجا بدونم من تا وسط بریز دونی می اینا به راجع هرچی! رایان! آهان..رویان...ریان

 .تاریکی پادشاه فرمانروایی مکان و سیاهه لرد قصر اینجا:افرا

 !ریخت می هم به اسمشم شنیدن از و زد می حرف بهش راجع همیشه پدرم که تاریکی؟همونی پادشاه:من

 قسمت همین برای کنه می روایی فرمان جهان تاریکی و شب ظلمت بر که کسیه تاریکی پادشاه. درسته: افرا

 .برن می سر به هم با جنگ در همیشه دو این و تصوره از ردو کم یه پدرتون با تاریکی کردن

 !بیاره بیرون اینجا از منو بشه شاید ببینمش؟ تونم کیه؟می شما پادشاه این خوب:من

 به سرورم دستور به شما. نداره وجود هم بازگشتی راه.بودن پیشتون من از قبل که هستن کسی همون ایشون:افرا

 خارج تونید نمی شما ندن خروج اجازه سرورم که زمانی تا و شدید آورده اینجا (دریایه پری همون)ارنی وسیله

 !بشید

 !کنم نمی التماسش بمیرمم پسره؟من چی؟اون:من
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 هدفشون به شما بدون و دارن نیاز شما به ایشون دونم می من که اونجایی تا!بانو نداره ای فایده هم التماس:افرا

 !بیهودست تالش پس رسن نمی

 خوره؟ می دردش چه به من وجود ؟مگه قصرش به آورده منو خاطرش به که هدفیه چه این:من

 .بانو دونم نمی:افرا

 تا داشتم تنهایی یکم به نیاز.رفت می پیش انفجار مرز تا داشت و بود خسته جدید اطالعات همه این از ذهنم

 :کنم متمرکز ذهنمو بتونم

 بذاری؟ تنهام که ممکنه افرا:من

 .انوب البته:افرا

 من دیده حتما االن!بود رفته یادم رو سوفی!سوفی وای. افتادم سوفی یاد لحظه یه.بست رو در و شد خارج اتاق از

 .خوابیدم و گذاشتم هم روی چشمامو. نداشتم ش به کردن فکر برای دیگه.گذاشتم قالش کرده فکر نیستم

 به و پایین پریدم تخت رو از.بدتر هم شاید بود پدرم های نعره صدای مثل.پریدم خواب از وحشتناکی صدای با

 سر از داره کسی که انگار اومد می هوار و داد صدای.بستم پشتم هم رو در و شدم خارج اتاق از. دویدم در طرف

 من سادیسمیه اینم نکنه زنه؟ می داد داره چرا...اما! رایانه!آره!بود آشنا برام برام صدا موج.کشه می فریاد خشم

 پرواز اومد می صدا ازش که اصلی سالن تا و زدم هم به هامو بال فکر این با! خبره چه ببینم برم باید !دونستم نمی

 شاید. کنم باز رو در تا شد این از مانع فکری اما گرفتم دستگیره به دستمو.بودم رسیده سالن در روی روبه. کردم

 صداش اول بزار! آهان.... کنم؟ چیکار..... ه ه اه...نرم...برم....نرم...برم.  زد می آسیب من به که بود عصبانی اونقدر

 !شه می عصبانی بیشتر که برم یهویی اگه آخه تو برم داد اجازه که بعد بزنم

 (نیومد جوابی!)رایان:من

 (نیومد جوابی بازم!!!)رایان:من

 !رفتم من اینجا؟ وایسم که توئم االف من مگه چه؟ من به اصال.....ه ه ه ا:من

 .آورد بیرون در الی از سرشو رایان و شد باز در دفه یه که اتاقم به برگردم که کردم پشتمو

 تو؟ خوای می چی چیه؟:رایان

 زنی؟ می حرف من با کارا طلب مثل چرا! شما! ادب بی چیه تو:من

 !نشده تلف این از بیشتر وقتم تا بگو کارتو تر زود حاال.نیست مربوط تو به:رایان

 من! خدایا.  کنم می تلف وقتشو من که گه می زده زل من چشمای تو.بود زده پررویی تو ممن رودست دیگه این

 .ندارم جامعه انگل این ی درباره زدن واسه حرفی دیگه
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 !سادیسمی ی پسره:من

 دختر از! نداری لیاقت اصال!باقیه نیمتم و قرت دو گرفتی وقتمو اومدی!بریم باهم شو پیاده! هی هی هی:رایان

 !ره نمی انتظار اینم از یشترب ابلیس

 هدر من پای وقتتم! بابام همون پیش گردون برم خوب ؟ هان اینجا؟ آوردی منو چرا اینجوریه اگه ؟! جدی!....او:من

 !ره نمی

 !حاال! اتاقت برگرد(:خشم با)رایان

 !رم نمی:من

 !!اتاقت تو برو نیومده باال من سگ روی تا:رایان

 شی؟ می چی بشی بد پس توئه؟ خوب روی االن این!! آهان:من

 !کوچولو نباشه نفعت به زیاد شاید من روی اون دیدن:رایان

 !دید خواهیم:من

 !خواستی خودت. احمق ی دختره...هه:رایان

 دنبالش کنه پیدا کردن فکر فرصت بتونه مغزم که این بدون. کشید خودش دنبال و گرفت رو کتم ی یقه گوشه یهو

 کجا داریم تمدونس نمی.  شدم می کشیده

 می پله پایین به که تاریک راه یه وارد و گذشتیم اصلی روی راه از.نبود خوب من واسه بود که جا هر اما ریم می

 خواد ؟می زندان چی؟! ها! بود زندان در شبیه خیلی که داشت قرار بزرگ خیلی در یه ها پله جلوی.شدیم خورد

 :تقال به کردم شروع! بکنه روکا این که باشم مرده من مگه کنه؟ زندانی منو

 !نزدم حرفی که من کنی؟ زندانی منو خوای می چرا! کن ولم:من

 !بگی نباید چی و بگی باید چی که فهمی می تو اون رفتی وقتی:رایان

 !!رایان!شم زندانی خوام نمی من!  کنم می خواهش:من

 .لحظشه یه مال شدن زندانی....هه:رایان

 !این یعنی:کرد باز درو من حرف نای با زمان هم)چی؟ یعنی:من

 دستگاه و شکنجه ابزار انواع.پذیرفت شه نمی وجه هیچ به دیگه اینو!!!! من خدای. گردو ی اندازه شد چشمام

 .کرد تحملشون هم لحظه یه شد نمی که هایی
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 !خالص و زدم می سکته نشده هیچی هنوز نه یا کنن حاضر کفن واسم باید اولی همون سر مطمئنم

 امتحانشون داری دوست.شدن ساخته تو مثل سرکشایی واسه دقیقا ؟اینا بینی می:گوشم کنار آورد سرشو

 کنی؟اره؟

 !خوام نمی..نمی...نه..ن(:ترس با)من

 واقعاااا؟...اوووو(:تمسخر با)رایان

 !ندارم رو اینا تحمل من! نکن کارو این من با!رایان کنم می خواهش:من

 خوای ؟می چیه این به راجع نظرت:ایستاد بود شده پوشیده بلند های میخ با امالک داخش که آهنی تابوت یه کنار

 کنی؟ شروع این از

 !رایان:من

 ؟ طوره چه یکی این نه یا:ایستاد بود باالش پاندول همراه به چوبی تخت یه که ذیگه دستگاه یه کنار

 !کنم می التماست! رایان(:گریه با)من

 جاش سر رو معیوبت مغز شاید برق کم یه چی این!کنه می التماسی چه ولوکوچ پرنسس ببین!نچ نچ نچ:رایان

 بیاره؟هان؟

 .نفهمیدم هیچی دیگه وبعد...بعد و چرخید می سرم دور اطرافم محیط. رفت می سیاهی داشت چشمام

 فهاضا من وحشت به و بود کرده پر رو جا همه ترسناک سکوتی.شد نمی دیده چیز هیچ.تاریک تاریک. بود تاریک

 ...سوسسس....سوسسس...سوسس.  شکافه می رو هوا داره چیزی یه انگار.شنیدم صدایی.کرد می

 از نور! آره! بود گرفته دستش توی اونو کسی! نه شایدم. بود معلق هوا توی که ضعیف نور یه.دیدم می دور از نوری

 .بود نفر یه دست تو که شد می ساطع مشعلی

 که دیدم نمی.بود پوشونده صورتشو و بود پوشیده شنل! تر نزدیک و کنزدی.شد نزدیک دست به مشعل فرد

 کنم؟این می چیکار جا این من! من خدای.کرد روشن رو بودم من که قسمتی مشعل نور.رسید سرم ی باال.کیه

! برداشت رو شنلش بود گرفته دست به مشعل که کسی! خوام نمی!بمیرم خوام نمی من! نه!نه! دار پاندول تخت

 نبود؟نکنه دشمن رایان با مگه اینجا؟اصال بود اومده کرد؟چطوری می چیکار اینجا اون!پدرم! کردم نمی باور !وای

 :زدم برده؟صداش بین از اونو

 (داد نمی جواب!!)بابا:من

 (هیچی بازم!!!)بابا:من
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 :زدم صداش باز.شد پدید نا تاریکی توی و کشید عقب کم کم. شنید نمی انگار

 !دم می قول کنم نمی فرار دیگه!کنم می التماست نرو بابا!نرو!!!!بابا!نذار تنهام کنم یم خواهش بابا:من

 می بهم و شد می تر نزدیک من به لحظه به لحظه پاندول.رفت منم امید رفتنش با.برنگشت دیگه.بود فایده بی اما

 خواد می بالیی چه نبینم تا بستم چشمامو.بود رسیده شکمم به تقریبا.نداره وجود نجاتی راه دیگه که فهموند

 !شنیدم رو افرا صدای کردم احساس یهو. بیاد سرم

 !بینید می کابوس دارید!بیدارشید بانو!! بانو:افرا

 همه دفعه خوابه؟یه همش یعنی کنه؟ می تیکه تیکه منو داره که چیه پاندول این بینم؟پس می کابوس دارم

 اتاقم توی. شدم خیره افرا نگران ی چهره و رایان اخم پر صورت به و کردم باز چشمامو.شدن محو تصاویر

 احساس انقدر و شدم نمی شکنجه انقدر.دیدم نمی ضربه انقدر برد نمی اونجا منو اگه!رایانه اون تقصیر همش.بودم

 .کردم نمی پوچی

 :ایستادم رایان روی روبه و پریدم پایین تختم از

 خوشحالی؟ خیلی االن:من

 چی؟ از:رایان

 کنی؟ می کش زجر منو داری که ینا از:من

 !ترکونی می زهره بینی می چیزی یه تا و نداری ظرفیت که تویی کنم؟این می کش زجر رو تو من:رایان

 شدی؟ راضی شد؟ خوب حاال! مصرفم بی من!ندارم عرضه من!ترسوئم من!آره:من

 .دارم کار باهات اصلی سالن بیا. کنی تمومش بحثو این بهتره حاال!دونی می خودت خوبه:رایان

 !چشم بگم منم گفتی تو هرچی نیست قرار!نمیام جا هیچ من:من

 ؟هان؟ گاه شکنجه ببرمت خواد می دلت نکنه:رایان

 !نیست بعید کاری همچین تو مثل پستی موجود از:من

 یه!جااون برم خوام نمی من نه اونجا؟ ببرتم بازم نکنه.ترسیدم لحظه یه.شنیدم می واضح رو قروچش دندون صدای

 !کنه نمی کم ازم هیچی اومدن کنار دفعه این

 !!نه؟ یا شدی فهم شیر! گاه شکنجه ری می راست یه هم یا سالن میای یا! نداری بیشتر راه دو:رایان

 !سالن میام! نداریم دعوا! بابا باشه:من
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 !نکن دیر. منتظرتم! جویی صلح تو چقدر که بینم می:رایان

 :آوردم در اداشو.رفت و شد پدید نا و

 وای.....هههههههههههه...ههههههه...هه هه...هه! نکن دیر منتظرتم! جویی صلح چقدر که بینم می:من

 .نور اال نور شده دیگه االن.شد اضافه من های اطرافی و دور جمع به روانیم یه!خندیدیم!خدا

 خوب اینا کنم فکر. ریمدا چی اینجا ببین...خوب..خوب.کردم می عوض خوابمو لباس باید.لباس کمد سر رفتم

 و خورد می قرمز روبان یه کمرش دور که سیاه-قرمز حریر تونیک یه سیاه قرمز تخت پاشنه کفش یه.باشه

 !عالیه خوب. زدم هام مو توی که قرمز تل یه و مشکی ساپورت بود کوتاه آستین و داشت چین کمی پایینش

 قصر مثل دقیقا ها نما و بلند های ستون.بود خودمون قصر شبیه گفت شه می تقریبا.شدم ظاهر اصلی سالن توی

 سلطنتیش تخت روی رایان.بود بد خیلی نداشتم قصر اون از خوبی خاطرات که من برای این و بودن ابلیس

 جلو قدم.بودن خورده گره هم تو بدجوری اخماش چون بودم گذاشته منتظرش زیادی کنم فک.بود نشسته

 .ایستادم بود شده گذاشته تخت االشب که هایی پله پایین و گذاشتم

 !کرده س*و*ه لگد و مشت یکم دلت کردم فکر اومدی؟ باالخره:رایان

 .هچل تو بندازم خودمو خودم که نخوردم خر مغز هنوز:من

 !جاشه سر عقلت هنوز که خوبه پس: رایان

 .مطلب اصل سر برو:من

 قصر این از ندارن؟نکنه حوصله خانم اهزادهش!چیه؟((:تمسخر با)اومد من طرف به و شد بلند جاش از)رایان

 (بود ایستاده پله آخرین روی روم روبه حاال)نمیاد؟ خوششون

 !نکن شروعش دوباره لطفا پس!رایان کنم دعوا دوباره خوام نمی:من

 شده؟ بیزار کردن دعوا از دلت شده چطور حاال! چرخید می زبونت خوب که قبال چرا؟:رایان

 !!لطفا رایان:من

 .کنه راحت منو و بگه کارشو نداشت قصد انگار. بود رفته سر حوصلم.کرد نثارم پوزخند یه فقط و نزد حرفی دیگه

 داشتی؟ چیکارم بگی خوای نمی:من

 .بیا من با....چرا:رایان

 گاه؟ شکنجه:من

 ی؟زن می مفت حرف قدر این چرا!اونجا ببرمت بخوام که نکردی کاری تو!بپرس سوال بعد کن فکر اول:رایان
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 (افتادم راه دنبالش!)ترسم می!زنم نمی مفت حرف:من

 !داره تو مثل دختری که ابلیس بیچاره:رایان

 !دارم ابلیس مثل پدری که من بیچاره:من

 درسته؟!نداری ازش خوشی دل توئم پس(:خبیث لبخند یه با)رایان

 !شهک می مرگمو نقشه داره حتما باشم؟االنم داشته من که داره خوشی دل ازش کی:من

 نکشتی؟ برادرتو و کردی فرار چون:رایان

 بکشم؟ برادرمو بوده قرار من دونی می کجا از تو!ببینم کن صبر..........................آره:من

 با بار چند بگم تونم می حتی.دیدمت می و داشتم نظرت زیر همیشه.دارم خبر زندگیت چیز همه از من....هه:رایان

 !کردی دعوا القیم

 داره؟ نیاز چی واسه داشته؟منو نظر زیر منو چرا...اما!بوده رایان پس.نگاه اون.افتادم احساس اون یاد

 !کیه اون که رسید نمی ذهنم به اما بینه می منو داره یکی کردم می حس ؟همیشه بودی تو اون پس:من

 دیده داره که فهمه می فرد و قویه خیلی موجش طلسم اون اما کردم استفاده طلسم یه از دیدنت واسه من:رایان

 !شه می

 ! سوال یه:من

 چیه؟ دیگه: رایان

 !بگی بهم رو واقعیت خوام می:من

 !دم نمی قول بهت:رایان

 !کنم می خواهش:من

 کنی؟ التماس و خواهش قدر این داری عادت همیشه تو:رایان

 یانه؟ گی می حاال.شدم اینجوری اینجا اومدم وقتی از.نه:من

 .مکن می خودمو سعی:رایان

 داری؟ الزم چی واسه منو:من

 .بگم بهت که ریم می جایی داریم دقیقا االن بدونی؟خوب اینو خواستی می....هه:رایان
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 گی؟ می جدی:من

 .آره:رایان

 !؟!؟!رایان؟:من

 چیه؟ باز:رایان

 !موند جا دوستم پیش بودم خریده که ای دفترچه! دارم نیاز خاطرات دفترچه من:من

 شی؟ می پرو یکم یدار کنی نمی حس:رایان

 !بکن کوه نگفتم!خواستم ازت خاطرات دفتر یه فقط من!نکن شروع باز:من

 .کنم می جورش. باشه.....پففففففف:رایان

 !واقعا نکنه درد دستت.ازت ممنونم خیلی(:شوق با)من

 .ندارم دیگه رو تو کردنای جیغ جیغ حال.شه بسته دهنت تا کنم می کارو این:رایان

 !کردم تشکر ازت من!قیذو بی واقعا:من

 !نکنی تشکر خواستی می خوب: رایان

 !باشه یادم که کنم می داغ دستمو پشت دیگه من:من

 !جاست همین!وایسا!بسه زدن حرف خوب خیلی: رایان

 .بود شکل دودی ای دایره دروازه یه جلومون

 (.شد دروازه وارد و.)بیا: رایان

 ./زهدروا توی پریدم و انداختم باال ای شونه منم

 شده؟ ممکن چطور چطور؟ آخه!ممکنه غیر این....این.کردم نمی باور دیدمو می که چیزی.شدم رد دروازه از

 پوشونده رو زمین تمام سیاه خاک.شد نمی دیده درش ای ستاره یا ماه هیچ و موند می شب تاریکی به که آسمونی

 گوشه هر در رو ترس تونستی می و بودن کرده شبیه اشباح سرزمین به اونو بیشتر که ای متروکه های خونه. بود

 !کنی پیدا ازش

 !کوچولو اومدی خوش....من دنیای به:گفت و کرد باز دستاشو من به رو و ایستاد ازم فاصله قدم چند با رایان

 !فهمم ؟نمی چی یعنی رایان؟ دنیای اون؟ دنیای
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! پادشاهشم من که جاییه همون اینجا!ببین:ستادای روم روبه و کرد پوفی. زنم می گیج دارم که بود فهمیده انگار

 خوای؟ می توضیح بازم یا گرفتی!تاریکی سرزمین یعنی

 رو داشتنش آرزوی ها سال پدرم که جاییه همون اینجا یعنی..تاریکیه؟یعنی سرزمین اینجا واقعا یعنی:من

 ...داشت؟یعنی

 این تو بشه باعث که نیست عجیب داینق کنی؟دیگه می یعنی یعنی همش چرا!هی هی:حرفم وسط پرید یهو

 !کنی بال بال جوری

 !ببینم رو اینجا داشتم دوست چقد من دونی نمی که تو:من

 !کنی می ذوق الکی بیخودی های چیز واسه.ندیدم تو از تر احمق:رایان

 .جانوری طبع کژ را تو نیست ذوق گر..........طرب و است حال در عرب شعر به اشتر:من

 .برسم هدفم به که کنم می ذوق وقتی نم.....هه:رایان

 چیه؟ هدف اون و:من

 .میکائیل و تو پدر کردن نابود:رایان

 چرا؟...ها؟اما فرشته لشکر فرمانده و من پدر:من

 دونی؟ نمی واقعا:رایان

 پرسیدم؟ می ازت دونستم می اگه نظرت به:من

 !قدرت عطش!واضحه:رایان

 خوای؟ می چی واسه منو حاال....بیشتر و بیشتر قدرت....هه:من

 !رحم بی کشتار سالح یه!مونی می جنگ این توی من سالح مثل تو.بندازم راه جنگ یه خوام می:رایان

 کنم؟ می همکاری تو با من کردی فکر چرا:من

 !نه که چرا کنم فعال رو سیاهت ی ستاره انرژی اگه:رایان

 حاال؟ هست چی گفتی که چی؟این چی ی ستاره:من

 این اگه.بشه آزاد سیاهت انرژی باید!بگم تونم می رو هست الزم که چیزایی فعال اما گفتم بهت روز یه شاید:رایان

 !باشی باید که چیزی همون شی می!داشت نخواهی وجدانی دیگه تو بشه آزاد انرژی

 .زارم نمی...زارم نمی!بکنی کارو این بزارم عمرا..نه:من
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 !فایدس بی مقاومت پس!کنه می تموم کارو خودش کنم می اجرا ترو که وردی!نیست تو ی اجازه به نیازی:رایان

 !بگیری تصمیم من جای نداری اجازه تو!باشم جمع کشتار سالح یه خوام نمی من:من

 (اوراد خوندن به کرد وشروع!)وخالص دقیقه دو فقط!کوچولو کشه نمی طول زیاد:رایان

 .......شوث ارگام گارفم هارفم ارفم نورفم فلیفم:رایان

 .میان جوش به دارن هام رگ و شه می منفجر مواد سرم توی داره کردم می احساس

 !!رایان!نده ادامه کنم می خواهش....بسه!! رایان:من

 بدنم اعضای تک تک در رو درد. گرفت فرا رو بدنم تمام غلیظی و رنگ سیاه دود.بود بیهوده هم التماس اما

 می.شه می آسون برام موقعی هر توی ریختن خون دیگه و زدیکهن وجدانم مرگ که دونستم می.کردم می احساس

 !ده می پلیدی به جاشو زودی به هم پاکی ذره یه همون دیگه که...دونستم

 کنه فکر اینکه بدونه کشه می که همونی.خواست می رایان که بودم همونی من حاال.شد تموم چیز همه.شد تموم

 !بچه یه یا ایستاده مرد یه جلوش

 تازه.کنم می حس هام سلول تک تک توی رو لذت این.بخشه لذت خیلی.کنم می حس رو سیاه ی ارهست قدرت

 !بودم احمق یه من.کردم می مقاومت چه برابر در داشتم فهمم می

 .کرد می درک رو جدید سالح این قدرت اونم انگار.کرد می نگاه من به مندانه پیروز لبخند یه با رایان

 !خواستم می که چیزی نهمو دقیقا!عالیه:رایان

 .کردم خم سرمو و زدم زانو جلوش

 !اینجا بیاری و کنی پیدا انسان یه برام باید!اینه ماموریتت اولین:رایان

 !سرورم شه می اطاعت فرمانتون:من

 .اومدم در پرواز به و کردم باز و بود تر بزرگ خیلی قبلی به نسبت که جدیدم های بال و برخاستم از جا و

 مچهار فصل

 به قدر این آدما که جالبه خیلی.  اومد می ورزشکار نظر به که قد بلند شونه چهار مرد یه. میاد خوب نظر به اون

 هایی قدرت چه که کنن نمی درک و دونن نمی واالشونو مقام ارزش که هایی انسان. دن می نشون توجه ظاهرشون

 اون به رسیدن که اصلی هدفی از و کنه یم کورشون کینه و حسادت آتش همیشه. شده نهاده وجودشون در

 چقدر ها انسان این. شد نمی رانده هرگز بود عنایت مورد قدر این اگه شیطان. مسخرست.کنه می دورشون باالییه
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 و مهر که خالقی.نیستیه و هست هر از تر باال که خالقی. دونن نمی رو خالقی چنین قدر که اند نشناس قدر

 ....هک خدایی. گیره همه محبتش

 توی.شدم مرد مغز وارد و کردم رقیق خودمو.بدم انجام ماموریتمو باید من یانه دونن می قدر اونا که چه من به اصال

 قراره امشب که این تا بگیر بود خورده که عشقی شکست از.خدا به کردن فکر جز به بود درگیری نوع همه سرش

 به جو و جست کلی بعد باالخره.کردم می منفجرش نداشتم نیاز بهش اگه مطمئنا. اومد جوش به خونم.بخوره چی

 زیاد خیلی اونم بود خطرناک. کنم تسخیرش بتونم تا کردم می کنترلش باید.کردم پیدا دست مغزش اصلی قسمت

 شه می حاال! شد عالی. اومد دستم قلقش. باشم زندانی ریخت بی این بدن توی عمرم آخر تا شدم می مجبور شاید

 تونسم می حاال.شدم هم موفق و کنم منتقل مرد بدن اعضای تمام به رو انرژیم کردم سعی.کرد استفاده ازش

 رایان ی متروکه قصر جلوی.شدم ناپدید و کردم فعال و انتقالم قدرت. کنم منتقلش تاریکی دنیای به راحت خیلی

 .شدم لداخ و کردم باز رو قصر در.کردم می زندگی اینجا باید دیگه احتماال. شدم ظاهر

 کردم می حس عوضش داد نمی بهم رو خوب حس اون پورت تله دیگه.شدم ظاهر اصلی سالن توی و ناپدید دوباره

 ای تحفه من تا منتظر و بود ایستاده سالن وسط رایان. شم بدل خاکستر به ممکنه لحظه هر و گیرم می آتیش دارم

 .بدم بهش رو بود خواسته ازم که

 ! تونی می که دونستم می!لیا عالیه کارت! آفرین:رایان

 .سرورم ممنون:من

 .دادم فعالیت ی اجازه مغزش به و شدم خارج جسم از

 .....کی ها شما کجاس اینجا! خدایا وای:مرد

 می پا و دست مرد.کرد فرو گلوش توی رو برندش نیش های دندون و بزنه حرفشو ی ادامه نداد اجازه بهش رایان

 .ایستاد حرکت از که جایی تا شد می کمتر و تر کم انرژیش کرد می تالش بیشتر چه ره اما کنه آزاد خودشو که زد

 !بود خوشمزه خیلی:لیسید لبشو دور خون و کرد آزاد و دندوناش رایان

 .سرورم بوده رضاییتتون مورد که خوشحالم:من

 .دادن نشون واقعی نایمع به رو خباثت و شدن بدل قهقه به کم کم که هایی خنده.خندیدن به کرد شروع رایان

 .جا همین بیا بعدش. کنی استراحت بری تونی می:رایان

 .سرورم شماست امر امر:من

 زمین روی که سیاه و بلند شنل. زد می پوزخند بهم آیینه توی سرخرنگم های چشم انعکاس.  اتاقم به برگشتم

 که بودم شده بدل تهی کلمه یه به!مشاعری هر از خالی. نداشتم خاصی احساس. خندید می بهم شد می کشیده
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 می دلم.شد می من سرکشی مانع نیرویی اما دیدم می خودمو ضعف. داد می خوردش به طعمه اربابش رضایت برای

 جسد از که ای دیوونه.بودم دیوونه واقعی معنای به دیگه االن چون شاید! چرا دونم نمی.بزنم دار خودمو خواست

 بهم که چیزیه تنها شب تاریکی!منه روز و حال تعریف دقیقا این.بره باال ازش تا سازه می سکو خودش واسه آدما

 .سیاهی فقط کرد پیداش شه می سیاهی توی فقط که آرامشی.نشدنی وصف آرامش یه! ده می آرامش

 جزئی اون و اون از جزئی من انگار و کرده ادغام خودش با منو سرزمین این.شده من جدید دنیای تاریکی سرزمین

 کنار!  زیبا اما متفاوته.مونه می من مثل درست. دارم دوست رو اینجا.کنه می دگرگون حالمو خاکش بوی.منه از

 بود شده ماه یک تقریبا. بیارم چنگ به طور چه رو بعدی شکار که کردم می فکر این به و زدم می قدم تاریکی رود

 سیری رایان انگار.شد می انباشته هم روی که هایی جسد و جدید طعمه روز هر.کردم می کار رایان واسه من که

 برابر صد گفت شه می ده می بهت که انرژیی و لذیذه و خوشمزه واقعا انسان خون داشت هم حق البته بود ناپذیر

 با داد نمی بهم رو اجازه این رایان اما کنم امتحان تونستم می که داشتم دوست خیلی.ست دیگه موجودات خون

 .بود من گردن ها شکار نآورد زحمت که این

 کردن دیر از رایان. شد نمی اما بمونم بیشتر داشتم دوست.گشتم برمی باید.بود شده تموم استراحتم وقت

 گوش سرباز یه بودم شده.پیشش نرم و کنم لجبازی قبل مثل کردم نمی سعی چرا دونستم نمی.اومد نمی خوشش

 بال این که کسی برابر در ضعف.داشتم ضعف احساس.بده حاضره صاحبش برای جونشم که وفادار سگ یه.حرف به

 برای که خورده زخم شیر مثل بقیه جلوی. کنه رام منو تونست می اون فقط!رایان برابر در ضعف.آورد سرم رو

 .اون جز نبود دارم جلو هم کسی.ریختم می خون و کشتم می اومده انتقام

 .انتقال بعدش و شد مجسم ذهنم توی قصر تاالر نمای و شکل.گرفتن قرار هم روی چشمام

 :افتاد من به چشمش.بود زده تکیه فرمانرواییش تخت به مقتدرانه همیشه مثل رایان.شدم ظاهر تاالر توی

 .لیا:رایان

 .سرورم بله:من

 .دارم برات جدید ماموریت یه.کنی شکار انسان نیست الزم دیگه تو:رایان

 .بفرمایید امر:من

 .بدی آموزش رنف یه به خوام می:رایان

 بدم؟ آموزش کی به باید:من

 .فهمی می االن:رایان

 !تو بیا!رونیا:زد صدا نفرو یه بعدش و
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 پاشنه کفش و رسید می تازانوش که کوتاه روشن بنفش لباس.طالیی موهای.شد وارد دختر یه و باز تاالر بزرگ در

 کرد؟ می چیکار اینجا فرشته یه! کبوتری بال و سفید جورابی شلوار همراه به رنگ همون به بلندی

 

 .بدی یاد بهش رو سالح از استفاده و مبارزه نحوه باید.رونیاست این لیا:رایان

 بدم؟ آموزش بهش خواید می چرا بپرسم تونم می اما شه می اطاعت فرمانتون: کردم خم سرمو

 .کنه جاسوسی واسمون قراره:رایان

 !باشه پست تونه می هم فرشته یه پس.کرد خوش جا لبم روی پوزخندی.چرخوندم رونیا طرف به سرمو

 کنم؟ شروع باید کی از:شدم متمایل رایان طرف به دوباره

 .فردا از:رایان

 .دارم استراحت به نیاز.دید می مرخصی ی اجازه پس.خوبه:من

 !رونیا بری تونی می تو( کرد رونیا به رو و.)دارم کار باهات هنوز نه:رایان

 .سرورم بله:رونیا

 نمی فکر:ایستاد روم روبه و اومد پایین سنگی ریز های پله از و شد بلند تخت روی از رایان.شد ناپدید و گفت اینو

 کردی؟ فراموش رو چیزا بعضی کنی

 .خواید می شما که چیزی همون بشم تا بردم یاد از چیزو همه من!نه چیزا بعضی:من

 (کرد ظاهر تشدس توی رو کوچکی دفترچه)خواستی؟ ازم که چیزی حتی:رایان

 .ندارن شدن نوشته به نیاز تلخ خاطرات:زدم پوزخندی

 !دار برش باش زود!باشن داشته شایدم:رایان

 .ندارم بهش نیازی.خوامش نمی:من

 زنی؟ می پس منو دست داری:رایان

 :داشتم برش ناچار به بودم گرفته قرار شده انجام عمل توی

 .ممنون:من

 چ.کوچولو نداشت قابلی:رایان
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 برم؟ هست اجازه االح:من

 .بمون.نه: رایان

 .سرورم بله:من

 .لیا:رایان

 .بله:من

 .بدم انجامش باید که دارم کار یه.آدما دنیای بیای باهام باید:رایان

 .کنند امر سرورم هرچه:من

 .من به بده دستتو پس:رایان

 .شدیم منتقل وبعد بست چشماشو.گرفت دستمو

 چین نقطه یه.بودن سوال عالمت یه من واسه همیشه که هایی انسان.بد و خوب های انسان.ها انسان دنیای

 شده باعثش خودم که زجری.کنم تماشا رو یکیشون کشیدن زجر داشتم دوست.خالی جا سوال یه توی طوالنی

 کردم؟ می فکر چیزی همچین به داشتم که بودم من این واقعا.ببرم لذت و ببینم رو نتیجش بعدش و باشم

 هم چشماش و بود آدما لباس مثل لباسش.کرد می نگاه ها انسان مادی بعد ی منظره به و بود ستادهای کنارم رایان

 شلوار و مشکی بلوز یه به لباسام ولی دیدم نمی صورتمو.بودم شده عوض منم.بودن کرده پیدا تغییر سیاه رنگ به

 بهم اصال! معمولی انسان یه مثل رستد.نبودن جاشون سر دیگه هام بال و بودن داده شکل تغییر سیاه تفنگی لوله

 بدم ازش که چقدر هر صورت هر در!معمولی چهره این تا داشتم دوست بیشتر رو جهنمیم قیافه همون.اومد نمی

 .کردم می تحمل باید اومد می

 و داشتن خودشونو های گرفتاری کدومشون هر.بودیم مردم آمد و رفت شاهد و ایستاده پاریس شهر رو پیاده توی

 باشی؟ آدم یه خواد می دلت:گفت و کرد من به رو رایان.کردن می حرکت شتاب اب

 !نمیاد خوشم هم قیافشون و ریخت از حتی!وجه هیچ به:من

 .معمولی بنده یه و.......معمولی هویت......معمولی زندگی یه.باشم اونا از یکی دارم دوست من اما:رایان

 .ورمسر کنید زندگی اونا بین تونید می شما:من

 قدرت به که طمعی البته و کنه نمی رها منو هرگز سرزمینش و تاریکی.باشم انسان یه تونم نمی وقت هیچ اما:رایان

 !کنه می پست منو بیشتر عطش این.دارم

 !باشید خوب تونید نمی پس اومدید وجود به ظلمت و تاریکی از شما!آورده وجود به رو شما که چیزیه این اما:من
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 !همین... بودم انسان یه کاش گفتم فقط. باشم خوب که هم خوام نمی و تونم نمی من درسته:رایان

 !ننگه یه هم بودن انسان من نظر به ولی:من

 !کنی می فکر پدرت شبیه داری خیلی کردی دقت:رایان

 .نیستم مستثنی قاعده این از منم.گرده برمی خودش اصل به بازم کنه کاری هر کس هر:من

 بدی؟ ادامه پدرتو راه وایخ می یعنی:رایان

 .خوام نمی اینو من و شما با دشمنی یعنی پدرم راه پذیرفتن.بود خواهم وفادار شما به آخر تا من:من

 .قرار سر بریم باید.بیا دنبالم حاال دونی می که خوبه:رایان

 !بودید نگفته رفتن قرار سر ی درباره چیزی قرار؟:من

 .مرگانا پیش بریم قراره خوب.بگم بهت رفته یادم حتما ؟ بودم نگفته:رایان

 کیه؟ اون بپرسم تونم می:من

 می توضیح برات رسیدیم وقتی.هستن جا همه ابلیس های جاسوس.  زد حرف دربارش زیاد شه نمی اینجا.نه:رایان

 .دم

 .قربان بله:من

 درش اجناس انواع هک خوردن می چشم به زیادی های فروشی لباس و ها مغازه.کردیم حرکت مرگانا خونه طرف به

 به طور همین و ایستادم.داشتم دوست رو چیزا این هنوزم. کرد خیره خودش به چشممو براق چیز یه.شد می دیده

 جالب و هام کالغ شبیه چقدر من که کردم می فکر وقتا بعضی.بودم شده هیپنوتیزم انگار.کردم نگاه براق چیز اون

 ...کالغ...بود همین هم عالقم مورد پرنده که بود اینجا

 :ایستاد من ناگهانی توقف از هم رایان

 کنی؟ می نگاه چی به: رایان

 زنه؟ می برق مغازهه اون تو داره چیزی یه:من

 ! داریم تری مهم کارای ما.بزنه برق خوب:رایان

 !گردم می بر زود چیه؟ ببینم برم شه می:من

 !قرار سر بریم تر زود باید. نداریم وقت!نه:رایان

 !نگیره وقت زیاد دم می قول:من
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 چقد؟ مثال:رایان

 !گردم می بر ای دقیقه یه:من

 !دارم عجله من. باش زود پس:رایان

 خوای می نکنه کنی؟ می چیکار داری! هی:شم خم بیشتر نذاشت و گرفت مو شونم که کنم تعظیم خواستم می

 کنن؟ شک من هویت به جاسوسا

 ! ببخشید..بب..ب:من

 .برگرد و برو زود.نداره اشکال:رایان

 !سرورم چشم:من

 فروشی عتیقه یه مغازه.کردم باز درشو و دویدم مغازه طرف به داشتم سراغ پاهام توی که سرعتی تمام با

 اون تا چرخوندم می چشمامو.بودن شده آویخته دیوار به که قدیمی های تابلو و ها کوزه ها ظرف ها ساعت.بود

 !خانم!خانم:زد صدام میزش پشت از بود رمردپی یه که فروشنده.کنم پیدا رو براق چیز

 بله؟:من

 !کنم پیدا براتون تا بگید خواید می خاصی چیز گردید؟اگه می چیزی دنبال:فروشنده

 کنید؟ پیداش برام تونید می!دیدم بیرون از براق شیء یه من:من

 !دیدی ای زاویه چه از اونو بگو تو.زنه می برق چی همه اینجا دخترم:گفت و خندید فروشنده پیرمرد

 .بود روم به رو انگار هم چیزِ اون.بودم ایستاده مستقیم مغازه در پشت:من

 .میام االن کن صبر لحظه یه!کرده جلب توجهتو چی بدونم کنم فک!خوب:فروشنده

 اه پله از خودشم و آورد پایین رو بود مجهول شیء همون انگار که چیز یه.رفت باال قفسه کنار پله از و گفت اینو

 .اومد پایین

 .خواستید می که چیزی اون اینم!بفرمایید:فروشنده

 از.کردم وارسیش خوب و داشتم برش.بود شده ساخته قلب شکل به که طالیی بند گردن یه.کردم نگاه دستش به

 هیچ که افتاد یادم اما بخرمش خواستم می.اومد خوشم ازش.داشت عکس تا دو جای داخلش و شد می باز وسط

 رو گردنبند تا جلو بردم دستمو ناچار به.کنم استفاده نیروم از شد نمی که اینم جلو.بودم وردهنیا پولی

 خورده گره هم به بدجور اخماش. شد وارد مغازه در از رایان که بود نرسیده راه ی میانه به دستم هنوز.برگردونم
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 به کرد شروع اخمش همون با و ایستاد نارمک.بودم زده گند بازم انگار.رسید می نظر به تر ترسناک همیشه از و بود

 :زدن حرف

 باشه؟ گذشته مهلتت دقیقه یه از کم یه کنی نمی حس:رایان

 .لغزید دستم توی گردنبند به صورتم از نگاش.انداختم پایین سرمو فقط و نداشتم گفتن واسه حرفی

 چیه؟ این:رایان

 ...این...این:من

 :ادد جواب من جای و حرفم وسط پرید پیرمرد

 !بخرنش خواستن می و بود اومده خوششون گردنبند این از خانمتون:فروشنده

 بخریش؟ خوای می واقعا:گفت و کرد من به رو رایان

 زن من کرد می فکر پیرمرد که بود مسخره.موندم ساکت همین واسه بگم چی دونستم نمی. بود پایین سرم هنوز

 !رایانم

 چنده؟ یمتشق:چرخید فروشنده طرف به دوباره رایان

 .دالر 60:فروشنده

 .کرد خارج ازش دالر چند و آورد بیرون جیبش از پولشو کیف رایان

 .بفرمایید:رایان

 بیارم؟ براتون هم جعبشو خواید می:گرفت رو پول فروشنده

 .شم می ممنون:رایان

 :گفت من هب رو نشنوه پیرمرد که جوری رایان.شد گشتن مشغول و رفت باال ها پله از دوباره فروشنده

 برگردی؟ زود نبود قرار مگه:رایان

 .بگم که ندارم عذرخواهی جز چیزی:من

 !بگیره نظر در رو زمان باید من سرباز.باشی شناس وقت بگیری یاد باید تو:رایان

 .مونه می یادم:من

 داشتی؟ دوست رو گردنبند این واقعا:رایان
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 .بذارم توش زندگیمو فرد ترین عزیز خودمو عکس روزی شاید.میاد خوشم ازش آره:من

 پدرته؟ منظورت:رایان

 .گفتم رو کی دونم نمی خودمم حتی.نیست اون منظورم.......نه! پدرم.....هه:من

 :گذاشت میز روی رو چوبی جعبه یه و برگشت فروشنده لحظه همون توی

 !جعبش از اینم:فروشنده

 .ممنونم:من

 .کنم می خواهش:فروشنده

 .شدم خارج مغازه از انرای با زدمو ظاهری لبخندی

 بود گرفته درد پاهام.دیگه کوچه به ای کوچه از و دیگه خیابون به خیابونی از.نداشت تمومی پاریس های خیابون

 می حس بدنم اعضای تمام توی رو خستگی.رفت راه درست شد نمی و نبود راحت بودم کرده پام که کفشی.

 :ایستادم.کردم

 یم؟رس می کی بگید شه می! سرورم:من

 شدی؟ خسته چیه؟.مونده دیگه خیابون دو:ایستاد رایان

 !خیلی:من

 .نمونده چیزی دیگه.کن تحمل:رایان

 .باشه:من

 گفت رایان که خیابونی دو.رفتم می دنبالش لنگان لنگ منم و رفت می راه من از جلوتر رایان.کردیم حرکت دوباره

 که سوم کوچه به.بدم تکون پاهامو باهاش بخوام که منداشت توانی دیگه.بود تر سخت هم صراط پل از شدن رد از

 کوچه همون توی که آپارتمانی زنگ رایان.دادم تکیه بهش و گرفتم زانو به دستامو.نخوردم جم و ایستادم رسیدیم

 :شد باز در.زد رو بود

 !تو بیا! لیا:رایان

 رو 5 طبقه دکمه رایان و شدیم سانسورآ وارد باهم. کردم پرت داخل به خودمو بود مونده برام که انرژی تمام با

 چرا دونم نمی!شدم می خسته قدر این نباید بازم ولی بود بد کفشم که این با.دادم تکیه آسانسور دیواره به.زد

 :شنیدم کنارم از رو رایان صدای! شد اینجوری

 کنی؟ می فکر چی به داری:رایان
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 .خستگیم دلیل به:من

 خستگیت؟:رایان

 !شم خسته همه این که شتهندا سابقه آره:من

 !مادیه دنیای تاثیر خاطر به:رایان

 نشدی؟ جوری این چرا تو پس چرا؟ مادی؟آخه دنیای تاثیر:من

 بود طوالنی خیلی اومدیم که هم راهی.  نداره عادت بعد این مسافت به بدنت و اینجا اومدی که باره اولین تو:رایان

 .بشی خسته بیشتر برابر ده شد باعث و

 !طور این هک:من

 .برگرده دوباره انرژیت تا بدم بهت قوی معجون یه باید:رایان

.  ایستاد رنگ کرمی در روی روبه رایان.شدیم خارج ما و شد باز در اون دنبال به و کرد اعالم 5 طبقه آسانسور

 جلوم دستشو.نیست اطراف اون کسی که شه مطمئن خواست می انگار.چرخوند راست و چپ طرف به سرشو

 :رفتگ

 .بگیر دستمو:رایان

 می ازش روز یه شاید.گرفتم پوشوند می رنگش سیاه چرم دستکش با همیشه که دستشو و دادم گوش حرفش به

 رو کار همین اون از تقلید به منم و بست و چشماش!کنه می دستش همیشه چرا رو دستکش این که پرسیدم

 کرده تصور که نبود اونی دیدم می که چیزی این.کردم باز هم از هامو پلک..شدیم منتقل در طرف اون به.کردم

 درش سیاهپوش های سرباز که سرپوشیده مکان یه.خونه تا داشت شباهت نظامی پادگان یه به بیشتر اونجا.بودم

 اونا از هرکدوم.بودم شنیده زیادی چیزای بارشون در! هستن کی اونا که دونستم می دقیقا من و دیدن می تعلیم

 خالص جادوی از کردن می استفاده که هایی سالح.ببره بین از دقیقه ده توی راحتی به رو نفر 50 تونست می

 کی اونا که دونست نمی کسی و بود شده پوشیده همیشه چهرشون.کرد می چندبرابر رو قدرت و بود شده ساخته

 و اومد جلو بود مرگانا احتماال که زن یه.بشم گروه این عاشق من شد می باعث که دیگه های چیز خیلی و هستن

 :کرد تعظیم

 !سرورم آمدید خوش:مرگانا

 آمادست؟ اون:رایان

 !بفرمایید طرف این از!البته:مرگانا

 .اومد نمی خوشم اصال افراد جور این از.داشت تشریف چاپلوس زیادی انگار.زد می حرف رسمی خیلی
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 حاضر رایان واسه رو چی مرگانا.بود بریده رو امونم کنجکاوی.افتادم راه سرش پشت هم من و افتاد جلو رایان

 .باشه جنگ با مرتبط چیزی شاید. دونم نمی.بود کرده

 : کرد باز درو مرگانا. ایستادیم بزرگ آهنی در یه جلوی

 .سرورم تو بفرمایید:مرگانا

 که این با.بود بزرگ سالن یه.رفتم دنبالش ره می مادرش دنبال که ای جوجه مثل معمول طبق منم و تو رفت رایان

 کار عالی خیلی ش زننده گول ظاهرِ. داشت فرق بیرونش با کلی داخلش اما اومد می کوچیک نظر به خونه ظاهر

 :ایستاد سکو باالی روشون روبه مرگانا.بودن ایستاده منظم پوش سیاه نفره 23 صف 12 حدود سالن توی.بود شده

 مهارت و دستان به نبرد این سرنوشت و داریم راه در ظیمع جنگ یک ما که دونید می همه!تاریکی وفادار سربازان

 برای امتیاز یه این که شده تشکیل افراد ترین خبره و ترین تجربه با از شما گروه!وابستست شما تک تک

 سپاه این در بودن لیاقت. کنید حفظ دارید آینده در که جنگی در رو خودتون لیاقت کنید سعی پس.شماست

 !تاریکی باد زنده..... پس.داده شما به تاریکی که قدرتی. شماست دستان در قدرت.رو

 ...تاریکی باد زنده.........تاریکی باد زنده......تاریکی باد زنده:زدند فریاد مرگانا حرف این دنبال به ها سرباز همه

 .کرد تعظیم رایان به دوباره و اومد پایین سکو از مرگانا

 کجاست؟ اون:رایان

 .شانزدهم نفر دوم صف.جا همین:زد ای خبیثانه لبخند مرگانا

 .من پیش بیارش:رایان

 !سرورم بله:مرگانا

 می کی یعنی.نشنیدم صداشو بودم فکر توی قدر اون من که زد صدا رو اسمی و ایستاد دوم صف جلوی بعد و

 باشه؟ تونست

 خیلی رایان اما.شد می بیشتر و بیشتر لحظه هر کنجکاویم حس.ببینم رو ناشناس شخص اون تا بودم منتظر هنوز

 کنجکاوی این و کنم حفظ خودمو خونسردی کردم سعی منم.کرد می نگاه بود ایستاده مرگانا که جایی به خونسرد

 :ایستاد من کنار و شد دور صف از مرگانا.بذارم کنار رو مسخره

 !بشنوه یچیز حرفاتون از نباید کسی.بزنید حرف باهاش تر خلوت جای یه باید!سرورم:مرگانا

 .منتظرشم کارم اتاق توی من قصر بیاد بگو بهش پس:رایان

 .قربان شه می اطاعت فرمانتون:مرگانا
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 :کرد دراز جلو به دستشو چرخید من طرف به رایان

 .برگردیم باید من به بده دستتو:رایان

 .کردیم پورت تله بعدشم و دستش توی گذاشتم دستمو

 :شدیم ظاهر رایان کار اتاق توی

 .بیاد اون تا کنیم صبر باید:انرای

 کیه؟ اون بپرسم تونم می:من

 .کنی عادت بهش باید که یکی:رایان

 چرا؟ کنم؟آخه عادت بهش:من

 .گم می بهت رو چراش اومد وقتی:رایان

 نه؟ بدارید خماری توی منو دارید عادت شما:من

 .آره:رایان

 !ذارید می آمپاس توی جوری این منو شما که ندارم ایوب صبر که من سرورم اما:من

 .خوره نمی دردی هیچ به گرنه و باشه صبور باید من سرباز:رایان

 .....قربان اما:من

 !ندارم کردن کل کل حال دونی می.قبلت مثل شی می داری باز!لیا نداره اگر و اما:رایان

 .ببخشید:من

 زودی به گم می بهت وقتی!بزنی رفح من حرف رو دوباره اگه حالت به وای ولی بخشمت می رو دفعه این یه:رایان

 .نیست کردن دعوا به نیازی و فهمی می یعنی فهمی می

 .شماست با حق.قربان بله:من

 ....اون راستی:رایان

 .بزنه رو حرفش ی ادامه که شد این از مانع در صدای

 !تو بیا:رایان

 .ایستاد در چوب چار توی مرگانا و شد باز در
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 (کرد تعظیم بعدش!)تاریکی پادشاه.رایان سرورم بر درود:مرگانا

 نه؟ یا آوردیش بگو!مرگانا نریز مزه قدر این:رایان

 دید؟ می دخول اجازه! جاست همین.سرورم بله:مرگانا

 !تو بیاد بگو بهش و کن تمومش رو بازیا مسخره این:رایان

 !سرورم بله:مرگانا

 !خواستن رو شما سرورم! تو بیاید! آبتین جناب:  نبود رایان و من دید توی که طرفی به کرد رو وبعد

 دو انگار زد می خرمایی به تهش که رنگ زرد های مو.شد نمایان مجهول شخص اون باالخره و رفت کنار مرگانا

 های لب شبیه خیلی هم هاش لب و متناسب بینی.سیاه ابروی و مژه و رنگ زرد چشمای.ریخته بهم و بود رنگه

 !دومه صف شانزدهم نفر اون این پس.بود پوشیده رو پوش اهسی های سرباز فرم لباس.بود رایان

 دید؟ می مرخصی اجازه.سرورم آوردم ایشونو من:مرگانا

 .بری تونی می.آره:رایان

 (شد ناپدید بعدش و.)سرورم بله:مرگانا

 !بینمت می که خوشحالم:رایان

 .برادر......طور همین منم:آبتین

 تاریکی سپاه توی معلوم قرار از که داره برادر یه رایان پس!همن شبیه گم دادشن؟می خبره؟اینا چه برادر؟اینجا

 !کنه می فعالیت

 رو سرزمین این باهم و خودم پیش برگردی خوای ؟نمی نیستی پشیمون ضربت گروه توی رفتن از هنوز:رایان

 بگردونیم؟

 !نکن اصرار پس!رایان نمیاد خوشم چیزا این از من که دونی می:آبتین

 ندی؟ دست از هم مرغت پای یکی اون باش مواظب. داره پا یه فقط که تو مرغ.هباش: رایان

 !بگو کارتو تو مواظبم من:ابتین

 !داره سزایی به نقش آینده جنگ توی که یکی!بشی آشنا یکی با باید قبلش اما.گم می.باشه:رایان

 کیه؟ شخص اون و!واقعا:آبتین
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 من اصلی مهره تا دو اون و تو.کنه می کمک ما به که کسیه لیا:داد حرکتم جلو به و پشتم گذاشت دستشو رایان

 !نبردید توی

 :گفت و زد لبخندی بود شده من متوجه تازه انگار که آبتین

 !شده گفته دربارت هم شایعاتی حتی.زنن می حرف دربارت خیلیا گروه توی!لیایی تو پس.سالم:آبتین

 شایعات؟:من

 !بزنی حرف ها درخت با یا کنی کنترل رو عناصر امتم تونی می که گن می مثال.آره:آبتین

 سرورم های دشمن سازیه پاک دارم که تخصصی تنها فعال ولی نه شایدم بتونم شایدم خوب:گفتم و خندیدم

 !رایانه

 رو؟ بچه کردی چیکارش!میاری؟هان؟رایان اسمشو رسمی قدر این چرا:آبتین

 .کردم خالصش احساسی بالتکلیفی از فقط هیچی:رایان

 !چی؟ یعنی:آبتین

 باید هاتونم برنامه.کنید می کار باهم دوتا شما بعد به این از که بدون فقط فعال. دم می توضیح برات بعدا:رایان

 !باشه هماهنگ

 !ندارم حرفی که من.داداش بگی تو هرچی.باشه:آبتین

 .کنی می درکم که ممنون:رایان

 .بزرگه داداش کنم می خواهش:آبتین

 که بود بعید رایان از.بودمش ندیده موقع اون تا که کمیاب لبخند یه.بست نقش رایان های لب روی مهربونی لبخند

 .باشه خوب یکی با انقدر

 .باشی کنارش باید تو و بده آموزش جاسوس یه به باید هم لیا چون مونی می اینجا بعد به ازاین:رایان

 نباشه؟ ای دیگه امر!چشم اینم:آبتین

 .برید تونید می تون دو هر. نیست کاری دیگه نه:بود نادر لبخندش مثل که کرد ای خنده تک رایان

 نمیای؟ تو لیا(کرد من روبه و)رفتم من پس:آبتین

 !بریم..چرا..چرا:لیا
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 سکوت این از.شد نمی زده بینمون هم حرفی و رفتیم می راه دوشادوش هم کنار.شدیم خارج کار اتاق از هم با

 !لیا:شکست رو سکوت آبتین هدفع یه که بودم شده خسته

 .بله:من

 .کنی می کار رایان برای کی از تو:آبتین

 چطور؟.شه می ماه یه حدود:من

 .پرسیدم طوری همین.هیچی:آبتین

 .اینجا آورد زور به منو اون:من

 .دونم می:آبتین

 .کرد آزاد منو پلید ی نیرو زور به اون:من

 .دونم می:آبتین

 !کنه هشکنج منو خواست می حتی اون:من

 هر به دست منافعش به رسیدن برای اون.شناسم می برادرمو اخالق خوب!چی همه!لیا دونم می چیو همه من:آبتین

 !زنه می کاری

 !بگیره تصمیم من جای به نداشت حق اما:من

 !نمیاد بدت جدیدت قدرت این از زیاد توئم انگار اما درسته:آبتین

 !بیاد بدش زیاد قدرت از که کیه...خوب...خوب:من

 .من:آبتین

 تو؟:من

 در ظاهر در که این با.رایان منو مثل.کنه می جدا هم از رو افراد ترین نزدیک بیشتر قدرت من نظر به.آره:آبتین

 !مونه می کهکشان دو فاصله درازای به که دوریم هم از انقدر باطن در ولی همیم کنار

 داری؟ دوسش تو:من

 به که این از قبل رایان.بست نمی پاشو و دست تخت و تاج این کاش ولی هبنداز دور خودشو همخون که کیه:آبتین

 که موندیم می اونجا انقدر و تاریکی رود به رفتیم می یادمه.خندید می همیشه.بود مهربون خیلی بشینه تخت

 !خیلی!متفاوته خیلی.کنی می فکر تو که نیست اونی واقعی رایان!لیا آره.شدیم نمی هوا تاریکی متوجه
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 . بگی درست تو شایدم:نم

 !بگیره خوابم عمرا که بیرون؟من بریم داری دوست:آبتین

 !شبه که االن اما:من

 !نیار بهانه بیای خوای نمی:آبتین

 !که شه نمی....آخه:من

 نه؟ یا میای.نداریم شه نمی:آبتین

 .بریم.اشهب...خوب:من:گفتم و کشیدم باال بودمو پوشیده رایان از تقلید به که چرمی های کش دست

 !ببرمت حال با جای یه خوام می.بده دستتو حاال!خوب دختر آفرین:آبتین

 :دستش توی گذاشتم دستمو

 کجا؟:من

 !ره می هیجانش که بگم اگه کل عقل آخه:آبتین

 !ای دیوونه واقعا:من

 .نظرت از ممنون:آبتین

 !کنم می خواهش:من

 .انتقال معمول طبق که بعدشم و خنده زیر زدیم

 جا اون از تاریکی سرزمین تمام.بودم ندیده مثلشو حاال تا.بود زیبا خیلی.برید کفم دیدم که چیزی از.یمشد ظاهر

 کوچولو خیلی اونجا از قصر.کردن می روشن رو زمین و تابیدن می شب نور توی روشن های چراغ.شد می دیده

 !بیچاره شه می محو اصال بشه دیده کولمول اینجا از رایان کنم فک پس انقده بزرگی اون به قصر اگه.خندیدم.بود

 خندی؟ می چی به:آبتین

 !اینجا از رایان ی اندازه به:من

 خندی؟ می بهش وقت اون وایساده اینجا داداشش!هی هی:آبتین

 .گی نمی بهش که تو:من

 !بگم بهش شایدم:آبتین
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 !!!گی؟ می بهش:شد گرد چشمام یهو

 ی؟ترس می ازش انقد یعنی!بابا کردم شوخی:آبتین

 !عجیبه نترسم آورد سرم که بالیی همه این بعد:من

 !بچسب رو منظره!رو بحث این کن ول حاال.درسته:آبتین

 .شدیم منحرف اصلی محور از کال!گیا می راست:من

 میاد؟ خوشت اینجا از:آبتین

 .دارم دوست رو درخشه می هرچی کال.دارم دوست رو هاش چراغ بیشتر!خیلی آره:من

 .دونم می:آبتین

 !دونی نمی چی تو:نم

 فکر چی به داری االن!یانه داشتی دوست رو کسی تاحاال!چیه عالقت مورد رنگ و غذا اینکه مثال!چیزا خیلی:آبتین

 .خبرم بی ازشون من که دیگه موارد خیلی و کنی می

 کسی.نیست نظرم مد هم خاصی غذای.دارم دوست رو سیاه رنگ.کنم راحتت بگمو بهت هم رو همینا بزار پس:من

 ......میاد بدم همه از کال چون نداشتم دوست تاحاال هم رو

 !آخه؟ میاد دلت!گوگولی این به!خوشگلی این به!نازی این به منه!میاد؟ بدت منم از!من حتی:حرفم وسط پرید یهو

 وقت اون.میاد بدم ازت بگم تونم نمی که خندونی می منو انقد!ای دیوونه واقعا تو:گفتم خنده باهمون و خندیدم

 !آخه؟ کنه شاد منو بیاد کی

 !کردن فرض خودشون شخصی دلقک منو خانم سرکار!بگو پس:آبتین

 !هدف به زدی درست!دقیقا:من

 !که کنم می تالفی حرفتو این جایی یه آخرش!باشه:آبتین

 !نیست عیب جوانان بر آرزو.بکن تالشتو:من

 !بینیم می حاال:آبتین

 !کنیم تعریف و ببینیم:من

 می.کرد می فرق رایان با آسمون تا زمین آبتین.بخندم تونستم کذایی روز اون از بعد باالخره.دمبو خوشحال

 .شد نمی وقت هیچ رایان که چیزی باشه خوب حامی و برادر یه تونست
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 !کنه می پوستمونو رایان وگرنه برگردیم باید!وقته دیر دیگه...خوب:آبتین

 .باشه:من

 تخلیه کامال انرژیم و بود ماجرایی پر روز.بودم خسته خیلی.اتاقم برگشتم و دمکر پورت تله آبتین از تر زود من

 روی پریدم و کردم عوض خواب لباس یه با لباسمو.دادم می آموزش هم جدیدم آموز دانش به باید فردا.بود شده

 که این با.بود رفتهگ برام رایان که خاطراتی دفتر.خاطرات دفتر.افتادم چیز یه یاد که ببندم چشمامو خواستم.تخت

 دفتر!نبودن من اختیار در انگار. کردن می عمل فکرم خالف بر پاهام و دست اما بنویسم خاطراتمو نداشتم دوست

 :نوشتن به کردم شروع و برداشتم کمد توی از رو خوشنویس و

 1997/09/12 امروز

 همش شاید.نشه پیدا توشون خوبی یزچ اصال شاید که خاطراتی.بنویسم خاطراتمو خوام می امروز از...لیا...من

 شاید که کسی. کردنه روح قبض و کشتن مامور که پرنسسی. پرنسسه یه به متعلق که خاطراتی.مرگ و باشه ترس

 .باشه مرگ پرنسس

 دیگری و چاپلوس خیلی یکی.شدم آشنا نفر دو با.کنن می زندگی ها انسان که جایی.رفتم مادی بعد به امروز

 .مهربون خیلی

 تنها به االنم.شد می دیده اونجا از سرزمین که بلند جای یه.گنجید نمی خیالمم توی که برد جایی منو بونهمهر

 .نگردونه بر هرگز و ببره خودش دنیای به منو خواب این کاش ای و خوابه کنم می فکر که چیزی

 نمونده زنده کسی.ودنب شده کشته همه.مونست می قرمزی به سیاه آسمان.بود شده جاری خون نهر زمین روی

 یک که قلبی.شد می تر فشرده لحظه هر قلبم.کردن می زاری و شیون فرزندانشون و شوهر سر باالی ها زن.بود

 :کرد پاک اشکاشو و شد بلند.افتاد من به چشمش زن یه.بود شده تفاوت بی چیز همه به بود ماه

 ...تو....تو...تو.کشتیشون تو.توئه تقصیر همش اینا!توئه تقصیر:زن

 .نفهمیدم خودم و کشتم چطور.بزنم حرف تونستم نمی.بود اومده بند زبونم

 !کردی بدبخت رو ما تو!پرنسس بدی تقاص باید:زن

 ....من..من:من

 سفید چیز همه. بودم نور پر جای یه تو.شد ناپدید هم اطرافم فضای.شد ناپدید زن بزنم حرفمو اینکه از قبل

 نا بار هر ولی کنم پیدا رو خروج راه شاید تا چرخوندم می سرمو.بودم شده منتقل هدیگ ی دنیا یه توی انگار.بود

 پشتم از رو صدایی.رفت می پیش نهایت بی تا سفید فضای این.نداشت وجود فراری راه هیچ.شدم می تر امید

 :شنیدم سرم
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 !لیا:صدا

 نزدیک سفید به کم یه که رنگ کرمی موهایی و سفید و آبی بلند لباس. بود زن یه.کردم نگاه پشتمو و برگشتم

 من به که سفید و بزرگ هایی بال و عروسکی بینی و موهاش رنگ به هایی ابرو برجسته لبای آبی چشمای.بود

 .شد می آور یاد بودنشو فرشته

 هستی؟ کی تو:من

 .زد لبخند فقط

 هستی؟ کی تو گفتم:من

 :زد حرف باالخره.کیدچ راستش چشم از هم اشک قطره یه لبخند با همراه بار این

 !برگردی باید!لیا برگردی باید تو:زن

 چرا؟ آخه:من

 !دیگه کس نه ابلیس نه!نیست اونا کنار تو جای:زن

 برم؟ کجا پس:من

 !فهمید خواهی زودی به:زد لبخند دوباره

 .شد ناپدید چیز همه دوباره اما بپرسم ای دیگه سوال خواستم می

 روی از البته بود شده صبح.دیگه مزخرف خواب یه.دیدم خواب دوباره پس.بودم تختم توی.کردم باز چشمامو

 رو و زیر به کردم شروع و کردم باز کمدمو.پایین پریدم تخت از!یکیه روزش و شب اینجا وگرنه فهمیدم ساعتم

 و دکلته چرم چسبون تونیک یه.رسید می مچ ی باال وجب یه تا که هایی چکمه و سیاه ساپورت یه.لباسا کردن

 دم باال موهامو.بود آویزون ازش ریزی های زنجیر و رسید می کمر وسط تا که خودش جنس هم کت یه هم روش

 .انداختم گردنم رو بود خریده برام رایان که شکلی قلبی گردنبند و بستم اسبی

 مثل ستخوا نمی دلم وقت هیچ. داشتم دوست تیپا جور این از همیشه.بود عالی.کردم نگاه خودم به آیینه توی

 کمد کشوی! فهمیدم!  آهان.داشت کم چیزی یه انگار فقط.بپوشم گیر پا و دست و بلند های لباس سوسوال این

 آیینه توی. کردم نگاه خودمو دوباره.پوشیدم و آوردم بیرون ازش اسکلتی گوش گل جفت یه و کشیدم رو آیینه

 چشمامو.زدن سوت به کردم شروع شدمو روراه وارد.بیرون زدم اتاقم از و فرستادم س*و*ب یه خودم واسه

 لذت چیز یه از باالخره ماه یک بعد.بود اومده خوشم کار این از.رفتم می راه و زدم می سوت طور همون و بستم

 مثل بودم شده.شد قهقه به تبدیل و شد متوقف زدنم سوت کم کم.تندتر و تندتر.کردم تر تند قدمامو.بودم برده

 خوردم رایان به کردم فکر.زمین افتادم و خوردم سفت چیز یه به یهو.کردن فرار ارستانتیم از که هایی دیوونه
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 حاال.دید منو کرد؟االن می چیکار اینجا اون!پدرم سفیر.شد تا چهار چشام تعجب از کردم باز چشمامو وقتی ولی

 به من. بکشمش تونستم نمی.کردم فرار محل اون از سریع و شدم بلند جام از!اینجام من گه می پدرم به ره می

 شکنجه خودش و بزنه منو بابام ذاشت نمی وقتا خیلی.بود داده نجات جونمو بارها بودم بچه وقتی.بودم مدیون اون

 رایان.شدم ظاهر اصلی تاالر توی شدمو پدید نا دویدن توی.ببرمش بین از تونستم نمی وقت هیچ به پس شد می

 نمی باال نفسم.رفت هم تو اخماش من بادیدن و کرد بلند بود پایین که سرشو.بود نشسته تختش رو همیشه مثل

 .زدم می نفس نفس و اومد

 کنه؟ می..چیکار.....اینجا.... سفیر...یر....سف:من

 .گشت می تو دنبال:رایان

 گفتی؟ بهش چی تو!! چی؟:من

 .منی پیش گفتم:رایان

 !!چرا؟....اما:من

 .بفهمه خودش یا بگم من که کرد نمی فرقی پس.ینجاییا تو که فهمید می صورت هر در ابلیس:رایان

 !خوردم بهش راهرو توی!فهمید می هم گفتید نمی:من

 .نیست بعید هم همچین چلفتی پا و دست توی از:رایان

 .خوام می معذرت:من

 .کردم عادت کارات این به.نداره اشکال:رایان

 کنید؟ چیکار خواید می االن خوب:من

 !نیست امن زیاد دیگه اینجا.باش مواظب پس بگیره پس رو تو کنه می سعی حتما ابلیس:رایان

 .مواظبم.سرورم چشم:من

 .بدی یاد رو چی همه بهش تا داری وقت ماه یه!کن شروع رو آموزشش و رونیا پیش برو االنم:رایان

 .من پادشاه شه می اطاعت فرمانتون:من

 :شنیدم رو رایان صدای باره دو که شم منتقل خواستم می

 انداختیش؟ باالخره:رایان

 چیو؟:من
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 .بودم خریده برات که گردنبندی:رایان

 :گرفتم مشتم توی رو گردنبند

 نداختم؟ می نباید.آره:من

 !کشتمت می انداختیش نمی اگه:رایان

 چرا؟..چر..چ:من

 .کنه رد منو هدیه کسی نمیاد خوشم.بودمش خریده من چون:رایان

 .سرورم بله..له..ب:من

 کنه اثر قدر این ورد یه کردم نمی فکر بود؟ متر دو زبونت بازم سرت تو زدم می ترسی؟قبال می من از چرا:رایان

 !دادم می انجامش زودتر وگرنه

 نمی ولم و بود افتاده جونم به بختک مثل لعنتی ترس این.نداشتم اماجرعتشو بدم جوابشو داشتم دوست

 .خورد می بهم حالم ضعف این از داشت.کرد

 .بری تونی می:رایان

 .قربان بله:من

 .زدم صدا رو افرا.اتاقم به برگشتم و شدم ناپدید

 !!!افرا! افرا:من

 .شد ظاهر جلوم

 .بانو بله:افرا

 .منتظرشم اونجا.مبارزه سالن بیاد بگو رونیا به:من

 !بانو حتما:افرا

 این از اونم انگار.گذاشتم قلبم رو دستمو.بکشه تیر قلبم شد باعث که کشیدم عمیقی نفس.رفت و گفت اینو

 .شدم منتقل همراهش به و کشیدم دیگه عمیق نفس یه.من مثل درست بود ناراضی وضعیت

 از اعم جنگی های سالح انواع دیوارش کنار که بزرگ شکل ای دایره سالن یه.شدم ظاهر مبارزه سالن وسط

 و تیر از شخصه به من.بود شده یدهچ صف به جادویی سالح برخی البته و کمان و تیر و نیزه ، خنجر ،سپر، شمشیر
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 های سالح.تره باال خیلی معمولی سالح یه از دقتش چون جادوییش نوع از مخصوصا اومد می خوشم بیشتر کمان

 .شد می دیده بینشون در هم(  نینجا های سالح از یکی)شوریکن و رنگ بوم مثل کوچکی

 .اشمب صبور تونستم نمی وقت هیچ!ریخت می بهم بمواعصا داشت دیگه.نشد رونیا از خبری اما موندم منتظر کلی

 .کنم می خراب رایان و رونیا سر رو رو قصر این دیگه دقیقه چند تا دونستم می.گرفتم ضرب زمین روی پاهام با

 من تحمل از خارج این دیگه.گذشت در از شنگول و شاد رونیا و بازشد سالن در که سراغش برم خواستم می

 علیصدر غار اندازه دهنش اومده که هم حاال کاشته اینجا منو! پرو دختره اااااا. گذشتم نمی شاز هم مردم می.بود

 !بمونه زنده ذارم نمی.کنم می خفش!بازه

 :زدم نعره بود شده تر بلند همیشه از که صدایی با.ایستاد روم روبه

 بودی؟ کجا:من

 دور زیادم اما شدم نمی عصبانی انقدر وقت هیچ.کردم تعجب خودمم.زد می موج صورتش ی اجزا تمام توی ترس

 .شد ساخته نو از و شد نابود چیز همه.زندگیم رفتارم اخالقم.ریخت بهم چیز همه تبدیل اون از بعد. نبود انتظار از

 .شم مسلط خودم روی تا کشیدم عمیقی نفس.بسازه شمشیر یه ازش و بکوبه آهنو یه رایان که بود این مثل

 !بده جوابمو:من

 ...من...بانو...بان..ب:یارون

 !کن پته تته اینکه نه بده جوابمو گفتم:من

 .ببخشید:رونیا

 .بشنوم خواستم می من که نبود جوابی اون این:من

 بگذرید جونم از!شه نمی تکرار دیگه!ببخشید! بانو(:کردن گریه به کرد شروع و نشست زمین روی زانو با)

 !کنم می خواهش!بانو

 !کنم تو خرج که نیاوردم راه سر از وقتمو من!راحتیه ینهم به کنی می فکر:من

 نباید.بودم شده دیگه رایان یه به تبدیل منم انگار.زدم می حرف رایان شبیه چقدر.کردم فکر حرفم به لحظه یه

 :کردم بلندش و گرفتم شونشو!رایان نه بودم لیا من.اوفتاد می اتفاق این

 !کنی دیر دوباره اگه حالت هب وای ولی بخشم می رو دفعه این.پاشو:من

 !دم می قول!شه نمی تکرار دیگه!بانو چشم:رونیا
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 !تری راحت کدومش با ببین و کن دقت فقط بردار خودت انتخاب به رو ها سالح اون از یکی برو حاال.خوبه:من

 !بانو بله:رونیا

 و سبکه هم!کنه می انتخاب روخنج شروع برای مطمئنا باشه باهوش اگه.ایستاد کنارشون و دوید ها سالح طرف به

 :ایستادم کنارش.سریع مبتدی یه برای ازش استفاده هم

 خوای؟ می کدومشو.خوب:من

 !نگرفتم تصمیم هنوز.دونم نمی:رونیا

 نیستم؟ صبور من که بودم گفته بهت:من

 !چطوره این!اممممم!کنم می انتخاب االن! بانو ببخشید:رونیا

 کنی؟ استفاده ازش خوای می چطوری!کنی بلندش تونی نمی تیح!سنگینه خیلی این!شمشیر....هه:من

 !کنم می عوضش االن خوام می معذرت:رونیا

 خودت باید!داری الزم رو سالحی چه که کنی فکر این به ساعت یه شه نمی بحرانی موقعیت توی.نکرده الزم:من

 چی و برداری باید رو چی بگیری یاد تا کنی تمرین همین با مجبوری االنم.مناسبه سالحی نوع چه بدی تشخیص

 !اولته درس این!برداری نباید رو

 ....من بانو اما:رونیا

 کنی؟ سرپیچی من دستور از خوای می:من

 !هرگز!بانو..نه...ن:رونیا

 توی بیا هم شب.کن اجرا روش دم می یاد بهت که رو حرکت این و وسط بیار رو سالن گوشه آدمک اون پس:من

 .دارم کارت.اتاقم

 !قربان بله:یارون

 :برداشتم شمشیر یه زدمو پوزخندی

 که وقتی تا کارو این.عقب کشی می بازم وسط و باال ضربه یه دوباره.عقب کشی می زنی می باال ضربه یه.ببین:من

 !فهمیدی.میدی انجام شه می 8 ساعت

 !بانو بله:رونیا

 .کن شروع حاال.خوبه:من
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 .دکر آغاز رو تمرینش و ایستاد ادمک روی روبه

 دونست نمی آدم که میاورد در بازی خل انقدر.کنه خوب حالمو تونست می اون فقط.آبتین پیش رفتم می باید

 .زدم در.شدم ظاهر کنارش و کردم تصور اتاقشو در!کنه گریه یا بخنده

 !!کیه؟:آبتین

 !آبتین منم:من

 !لیا تو بیا:آبتین

 توی کال. رنگ همون به کمدی و دونفره تخت و سیاه ارایدیو. بود من اتاق شبیه اتاقش.تو رفتم و کردم باز درو

 : ایستاد روم روبه آبتین.خاکسری یا بود سیاه چیز همه.نداشت وجود ای دیگه رنگ سرزمین اون

 لیا؟ شده چیزی:من

 تو؟ پیش بیام من که باشه شده چیزی باید حتما:من

 !میای گرفته نظر به...اما!خوب نه:آبتین

 !حتمنارا یکم...درسته:من

 خبر دکتر بگو شدی مریض شدی؟اگه مریض ناراحتی؟نکنه چی واسه شده؟ چیزیت: شد نگران چهرش دفعه یه

 !!کنم

 !خوبم من!چی واسه دکتر بابا نه:من

 ناراحتی؟ چرا پس:آبتین

 !شه می اون مثل داره هم جمالتم حتی!شم می رایان شبیه دارم کنم می حس:من

 !شه می الفع داره عوارضش پس!من خدای:آبتین

 چی؟ عوارض:من

 منتقل رو خو و خلق و احساسات تونه می که قویه اونقدر ورد یادته؟اون رو داد انجام روت که وردی اون:آبتین

 !کنه

 چه؟ یعنی:من

 !داری خودت توی رو رایان از کپی یه تو درواقع.کرده منتقل هم تو به هاشو بدی اون اینکه یعنی:آبتین

 !فاجعست یه کهاین....اینکه!چییییی:من
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 !بدتره هم فاجعه از:آبتین

 !بدتره هم فاجعه از این:آبتین

 ؟!آبتین کنم چیکار حاال:من

 !دونم نمی!نمیدونم:آبتین

 !کن کمکم کنم می خواهش!بشم اون مثل خوام نمی من!آبتین:من

 !کرد کاریش شه نمی!نداره وجود راهی باورکن لیا:آبتین

 !نباشه شه می مگه!باشه باید!نیست راهی چطور:من

 !باش آروم فقط!کنم می کاریش یه!باش آروم لیا:آبتین

 !نیستم خوار خون اون بدی به باشم بد هرچقدر من.باشم عوضی اون مثل خوام نمی فقط!آبتین آرومم من:من

 !داده آب به گلی دست چه بگم رایان به شم مجبور شاید ولی کنم می خودمو سعی من!باشه!باشه:آبتین

 رایان اون من خواد نمی دلم!بیاد وجود به دیگه رایان یه نذار فقط بده انجام بدی انجام خوای می کاری هر:من

 !باشم

 باشه؟.برگردم تا نرو جایی و بمون جا همین تو.پیشش رم می من پس:آبتین

 .بگی تو هرچی.باشه:من

 این چرا.چرخیدن می مسر دور فلک و چرخ مثل افکار.نشستم تخت روی.شد ناپدید و زد گرمی لبخند آبتین

 دنیا این کنم؟چرا سرپیچی رایان از تونم نمی چیه؟چرا دارم من که نیرویی این اصال.اوفته می من برای اتفاقات

 باهم ها چرا این باشم؟ عفریت اون دختر باید من چرا نکرده؟آخه پیدا دادن زجر واسه من از تر کوتاه دیواری

 بهم منو زندگی که سوالی عالمت.دادن می نشون خودشونو بزرگ سوال عالمت یه شکل به بودن شده جمع

 آدم یه منم کاش.باشه تونه می ای دیگه چیز هر از بهتر بودن معمولی گاهی.باشه رایان با حق شاید.ریخته

 ننگ بودنو انسان دیروز تا که منی.کنن می تغییر ها وقت بعضی نظرات.داشتم بهتری زندگی جوری این شاید.بودم

 راحتی زندگی اونا.شه می حسودیم بهشون جورایی یه!کنم زندگی انسان یه مثل خواد می دلم حاال نستمدو می

 .بود کشته خودشو حاال تا بود من جای شون یکی اگه.دونن نمی و دارن

 اگه گفت می بهم خودش.بود ابلیس برای عالی سالح یه همیشه این و پایینه تحملشون و صبر که اینه مشکلشون

 جای آدما نه انسانم من نه صورت هر در.حله دیگه بقیش کن سست رو تحملش کنی زمین نقش آدمو یه ایخو می

 و شم می سرکش دوباره من. مونه نمی باقی هیچی دیگه بشم رایان مثل منم اگه.دیگس چیز من مشکل فعال من

 به هم نور شعاع یه ذاره نمی که میاد وجود به تاریک قدرت دو جوری این!بده خیلی این و ایستم می رایان جلوی
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 چقدر هر.شه می بیشتر هم ها شورش و شکنه می رو مردم کمر پی در پی های خونریزی و ها جنگ.برسه زمین

 .باشم من ها بدبختی این تمام مسبب که کنم قبول تونم نمی.بپذیرم اینو تونم نمی باشه شده سیاه قلبم که

 انگار.لرزه می داره هاش شونه کردم حس.دیدم نمی قیافشو.بود نپایی سرش.ایستاد روم روبه.برگشت آبتین

 :بودم شده چرا؟نگران اما کرد می گریه داشت

 !!کنی؟ می گریه داری!آبتین:من

 :پرسیدم چی؟دوباره واسه کنه؟آخه می گریه داره چرا.شد بیشتر سوالم این با هاش شونه لرزش. نداد جوابمو

 کنی؟ یم گریه چی چته؟واسه!جان آبتین:من

 دوباره.بارید می چشماش از گرم اشک هنوز.بود شده قرمز گریه از صورتش.گرفت سرشوباال.نشست تخت روی

 یه رو آبتین من.ریزه می اشک داره حاال خندوند می منو که دلقکی اون ببینم تونستم نمی.گرفت شدت گریش

 :کنه می ابودن خودشو داره و نشسته تخت رو االن که کسی نه دیدم می حال خوش فرد

 برگشتی؟ طوری این االن چرا!بود خوب حالت رفتی که وقتی!شده چت بگو آبتین:من

 :زد حرف باالخره

 !لیا(:بغض و گریه)آبتین

 !داداش جانم:من

 خوانا نا و گنگ که نگاهی.کرد شون معنی شد نمی که هایی حرف از بود پر که نگاهی.کرد نگاه بهم فقط.شد ساکت

 :ایستاد روم روبه و شد بلند جاش از.سوزان اما بود

 بذاری؟ تنهام شه می.نیست خوب حالم من:آبتین

 ......آبتین ولی:من

 !برو اینجا از فقط!کنم می خواهش:آبتین

 !بکشی خودتو نزنه سرت به بازی دیوونه وقت یه!باش خودت مواظب فقط.رم می.باشه:من

 :گرفت غمگین حالت دوباره زود ولی خندید لحظه یه انگار چشماش

 .گه می بهت رو چی همه خودش رایان پیش برو هم موضوع اون واسه.مواظبم.باشه:آبتین

 !کردی می گریه چرا که بیرون کشم می زبونت زیر از باالخره باش مطمئن ولی.ممنون. خوب خیلی:من

 !لیا بفهمی نکن سعی وقت هیچ:آبتین



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

57 

 

 چی؟ واسه آخه:من

 !برو فقط.بدم توضیح تونم نمی رو هیچی.نیست خوب حالم اصال.بیرون برو خواهشا لیا:آبتین

 ! شی می مریض نگی دردتو اگه ولی.رفتم من.....باشه:من

 ای؟ چیکاره وسط این تو بمیرم خوام می اصال من:آبتین

 چه اینجا!بودم ندیده گریشو یا بشه عصبانی من از بودم ندیده وقت هیچ که بود؟آبتینی آبتین واقعا این!من خدای

 می حسابشو! جهنم به هم وفاداریم حس باشه جور این اگه!باشه گفته بهش چیزی سادیسمی اون کنهن!خبره

 !بره پایین گلوش از خوش آب ذارم نمی!رسم

 گفته؟ بهت چیزی اون!آبتین:من

 .شد ساکت دوباره

 !براش دارم!خودشه کار کار پس:من

 !بذار تنهام فقط خوام نمی ازت هیچی من:آبتین

 !نه یا چته تو بدونم باید من لعنتی د:من

 !کنم خلوت خودم با خوام می.باشم تنها دارم نیاز من!دیگه کن ولم! تو سیریشی چقدر!وایییی:آبتین

 !ببین حاال دستت رو زارم می رو رایان سر برگشتم وقی باش مطمئن ولی رم می من باشه:من

 و صغیر دیگه گیره می چشمامو جلو خون وقتی دونستم می.باشه اتاقش توی زدم می حدس.شدم ناپدید بعدش و

 ریختم نمی خونشو تا.بود افتاده من خشم همون گیر رایان االنم.بینم می یکی اتوماتیک رو همه.شناسم نمی کبیر

 کن باز داری جرعتشو اگه!کن باز درو!رایان!آهای:کوبیدم محکم درشو شدمو ظاهر اتاقش در جلوی.شدم نمی آروم

 !درو این کن باز گم می!هان!رسیده بیچارت برادر به زورت.کنه می گریه تربه کی بدم نشون بهت تا

 :پرکرد رو چوب چهار رایان هیکل شد باز در یهو

 کشی؟ می هوار هی مرگته چته؟چه:رایان

 گفتی؟ بهش کردی؟چی چیکار آبتین با بگو:من

 !شده متحول لفظت شده چی!بستی می جملت پشت سرورم یه و جمع یه قبال:رایان

 !گفتی چی بهش!بده منو جواب!فهمیدی!االنه االن بود قبال قبال:من

 .بدونی چیو همه تو نیست قرار:رایان
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 !بود نخواهم فرمانبردار سرباز یه دیگه من باش مطمئن ولی!نگی تونی می!خوب خیلی!جدا: من

 وجودت تمام با اگه تیح کنی سرپیچی تونی نمی تو!ترسونی می رو کی!بچه برو!.....ترسم می نگو!اوییی: رایان

 !بخوای

 بشه کامل کردی منتقل بهم تو که سیاهی وقتی!نه گفته بهت آبتین!دادی من به پلیدیتو تو ولی!تونم نمی فعال:من

 !گیره نمی جلومو هیچی

 فرض ابله منو.نداره وجود مشکل اون درمان واسه راهی هیچ کردی فکر واقعا تو.احمق ی دختره.....هه:رایان

 گیرم؟ نمی نظر در عواقبشو کنم می کاری من وقتی کردی رفک!کردی؟

 ...آبتین اما:من

 !نگفته بهت بوده خراب حالش اونقدر معلومه ولی گفتم بهش اومد آبتینم:رایان

 خودتو و بگو!رایان خوام می جواب یه ازت من!بود شده طوری اون چرا نگفت بهم اما بپرسم تو از گفت اون:من

 !کن خالص

 !شن می نابود همه وگرنه بدونی رو چیزا بعضی بایدن تو:رایان

 !شن نمی نابود بندازی راه خوای می تو که جنگی این با:من

 و تو ولی!مونن می زنده هم خیلیا ولی بمیرن خیلیا شاید من جنگ توی.زنی می خودتو حرف همش چرا تو:رایان

 اگه من!بهتره کدوم کن مقایسه و بنداز کار به وپوکت مغز حاال!ذارین نمی باقی رو ای زنده موجود هیچ هات نیرو

 جا یه!کن درک پس شه نمی که اینم و بگم هم رو دیگه چیزای خیلی مجبورم ناراحته آبتین چرا بگم بهت بخوام

 !ندارم اجازشو من. یانه بگه بهت که داره آبتین به بستگی دیگه اون ولی گفت شه می هم هاییش

 ! ده می جواب من به خیلی اون نکه:من

 .نیست مربوط من به. خودته مشکل این:رایان

 یه عنوان به اما کنم می اطاعت دستوراتو.کنم نمی سرورم سرورم وقت هیچ دیگه منم ولی نکن کمک.باشه:من

 چیه؟قبوله؟ نظرت!نزنم کل باهات امکان حد تا دم می قول منم.تره منصفانه طوری این.دست زیر یه نه همکار

 !قبول ولی ده می حال بیشتر بودنت زیردست که این با:رایان

 !قبول ولی ده می حال بیشتر بودنت دست زیر که این با:رایان

 !آوردی که جاسوسیه چه این!دیگه چیز یه و!خوبه:من

 !چطور؟:رایان
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 .گیره می مطلبو دیر یکم!مونه می پز دیر قابله مثل آخه:من

 کنم؟ چیکارش گی می خوب:رایان

 !دونم می چه من:من

 تو چی دونم نمی! وفادارن میکائیل به خیلی ها فرشته!کردم پیدا زور به همینم.کرد عوضش شه نمی:رایان

 !دن می براش جونشونم حتی که خونه می گوششون

 نیستن؟ اونا داری وفا به تو سربازای یعنی:من

 این!کنن ت*ن*ا*ی*خ که میاد پیش کم خیلی.خالصن و پاک اونا.دارن فرق ها فرشته ولی....هستن....چرا:رایان

 .کنن می خورد رو سنگ ایمانشون با اونا.باشن ما از بهتر شه می باعث

 .درسته:من

 :باشه داشته تسلط کلماتش روی خواست می انگار. گذاشت هم روی چشماشو

 ور جاسوس اون من اون از قبل!شه می شروع جنگ دیگه ماه یه از کمتر!لیا نداریم وقت زیاد همین واسه: رایان

 !خوام می ازت

 .دارم شرط یه اما کنم می تالشمو...خوب خیلی:من

 !چی؟ دیگه:رایان

 !بخوای معذرت ازش باید باشه چی هر ولی گفتی بهش چی دونم نمی!بیار در آبتین دل از برو:من

 !یانه داری برمی کچلم سر از دست حاال!چشم اینم!باشه!اففففففف:رایان

 !گی می دروغ چرا داره مو همه این کلت!  اوا: من

 !کنی می کار من واسه هنوزم تو! نیار در شورشو دیگه ولی نباشی رسمی باهام دیگه کردم قبول درسته! لیا:رایان

 !سوال یه ولی درسته:من

 !اتاقت به برگردی دیگه بعدش اینکه شرط به فقط دم می جوابتو:رایان

 بپرسم؟ حاال.باشه:من

 .بپرس! اففففف:رایان

 ترسم؟ نمی دیگه حاال چرا!ترسیدم می تو از چی نعی قبال من:من

 !شدی متوجه تازه کردی دعوا همه این:رایان
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 !دیگه بگو حاال آره:من

 .برداشتم روت از رو ورد من....خوب:رایان

 !چیییی:من

 !پیچی پیچ:رایان

 !ندارم شوخی رایان:من

 !ندارم منم:رایان

 !!!!!رایان:من

 !نیست ماکارانی خوردن توی توئه کردن اذیت توی که لذتی!ده یم حال چه تو دادن حرص که آخ:رایان

 خوری؟ می ماکارانی تو مگه:من

 !دیگه گم می که خورم می خوب!خورن می آدما فقط!پ نه پ:رایان

 !بابا نه:من

 !بابا آره:رایان

 !ندادی منو جواب:من

 ورد دوتا من!شدی تبدیل که موقع اون!یادته رو روز اون.گم می.باشه! نه؟ شی نمی منحرف بحث از اصال تو:رایان

 االنم کنی گوش حرف و شه کوتاه که متریت ده زبون اون واسه هم یکی تبدیلت واسه یکی.خوندم همزمان رو

 .داشتم برش

 :باال انداختم ابرومو تای یه

 کردی؟ چیکار تو:من

 !برو رو بگیر ردتو حاال.کردم هم کاری خوب.کردم......کوتاه.....زبونتو:گفت کنه مسخره منو خواست می که جوری

 .برات دارم:من

 !شه می الزمت دار نگه خودت واسه:رایان

 !داری نیاز بیشتر تو االن:من

 بهم چون بیاری من سر بالیی تونی نمی تو...تازه!کوچولو برسه بهش زورت که بذار کسی واسه هاتو تنبیه:رایان

 !بدم نجاتت تونم می که هستم کسی تنها منم و شده قلبت وارد من سیاهی!نرفته که یادت!داری نیاز
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 !کنم می تالفی من که جایی یه ولی درسته:من

 !شیطون جوجه بتونی عمرا:رایان

 !کنه می کارایی چه شیطون جوجه این بینی می حاال:من

 !کنید تمومش بحثو این خواید نمی:آبتین

 .بود ایستاده اونجا هم در اخمای با آبتین.چرخوندیم راست طرف به سرمونو زمان هم دو هر

 !بهتره حالت!خوبی! آبتین:من

 !بدی؟ انجام کاری یه بود قرار کنی نمی فکر(: رایان طرف به کرد رو و.)خوبم:آبتین

 !کنه کار درست حافظم ذارن نمی بعضیا ولی! چرا:رایان

 !کن درمانش پس هست یادت که حاال:آبتین

 !یکن صبر 12 ساعت تا باید شه نمی االن:رایان

 .بینمت می 12 تا پس.باشه:آبتین

 .رفت و کرد پورت تله بعدش و

 .بینمت می شب.برم منم خوب:من

 .باشه:رایان

 می حالیش باید و اومد می رونیا دیگه ساعت نیم. بود7:30.انداختم نگاهی ساعتم به.برگشتم اتاقم به.شدم ناپدید

 .کنه استفاده بیشتر مغزش از که کردم

 پنجم فصل

 

 تختم روی.شد می تر کن گوش حرف.بود بهتر طوری این.ترسید می ازم خیلی اینکه مثل.اومد زود دفعه این

 :بود ایستاده جلوم اون و بودم نشسته

 .کردم می زد گوش بهت باید رو چیزایی یه چون بیای گفتم:من

 .بانو بفرمایید:رونیا

 اشتباه یه!خطرناکه کار یه!بگیری کمش دسته که نیست شوخی هم جاسوسی.باشی جاسوس یه قراره تو! ببین:من

 !گم می چی که فهمی می!بندازه خطر به رو دیگه خیلیای و تو جون ممکنه
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 .بانو بله:رونیا

 انجام رو کاری فکر بدون!بسنجی رو جوانب همه و کنی فکر درست کاری هر از قبل کن سعی که این خالصه:من

 !وقت یه نشه سالح قضیه مثل!نده

 .بممواظ. چشم:رونیا

 ها فرشته سپاه قاطی خودتو تو و شه می شروع جنگ بعدش تمومه دیگه ماه یه تا هم مبارزت آموزش.خوبه:من

 یا ببره پی هویتت به کسی بذاری نباید! مهمه خیلی مسئله این توی دقت!میاری دست به اطالعات و کنی می

 !کنه شک حتی

 !مونه می یادم.بله:رونیا

 .باش مبارزه سالن توی 5 ساعت فردا.کن تاستراح.بری تونی می حاال:من

 (شد خارج در از بعد و کرد تعظیم.) چشم:رونیا

 به که هایی زنجیره مثل اتفاقات.ماجرا پشت ماجرا.اوفتادن می اتفاق هم سر پشت ها حادثه.کشیدم سوزناک آهی

 .شد می شروع دیگه یکی نشده تموم هنوز یکی و کردن می پیدا ادامه وصلن هم

 بودم اینجا که ماهی یک این توی که هایی فکر.کردم فکر.گرفتن قرار هم رو هام پلک.کشیدم دراز تخت روی

 انتخاب رو راه این که بودم من این.کنم فرار گرفتم تصمیم که بودم من این.بود خودم تقصیر.بودن شده من دنیای

 به بیشتر زنجیر و قل که این نه مبش آزاد خواستم فقط من!گروهه سه بین که جنگی بین افتادم هم حاال.کردم

 این و!چیزا خیلی از پشیمون!مزخرفم تصمیمات از پشمون!فرارم از پشیمون!پشیمون!پشیمونم!ببندم پام و دست

 .کنه می داغون منو قبر فشار مثل داره ها پشیمونی

 !تق تق:شنیدم در صدای

 !کیه:من

 !بانو افرام:؟

 !تو بیا:من

 :اتاق توی انداخت چاغشو انسبت هیکل افرا و شد باز در

 !خواستن رو شما رایان سرورم! بانو:افرا

 (کردم نگاه مچیم ساعت به و ندادم ادامه حرفمو.....)ولی االن:من

 !کشه می منو رایان!شده دوازده! وایییی:من
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 !بودن عصبانی خیلی ایشون:افرا

 !کن تمیزش داره افتنظ به نیاز اینجا اگه هم تو پیشش رفتم من!افرا عجیبه نباشه اگه:من

 .بانو بله:افرا

 !زمین خوردم محکم اصلی تاالر وسط کردمو پورت تله باعجله

 !توئه خاطر به کشم می چی هر که رایان نکشتت خدا! اومد دردم! آی آی آی!آخ:من

 !جدی:رایان

 .ایستادم شدمو بلند.بود کنارش هم آبتین و بود ایستاده سرم پشت

 !نه کنی دیر همیشه داری عادت تو:رایان

 !آره بعضیا چشم کوری به:من

 !طرفی کی با بفهمی تا سینت رو ذاشتم می سرتو وگرنه دارم نیاز بهت که حیف...حیف:رایان

 !دلت به سوز پس تونی نمی که فعال:من

 .........تو:رایان

 :بده ادامه نذاشت و حرفش وسط پرید آبتین

 !کنی شروع تر زود نیست ربهت شه می دیر داره دیگه کنم فکر رایان:آبتین

 .خوام می تیز چاقوی یه با نقره جام یه فقط کنم می شروع االن..چرا:رایان

 :کرد ظاهر ای نقره جام یه چپش دست توی و چاقو راستش دست توی آبتین

 !کن شروع حاال! این از اینم:آبتین

 .اینجا بیا! لیا.باشه:رایان

 الی از رنگ قرمز خون.کشید سریع و گرفت مشتش بین رو چاقو تیز بهل.زدم زانو کنارش منم و زد زانو زمین روی

 :گرفت من طرف به رو چاقو.پرشد جام سوم یک تقریبا.ریخت جام توی و کرد حرکت رود مثل انگشتاش

 !توئه نوبت. بگیرش:رایان

 !ظرفه این توی بریزم خونمو تو مثل باید من:من

 !تو این بریزیش باید ومهمعل خوب! آبتین سر رو بریز!  پ نه پ:رایان
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 !اعصاب بی! بابا شه با:من

 !رفت فنا به بیچاره اومدی که تو! داشتم اعصاب من:رایان

 !جدی! اوو: من

 !نزن فک قدر این و بکن کارتو:رایان

 گرفتم دستمو.بیاد درد کمتر تا کشیدم سریع رایان مثل.گرفتم مشتم بین رو چاقو چرخوندمو حدقه توی چشمامو

 (کامله شیطان یه االن لیا و سیاهه شیاطین خون.)شد ترکیب رایان قرمز خون با و بود سیاه خونم رنگ.فظر باالی

 مخملی قرمز به خون رنگ کم کم و زد می هم اونو نامرئی چیز یه که انگار.اومدن در چرخش به جام در خون دو

 :گرفت طرفم به و برداشت رو جام رایان.شد متوقف چرخش. کرد پیدا شباهت

 .بخورش:رایان

 !خورم نمی تورو خون من!عمرا! بخورمش! چی:من

 !نه یا شی خوب خوای می:رایان

 !جوری این نه ولی آره:من

 !نداره وجود ای دیگه راه!جوری چه پس:رایان

 ...آخه:من

 !داره بدی عواقب نخوریش اگه!بخورش لیا:آبتین

 !آبتین اما:من

 !بخوریش باید!لیا نداره اما:آبتین

 !شه خنک دلم تا رسم می رایانم حساب ولی.خورم می هباش:من

 !خوبه بزنیش تا گیرم می رایانو بعدش من بخورش تو:آبتین

 !خوبه خیلی! آره:من

 !بساطو این کنید جمعش! آقا نخواستم!کنید پار لتو منو خواید می!خوبه چیو چی:رایان

 !لطفا بگیر خون خفه لحظه یه! رایان:آبتین

 !نگذشته زمان تا بده دختره این خورد به اینو حاال!بکس کیسه من!میت من صالا! بابا باشه:رایان
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 .من به بده جام. باشه:آبتین

 :گرفت من طرف به اونو آبتین و داد آبتین دست رو جام رایان

 !بخور اینو حاال! بخوره کتک شد حاضر رایان! که شنیدی! لیا:آبتین

 !میاد نظر به خوبی معامله!شخورم می طوره این که حاال....اممممممم: من

 .کرد تحملش شد می.نبود بد همچینم.کشیدم سر کله یه و گرفتم رو جام

 .باشی ریخته نمک آبلیمو لیوان یه توی که انگار.بود ترشی و شوری بین.داد می خاص مزه یه خون

 تخت به که پله ترین یینپا روی.برم راه نتونم که اونقد نه اما داشتم سرگیجه احساس.دادم پس آبتین به رو جام

 :نشستم شد می منتهی سلطنتی

 !دارم سرگیجه! آبتین:من

 نشون سرگیجه این.کنه می عمل بیوتیک آنتی یا پادزهر یه مثل خون این! طبیعیه:داد جواب رایان آبتین جای به

 !کنه می مبارزه سیاهی ویروس با داره دارو ده می

 دارم؟ سرگیجه طور این کی تا خوب:من

 !بده دست بهت هم تشنج یا تب ممکنه!اولشه مرحله تازه این:نرایا

 !خوب میرم می که جوری این:من

 !بمیری که ذارم نمی!میری نمی. نترس:رایان

 .نزدم حرفی شدمو ساکت دیگه

 :نشست فاصله با من کنار آبتین

 بگیریم؟ رو تشنجش و تب جلوی که نداره وجود راهی:آبتین

 !درمانشه از قسمتی این.کنه تحمل باید...نه:رایان

 !شه می بد حالش حتما امشب!باشیم مواظبش باید پس:آبتین

 !پایین بیارم تبشو طور چه دونم می!کنم می مراقبت ازش خودم ولی.درسته:رایان

 .ندم انجام کاری بشینمو تونم نمی! کنم می کمک منم:آبتین

 !بشه شروع عوارضش دیگه ساعت دو تا کنم فک! بخواب برو هم تو( کرد من به رو و!)میلته جور هر.باشه:رایان
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 .باشه:من

 :نشد ولی کردم سعی بازم.نتونستم ولی کنم پورت تله خواستم و شدم بلند جام از

 !شه نمی:من

 شه؟ نمی چی:رایان

 !بدم انجامش تونم نمی! پورت تله:من

 !برمت می خودم! من به بده دستتو!کنی استفاده نیروت از درست تونی نمی همین واسه شدی ضعیف:رایان

 :اتاق به برگشتم.شدیم ناپدید بعدشم و سیاهش دستکش الی گذاشتم دستمو

 !میام زود.بزن صدا اسممو ذهنت توی شه می بد خیلی داره حالت کردی حس هروقت.بکش دراز تختت رو:رایان

 .باشه:من

 .خوبه:رایان

 هنوز.خوابیدم راست پهلوی به تخت روی و کردم عمل گفتش به. گذاشت تنها منو و شد خارج در از و گفت اینو

 دهنمو به معدم محتویات هجوم.شد اضافه بهش هم تهوع حالت کم کم.بود شده بیشتر سرگیجم اما نداشتم تب

 !افرا:زدم صدا رو افرا.کردم حس

 !بانو بله:شد ظاهر زود

 !بیارم باال که االنه!بیار چیزی یه:من

 باال توش و کنم تحمل نتونستم دیگه دیدنش با.گذاشت جلوم کوچیک سطل یه افرا. دهنم جلوی گرفتم دستمو

 افرا.بود شده بهتر یکم حالم.نمونده باقی معدم توی هیچی دیگه کردم حس که اونجا تا زدم اوق اونقدر.آوردم

 :گذاشت پیشونیم روی دستشو

 !بانو دارید تب:افرا

 ساعت دو هنوز ولی گفتم می رایان به باید.بود شده شروع تبم.گفت می راست.گذاشتم افرا دست جای رو دستمو

 کردم؟ تب االن چرا پس بود نشده

 !اینجا بیا شده شروع تبم!رایان:زدم صدا رو رایان ذهنم توی

 !که نشده ساعت دو هنوز ولی!االن:شنیدم ذهنم توی از صداشو

 !بده خیلی حالم!بیا زوتر!دونم نمی:من
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 !اومدم االن!باشه!باشه:رایان

 .آوردم باال بازم و داد دست بهم تهوع حالت دوباره.شه پیداش تا نشستم منتظر.نیومد صدایی هدیگ

 اال نور دیگه که گاه بی و گاه های تشنج.بخوابم خوب تونستم نمی و بود بریده رو امونم زیاد تب.بود بد خیلی حالم

 .بود شده نور

 منو تب که بود تالش در افرا.بود وایساده کنارش خورده هگر درهم های ابرو با هم آبتین.ایستاد تختم کنار رایان

 تب این اما داد می من خورد به و کرد می درست متفاوت های جوشونده و جدید های دارو هربار.بیاره پایین

 :گفت بود داده کف از طاقت دیگه که آبتین.نداشت شدن قطع انگارقصد

 !بیاری پایین تبشو تونی می نگفتی مگه!! شه؟ نمی قطع تبش چرا:آبتین

 !شده طوری این چرا فهمم نمی!شد می خوب باید دادم بهش که هایی دارو با االن تا!شده چی دونم نمی:رایان

 :گرفت یقشو و برداشت خیز رایان طرف به آبتین دفعه یه

 گیرم النا چی ولی خواستم می تو از رو لیا من! هان!شه نمی چیزیش گفتی که تو!دونی نمی که چی یعنی:آبتین

 !کشتش می داره تب این!فهمی می!رایان ده می جون تو منو چشم جلو داره!کن نگاش!اومده

 رو مرحله این شده طور هر باید.نمیاد بر دستم از کاری ولی. دونم می:کرد جدا یقش از رو آبتین دستای رایان

 !شه می راحت دیگه بعدش بذاره سر پشت

 !دیگه سدنیا این از شدن راحت منظورت:آبتین

 !قوییه دختر.شناختمش خوب سال چند این تو.کنه مقاومت تونه می اون باش مطمئن.نه:رایان

 !خوردی کجا از نفهمی که میارم سرت بالیی یه وگرنه باشه گی می که جور این کن دعا:آبتین

 !کن راحت خودتو و بگو!بگو!هان!تره مهم برات من از اون یعنی!جدی:زد پوزخند رایان

 .نزد حرفی و موند اکتس آبتین

 ........که بگو بهش!گرفتی مونی الل چرا!دیگه بگو:رایان

 می بدونم شدم کنجکاو خیلی بدم حال اون با.بزنه حرفشو نذاشت و گرفت رایان دهن جلو دستشو آبتین یهو

 و دنبو شده خشک کامال هام لب.بود شده تشنم.نداشت رو حرکتی ترین کوچک توان بدنم اما بگه چی خواست

 :بزنم صدا رو افرا کردم سعی.رفت می تر باال و تر باال بدنم حرارت

 .را..اف..را..ف...ا:من

 :کرد نزدیک من سر به گوششو و برگشت.شنید مو صدا انگار
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 !بانو بله:افرا

 .آب..ب...آ:من

 آب؟:افرا

 .ره..آ:من

 !لحظه یه!میارم براتون االن:افرا

 دهن روی رو از دستشو آبتین.چرخوندم برادر دو طرف به دوباره خستمو چشمای.شد ناپدید ثانیه از کسری توی

 :کرد می نگاه بهش خونی های دشمن مثل و بود برداشته رایان

 همه به زنی می گند داری چرا! بودیم؟ نذاشته قرار هم با مگه! ؟هان!بودیم نزده حرف دربارش قبال ما مگه:آبتین

 !چی؟

 و قرت دو کنم می لطف بهت دارم که االنم برداری منو های دارایی خوای می هک تویی زنم؟این می گند من:رایان

 !باقیه نیمتم

 طلب قدر این تو که زده حرفی همچین کی ؟!میاد حساب به تو شخصی اموال از اون گفته کی!تو های دارایی:آبتین

 !کاری؟

 !گذرمب منه به متعلق که چیزی از من نیست ممکن که دونی می!گم می خودم:رایان

 .داشت زیادی کور نقاط حرفاشون.زدن می حرف گنگ کامال.فهمیدم نمی هیچی حرفاشون از

 صدای.نیست خوب حالم اصال که دونم می فقط!دونم نمی!دونم نمی!بود کی یا چی اموال و دارایی از منظورشون

 :بود رسیده خودش اوج به آبتین

 !انرای کنی استفاده سو ازش ذارم نمی بمیرمم من:آبتین

 !بکنی تونی نمی غلطی هیچ تو....هه:رایان

 !مطمئنی خودت از قدر این:آبتین

 !باشم؟ نباید:رایان

 ...............هیچ تو:آبتین

 سفید نور یه. گرفتن قرار هم روی آروم آروم و دادن دست از خودشونو مقاومت چشمام.شدن قطع کم کم ها صدا

 !خترمد!لیا:کرد صدا اسممو آشنایی صدای.دیدم می
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 گرم دستان حصار و بردم جلو دستمو.کرد دراز طرفم به دستشو.دیدم خواب تو که ای فرشته همون! بود زن اون

 ......کردم فرشته

 "رایان"

 داشت بودم کس همه براش من که آروم همیشه آبتین!نداشت سابقه اصال این.بود رفته باال خیلی صداش آبتین

 !ده می نشون واکنش داره طوری این آبتین که داره ارزش انقدر احمق اون یعنی!کشید می داد من سر

 !نیستی هیچی تو:آبتین

 !کوچولو داداش کنی می فکر طور این واقعا:من

 !باشم تو کوچولوی داداش که شه می عارم داره کم کم!آره: آبتین

 ........تو دونستم نمی! واقعا! نچ نچ نچ:من

 : کردم قطع حرفمو افرا کردنای بانو بانو صدای با

 ! بانو.بیدارشید بانو!بانو!بانو:افرا

 :رسوندم تختش کنار خودمو سرعت به

 ؟!افرا شده چش:من

 !زنه می کند خیلی نبضشون!نبضشون!.....سرورم:افرا

 !چیییی:من

 !زد نمی منظم اصال!گرفتم نبضشونو!خوابیدن کردم فکر! شد بسته دفعه یه چشماشون:افرا

 !باش زود!محکم طناب یه با بیار آب رفظ یه برو تو!خوب خیلی:من

 کنارش.ریخت می اشک صدا بی و بود افتاده هاش زانو روی.کردم نگاه آبتین به.رفت و شد ناپدید!سرورم بله:افرا

 :زدم زانو

 !شه می خوب! نباش ناراحت:من

 چه ببین!ببین!رایان کن باز چشماتو( داد ادامه غیظ با!)پروفسور درسته گی می تو هرچی اصال!معلومه!آره:آبتین

 !کردی چیکارش ببین!آوردی سرش بالیی

 !ندارم متاسفم بگم که این جز چیزی:من
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 در جونش که بینی نمی کسی اونو!بینی نمی ای دیگه چیز کشتار سالح یه جز به اونو تو! باشی داشته نبایدم:آبتین

 !خطره

 !چیزم همه بشه که نیستم تو مثل!شتربی نه سالحه یه حد در فقط برام!گی می که همینه اصال! آره:من

 !نداری لیاقتشو چون:آبتین

 سرم از دست حاال!شدی راضی!شد خوب!ندارم لیاقتشو که فهمیدم بچگی همون از!ندارم لیاقتشو من آره:من

 !بردار

 !کردی بیرونش قلبت از راحت خیلی!احمق!رایان بودی احمق:آبتین

 !باشم تو مثل!چی پس:من

 !زنیم می حرف بهش راجع بعدش بمونه زنده بذار فعال!اصال واسدع وقت االن:آبتین

 !شد پرت ازش حواسم که زدی فک انقد:من

 اون.زد می کند خیلی.گرفتم نبضشو.بود شده سیاه چشماش دور و بود پریده صورتش رنگ.ایستادم لیا سر باالی

 !زنه نمی کردی می احساس که کند قدر

 توی قبل مثل دوباره خون تا دادم می انجام خاص مراسم نوع یه باید.گرفتم ازش رو طناب و آب ظرف.برگشت افرا

 انگشتم سر کوچیکی زخم و گذاشتم سرش کنار رو آب ظرف.بستم طناب با پاهاشو. کنه پیدا جرایان رگهاش

 ..... تیبلس افور درایل اایدروی:اوراد خوندن به کردم شروع.بشه ظرف وارد خون گذاشتم و کردم ایجاد

 صدام و دادم ادامه خوندن به بازم.لرزید بدنش کل تشنج حالت مثل کم کم و خوردن تکون به کردن شروع اشپاه

 ......گومیوم الچنری گریگن سورفیوم:شد تر بلند کلمه هر با

 !کنی؟ می چیکار داری:ایستاد کنارم آبتین.شد بیشتر و بیشتر بدنش لرزش

 دیگه داد می نشون این که بود رسیده خودش اوج به لرزشش.دادم ادامه ها ورد خوندن به سوالش به توجه بی

 داده جواب پس.زد می مرتب نبضش.گذاشتم گردنش شاهرگ رو دستمو.کردم متوقف رو اوراد خوندن.کافیه

 لبه روی آبتین.گرفت می رو و رنگ داشت کم کم چهرش. شدم دور قدم چند تخت از و کشیدم عمیقی نفس.بود

 برگشت؟ دوباره نبضش که دیکر چیکار:نشست تخت

 .برگرده نبضش تا کردم منتقل خونش جریان به انرژی یکم فقط نکردم شاقی کار:من

 !دیگه خوبه حالش االن!..آهان:آبتین

 .نیست مشکلی هیچ دیگه پایین بیاد تبش اگه فقط.شد رفع خطر.خوبه االن.آره:من
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 من با کردن دعوا سر انرژی کلی.کن استراحت برو هم وت.بیاد پایین تبش تا کنم می مراقبت ازش من...خوب:آبتین

 .دادی دست از

 کنی؟ بس آتش خوای می یعنی االن:من

 !کنی خورد اعصاب خیلی که کن قبول ولی باشیم قهر باهم خواد نمی دلم...آره:آبتین

 من!قبول...باشه!طوری همون هنوزم!آشتی واسه پیشم اومدی می زود بازم کردی می دعوا چقدر هر همیشه:من

 ؟!بیرون بره ریزت بهم اعصاب برادر این ذاری می حاال!کن خورد اعصاب

 !دیگه برو خوب!نگرفتم راهتو جلو که من:آبتین

 !شم آروم شاید تا اونجا رم می.ریخته هم به کال روانم.تاریکی رود کنار رم می من پس....باشه:من

 !هست لیا به حواسم اینجا من.برو...خوب خیلی:آبتین

 !عجیبه نباشه حواست:من

 !تره عجیب کردی فراموش اونو تو که این اما:گفت و زد لبخند

 !من یا کنی می کار خودت نفع به تو دونم نمی من:من

 .دونم نمی خودمم:آبتین

 .نزن حرف دونی نمی که چیزی درباره پس:من

 !داره سوال جای چیز یه واسم بازم ولی........باشه:آبتین

 چی؟:من

 !شه پیروز تونه می اونم بدون ما کنیم؟ارتش استفاده لیا از باید چرا که این:آبتین

 هم و شه می دشمن ترس باعث هم لیا وجود.زیاده خیلی کنیم می که ضرری بشیم پیروز اگه حتی اما.درسته:من

 !رسه می درصد 100 به درصد 80 از پیروزی امکان

 !بیوفته خطر به خودش جون ممکنه اما:آبتین

 !باش مواظبش!رفتم من فعال کنم می فکری یه اونشم واسه:من

 .هستم:آبتین

 .خوبه:من
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 از باری کوله رود این.نگریستم رنگش سیاه آب به شدمو ظاهر کنارش.کردم تصور رو تاریکی رود و گفتم اینو

 ساله 19 مثل قیافش)کردم زندگی که سالیه 25 این بلندای به که قطور و بلند ردایی.داره خودش ردای زیر خاطره

 (هاست

 اون چوب دارم االنم و شد کشیده گند به پیش سال 16 که خاطراتی.شیرین و تلخ خاطرات از بود پر که سالی 25

 .خورم می زمانو

 سیاه و پلید قدر این که شد چی.رسیدم اینجا به که شد چی که این به فکر.کردم می فکر.بودم نشسته رود کنار

 که اشتباهی!بزرگ اشتباه یه.شد شروع اشتباه یه پیش سال 16!هستم النا که بشم اینی شد باعث چی.شدم

 بهم رو چی همه اومدنش دنیا به با.دختر اون خاطر به.شد احساساتم دادن دست از قیمت به کردنش جبران

 .اهدافم به رسیدن واسه شده وسیله یه االنم و کرد نابود منو زندگی شدنش بزرگ با.ریخت

 واسم معصومیت این.معصوم و پاک کودک یه.روزه یه نوزاد یه.بود پدرم نمای جهان گوی توی دیدمش که بار اولین

 !خاص موجود یه.بود بقیه برعکس چیزش همه یکی این اما باشه پاک تونست نمی ابلیس دختر.بود عجیب خیلی

 لیا وقتی.بود زاده تعفری اون به حواسش خیلی اونم.طور همین هم آبتین.داشتم نظرش زیر همیشه بعد به اون از

 همه مبهم احساس یه.بود افتاده اما اوفتاد می اتفاق نباید که چیزایی.شدم چیزا خیلی متوجه شد سالش شش

 .شد می تر قوی حس اون روز به روز!نشه درک سالگی 15 سن توی شاید که احساسی.ریخت بهم رو محاسبات

 داغون اونم.شده من مثل آبتینم بودم فهمیده طرفی از!ترسیدم می ازش!کنه پیدا ادامه اتفاق این خواستم نمی

 .بود

 !خطرات برابر در پدافند یه شاید یا فداکاری یه.سخت تصمیم یه.گرفتم تصمیم یه.بدمش دست از ترسیدم می

 خاطر به!آبتین خاطر به.کردم می رو کار این باید!کنه رشد نذاشتم.کردم نابودش.سوزوندم رو احساس اون

 متفاوت ماهیت یه اون این جز به.بود دشمن یه اون!دیگه چیزای خیلی خاطر به و سرزمینم خاطر به!خودم

 شاید که خطری!بود بزرگ خطر یه اون!بگیره ازم عقلمو دختر اون خواست نمی دلم!خطرناک ماهیت یه!داشت

 ی دلبسته اون.بود فایده بی اما کنم منصرف رو آبتین کردم سعی خیلی!باشه داشته جبران قابل غیر عوارضی

 مثل شنید اینو تا اونم! اینجا بیارم و بدزدم رو لیا قراره گفتم بهش.شد می قاتلش روز یه شاید که بود شده کسی

 مثل درست نداشتم بهش حسی هیچ قصر به آوردم رو لیا وقتی.کردن بغل و خندیدن به کرد شروع ها دیوونه

 لهش و بگیرم لگد زیر خوشگلشو صورت اون دارم دوست!اشمب داشته دوسش بخوام تا میاد بدم ازش بیشتر!االن

 کردن له!غرورش کردن له!لیا کردن له!آره.اومد لبم به محوی لبخند فکر این از!کنه می خوشحال منو این فقط!کنم

 !بخشه لذت چه صحنه اون که آخ!پدرش

 گذاشته تخت لبه روی سرشو و بود هبرد خوابش آبتین.لیا اتاق به برگشتم و کردم تصور رو قصر شدمو بلند جام از

 .ایستادم تخش کنار.دید می رو پادشاه هفت خواب و بود بسته چشماشو آروم و منظم های نفس با لیا و بود
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 مقایسه اون با خودمو ی دما. خودم پیشونی روی گذاشتم رو دیگم دست و پیشونیش روی گذاشتم دستمو یه

 چیزیش اگه!رسیده بهش خیلی آبتین معلومه.بود شده قطع تبش!بود وبخ.نه یا اومده پایین تبش بفهمم تا کردم

 همه شد می الزم اگه!چیزی هر از تر مهم.بود مهم برام خیلی نبرد این.کردم می ضرر جنگ توی خیلی من شد می

 یاد بهم پدرم که بود چیزی این!کردم می قربانی آبتینم بود الزم اگه حتی برسم پیروزی به تا ذاشتم می پا زیر رو

 من که اونه حرفای خاطر به شاید!باشه داشته وجود احساسی نباید وقت هیچ تاریکی پادشاه یه قلب توی.بود داده

 !لیا نه شدم پلید و سیاه اینقدر

 تغییر رو همه دنیای که هایی نقشه.داشتم ها نقشه!کردم می رسیدگی ها کار سری یه به باید.بیرون زدم اتاق از

 !رو ها انسان جمله از داد می

 "لیا"

 لحظه اون تو.موندم زنده که شه نمی باورم هنوزم.نیست سرگیجه و تب از خبری دیگه اما کنه می درد یکم بدنم

 پس منو نیرویی یه آخر های دقیقه تو ولی کنم لمسش تونستم می.بود نزدیک بهم خیلی.کردم می حس رو مرگ

 .نداشتم هاشو با مقابله توان من که قوی نیروی یه.کشید

 می اذیت منو سکوت این.شد نمی زده بینمون حرفی هیچ.بودیم نشسته نفری سه بزرگ خوری غذا میز سر

 حواسمو که این واسه.باشم نشسته خوری غذا سرمیز اگه مخصوصا بشینم آروم جا یه نتونستم وقت هیچ.کرد

 جلب نظرمو چیزی شاید تا مگذروند ها غذا بین چشمامو.کنم سرگرم خوردن با خودمو کردم سعی کنم پرت

 !بود واقعا! نگفتما الکی اینو.آدمیزاد جون تا گرفته مرغ شیر از.بود میز سر چیز همه.کنه

 خیلی مزه.خوردن به کردم شروع و ریختم ظرفم توی ازش قاشق چند.کرد جلب رو توجهم رنگی نارنجی سوپ

 :شم خالص سکوت این شر از که اومد دستم بهانه یه.داشت خوبی

 !سوپیه چه این!خوشمزس چه!اممممممم:من

 !خوردم حاال تا که سوپیه بهترین!براش میرم می که من!گوزنه شاخ سوپ این:آبتین

 با.گرفتم دست با دهنمو جلو.باال برگردونم خوردم چی هر که داد دستور اتوماتیک مغزم حرف این شنیدن با

 کردم خالی معدمو وقتی.آوردم باال تونستم تا و مرسوند دستشویی به خودمو بود سابقه بی من در که سرعتی

 نداشتم چیزی اینبار ولی دستشویی رفتم بازم.خورد بهم حالم دوباره سوپ اون دیدن با.میز سر برگشتم دوباره

 دیگه بار یه اگه دونستم می.نداشتم رو آور چندش سوپ اون دیدن چشم.زدم اوق الکی فقط و بیارم باال که

 و برگشتم اتاقم به.بگذرم خوردن غذا خیر از که دیدم این بر رو صالح پس کشم می آتش به رو میز کل ببینمش

 :گفتن مزخرف به کرد شروع دوباره مزاحمه صدا اون.کردم پرت تخت رو خودمو

 !لیا نیومده کردن خوشی بهت اصال تو:صدا
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 !نیست یادآوری به نیاز.دونم می:من

 !دونی می خودت خوبه:صدا

 دراری؟ منو پدر داری عادت همیشه تو:من

 .بزنم تو به هم سری یه گفتم بودم بیکار االن!بابا نه:صدا

 باشید؟ کی شما اصال! جدی:من

 :بده نشون محکم و صالبت با خودشو بخواد که کسی مثل

 !هستم...... تو وجججججدانننننن.......من:صدا

 که تو!کنه می سرزنشت و میاد کنی می بد کار یوقت وجدان دونم می من که اونجایی تا ولی! وجدان؟! ببخشید:من

 !وجدانه شبیه کجات!گی می پرت و چرت همش

 !باش نداشته توقع دیگه من از پاتیه قاطی صاحبم وقتی!دیگه خوب:صدا

 !نداره نمک که دست این بشکنه! هی!قاطیم؟ من:من

 !گی؟ می اینو که کردی چیکار واسم مگه:صدا

 !برس نتنالید به تو جون وجی هیچی:من

 !زنه نمی مشکوک زیادی رایان این!گما می.باشه:صدا

 !زنه می شدیدم!میزنه!چرا:من

 !کنه می مخفی ازتو رو چیزایی یه داره انگار:صدا

 !دقیقا!آره:من

 !رفته یادت چیزیم یه:صدا

 !چی:من

 زود چقدر!بزنی رایان به هم حسابی لگد و مشت یه بخوری رو خون اون اگه نبود قرار مگه!آلزایمری خانم:صدا

 !رفت یادت

 !بودم کرده فراموش مهمیم موضوع چه!گیا می راست!آره:من

 !بیاری؟ در پدرشو و بری خوای نمی......خوب:صدا
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 !بریم پس..چرا...چرا:من

 .بریم بزن: صدا

 می خیالم بی چه مردا نا.خوردن می غذا و بودن نشسته میز سر هنوز.بیرون زدم اتاق از شدمو بلند تخت روی از

 آقایون که این مثل!کرد می جور درمون و درست غذای یه من واسه نباید دیگه آبتین ولی هیچی که رایان.خورن

 !شه می ساقط عواطفشون همه بلعن می لقمه دارن وقتی

 قاطی دوباره معدم و بیوفته چندش سوپ اون به چشمم دوباره خواستم نمی.رسوندم میز به خودمو بسته چشم

 :ایستادم رایان صندلی کنار رفتمو راه طور همون.کنه

 .رایان:من

 .چته:رایان

 !فرهنگ بی بزن حرف درست!چی و چته:من

 .خوای می چی ببینم بنال حاال.زنم می حرف باشم داشه دوست هرجور من:رایان

 !گم می..خوب خیلی:من

 .منتظرم:رایان

 !دادی قولی یه من به تو:من

 :چرخید من طرف به کامال

 ؟!دادم؟ بهشون قولی چه من کنن عرض سرکارخانم شه می!دببخشی:رایان

 !بزنمت من تا بگیره رو تو آبتین بکشم سر رو جام اون من اگه بود قرار:من

 ؟!نه کنم می عمل زدم که حرفی به من کردی فکر هم تو...هههه...هه:رایان

 !گفتی دروغ یعنی:من

 !بزنه منو دشمنم دختر اونم دختر یه بزارم که دیوونم مگه.بزنیم بیای تو تا شینم می!نه پ:رایان

 !نبریش یاد از ای زنده وقتی تا که ده می نشونت چیزی یه دشمنت دختر این:من

 .کنم نمی امیدت نا من.بکن تالشتو:رایان

 !کنی ناامید منو بخوای که نیستی ای کاره تو:من

 !نبود من ی عمه مطمئنا!گفت یم سرورم پادشاهم من به تمام ماه یه که بود کی اون پس!واقعا:رایان
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 .بخورم هوا بیرون رم می!نداره فایده تو با بحث اصال:من

 کجا؟!کن صبر!هی:رایان

 !بیای خوای می نکنه!جهنم برم خوام می:من

 !منتظرته رونیا.مبارزه سالن برو!زوده تو رفتن جهنم واسه فعال:رایان

 .رفتم من پس!بود رفته یادم کال اونو!رونیا وای:من

 !بدی یادش چیو همه باید روز اون تا!نمونده باقی جنگ تا بیشتر دیگه روز 20.باشه یادت فقط.برو:یانرا

 !کنی می تکرار هی چرا دیگه فهمیدم گفتی دفعه یه!گی می بار چند!خووووب خیلی:من

 !همین واسه داری خوبی حافظه خیلی تو نکه:رایان

 !دیگه کن بس!ذاری ینم خودت کنم دعوا هات با خوام نمی من!ببین:من

 !برو حاال.گم نمی چیزی دیگه من!خوب خیلی:رایان

 .رفتم پس:من

 کردم متمرکز مبارزه سالن ی رو ذهنمو و گفتم اینو

 از ولی عصبانیه خیلی االن که دونستم می.بودم کرده دیر که بودم من این بار این انگار.شدم منتقل سالن به

 :ایستادم وشر روبه و رفتم جلو.گه نمی چیزی ترسش

 !داشتیم قرار اینجا که نبود یادم.کردم دیر که ببخش:من

 !نیست مهم!بانو نداره اشکال:رونیا

 !کنه می فرق خیلی ذهنته توی که چیزی اون با گی می داری االن که چیزی این که دونم می:من

 !نیست طور این اصال!بانو نه!نه:رونیا

 حرفش و فکر نباید وقت هیچ...جاسوس یه!باش داشته من از رو حرف این پس هست که دونم می! هست چرا: من

 درس این!کن آماده حمله واسه پشتت رو دیگت دست و بیار جلو دوستی نشونه به دستتو یه همیشه!باشه یکی

 !دومه

 !مونه می یادم!بانو بله:رونیا

 !بیار شمشیرتو.مبارزه های فن سراغ بریم پس خوب:من

 !میارم االن.چشم:رونیا
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 :ایستاد روم روبه و برداشت رنگ مسی شمشیر یه.دوید ها سالح قسمت طرف و گفت نوای

 کنم؟ چیکار حاال!آوردمش:رونیا

 !برنده و بود تیز.بود داده هدیه بهم ابلیس که رنگی سیاه شمشیر.کردم ظاهر دستم توی شمشیر یه زدمو لبخندی

 .اومد می خوشم ازش که بود ابلیس یادگاری تنها!ببره بین از جا یه رو نفر ده تونست می ضربه یه با

 مطمئن نکنی اجراش درست اگه!بده انجام من روی بودمو داده یاد بهت دیروز که حرکتی....پس...خوب خیلی:من

 !زنم می گردنتو شمشیر همین با باش

 ...بانو اما:رونیا

 !گفتم که همین!نباشه حرف:من

 .!م..چش:رونیا

 از بیشتر پاکی و پلیدی انگار.کردم فکر اشتباه اما نباشم درگیر درونم بدی و خوبی اب دیگه تبدیلم با کردم می فکر

 طرف اگه که ای سکه.سکه یه روی دو مثل بودم شده.بود شده برابر چند قدرتشون انگار.جنگیدن می هم با پیش

 که این مثل االنم!خشمه و رحمی بی وجودشه توی که احساسی تنها و گیره می وجودشو تمام شرارت بیوفته بدش

 :کنم خالی رونیا سر چیو همه داشتم دوست!بود افتاده سکه روی همون به نوبت

 !حاال!کن شروع:من

 از بود معلوم.داد می حرکت بودم داده یاد بهش که طور همون شمشیرشو.برداشت خیز طرفم به من حرف این با

 عصبانی من تا بود کافی ها خطا مینه.داشت هایی خطا یه بازم اما کنه می تالششو تمام داره ترسش

 :گرفتم گردنش زیر شمشیرمو حرکت یه با و کردم دفع حرکاتشو.بشم

 !هان!کردنت؟ تمرین بود این:من

 ...من.کردم تمرین خیلی من..من:رونیا

 !!!چی تو(:بلند صدای با)من

 :کرد ترم جری سکوتش این.بزنه حرف تونست نمی.شد خفه گلوش توی صدا

 !بزن زانو:من

 :گریه زیر زد من حرف این شنیدن با

 !دم می قول کنم می تمرین بیشتر!ببخشید منو!بانو:رونیا
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 !زود!زانوبزن...گفتم:من

 ...بانو:رونیا

 و دست چهار صورت به و کردم بلندش.زمین روی افتاد. زانوش پشت زدم محکم پا با و بزنه حرفشو ادامه نزاشتم

 ادامه که شد این از مانع نواز گوش صدای یه اما پایین بیارمش استمخو.باال بردم شمشیرمو.دادم قرارش پا

 !بگذر دختر اون از!لیا!نکن کارو این!نیستی شرور تو!دخترم!لیا:شناختم می خوب صداشو دیگه!زن همون بازم.بدم

 خوای؟ می جونم از چی!هستی؟هان کی تو:من

 !بشه آلوده فرشته این خون به دستت نباید تو!بکشی یدنبا رو دختر این که اینه مهم االن!بدونی که زوده هنوز:زن

 !گی می چی فهمم نمی من:من

 :شنیدم صداشو دوباره.بردم باال رو شمشیر دوباره گفتمو اینو

 !کردی چیکار که فهمی می خوابید وجودت شیطان که بعدا!داره بدی عواقب!لیا نکن:زن

 دونم؟ نمی من که دونی می چی من ی درباره تو:من

 سرتو پشت و رو به رو های پل تمام بکشی رو فرشته این اگه اما!فهمی می آینده در که چیزایی!چیزا خیلی:زن

 .بگذر ازش..پس!کنی می خراب

 !کنم چیکار باید دونم می خودم بدی من تحویل پرت و چرت خواد نمی تو:من

 روی اشکاش.کرد می گریه داشت.کردم نگاه بود پا و دست چهار طور همون که رونیا به.نیومد زن صدای دیگه

 اون انگار.بودن شده درگیر هم با دوباره احساساتم.کنم چیکار دونستم نمی.کرد می خیس اونو و ریخت می زمین

 حماقت کار این گفت می دیگه حس یه اما بساز کارشو گفت می بهم حسی یه.بود برگشته سکه ی دیگه طرف

 !محضه

 دیگه تبدیلم از بعد که بود نگفته رایان مگه!کرد می پیدا ادامه باید کی تا نفس جدال این.شدم می دیوونه داشتم

 چرا؟ نمیاد؟آخه در آب از درست وقت هیچ من درباره اون حرفای چرا!نمیاد پیش درگیریا این

 تونه نمی دیگه دستم کردم احساس.کردم نمی حرکتی هیچ و بودم داشته نگه هوا توی طور همون شمشیر

 !بود شده چم من!لرزید می بدنم تمام.کنه تحمل رو شمشیر سنگینی

 :زدم نعره بلند صدای با.گرفتم دست دو با سرمو و نشستم زانو روی.افتاد شمشیر و شد شل دستم

 !بده جواب من به شده خراب این تو یکی!!چمه من:من

 .شد ناپدید سریع ترسیده بود معلوم قیافش از که رونیا
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 شماها ی بازیچه باید کی تا!کردین خستم!هان!گین نمی چرا!چیم من بگین بهم:آورم فشار بیشتر سرم به دستم با

 !آره؟ً!کنین؟ دیوونه منو خوای گین؟می نمی واقعیتو بهم چرا!باشم

 توی.کردم می حس دستام کف رو خون گرمای. کردم فرو دستم تو ناخونامو.پیچید سرم توی شدیدی سردرد

 گرفت هامو شونه رسوند بهم خودشو آبتین.بودن هاش با هم آبتین و رایان.نبود تنها اما برگشت رونیا لحظه همون

 کنی؟ می طوری این چرا!دختر؟ چته!لیا!لیا:داد تکون و

 :بگیرم رو هام اشک هجوم جلوی تونستم نمی.گرفت گریم آبتین دیدن با

 !تونم نمی االن ولی شمبک رو رونیا خواستم می االن همین!کنم تحمل تونم نمی دیگه!شدم خسته!آبتین:من

 گید؟ نمی چیزی من به ها شما چرا!چی؟ طوریم؟واسه این من چرا

 !نیست هیچی!باش آروم عزیزم!لیا:آبتین

 !نیست هیچی گی می تو وقت اون بکشم رو بیچاره دختر این خواستم می گم می!نیست هیچی چیو چی:من

 اجازه خواست می انگار.کرد نگاه رایان به.بده من به ور جوابی چه دونه نمی بود معلوم.پایین انداخت سرشو آبتین

 !بگیره ازش رو چیزی

 :برگشت من طرف به آبتین.داد تکون منفی عالمت به سرشو رایان

 !بگم شه نمی کن باور:آبتین

 بگی؟ تونی نمی چرا!چی؟ واسه آخه:من

 !شه نمی کن باور!لیا بگم تونم نمی هیچی فعال:آبتین

 .مونم نمی اینجا دیگه منم باش مطمئن یول!نگو...خوب خیلی:من

 کردم پورت تله اتاقم به و گفتم اینو

 همین هم کاریاش مخفی و رایان تحمل بود شده سخت برام اینجا تحمل.بودم عصبانی خیلی.اتاق به برگشتم

 ریختم برد شد می بودو الزم هرچی.برداشتم پشتیمو کوله.نمونم اینجا هم لحظه یه اما بمیرم بودم حاضر.طور

 .توش

 .کردم می خوردش بود دستم توی رایان گلوی اگه مطمئنا.زدم می نفس نفس خشم از

 :شد ظاهر جلوم رایان اما بیرون برم در از خواستم.برداشتم کولمو

 کجا؟:رایان
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 جلو خیلی.بیرون بکشم انبر گاز با خوشگلشو دندونای اون خواست می دلم.خورد می بهم ازش حالم لحظه اون تو

 .دهنش تو نزنم که بودم گرفته دموخو

 .مونم نمی اینجا دیگه که بودم گفته.برم خوام می:من

 !ری نمی جا هیچ تو:رایان

 بگیری؟ جلومو خوای می تو وقت اون...هه:من

 !میای بر من پس از کنی می فکر:رایان

 !مطمئنم!کنم نمی فکر:من

 ...!ببازی اگه ولی بری ذارم می بردی اگه!کن امتحان پس:رایان

 چی؟ ببازم اگه:من

 !بیرون میای رونیا به دادن آموزش واسه فقط و مونی می من زندان توی جنگ زمان تا ببازی اگه:رایان

 !نیست عادالنه اصال این!شدی دیوونه!چی:من

 !نه یا قبوله بگو فقط.کنم می تعیین من نبودنشو یا بودن عادالنه:رایان

 !دونم نمی:من

 !نه یا آره.نیست من جواب دونم نمی:رایان

 کنار؟کدوم کشیدم می ترسو موش یه مثل یا جنگیدم می آزادی برای باید کردم؟آیا می چیکار باید.شدم ساکت

 بکنه؟ میدان دو هر پیروز منو که هست ذلت؟راهی یا مسیر؟آزادی راه؟کدوم

 از!لیا کنه ترمیم خودشو تونه نمی وقت هیچ دیگه.....بشه نابود داخل از که دشمنی:افتادم پدرم حرف یاد دفعه یه

 !توئه ازآن پیروزی باش مطمئن!دخترم کن استفاده سالح این

 !برندم من صورت هر در..... پس!بندازمشون هم جون به روش این با تونم می......ببازم اگه!نفاق!خودشه!آره

 می هموار منم فرار راه وقت اون.بندازم رایان جون به آبتینو کافیه فقط!خوردن آب مثل!شیطانه کار فتنه ایجاد

 :دادم جواب پس!شه

 !کنیم می مبارزه!باشه:من

 !شدی شجاع!خوبه:رایان

 کنیم؟ مبارزه کجا بگو حاال!دونستی نمی تو!بودم:من
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 چطوره؟ سرخ ساحل:رایان

 !مذابه مواد فقط که اونجا......سرخ؟اما ساحل:من

 ترسی؟ می!چیه؟:رایان

 !مرگه برادر ترس.عمرا:من

 !مرگم خود من بدون اام:رایان

 !کن ثابت پس!جدی:من

 دور سرخ ساحل.بود سخت یکم پورتش تله.شدم ناپدید و کردم مجسم ذهنم توی رو سرخ ساحل و گفتم اینو

 که مذاب مواد از بزرگ دریای یه.داشت شباهت دنیا آخر به جورایی یه.رفت می شمار به سرزمین نقطه ترین

 زیاد گرمای علت به که داغی های سنگ از ساحلش!بودن آورده در سر ازش بلند و شکل ای استوانه های صخره

 !بود محض حماقت توش گذاشتن قدم حتی که جایی!ترسناک و بکر منظره یه.بود شده تشکیل بودن شده قرمز

 :رسیدن من از بعد ثانیه چند هم آبتین و رایان.شدم ظاهر ای استوانه های صخره از یکی روی

 سالح؟ بی یا سالح با:من

 .سالح با:رایان

 !کنم می انتخاب شمشیرو من پس:من

 !شمشیر منم:رایان

 به رو رایان.گرفتم دست به رو بود داده بهم ابلیس که همونی منم.کرد ظاهر سیاه-ای سرمه شمشیر ویه گفت اینو

 !بیوفته واست اتفاقی نمیخواد دلم!وایسا عقب تو:گفت ابتین

 !نزنی صدمه لیا به باش بمواظ فقط شه نمی چیزیم من:آبتین

 !دم نمی قول بهت اما کنم می خودمو سعی:رایان

 !باش خودتم مواظب.باشه:آبتین

 .هستم:رایان

 دیگه هم سر قراره بالیی چه ببازم من اگه دونستن نمی ها بیچاره.خندیدم می حسابی دلم توی مکالمشون به

 !کرد می افتخار بهم بود اگه ابلیس!نه یا دن می قلوه و دل هم واسه جوری این بازم موقع اون ببینم!بیارن
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 فکر هیچ.بود شده فعال روحم شیطانی قسمت اون دوباره که این مثل.پوشوند صورتمو خبیثی لبخند فکر این از

 روی دو هر.بذارم جا به فالکت و نابودی تنها و کنم وسوسه خواست می دلم.نداشتم ذهنم توی خوبی و مثبت

 زخمی ببر دو مثل.بیایم کوتاه خواستیم نمی کدوم هیچ.بودیم گرفته حمله گارد( متر9 ستوانها هر قطر)ها استوانه

 موج مون دو هر نگاه توی خشم.کردیم می نگاه دیگه هم به کنن پاره تیکه رو همدیگه ممکنه لحظه هر که

 .حمله برای آماده بودنو اسیر هامون چنگال در بدنمون از جزئی مثل شمشیرهامون.میزد

 :گرفت طرفم به رو شمشیرش و پرید دیگه استوانه یه روی ایانر

 !فهمیدی؟!شونم می عزات به پدرتو بدی ادامه اگه پرنسس،اما ندارم کارت به کاری شی تسلیم االن اگه:رایان

 چون!چرا دونی می!بکنی تونی نمی غلطی هیج بیاری؟تو من سر بالیی تونی می کنی می فکر واقعا!جدی...هه:من

 !مرگم پرنسس....من!شرم نماد من!ابلیسم تردخ من

 !گی می پرت و چرت زیادی داری دیگه:رایان

 سپر یه.آورد فرود طرفم به و گرفت باال شمشیرشو.من ی استوانه روی پرید.برداشت خیز طرفم به و گفت اینو

 اما بزنه ضربه تا شتمپ چرخید ماهرانه حرکت یه با.کردم دفع ضربشو و آوردم وجود به سیاه نیروی با شکل دودی

 بزنم تنه بهش کردم سعی جادویی سپر با من دفعه این.کنه زخمیم نزاشتم و کردم کمرم سپر باال از شمشیرمو من

 خوب پوئن یه من ولی بیوفتم بود نزدیک کارش این با و بودیم استوانه ی لبه. داد خالی جا و نیاورد کم اونم اما

 :دیگه ی استوانه یه رو پریدم کردمو حفظ تعادلمو. فتادما نمی وقت هیچ من!هام بال. داشتم

 تو!پیشش برگردم ذاره می طوری این!بابام به دم می سرتو و زنم می گردنتو!هیچی!رایان نیستی هیچی تو:من

 !منی بازگشت بلیت

 :شنیدم می هم فاصله اون از حتی قروچشو دندون صدای.کردم ترش جری حرف این با انگار

 !عفریته نیستی هیچی که تویی این!شو خفه:رایان

 راحت و بود زیاد خیلی استوانه هر سطح.چرخوند دستش توی بار چند شمشیرشو.من ی استوانه روی پرید بازم

 خودم دور بار چند.کجاست دونستم نمی.دیدمش نمی.شد غیب ناگهانی حرکت یه تو!بده مانور تونست می

 :زدم صداش!زمین توی بود رفته و بود شده آب انگار.هیچی..اما.چرخیدم

 !هان بخوری شکست ابلیس دختر از ترسی می نکنه!ترسو بیرون بیا!ترسیدی نکنه!رایان آهای:من

 .پدرت و تویی ترسو:شد ظاهر پشتم دفعه یه

 تکون تونستم نمی.بود شده سلب ازم حرکتی هر امکان.گرفت دستمو دو و کرد قفل پاهامو پاهاش با حرف این با

 اینو اما شم می رایان نیرومند های بازو حریف زدنا پا و دست این با کردم می فکر شاید.تقال به کردم شروع.بخورم

 :آورد گوشم کنار سرشو.بهتره من از خیلی رایان بدنی قدرت نظر از که دونستم می خوب
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 !درافتادی کسی بد با!کوچولو ابلهی خیلی:رایان

 !دونستی؟ می!گیری می گنده خودتو خیلی:من

 !شی می پشیمون زبونیات بلبل این از زندان فرستادمت وقتی:ایانر

 !شه نمی باز تو زندان به پام باش مطمئن!ابلیسم دختر من!نباش احمق قدر این!رایان:من

 !داری خود جای دیگه که تو کنم می زندانی ابلیسم خود حتی من:رایان

 می!تره سخت پدرمم از محبس به من کشوندن!اشتباهی در سخت بگم باید پس!کنی می فکر طور این واقعا:من

 !ابلیسم از تر فرا من چون!چرا؟ دونی

 !گیری؟ می باال خودتو زیادی داری کنی نمی فک:رایان

 !شه باورت تا بدم نشونت مو پستی خوای می:من

 !نداری عرضشو:رایان

 !کن تماشا پس:من

 و کرد ریز چشماشو رسید آبتین به و رفتگ نگاهمو رد رایان.شدم خیره بهش و گرفتم آبتین طرف به سرمو

 :زد پوزخند

 !لعنتی:رایان

 خنجر کردمو استفاده رایان پرتی حواس از.کردم اجرا نقشمو زدمو خبیثی لبخند.شده منظورم متوجه فهمیدم

 یه نفسم.شکمم توی کردم فرو و دستش تو گذاشتمش زده رایان کنه فکر آبتین که جوری و خارج رو جیبم توی

 من کار این از.شد مانع رایان اما بیوفتم بود نزدیک. وایسم پاهام رو نتونستم.داشت درد خیلی.شد قطع لحظه

 :شده شکه بود معلوم و بود شده گرد چشماش

 !احمق ی دختره کردی چیکار تو..تو...تو:رایان

 !کنه..می..نابودت..رادرت.ب چطور..ببین..ببی..ال..حا..ح.کردم..می..باید..با که کاری..کا..ک:من

 !ابلیسی یه واقعا تو:رایان

 !گفتم.تم..گف..که..بهت.به:من

 .کردم می احساس خشمشو امواج!آبتینه دونستم می.افتاد روم ای سایه لحظه همون توی
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 قدر جای به من که آبتینی.شد می دیده آروم و مهربون پسر این آبتین در کم خیلی که عصبانیتی.بود عصبانی

 نمی من.باشم پشیمون تونستم نمی.نبودم پشیمون.کردم صاف فرارمو راه و کردم استفاده زشا مهربونیاش از دانی

 منافع جز به که طلب قدرت مشت یه دست بازیچه خواستم نمی!بشم لگدکوب قدرت نبرد این توی خواستم

 باید گاهی همین واسه!رایان دست مهره بشم خواست نمی دلم!باشم کنن نمی فکر ای دیگه چیز به خودشون

 دادن دست از و خوب دوست یه دادن ازدست مثل!دوستان اعتماد مثل داد دست از رو چیزا بعضی و داد قربانی

 !دیگه چیزای خیلی

 :شدم خارج افکارم رشته از آبتین خشمگین صدای با

 !بودنت؟ مواظب بود این!رایان باشی مواظب نبود قرار مگه:آبتین

 :بود شده خیره من زخم به و بود شک تو هنوز رایان

 ...من..من:رایان

 :کرد بلندش و چسبید یقشو و بزنه حرفشو ادامه نداد اجازه آبتین

 !آره!بکشیش خواستی می!هان!چی تو:آبتین

 .....خودش اون!بزنم آسیب بهش خواستم نمی من..باورکن:رایان

 :حرفش وسط پرید آبتین باز

 !بکشیش خواستی می اول نهمو از فهمم نمی!احمقم من کردی فکر!چی خودش:آبتین

 !نکردم زخمیش من گی می چیه مزخرفات این!آبتین کن بس:رایان

 !ندارم خبر خودم و زدم تیغ بهش من حتما نه یا!کرده من عمه پس:آبتین

 !کن قضاوت بعدش کن گوش لحظه یه!بدم توضیح بهت بزار:رایان

 !کنم نمی باور حرفاتو از کلمه یه من:آبتین

 !کنی؟ می باور رو عفریته ینا حرفای پس:رایان

 دیگش دست با و گرفت دستش یه با رو رایان ی یقه آبتین.شد هدفم اتمام واسه من پیروزی گل آخر ی جمله این

 شد می اجرا داشت که نمایشی از.کردم حال دلم تو کلی من و شد زمین نقش رایان! دهنش توی زد مشت یه

 گذاشته جیبم توی قبل از.خوردم رو "نور بخش شفا داروی.نبود جایز زیاد کردن تماشا اما بود اومده خوشم

 خیلی.شد ترمیم و گرفت تازه پوست و گوشت زخم جای کم کم.کردم نگاه زخمم به.کنم استفاده ازش تا بودمش

 یه به حاال.بگیرمش یاد تا رفتم نمی دنبالش وقت هیچ وگرنه بود قوانین جزء دارو این گرفتن یاد که بود خوب
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 موجودی چه..،اما فرارنیازدارم واسه قدرتمند دموجو

 !بیاد یادم احضارشو ورد باید فقط!خودشه!اژدها!فهمیدم!آهان!امممممممم!خوبه؟بزارفکرکنم

 خودم زبون به باید فقط!همینه آره..بارفن سوریم!نبود این!نه!نه..مو دراگن!نمیاد یادم!ه ه ه وردش؟ا بود چی

 !کنن نمی عمل ها ورد نزبو به ها اژدها آخه کنم ترجمش

 :خوندمش لب زیر آروم کردم ترجمش

 شگفتی به خلقتت از همه و نمانده زمین در نوری که آنگاه!شب بیکران آسمان در کن غرش!بتاز!من ی اژدها:من

 !من برابر در نیز تو و آورند فرود سر تو جالل شکوه از همه تا بتاز!مرگ آوای ای بتاز!آیند

 برادر دو دعوای تماشای با خودمو دوباره پس برسه "دراگنلند به ورد نوای تا کشید می طول یکم.شد تموم ورد

 .کردن پار و لت همو کلی بود معلوم.بودم داده دست از رو ها صحنه خیلی انگار.کردم سرگرم

 "رایان"

 !نداشت هفاید کرده زخمی خودشو خودش عفریته اون که بفهمونم نادونم برادر این به کردم می سعی چی هر

 :کرد می باور رو لیا حرف فقط و بود شده طلسم انگارکه

 !بگم بهت اینو باید بار چند!نکردم زخمی رو لیا من آبتین:من

 !بود تو دست توی خنجر! دیدم خودم من!گی می دروغ تو:آبتین

 !نیست من مال خنجر اون اصال!گذاشت من دست تو لیا اونو:رایان

 !گی؟ می دروغ قدر این شی نمی خسته:آبتین

 نگاه خودت به!کنی می متهم خودتو برادر داری ابلیس اون خاطر به ببین!کنی می دیوونم داری دیگه!آبتین:رایان

 !کن

 !شد حالیت!دم می جونمم باشه الزم اگه حتی!دم می انجام کاری هر اون واسه من:آبتین

 !نداره طبیعی تحال!دیوونس دختر این فهمیدی می نبودی احمق اگه!احمقی چون:رایان

 !بگو دیگه بار یه داری جرات!گفتی چی تو:آبتین

 :بود لیا.چرخید صدا طرف به و شد متوقف قهقه صدای با اما برداره خیز طرفم به خواست می و گفت اینو

 می سیرک درد به فقط که دلقک تا دو مثل.حالید با خیلی ها شما.... ها شما...هاههههاهاهاهاا ها...ههه:لیا

 !کودن خیلی طور همین و(شد جدی چهرش دفعه یه)خورن
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 نسبت ما به خواد نمی خودتو لقب:بجوئم خرخرشو جا همون خواست می دلم.نیومد خوشم اصال حرفش این از

 !بدی

 !نیست هیچیت که تو:پس نبود باشه شده زخمی که کسی مثل.کردم دقت حرکاتش به لحظه یه

 !نیست توضیح به نیاز پس خورده اگه!خورده گوشت به نور ویدار اسم به چیزی!کن باور کودنی گم می:لیا

 .اومد آسمون از نعره یه صدای لحظه همون توی

 !باشه اومده رفیقم کنم فک:گفت و زد پوزخندی لیا

 ابر موجودی لحظه یه تو.رسید می گوش به تر واضح و شد می تر بلند لحظه هر نعره صدای.کرد نگاه آسمان به و

 .نشست لیا کنار و اومد فرود.باد تیزی و شب سیاهی به اژدهایی.کرد نمایان خودشو و شکافت رو رنگ سرخ های

 :گفت و شد سوار اون روی و کشید سرش به دستی لیا.لرزید کمی استوانه نشستنش از

 !کردی می بازی شیر دم با نباید وقت هیچ تو!رایان ابلیسم دختر من که بودم گفته بهت:لیا

 !کنم می پیدات بری موشی سوراخ هر تو باش مطمئن!نیستی بیشتر ترسو شمو یه...تو:رایان

 !بکن خودتو سعی...باشه:لیا

 .شد ناپدید و کرد پورت تله اژدهاش با و گفت اینو

 .بخشد می التیام سریع که دارویی:نور شفابخش داروی

 .اصیل های اژدها سرزمین:دراگنلند

 ششم فصل

 "لیا"

 من.شدم راحت باالخره!عاشقشم که ای کلمه.کنه می آرومم ای دیگه کلمه هر از بهتر.بخشه لذت خیلی.آزادی

 دیگه اما!واقعی معنای به حریت.کنه زندانی منو که رایانی نه و بده دستور بهم که هست ابلیسی نه.آزادم دیگه

 !بازیه ونهدیو عاشق که یکی!پدرم از بدتر بشم یکی خوام می!بترسن ازم همه خوام می!باشم ضعیف خوام نمی

 بد من خواد نمی که چیز یه!جنگه می طلبیم جاه حس با داره چیزی یه!بشه مانعم خواد می چیز یه انگار....اما

 ذهن توی دارن بازم!آره!منفی و مثبت قطب دو نبرد!بد و خوب احساس دو بین نزاع.شده شروع دوباره انگار!باشم

 طوری این باید کی تا.شم می نابود داخل از دارم کنم می حس!کنم می حس ذهنمو ثباتی بی!میارن در بازی من

 !نه یا باشه داشته وجود راهی باید!بمونم

 :شنیدم ذهنم تو رو صدایی
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 !ببرمتون کجا خواید می!سوارشید که اژدهایی!هستم موریا من!بانو:صدا

 !ممنوعه منطقه به برم خوام می!موریا خوشبختم آشناییت از:من

 رو اونجا به شدن نزدیک جرات کس هیچ!طبیعیه های تله از پر!ناکه خطر خیلی اونجا بانو ماا!ممنوعه منطقه:موریا

 !نداره هم

 !برسه بهم رایان یا پدرم دست خوام نمی!اونجا به برم خوام می که همینه واسه:من

 !بینیم آسیب اینکه بدون اونجا بریم خودمونم چطور که کردید اینم فکر پس:موریا

 پاک که راه یه!کجاست دونم می من فقط که داره ورود واسه مخفی راه یه.رفت باید چطوری دونم می.آره:من

 !شده سازی

 !کردید جاشو همه فکر پس:موریا

 نیاز هم تو کمک به!بسازم خودمو ارتش با قصر یه اونجا خوام می!دم نمی انجام کاری فکر بدون من.معلومه:من

 !دارم

 ساختس؟ کاری چه من از:موریا

 !بیاری واسم مصرف بی مشت یه خوام نمی!ورزیده و باشن قوی!کنی جور واسم اژدها جفت 80 باید وت:من

 !بانو هست حواسم:موریا

 !کنم شروع خوام می قصر ساخت از!ممنوعه منطقه برو حاال خوب:من

 !شه می اطاعت فرمانتون!سرورم بله:موریا

 !نپیچید ذهنم توی ازش صدایی دیگه

 دوست.کنم محافظت خودم از خواستم می فقط.نداشتم چیزا این از و گشایی کشور قصد.بود دفاعی اصلیم برنامه

 آزادی این خواست می دلم!مهمه براشون اهدافشون به رسیدن فقط که بیوفتم رایان مثل کسایی گیر بازم نداشتم

 .بدم گوش اون اینو دستورات به نباشم مجبور که زندگیی.سرور و رئیس بدون و آروم زندگی یه!باشه همیشگی

 :شد منعکس ذهنم توی دوباره موریا صدای

 !رسیدیم!بانو:موریا

 !زودی همین به:من

 !باالمه سرعت من ویژگی!بانو هستم سرعتی اژدهای یه من:موریا
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 همون قرمزه، که محلی اون.کنم می منتقل چشمت به رو شده سازی پاک راه اطالعات االن...خوب!آهان:من

 !قسمته

 !شدم متوجه!بانو بله:موریا

 .خوبه:من

 از کسری توی.شد می انجام سریع اما برد می زیادی انرژی کار این.کردم تمرکز و گذاشتم سرش روی دستمو دو

 و بود سخت خیلی.کردم منتقل موریا به و کردم فکر رفتیم می باید که مسیری به!شدن می منتقل اطالعات ثانیه

 :بزنم نفس نفس شد باعث

 ببینی؟..تونی می...حاال!شد متمو..تموم:من

 !شه می دیده واضح راه!سرورم بله:موریا

 !قسمت.... همون برو حاال!خوبه:من

 .قربان بله:موریا

 سفت چیز یه روی.نکنه اذیتم باد حرکت تا بستم چشمامو.رفت شیرجه زمین طرف به بعدش و چرخید دور یه

 :بود اومده فرود انگار.نشست

 زمینیم؟ رو!موریا:من

 !شید پیاده تونید می!سرورم بله:یامور

 آسمون و بخشیدن می فضا به ترسناکی شکل که برگ و گل بی های درخت. کردم باز چشمامو حرف این با

 غرش صدای و بود نباریده بارون اون روی هیچگاه انگار که رنگی خاکستری خاک.ممنوعه ی منطقه ابری همیشه

 می من که بود جایی همون دقیقا.... اینجا!شن نمی خوبی دوستای بود مشخص صداشون از که موجوداتی

 !بشه من دشمنان قبرستون....شاید که جایی!خواستم

 "راوی"

 می نظر به تر سیاه دیگر زمان هر از آن تاریک همیشه آسمان.سوزد می فرمانروایش خشم در تاریکی سرزمین

 .رسد

 روز همان از!ترسید می....اما!گریخته سوی کدامین هب ناخلفش فرزند داند می!است هوشیار ابلیس دیگر گوشه در

 ساله شانزده ی لیا!باشد توانست می چه آن و خاص تفاوت یک!بود متفاوت دختر این!ترسید می دختر این از اول

 !کند می آشکار را راز این کسی چه!چیست معما این پاسخ راستی ترساند؟به می هم را ابلیس که بود چه
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 "لیا"

 "تیتان های غول حتی که قصری!بزرگ قصر یه!بسازم قصر یه خواستم می

 عبور و بود طبیعی دفاعی قلعه یه ممنوعه منطقه خود البته.محکم دفاعی ی قلعه یه.کنن عبور ازش نتونن هم

 پس کردم مخفی جادو با اونو من.ممکنه غیر اونم که کنن پیدا رو مخفی راه اون اینکه مگر!ممکن غیر ازش

 زور با بیاره دست به منو بخواد اگه دونه می رایان مطمئنا و شدس حساب چیز همه!کنه پیداش نهتو نمی هیچکس

 بهش که درسته!کنه حمله من به نباید شرایط این توی دونه می.هوشه با اون.کنه می ضرر خیلی شمشیر و لشکر

 چه با که دیدم می کشید می آیندشو جنگ ی نقشه وقتی.زنم می بلف دارم دونستم می خودمم اما کودن گفتم

 نقشه طوری این اون مثل تونستم نمی منم حتی!بود معرکه هاش استراتژی!کنه می سازماندهی رو حمله ذکاوتی

 !شه می پیروز من بدون چه من با چه اون شک بدون!بکشم

 :شنیدم ذهنم توی موریا صدای

 !کنید شروع خواید نمی!سرورم:موریا

 .... قبلش اما! چرا..چرا:من

 :خوندم مخصوص ورد یه و گرفتم طرفش به دستمو دو.بستم چشمامو.شدم خیره موریا به ندادمو ادامه رفموح

 !فول داید ارلن..شورلن..هورگن..مورگن..زبرا..دبرا:من

 :چرخید موریا دور به و کرد حرکت زمین روی کم کم و شد خارج دستم از رنگ سیاه نیروی یه

 !انوب کنید می چیکار دارید..د:موریا

 !شه می تموم االن!باش داشته صبر یکم:من

 های ناله ی صدا.کرد جرقه به شروع درون از و گرفت بر در بدنشو تمام سیاه انرژی.دادم ادامه کردنم جادو به

 شدیدی باد و چرخید می گردباد مثل جادو امواج.شد می انجام باید کار این.نبود مهم برام اما شنیدم می رو موریا

 .کرد می ایجاد

 انسان اژدهای یه!متفاوت موریای یه.بودم جدید ی موریا یه شاهد من حاال و شد پراکنده دورش از کم کم انرژی

 !نما

 پولکی جنس از لباسی و رسید می کمرش پایین تا که صاف و سیاه های مو.اومد خوشم خیلی جدیدم کاردستی از

 جنس به هایی چکمه و بود شده زده سیاه رژلب بهش که لبایی.مشکی های ابرو و سیاه چشمای.پوستش

 :اومد کنار هاش با شد می بهتر االن.بود عالی.لباسش

 موریا؟ میاد خوشت جدیدت چهره از:من
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 !بگم چی دونم نمی:موریا

 :کردم ریز چشمامو مو گذاشتم چونم زیر دستمو متفکرانه و چرخیدم دورش دور یه

 !کن تمرکز روش ریدا دوست کدومشو هر فقط!خودته دست تبدیلش:من

 .مونه می یادم.بانو بله:موریا

 !برسیم مون مهندسی به حاال!عالیه....خوب خیلی:من

 !سرورم بله:موریا

 .هستند تیتانیم جنس از که هایی غول:تیتان های غول

 ختهسا سیاه کریستال از کامال که بسازم قصری خواستم می.بگیرم الگو ازش بتونم تا داشتم نیاز کریستال یکم به

 جون بیرون از نفرم یه حتی!تمومه کار و کنه می جذب اطرافشو انرژی دشمن حمله زمان صورت این در.باشه شده

 !میاد در پا از لشکر یه که قویه اونقدر گردونه برمی کریستال که نیرویی!بره نمی در به سالم

 زیادی مقدار غار اون!هاست فرشته مرکزی شهر انجلند توی وهم غار شه می پیدا سنگ نوع این از که جایی تنها

 ببینن منو اگه مطمئنا!داره زیادی های نگهبان اونجا!نیست راحت اصال آوردنش دست به اما داره سیاه کریستال

 ذهنمو توی سوال.بود ایستاده کنارم موریا! ای نقشه چه..... اما دارم نیاز شده حساب نقشه یه به!اندازن می گیرم

 :آوردم زبون به

 بیاریم؟ دست به سنگو اون باید چطور!وریام:من

 :گفت و گذاشت چونش زیر دستشو متفکرانه موریا

 !باشه قیافه تغییر یکم به نیاز کنم فکر:موریا

 !داد انجامش شه نمی!بردن بین از رو قیافه تغییر ورد چطوری؟اونا...اما!قیافه تغییر:من

 !خبرن با ازش من مثل اصیلی های اژدها فقط که داره وجود هم دیگه ورد یه اما..درسته:موریا

 !خوبه خیلی اینکه!گی می راست!واقعا:من

 !کنه شک ما به کسی اینکه بدون بشیم وهم غار وارد میتونیم راحت طوری این!بانو بله:موریا

 !نداری حرف تو!موریا آفرین.درسته:من

 .شماست لطف نظر این:موریا

 هست؟ چی ورد اون حاال...خوب:من
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 نخواید من از!بدم تغییرتون تونم می فقط من!بگیره یاد اونو تونه می اصیل اژدهای یه فقط که ورده یه نای:موریا

 !بدمش یاد بهتون که

 !بسازم رو قصرمو تر زود باید.ندارم وقت زیاد من!کن اجراش باش زود!بدیش یادم نخواستم!باشششهههه:من

 .شه می اطاعت فرمانتون:موریا

 نمی صداشو من که خوند لب زیر رو کلماتی یه بعد نکرد تغییری و موند حالت همون در لحظه چند.بست چشماشو

 چشمامو شد باعث که گرفت اطرافمو رنگ سبز نور یه!شه می خارج بدنم از داره روحم کردم حس کم کم.شنیدم

 می حس قلبم ویت کمی درد!کننده کور نور یه.دیدمش می هم پلک پشت از که بود زیاد قدر اون نور شدت.ببندم

 متوقف سوزش دفعه یه. کمتر نور و شد می بیشتر سوزش!داد وحشتناک سوزش یه به جاشو زود خیلی اما کردم

 :کرد می نگاه من به پیروزمندانه لبخند یه با موریا.کردم باز چشمامو.شد

 !میاد خیلی آبیتون چشمای به!بانو العادست فوق:موریا

 چی دونستم نمی تعجب از دیدم خودمو وقتی.کردم ظاهر معلق صورت هب هوا توی جلوم قد تمام آینه یه

 به لباسی سفید بال کرمی مو رنگ!بودن هام خواب زن مثل چیزام بقیه....اما بود خودم چهره چهرم....چهرم!بگم

 رهتی ابروهام رنگ فقط! صورتم چشمام،لبام،قالب!بود اون مثل تقریبا صورتمم گفت شه می.....و سفید-آبی رنگ

 !نکردم دقت شباهت این به قبال چرا.داشت فرق یکم بینیم و بود

 :گفت و اومد جلو موریا

 چیه؟ نظرتون.....خوب:موریا

 ...چرا دونم نمی فقط!عالیه:من

 !چی؟ چرا:موریا

 !کنیم حرکت تر زود تا بده قیاقه تغییر زود هم تو!کن ولش!هیچی:من

 .بانو چشم:موریا

 واسه خوب منطقه یه خواستم می.کردم پورت تله لحظه همون تو منم.داد انجام رو رکا همون دوباره و گفت اینو

 .ساخت راحت اونو بشه که هموار زمین یه.کنم پیاد قصر ساخت

 یه.داشت سفید-آبی لباس و سفید بال دو من مثل و بودن شده طالیی موهاش.بود کرده تغیر.موریا پیش برگشتم

 یکی اون از من اما اومد می بهش.بود بسته نقش صورتش روی هم ریکبا چشم خط و رنگ خوش صورتی رژلب

 :کرد تعظیم و اومد جلو.اومد می خوشم بیشتر قیافش

 شدم؟ چطور!سرورم:موریا
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 !حاضری؟ انتقال واسه...خوب.برداریم کریستال بشناسنمون اینکه بدون راحت تونیم می حاال!شدی عالی:من

 !هست مشکل یه اما. حاضرم:موریا

 مشکلی؟ چه:من

 !اندازه می گیرمون رایان بذاریم بیرون منطقه از پامونو اینکه محض به که دونید می:موریا

 !پدرم طور همین و:من

 !بکنیم این ی درباره فکری اول باید پس:موریا

 رسه؟ می نظرت به فکری تو.درسته:من

 !کنه نمی عمل یشترب روز یه واسه حداکثر!موقتیه اما بشه مخفی ردمون که هست راه یه:موریا

 کنیم؟ چیکار باید!خوبه همینم:من

 !بخونیم مخصوصشو ورد و وایسیم وسطش بعدش بکشیم هم به نزدیک ستاره سه زمین روی باید اول:موریا

 !دیم می انجامش!باشه:من

 رقرا سیاه گوی یه تاجش وسط و درخت برگ بی های شاخه شکل به باال از که مخصوصم طالیی عصای حرف این با

 روی اون از استفاده با و کردم خارج ازش تمرکز با طالیی-سیاه ترکیب با لیزر مثل انرژی یه.کردم ظاهر رو داشت

 خوندن به کرد شروع اون و ایستادیم وسطش موریا با شد تموم کارم اینکه از بعد.کشیدم رو اشکال زمین

 حس هیچ.کردن می گسیل رو رنگ ای قهوه انرژی یه و شدن می خارج دهانش از هم سر پشت کلمات.اوراد

 از بعد.بشه اجرا ورد تا کشید طول دقیقه دو تقریبا!افتاد نمی اتفاقی هیچ انگار. بود معمولی خیلی.نداشتم خاصی

 :گفتم موریا به رو کنه می عمل شدیم مطمئن که این

 !نیست مشکلی دیگه االن:من

 !بریم تونیم می دیگه حاال.بله:موریا

 !بریم بزن پس:من

 :گفت من به رو موریا.شدیم ظاهر سرسبز و بلند های درخت با جنگل یه تو.کردم تصور رو انجلند و گرفتم دستشو

 جنگل؟ این به اومدیم چرا!طوالنیه خیلی مسیر وهم غار تا اینجا از!فارسته گرین جنگل اینجا:موریا

 !بدیم انجامش باید که هست هم دیگه کار یه چون:من

 چیه؟ کار اون و:موریا
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 !دوست یه دیدن:من

 دارید؟ فرشته دوست یه شما!دوست یه:موریا

 عجیبه؟ خیلی ؟!چیه:من

 !باشه داشته تونه می مشترکی نقطه چه شیطان دختر با فرشته یه!عجیبه!بانو بله:موریا

 !موریا سازن می رو دوستی ها تفاوت همین گاهی:من

 !حرفیه اینم.درسته:موریا

 !کنه کمک بهمون تونه می کریستال آوردن دست به تو خیلی اون.مدوست پیش بریم حاال خوب:من

 !پیشش بریم که شد واجب پس:موریا

 .داریم نیاز بهش خیلی.آره:من

 کجاست؟ خونش:موریا

 !بیا دنبالم.جلوتر متر چند:من

 .سرورم چشم:موریا

 واسه دلم.کردیم می رکتح سوفی خونه طرف به و داشتیم برمی قدم هم کنار در.افتاد راه دنبالم و گفت اینو

 از مطمئنا.کرده ناجور فکرای کلی دربارم حتما االن.ندیدمش دیگه اتفاق اون از بعد.بود شده تنگ خیلی سوفی

 !استاده ها شخصیت جور این ساختن تو اون.ساخته وفا بی ی دورغگو دوست یه من

 :ایستاد کنارم موریا.شه باز در تا دمش منتظر.کوبیدم رو در و رفتم جلو.ایستادیم سوفی چوبی کلبه روی روبه

 خونست؟ مطمئنید:موریا

 .دونم نمی:من

 چیه؟ اسمش:موریا

 .سوفی:من

 !سوفی:موریا

 .آره:من

 شدید؟ دوست باهم چطوری بپرسم تونم می:موریا
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 .نه:من

 !چرا؟:موریا

 .........چون:من

 :رفتم تر جلو قدم یه. شد نمایان در رچوبچها تو سوفی و شد باز در بیارم زبون به رو بعدی کلمه که این از قبل

 .سالم:من

 !امرتون.سالم:سوفی

 :کنم اذیتش یکم خوام می.نشناخت منو انگار....ههههه

 !داشتم سوال یه من....خوب:من

 سوالی؟ چه:سوفی

 شناسید؟ می لیا اسم به شیطان یه شما:من

 !شناسم نمی کسی همچین من.نه:گفت و هم تو رفت اخماش

 !خانم گید می دروغ دارید میکنم کرف من اما:من

 !ندیدم اسم این به رو کسی واقعا.نگفتم دروغ:سوفی

 بود؟ من ی عمه رفتید سفر به باهاش که کسی اون پس!جدی:من

 !نه؟ خودتی:گفت و خورد گره بهم بیشتر اخماش

 !شد باز آکبندتون مغز عجب چه:من

 ول خونه رود اون کنار منو راحت خیلی تو!من پیش بیای شده روت چطور!اینجا اومدی که پررویی خیلی:سوفی

 !رسیدم تا مردم دفعه هزار!رسوندم؟ خونه به خودمو ای بدبختی چه به دونی می!رفتی و کردی

 !کن قضاوت بعدش بدم توضیح بزار اول!ترمز!ترمز!هی هی:من

 !بگو!نها!چی!خودتو فرار!منو گذاشتن قال!لیا رو چی!هان!بدی توضیح خوای می رو چی:سوفی

 !گم می برات رو چی همه تو بیام بزار فقط. باش آروم:من

 !بکش خط ابد تا منو دور نباشه منطقی حرفات اگه اما.تو بیا!بفرما:گفت و کشید کنار خودشو

 تو؟ بیام حاال!سوفی باشه منطقی دم می قول:من
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 .تو بیا.آره:سوفی

 تو؟ میای تو:گفتم موریا به رو سوفی ی اجازه با

 .بمونم منتظرتون بیرون دم می ترجیح!سرورم نه:موریا

 !راحتی هرطور.باشه:من

 و گرم چوبی ی خونه همون هنوز.بود نکرده تغییری کلبه نمای.شدم کلبه وارد و گذشتم در از سوفی با حرف این با

 یترس هیچ بدون توش شد می که جایی.کرد می فرق رایان و ابلیس قصر با دنیا یه که جایی.بود بخش آرامش

 .کرد زندگی

 :نشست روم روبه هم سوفی و نشستم چوبی صندلی روی

 !گی می چی ببینم بگو.کن تعریف.خوب:سوفی

 .گم می.باشه:من

 .شنوم می:سوفی

 وقتی اما کنم شنا که رفتم بعدش دادمو آب بهت.خونه رود کنار بردمت و کردم کولت شدی بیهوش تو وقتی:من

 ........و بیرون بیام نذاشت و گرفت منو دریای پری یه بیرون بیام خواستم

 می خندم حالتش این از داشت.شدن می تر گرد و تر گرد چشماش کردم می تعریف واسش داشتم وقتی

 وقتی.کردم تعریف واسش االن تا اول از چیو همه.نخندیدم و کردم کنترل خودمو اما بود شده باحال خیلی.گرفت

 :سواالت شلیک به کرد شروع شد تموم حرفام

 چه آدم یه کشتن دونی می!کردی چیکار تو!لیا کردی؟وای می کار تاریکی واسه تو..گشتی؟تو آدم واقعا تو:سوفی

 ....داره؟تو مجازاتی

 می رایان پیش رو اونا فقط من!کشتم؟ آدم گفتم کی من!بگیر آروم دقیقه یه!سوفی:گفتم و بده ادامه نذاشتم

 !گی می فمزخر چرا. کشت می رو اونا خودش اون.بردم

 !تشنن خونش به همه که کسی!تاریکی پادشاه!کی به اونم!کردی کمک بهش تو!کنه می فرقی چه:سوفی

 چرا دیگه کردم فرار االنم!ندم انجام دستوراتشو تونستم نمی!بود گذاشته ورد من روی ؟اون!کردم می چیکار:من

 دی؟ می گیر

 .گم نمی چیزی دیگه من اصال.باشه:سوفی

 !کنم جور سیاه کریستال کن کمک بهم جاش به!کنی قهر خواد ینم.خوب خیلی:من
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 !شه؟ می پیدا وهم غار تو که همونی!سیاه کریستال:سوفی

 .دارم نیاز بهش قصرم ساختن واسه.همون.آره:من

 کریستال اون از ذره یه تونی نمی حتی!کنن می محافظت غار اون از چقدر دونی می! شدی؟ دیوونه تو:سوفی

 !برداری

 !بسازم قصرمو تونم نمی اون بدون.دارم نیاز سنگ اون به اما.دونم می:من

 !محضه حماقت بکنی خوای می که کاری:سوفی

 !کن کمکم کنم می خواهش!ندارم ای چاره من ولی درسته:من

 .بکنم واست تونم می چیکار ببینم.باشه:سوفی

 !هستی خوبی خیلی دوست تو!واقعا مرسی:من

 .دونم می:سوفی

 !پررو:من

 !دونم می اینم:فیسو

 .دونم می اینم:سوفی

 همین واسه مونه می باقی روز یه تا فقط موریا ورد.غار به بریم باید تر سریع حرفا این از گذشته!حاال خوب:من

 !نداریم وقت زیاد

 .کنیم می هم نگهبانا واسه فکری یه راه تو.پاشو پس.خوب خیلی:سوفی

 .تو ی عهده به نگهبانا کردن دک پس.باشه:من

 !کنی؟ می کار همه این وقت یه نشی خسته:سوفی

 !شم خسته چرا من هستی تو وقتی!دیگه نه:من

 !پررویی؟ خیلی بودم گفته بهت:سوفی

 .گفتی بهم بار هزار.آره:من

 !تره شنوا تو از که کر به رحمت صد پس:سوفی

 !موافقم باهات کامال اینو:من
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 !نه؟ زنی می حرف همش شب تا کنن ولت تو:سوفی

 .آره:من

 واسه سهراب و رستم قصه وایسادی چرا پس!نداری وقت نگفتی االن خودت مگه!کن باور ای دیوونه گم می:سوفی

 !دیگه بریم گی؟خوب می من

 !کنه می اود آلزایمرم زنم می حرف وقتی کال!گیا می راست!وای:من

 !بریم بیا نکردی فراموش دوباره تا حاال!توئم باشه:سوفی

 .بریم باشه:من

 :گفتم و ایستادم کنارش.خوند می لب زیر چیزی و بود داده تکیه درختی به موریا.شدیم خارج کلبه از هم با

 گذاشتم؟ منتظرت خیلی:من

 بریم؟ تونیم می االن.نیست مهم اما.یکم:موریا

 .بشیم رد نگهبانا از کنه کمک بهمون قراره.میاد ما با هم سوفی.آره:من

 !نکنید پورت تله بهتره پس:موریا

 چی؟ واسه:من

 !ره می هدر به سومش یک روز یه از واقع در!ده می کاهش رو ورد زمان مدت چون:موریا

 !شه می شب برسیم تا که بریم؟پیاده چطوری پس:من

 !سرعتی اژدهای یه اونم اژدهام یه نکردید؟من فراموش که منو!بانو:موریا

 !هستی چی تو نبود یادم اصال!کرده قاطی کنم فکر!شده معیوب حافظم چقدر ببین!خدا وای:من

 !رسونمتون می ساعته یه.شید من سوار االن!همین واسه مشغوله خیلی فکرتون.بانو نیست مهم:موریا

 .کنیم می کارو همین!موریا باشه:من

 :گفتم و کردم سوفی به رو.شد تبدیل بعدش و بست چشماشو موریا من حرف این با

 !رسونه می مارو موریا.شو سوار!سوفی:من

 این موریا تبدیل دیدن از انگار.باز باز دهنش و بودن نعلبکی قد چشماش معمول طبق.بود زده تعجب چهرش

 :پرید جاش از یهو.دادم تکون صورتش جلو دستمو.ایستادم روش روبه و رفتم جلو.بود شده طوری
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 !بده اینجاس؟جواب چیه هستی؟این کی کجام؟تو کجاس؟من شده؟اینجا چیه؟چی:سوفی

 دلقک یه.بود نظیر بی نمونه یه دختر این.خنده زیر زدم پقی و بگیرم خودمو جلو نتونستم جمالتش شدن متمو با

 رو طور همون زمین رو افتادم و شد شل پاهام و دست.مردم می خنده از داشتم لحظه اون تو واقعا.معنا تمام به

 :زدم هلیکوپتری زمین

 .......هههههاهاههاهاهاهاه!شد منفجر روانم....ههههههههههه...مردممممم...ههه..خدا وای:من

 :کرد نثارم لگدی و اومد خودش به لحظه همون تو

 !تربیت بی خندی می چی واسه!مرض:سوفی

 تربیتم؟ بی من وقت اون مرض گی می من به داری تو...تو...ههههه:من

 !شدم طوری این که گشتم تو با من!دیگه آره:سوفی

 !ینگرد خواستی می خوب!واقعا:من

 :زد پام به دیگه لگد یه

 !خولللللللللل دختره:سوفی

 !چلللللللل دختره:من

 !باش منتظر.واست دارم:سوفی

 !تنگه وقت.بریم شو سوار تر زود بکنی خوای می کاری هر فقط مونم می منتظرت من باشه:من

 !واسم ذاری نمی حواس:سوفی

 !بذارم بخوام که نداشتی:من

 !!!!لیا:سوفی

 !الل دیگه من.باشه..باشه:من

 !کردی دیوونم!پفففففففففف(:غیظ با)سوفی

 فرمان بهش ذهنم توی.شدم خوشگلم اژدهای سوار سرش پشت شدمو بلند زمین رو از منم.شد سوار و گفت اینو

 :کنه پرواز دادم

 !کنی پرواز تونی می!موریا:من

 .شه می اطاعت فرمانتون:موریا
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 زمین از کم کم.ریخت می بهم موهامو و شد می ایجاد شدیدی باد بالش شدن پایین باال هر با.داد تکون هاشو بال

 .گرفتیم اوج آسمان به و فاصله

 درختان پایین از.شدن می دیده مختلف های شکل به سفید های ابر انجلند آبی آسمان در.بود سرد یکم هوا

 معنای به رو شگفتی و بودن دریا بزرگی به که آبی پر های خونه رود و کردن می خیره رو ها چشم کاج سرسبز

 شده نفرین شهر اون در.باشه داشته وجود"ایولند در هایی چیز همچین نداشت امکان.دادن می نشون واقعی

 و رسید می گوش به سرگردان ارواح ی ناله صدای روز به روز که جایی.نداشت وجود زشتی و سیاهی جز چیزی

 که ترسناک شهر یه.داشت شباهت مردگان شهر یه به بیشتر دایولن.اورد می در لرزه به رو ای جنبنده هر تن

 ترسناک رو شهر اون که چیزی اون بده نشون همه به تا گذاشت فرمانرواییش مرکز رو اونجا.بود عاشقش ابلیس

 اما ناپذیر شکست و قدرتمنده که کنه ثابت همه به خواست می.دن می شیون درش که ارواحی نه ابلیسه کنه می

 که کسی.ره می بین از یکی دست به باالخره دونست می.نیست چنین این هرگز که دونست می بهتر خودش

 دونست می خوب خودشم!ده می نشون همه به رو واقعی عدل که کسی!منتظرشن زمین روی آدمای از خیلی

 رانده که ابلیسیم نهمو دختر..لیا...من حاال.کرد رو خودش کار هم باز اما نابودیه و فنا آدم به نکردن سجده عاقبت

 درسته؟کدومش؟ دشمنی؟کدومش یا بدم دوستی دست!نباشم یا باشم پدرم مثل!بد یا باشم خوب دونم نمی.شد

 :داد صدا ذهنم توی دار خش صدای یه

 هستی کسی همون تو!کنه می نابود و کشه می و دره می راحت که هستی کسی همون تو!لیا نیستی خوب تو:صدا

 !کن قبولش!لیا اینه تو سرنوشت!بذاره رشپد پای جا قراره که

 هستی؟ کی تو:من

 !شبه ظلمت به که ای ستاره همون!توئه وجود توی که قدرتی همون!خوبیه مخالف که نیرویی همون:صدا

 !بزنی حرف تونی می تو..تو!ای؟ ستاره یه تو: من

 !نه که چرا باشه الزم اگه:صدا

 چیه؟ منظورت:من

 مخالفم نیروی با من که بدون حد این در فقط.کنی فکر بهش زیاد خواد نمی تو.دارمن خاصی منظور:سیاه ی ستاره

 .هستم تو های نیرو از یکی و تو وجود از جزئی من واقع در.کنم می مبارزه همیشه

 !فهمم نمی منظورتو!مخالفت؟نیروهام نیروی:من

 :رسید گوش به مالیم صدای یه دار خش صدای اون جای به

 !منم منظورش اباب: مالیم صدای
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 هستی؟ کی دیگه تو:من

 !ستاره یه:مالیم صدای

 دارم؟ نیرو چنتا من مگه!دیگه ستاره یه:من

 و شرارت با مبارزه وظیفم!آبیم ی ستاره من!نداره وجود ای دیگه نیروی. سیاه ی ستاره منو فقط:مالیم صدای

 .شه می صاحب رو تو تفکر قدرت بشه یروزپ که هرکدوم.نبردیم در هم با همیشه سیاه ی ستاره منو!درونته پلیدی

 .....قدر این من همین واسه پس:من

 !شدی می بد گاهی و خوب گاهی همین واسه:آبی ی ستاره

 نگفتید؟ بهم چیزی قبال چرا پس:من

 !داریم زدن حرف اجازه باشه نیاز وقت هر ما.گفتم که بهت:داد جواب سیاه ی ستاره جاش به

 شر و خوب بین نظم تبدیل این!شدی می تبدیل نباید تو!شده جدی خیلی تو موضوع االنم.درسته:آبی ی ستاره

 شاید این.بدیم انجام کارمونو تا بزنیم حرف باهات بعد به این از مجبوریم ما همین واسه.برد بین از کامال وجودتو

 !بشه آزارت باعث ممکنه ما های صدا!بشه سخت خیلی تو واسه

 اومدید؟ وجود به چطوری ها شما اصال!گید می چی فهمم نمی اصال من:من

 کار دیگه بقیش بدیم اطالعات بهت داشتیم اجازه حد همین در فقط ما!لیا فهمی می زودی به اینو:آبی ی ستاره

 !خودته

 چی؟ یعنی:من

 !خداحافظ یعنی:سیاه ی ستاره

 !آهای!خداحافظ چیو چی!هی:من

 نمی.بود شده پیچیده خیلی من ماهیت.بودن کرده تر سخت رو معما ستاره دو این!نپیچید ذهنم توی دیگه صدایی

 از رو موریا.خواست می سنگالخی و سفت زمین یه دلم.شد نمی تموم هم لعنتی پرواز این.کنم درکش تونستم

 :زدم صدا ذهنم

 نرسیدیم؟ هنوز!موریا:من

 !پامونه زیر درست وهم غار!رسیدیم...چرا:موریا

 !نکنه شک ما به کسی باشه بمواظ فقط!بیا فرود پس!باشه:من
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 !سرورم چشم:موریا

 q.شیاطین شهر:ایولند

 هفتم فصل

 به گونه نوازش و آوردم جلو دستمو. شدیم پیاده ازش.اومد فرود آروم خیلی و رفت شیرجه زمین سمت به موریا

 :کشیدم موریا سر

 !موریا بود عالی کارت:من

 .سرورم کنم می خواهش:موریا

 !مونه نمی پاسخ بی زحماتت باش مطمئن.کنم نمی موشفرا هرگز هاتو کمک:من

 .دادم انجام وظیفمو من.نیست جبران به نیازی:موریا

 :برگشت انسانیش شکل به دوباره حرف این با

 !برداریم رو ها کریستال نشده اثر بی ورد تا بهتره حاال:موریا

 !وهم غار سوی به پیش پس.درسته:من

 نگهبان چهار.شدیم پنهان بود غار دهانه نزدیک که بزرگی سنگ پشت و مبرداشتی قدم آروم هم کنار سه هر

 به نیاز.رسید نمی نظر به راحتی کار اصال غار به شدن وارد.دادن می کشیک اونجا طالیی خرس سه همراه به مسلح

 :گفتم سوفی به رو.گذشت مرحله این از بشه تا بود کوچولو حقه یه

 !کنی می چیکار ببنیم برو!بدی نشون داری هنر چی هر هوقتش االن!توئه نوبت!سوفی خوب:من

 همیشه سوفی فکر.چیه نقشش دونستم نمی.اومد بیرون سنگ پشت از و داد تکون مثبت عالمت به سرشو سوفی

 رنگی قرمز کروی شئ و برد جیبش درون دست.کرد پنهان درخت یه کنار خودشو.رسید می نظر به ناخوانا

 با شئ اون برخورد از.کرد پرتابش نیرو تمام با بعدش و کرد جا به جا دستش توی بار چند اونو.کشید بیرون ازش

 و کردن ترک خودشونو پست ها خرس همراه به زده تعجب انفجار دیدن با نگهبانا.شد ایجاد مهیب انفجاری زمین

 االن که این تعالم به دستشو سوفی.بود غار به ما ورود برای فرصت بهترین این.دویدن حادثه محل طرف به

 دهانه طرف به داشتیم سراغ خودمون در که سرعتی آخرین با موریا منو سوفی عالمت با.داد تکون بار چند وقتشه

 :شد ملحق ما به هم سوفی رسیدیم دهانه به که زمانی.دویدم غار

 !بود محشر!سوفی نداشت حرف کارت:من

 !عالیه کارم همیشه من.دونم می:سوفی
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 !بگیری تحویل خودتو همه این خواد نمی دیگه!خوب خیلی:من

 !ذوقم تو بزن هی تو شدم واقع موثر جا یه دفعه یه!وای:سوفی

 !نداریم وقت زیاد! شید وارد کنید رنجه قدم لطفا حاال!موثر خانم باشه:من

 :زد غر طور همون و شد غار وارد و کرد ناز چشمی پشت

 جوابم!توروخدا نه!اینه جوابم! کشیدم زحمت همه این من!بگه همینو بلده فقط!نداریم وقت!نداریم وقت:سوفی

 !اینه

 که این جز به تو غرزدنای این بگه بهش نیست کسی.بگیره خندشو جلو داشت سعی هم موریا حتی زدناش غر از

 مرالق شق انگار داده انجام مفید کار یه دفعه یه!بناله بلده فقط!نه یا داره هم ای دیگه ی فایده خوره می منو مغز

 !شکنجست واقعی نمونه!برسه بیچارش شوهر داد به خدا!کرده

 !قهاری گر شکنجه یه تو سوفی:آوردم زبون به آخرمو فکر

 .تو مثل کسایی کردن درست واسه.آره:سوفی

 !منو بعدش کن درست خودتو اول من؟تو چرا!من:کردم حرکت سرش پشت موریا همراه به

 ! داری اولویت من به نسبت تو.خودتون بعدش سیدبر بقیه امور به اول گفتن!دیگه نه:سوفی

 .کردم انتخاب دوستی واسه رو تو که گی می راست اونجایی از!گی می راست.آره:من

 !کرده انتخاب شوهرشو انگار کردم انتخاب گه می جوری یه:سوفی

 !تره مهم شوهرم از دوست:من

 !جدی:سوفی

 !چی پس:من

 شوهر که رسی می نتیجه این به خودت بیاد سراغت عشق وقتی.گی یم اینو که دیوونه نشدی عاشق هنوز:سوفی

 !تره مهم دوست از

 چی؟ یعنی:شدم قدم هم باهاش دوشادوش

 !بفهمی معنیشو تونی نمی نشی عاشق تا:گرفت راستش دست با چپمو دست و زد گرمی لبخند

 !کنی توصیفش یکم شه نمی حاال:من

 !کنی درکش بتونی نکنم فکر:سوفی
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 !نیست مهم هم نفهمم!وبگ تو:من

 می پیشینتو عالیق تمام که طوفان یه.طوفانه یه مثل عشق.کن گوش پس خوب خیلی!دیگه ای دیوونه:سوفی

 مثل عشق.نیست ممکن غیر اما سخته شناختش احساسی.گنگ احساس یه.ذاره می باقی رو چیز یه فقط.بره

 دنیا همه که کسی!بدونی بهش وابسته زندگیتو که کسی!داری دوسش وار دیوانه که کسی واسه دلتنگی!دلتنگیه

 ... و توئه ی

 باشه؟ مادرت تونه می شخص اون و:من

 نه؟ شده تنگ واسش دلت.تونه می...آره:سوفی

 .مرد من زایمان سر.ندیدمش بارم یه حتی:من

 .متاسفم:سوفی

 .رسیم می حق این به هممون روزی یه.حقه مرگ.نباش متاسف:من

 .....اما درسته:سوفی

 !کردم پیداش!سرورم:شد حرفش ی ادامه مانع موریا دایص

 کریستال.بود خودش.شدیم خیره بود دستش توی که چیزی به و ایستادیم موریا کنار دو هر حرف این با

 .آوردم دستش به باالخره.سیاه

 با افتادن در که بفهمند تا دشمنانم برابر در شه می سدی اون نهایت بی قدرت.منه آن از حاال سیاه کریستال

 این!من قدرت نماد!نماد یه!نشانست یه سنگ این!مرگه ضررش کمترین که عواقبی.داره عواقبی چه مرگ پرنسس

 !پدرم حتی بگیره ازم اونو تونه نمی کسی و من فقط!منه به متعلق ابد تا قدرت

 :کرد پاره افکارمو رشته صدایی لحظه همون در

 !تاریکی سرزمین تصاحب مثل!لیا بدی انجام دیگه کارای خیلی تونی می تو:صدا

 !سیاه ستاره:من

 !منم این!درسته:سیاه ستاره

 !خوای می جونم از چی باز:من

 .دم می انجام کارمو دارم فقط!هیچی:س ستاره

 کارتو؟:من
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 !لیا نده گوش حرفش به!نیست مهم اصال اون کار:شنیدم رو آبی ستاره صدای

 خواین؟ می چی من از ها شما:من

 !ذهنت تصاحب:هم دوبا هر

 چی؟ واسه من؟آخه ذهن:من

 داشته من از اینو اما!خودشو راه هم سیاه ستاره و کنی دنبال منو راه تو خوام می من که اینه منظورمون:آ ستاره

 !میاره ارمغان به واست تباهی فقط!سیاهه اسمش مثل سیاه ستاره راه باش،

 اشتباه راه که آبیه ی ستاره این!لیا برسی هات خواسته به یتون می ابد تا باشی من با اگه!گه می دروغ:س ستاره

 !ده می نشون رو

 !شی می بدبختی باعث همیشه تو!دم می نشون درستو راه که منم این!نگو مزخرف:آ ستاره

 !بکنه کارشو لیا ذاری نمی و شی می ماموریت انجام مانع که تویی بدبختیم؟این باعث من:س ستاره

 ..... اون نگیرم شوجلو اگه من: آ ستاره

 !!!!!دیگه بسه! ه ه ه ا:من

 :شنیدم کنارم از رو سوفی صدای.شدن خفه دوشون هر

 زنی؟ می داد چرا!لیا چته:سوفی

 این واسه.انداختن می بهم سفیه اندر عاقل نگاه موریا و سوفی که جوری بودم کرده بلند صدامو زیادی انگار!اوپس

 :گفتم کنم مالی ماس رو قضیه که

 !همین واسه کنه می درد معدم یکم من...خوب...چیزه....اهم:من

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفس!برداشتن سرم از دست و گفتن آهانی هم با هردو

 !برگردن سربازا که االنه بیرون بریم اینجا از زودتر بهتره ها بچه:من

 ........سرگرم تونه نمی زیاد انفجار اون!درسته:سوفی

 :شد شنیده نگهبانا از یکی صدای لحظه همون در چون بزنه حرفشو ی ادامه نتونست

 !هستید کی شما!آهای:نگهبان

 نگهبان کلی با که بود غار دهانه فرار راه تنها. شد نازل سرمون به خودش که داشتیم کم همینو دیگه!شد عالی

 مبارزه نجات راه یک.بودیم افتاده گیر واقعی معنای به ما.نداشت وجود هم ای دیگه خروج راه هیچ.بود شده بسته
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 راه این. بودن جنگی و دفاعی سالح انواع به مسلح که سربازانی.سربازان مرز از عبور برای! رهایی برای مبارزه.بود

 پدرم حرف یاد.بود ممکن غیر واقع در.رسید می انتظار از دور پیروزی نظر به. اومد نمی منطقی زیاد نظر به

 که اینه مهم.....اما!شد تسلیم باید هم گاهی و کشید عقب باید جنگید،گاهی یروزیپ برای باید گاهی!لیا:افتادم

 !الزمه کدومش بدی تشخیص

 کنم مبارزه بخوام کنم؟اگه چیکار باید!شدن تسلیم یا جنگیدن!الزمه کدومش واقعا االن...اما پدرمه با حق!درسته

 قوی ما از بازم اونا!باشه اژدها یه موریا یا باشم قوی خودم که هرچقدر دم می دست از دوستامو مطمئنا

 یه!بار مرگ ی حمله یه!کنم حمله مناسبش زمان بتونم تا بخوابم!بخوابم باید!تسلیمه....درست گزینه...پس!ترن

 تو مثل!بهتره بزارم زندان از فرار عملیات اسمشو البته!ها فرشته زندان....شه می شروعش و غافلگیرانه ی حمله

 !زمینی فیلمای

 :رفت باال سوفی داد صدای که گرفتم باال تسلیم عالمت به دستمو

 !کنی می چیکار داری لیا:سوفی

 . بربیام پسشون از تونیم نمی االنم!کردیم می اینجاشو فکر باید ما!سوفی کن بس:من

 رو ما و همراهی غار از بیرون تا رو ما نگهبانا.زد لبخند و فهمید منظورمو که زدم بهش چشمک یه و گفتم اینو

 جلومون شد می داده حرکت قرمز ببر چهار وسیله به که بزرگ طالیی قفس یه لحظه همون در. کردن خارج

 .شد متوقف

 الکتریکی ورد یه با درشو.گرفتن ازم هم رو کریستاال قبلش. انداختن قفس داخل به زور به رو ما و کردن باز درشو

 از یکی.موند نمی باقی ازمون خاکستر جز چیزی کردیم می رو کار این اگه.بزیم دست قفل به نتونیم تا بستن

 که جایی به رو ما و افتاد راه به قفس.کرد حرکت به وادار رو ها ببر شالقش با و نشست قفس ی جلو قسمت نگهبانا

 .برد بود زندان احتماال

 کمرم.کرد می پرتاب اهو به رو ما بار هر که خورد می شدیدی های تکون قفس و داشت زیادی ناهمواری مسیر

 .شدیم می آسیاب قفس اون تو داشتیم سه هر.نبودن من از بهتر هم موریا و سوفی. گرفت می درد داشت دیگه

 :زدم صدا نگهبانو نکنه پیدا ادامه وضعیت این که این واسه

 !نگهبان!نگهبان:من

 !خوای می چی!چیه:نگهبان

 !شیم یم له تو این داریم ما!بری تر آروم یکم شه می:من

 !برسیم انجلند زندان به زوتر باید!شه نمی.نه:نگهبان
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 :چسبیدم نگهبان به رو ی دیواره به تقریبا و شدم بلند جام از

 !ببری زندان به بخوای که مونه نمی ما از چیزی بدی ادامه طور همین اگه خوب:من

 .کنید تحمل جوری یه.دونم نمی من:نگهبان

 .......آخه:من

 !ببینم بشین جات سر برو!هندار آخه:نگهبان

 !بری تر آروم میمیری خوب! ایشششش:من

 .نشستم جام سر بیهودس تالشم دیدم منم.نداد جوابمو و کرد پفی نگهبان

 چیه؟ نقشت حاال!میوفتیم گیر آخرش دونستم می:سوفی

 .کنم می تعریف واستون رو چی همه خودمون سلول به رفتیم وقتی.بگم بهت شه نمی اینجا:من

 باقی خواد نمی دلم!کن خالص زندان این شر از رو ما کنی می کاری هر فقط.نمیارم سردر تو کارای از که من:یسوف

 !بگذرونم نمناک و تاریک جای یه تو عمرمو

 مقرر روز در مون سه هر بره پیش درست نقشم اگه.دارم نیاز هم دوتا شما کمک به البته کنم می تالشمو تمام:من

 .شیم می آزاد شده

 !شید می موفق که دونم می!سرورم دارم ایمان شما به که من:موریا

 !منید ی پشتوانه بهترین شما!ممنونم تون دو هر از!سوفی ممنون!موریا ممنون:من

 .کنم می خواهش:باهم دو هر

 :خندیدن بعدش و کردن نگاه دیگه هم به

 !شد می باحال خیلی وقت اون!دوقلو اونم شدین می خواهر باید ها شما!هماهنگی آفرین:من

 !شد می نور اال نور دیگه بود هم مثل هامونم چهره اگه!گیا می راست:سوفی

 !باشم داشته قلو دو خواهر یه دارم دوست خیلی منم!آره:موریا

 !لیا چی تو!منم:سوفی

 چی؟ من:من

 خودت؟ کپی باشی داشته دوقلو خواهر یه داری دوست:سوفی
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 .باشم داشته دوست شاید.دونم نمی:من

 دفعه یه!بکوبم دیوار به تو دست از کلمو باید من!هستن فرضیه هات تئوری همه!نیست شایدی چیت تو:سوفی

 !بگی قطعی جمله یه نشد

 !قسمتیشو البته!فهمیدم تازه دلیلشم.خستم ها راهی دو این از خودمم:من

 چطوری؟....اما!فهمیدی هاتو درگیری خود علت تو!چییییییی:سوفی

 !کن صحبت درست! ادب بی چیه درگیری خود:من

 !دیگه بگو:سوفی

 ی ستاره تا دو خاطر به من های بدبختی تمام دونستی می.فهمیدم اینو انجلند به اومدن مسیر تو!بابا باشه:من

 !سیریشه

 چیه؟ منظورت!ستاره:سوفی

 گاهی منو غزم که گفتن می اونا!زدن حرف باهام ها ستاره خود کردیم می پرواز انجلند به داشتیم وقتی:من

 هم یکی اون کنم، انتخاب اشتباهو راه تا کرد می وسوسه منو همش.بود شیطان مثل شون یکی.کنن می تصاحب

 !برعکسش

 !بودن دوتا یعنی این:سوفی

 کامال هامو نیرو نظم تبدیل این گفتن می.شدم می تبدیل نباید من گفتن می شون دو هر!آبی و سیاه ستاره!آره:من

 .اوناس با حق بینم می کنم می فکرشو که حاال اما نبود منظم همچین هم قبال.زده هم به

 نگفتن؟ بهت چیزی اومدنشون وجود به علت درباره:سوفی

 !فهمم می رو معما این جواب زودی به خودم گفتن!دادن اطالعات بهم گفتم بهتون که حدی همین در فقط.نه:من

 !شه می یچیدهپ خیلی داره موضوع!کردم هنگ کال که من!وای:سوفی

 .بدیم ادامه رو مسیر بقیه تونیم نمی نکنیم بازش تا که رومونه به رو کور گره یه.درسته:من

 !دیگس چیز ما مشکل فعال اما آره:سوفی

 پس!ره می پیش خوب چی همه بشه اجرا درست نقشه اگه گفتن سرورم که طور همون زندانه منظورت اگه:موریا

 !نیست نگرانی جای

 !بره پیش درست واقعا اگه بتهال.آره:سوفی
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 داری؟ شک من به:من

 !کنی فرار رایان دست از بتونی نکنم فکر اما نه تو به:سوفی

 داره؟ اون به ربطی چه!رایان:من

 !کنید فرار دستش از بتونید دیگه نکنم فکر شه می اثر بی دیگه ساعت10 تا شما ورد که اونجایی از:سوفی

 !کنه عبور ها شتهفر مرز از تونه نمی اون اما:من

 !نکنه رو کار این که داره وجود تضمینی چه:سوفی

 !کنه عبور سدشون از تونه نمی اون!قوین واقعا ها فرشته...خوب...خوب:من

 چیزی هر فرومایه اون از!داره رو کافی نیروی حتما پس بندازه راه جنگ یه خواسته می اون گفتی نمی مگه:سوفی

 !میاد بر

 !دنبالم میاد!شینه نمی ساکت مطمئنا ونا طوریه این اگه:من

 هرچه!باشه!بذاریم سرنوشت و آینده دوش به رو چی همه کال گم می من!کرده قاطی کل به مغزم که من:سوفی

 !آید خوش آید پیش

 بازی و بشینیم جا یه بهتره....پس بیوفته اتفاقی چه قراره کنیم بینی پیش تونیم نمی ما!بانو سوفیه با حق:موریا

 !بهتره هممون برای این.کنیم تماشا رو وشتسرن

 همینه؟ تون دو هر نظر:من

 !باش نداشته کاری هم بقیه و رایان به کن فکر فرار نقشه به فقط تو.موافقیم دو هر موریا منو:سوفی

 !کنم می خودمو سعی باشه:من

 خشونت با رو ما و کرد باز رو قفس در و اومد پایین مرکبش از نگهبان.بودیم رسیده انگار. ایستاد طالیی قفس

 :کشید پایین

 !خبرته چه!هی:من

 !هست که همین:نگهبان

 چی همه روم روبه چیز دیدن با اما کنم خورد صورتشو لحظه اون تو خواست می دلم.داد هلم جلو به و گفت اینو

 می محافظت زندان از که نگهبان سرباز هزاران و پوالدین دری.آهنی های حفاظ.بلند های دیوار.رفت یادم

 اگه.بیشتر نه داره برام محبسو یه حکم فقط االن....اما محشره گفتم می بودم دیگه موقعیت یه تو اگه!کردن

 .نشه دلم به سوز تا سازم می مثلشو یکی خودم واسه برگردم



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

109 

 

 ینا.بودن شده دستگیر چطوری.کردن می چیکار اینجا اونا.شد بیشتر هم باز من تعجب و گذشتیم زندان در از

 نمی کسی که شن می قایم ابعاد تو اونقدر اونا!بگیره رو بعدی هزار موجودات تونست نمی کس هیچ.بود ممکن غیر

 !چطور؟ آخه.بگیرن رو اونا تونستن چطوری ها فرشته حاال ببینتشون حتی تونه

 از صورتش.پیچوندم ودستش مچ و نیومدم کوتاه بار این ولی داد هلم باز و نداد بهم رو بیشتر فکر اجازه نگهبان

 :آوردم گوشش کنار صورتمو.گرفت التماس حالت و شد جمع درد

 خانوادت خورد به بیرون کشم می خونتو خودم بدی هل منو دیگه بار یه! دیگه بار یه فقط:من

 !فهمیدی! دم می

 !کن ول دستمو!فهمیدم!آره!آره..آ:نگهبان

 :انداختمش جلو و کردم رها دستشو

 .نیستم صبور اصال من آخه!باش زود کنی زندانی نوم خوای می اگه:من

 :شدیم قدم هم هم با و ایستاد کنارم سوفی.افتاد راه و کرد ای قروچه دندون

 خشنی؟ خیلی که بودم گفته بهت اینم:سوفی

 .بودی نگفته بهم حاال تا.نه:من

 نگفتم؟ واقعا!جدی؟:سوفی

 !ندارم حوصله زیاد سوفی:من

 نه؟ کنی می فکر رایان به بازم داری!بگی نیست نیاز.دونم می آره: سوفی

 !بیرون بیام فکرش از تونم نمی:من

 !بله هم شما نکنه:سوفی

 !خودش نه بود احتمالیش ی حمله فکر منظورم!سوفی نگو چرند:من

 !کنه فرض کی نکنی فرض مخملی گوش منو تو!دیگه بله:سوفی

 !کن بس!سوفی:من

 !کنی قاطی خواد نمی!بابا باشه:سوفی

 !ذاری می تو مگه:نم

 .نه:سوفی
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 !سوفی:من

 !!!هان:سوفی

 !کنم تمرکز بتونم تا نگو هیچی دقیقه دو!چی و هان:من

 جونت؟ رایان رو:سوفی

 نبود؟ ای دیگه اون؟کس به دادی گیر چرا تو:من

 !پسندی می کدومو تو دونم نمی!هست داداششم...چرا:سوفی

 موضوع؟ این با داری مشکلی تو بمونم مجرد خوام می خوام نمی شوهر اصال!خوام نمی کدومو هیچ من!سوفی:من

 !هان!بمونه مجرد تونه می کی تا دختر یه مگه اخه!شدید اونم!دارم آره:سوفی

 نکردی؟ ازدواج حاال تا خودت چرا!بره نمی خوابت چرا بلدی الالیی که تو:من

 .کنم فراموش اونو نتونستم هنوز چون:سوفی

 ازدواج خوای نمی عاشقی چون تو!توئه برعکس من مشکل.کنی گوشزد رو چیزا این نم به خواد نمی پس!بفرما:من

 !منطقیه کامال این!نیستم چون من و کنی

 !کنم هدایت راست راه به رو تو زبونی چه با دیگه دونم نمی من:سوفی

 !سوفی شه نمی صاف کجی هر!کجم راه خود من چون!تونی نمی:من

 .باشه اون کنم فکر(کرد اشاره سمتی به).شه نمی صاف کجی هر.درسته:سوفی

 :گفت و کرد باز درشو.کردم نگاه بود ایستاده روش به رو نگهبان که سلولی به

 .تو برید:نگهبان

 باشیم؟ اونجا باید کی تا:من

 .شه می گرفته تصمیم مجازاتتون به راجع اون از بعد!محاکمه روز تا:نگهبان

 .باشه:من

 .بست رو در اننگهب و شدیم سلول وارد سه هر

 دیوار کنج.چیزا خیلی به کردن فکر واسه طور همین و بود مناسبی جای موشا واسه.تاریک و تنگ سلول یه

 :نشست کنارم سوفی.زانوم رو گذاشتم سرمو. کردم جمع شکمم توی هامو زانو و نشستم
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 چیه؟ نقشت!خوب:سوفی

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 .یمبمون منتظر محاکمه روز تا باید:من

 خوب؟!اهوم:سوفی

 !بندازم راه حسابی بازی آتیش یه بخوام شاید.دارم نیاز تو انفجاری های توپ اون از چندتا به:من

 حواس من های توپ با و کنی استفاده موقعیت اون از خوای می تو!گذره می سرت تو چی بدونم کنم فکر:سوفی

 .....بعدش و کنی پرت رو بقیه

 !فرار:من

 .درسته:سوفی

 .بشیم محاکمه قراره کی بفهمیم باید فقط:من

 !نبره بویی نقشه این از کسی باشیم مواظب باید اما آره:سوفی

 .هست حواسم:من

 :کرد باز دهن بود ساکت موقع اون تا که موریا

 !بخوره دردتون به خیلی کنم فکر که دارم چیزی یه من:موریا

 چیه؟ اون:من

 !کتاب یه:موریا

 چی؟ کتاب؟کتاب:من

 !بعدی هزار موجودات رموز کتاب:موریا

 کردی؟ پیداش کجا از کتابو اون تو!چی:من

 !منه تحقیق ها سال حاصل کتاب اون.نوشتمش خودم:موریا

 نوشتی؟ توش چی خوب:من

 !دیگه چیزای خیلی و تسخیرشون روش.هاشون قدرت.بعدی هزار موجودات انواع به راجع:موریا

 کرد؟ لشونکنتر شه می چطوری دونی می تو!واقعا:من
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 شده؟ نوشته کتاب اون توی اینا همه!بانو بله:سوفی

 کجاس؟ االن کتاب کجاس؟اون پس:من

 !کنم می حسش!نزدیکیه همین! کجاست دونم می اما گرفتنش ازم پیش سال چند ها فرشته متاسفانه:موریا

 رو اونا تونن نمی یتنهای به ها فرشته دونستم می.بودن شده زندانی اونجا همین واسه موجودات اون پس:من

 !گرفتن کمک کتاب اون از پس!بگیرن

 اصال همین واسه شدن زندانی کتاب اون با که فهمیدم دیدم زندان تو رو ها بعدی هزار وقتی من.درسته:موریا

 .نکردم تعجب

 !بود حتمی فرارمون دیگه داشتیم کتابو اون هم ما اگه:من

 .کنید بیرون سرتون از ابوکت اون آوردن دست به پس نداریم که حاال:سوفی

 دیگه!ها بعدی هزار از ارتش یه!بکن فکرشو!کنه می قدرتمند رو ما چقدر کتاب اون داشتن دونی می!سوفی اما:من

 !کنه فکر ما به حمله به کنه نمی جرات کسی حتی

 .کن بافی خیال بعدش برسه محاکمه روز بذار حاال:سوفی

 !خوام می کتابو اون من!سوفی زنم می فحر جدی کامال دارم چیه؟من بافی خیال:من

 برسه چه بخارونی، سرتو تونی نمی روز اون حتی تو!لیا بگذری چیزا بعضی از خودت نجات واسه باید گاهی:سوفی

 !کتاب اون دنبال بری

 !کنم فرار راحت تونم می موجوداتش تسخیر با بیارم دستش به اگه:من

 کنی؟ می چیکار نداشتی رو بهش رسیدن برای کافی زمان اگه و:سوفی

 .دونم نمی:من

 تمرکز قبلی نقشه همون با فرار روی باید فقط تو!کنی چیکار دونی نمی و گمی در سر خودتم حتی!دیدی:سوفی

 !بس همینو!کنی

 زنی؟ می مخالف ساز من با همش چرا تو:من

 !کرده قاطی هات سیم بازم تو بینم می کنم می فکر هرچی چون:سوفی

 .......فقط نکرده طیقا من سیمای:من

 سرته؟ توی هم ای دیگه فکرای یا خوای می خودت از دفاع واسه واقعا رو نیرو همه چی؟این فقط:سوفی
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 !فهمم نمی منظورتو:من

 !زدی نفهمی به خودتو چون بفهمی، نبایدم:سوفی

 !نزدم نفهمی به خودمو من:من

 !کنی حمله اون اینو به خوای می هم فردا حتما!کنه می کور داره هم رو تو قدرت که نفهمیدی واقعا!جدی:سوفی

 !بردار سرم از دست پس نداشتم اینو قصد وقت هیچ من که دونی می بهتر خودت!سوفی نگو چرت:من

 طمع دربرابر که چقدر هر!باشی خودت مواظب کنم می توصیه بهت اما گم نمی چیزی دیگه من!باشه.باشه:سوفی

 !فرشته یه نه شیطانی یه تو که باش داشته یاد به!کنه می اسیر لشچنگا تو تورو بازم اون کنی مقاومت

 !کشی؟ می رخم به بودنتو فرشته داری االن:من

 فرار روز واسه فقط االنم.کنه غلبه بهت نذار!بجنگی ماهیتت با کن سعی که بگم بهت خوام می فقط! هرگز:سوفی

 !بریم کتاب اون دنبال نیست قرار وقت هیچ ما!شو آماده

 ندازی؟ راه هوار و داد دیگه شه می حاال.نکنم فکر بهش دیگه کنم می سعی....خوب خیلی:من

 کنیم چیکار مزخرف زندان این تو حاال....خوب.گم نمی بهت هیچی من باش مطمئن باشی کارات مواظب تو:سوفی

 نره؟ سر حوصلمون که

 چطوره؟ فامیل اسم:من

 میای؟ هم تو!موریا!عالیه:سوفی

 !نه که راچ!البته:موریا

 !کنم می شروع اول من:من

 !باشه دختر اسم فقط کن شروع تو.باشه:سوفی

 !لیا....خوب.باشه:من

 !آنا....خوب خیلی!گی می خودتو اسم اول!بدجنس ای:سوفی

 .آناهید:موریا

 .دنیا:من

 !آنیا:سوفی

 !آماندا:موریا
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 !آسیه...امممممم:من

 !هدا:سوفی

 !آرمیتا:موریا

 !نمک نمی بازی دیگه من:من

 چی؟ واسه:سوفی

 !نیست سازگار روحیاتم با کنم می حس چون:من

 !بودی مشتاق خیلی که تو:سوفی

 !نیستم حاال.بودم:من

 !ندارم نگو داری درگیری خود گم می:سوفی

 کنیم؟ چیکار موش سوراخ این تو خوایم می!چی که حاال:من

 .کنیم نگاه همو بشینیم!معلومه خوب:سوفی

 .تنظر از ممنون واقعا:من

 محاکمه تا بشینیم اینجا قدر این باید!ستاره پنج هتل یه نه زندانیم توی االن کنیم؟ما چیکار گی می پس:سوفی

 .بشیم

 !نشم منقرض گشنگی از من موقع اون تا اگه البته:من

 گشنته؟:سوفی

 !تو پرسی می سواالیی چه!گشنمه معلومه خوب......گفتم طوری همین نیست گشنم نه:من

 خوردی؟ غذا کی بار خرینآ مگه:سوفی

 .شد کوفتم مسخره سوپ یه خاطر به اونم که رایان قصر تو:من

 !ای؟ زنده چطوری پس!نخوردی غذا تو روزه چهار یعنی!چییییی:سوفی

 !درد معده از میرم می دارم بخورم من کن پیدا چیزی یه کن ول رو حرفا این حاال!عجبم در خودمم:من

 !کن صبر لحظه یه!باشه!باشه:سوفی

 :کوبید اونو محکم رفت سلول در طرف به حرف این با
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 !نگهبان!نگهبان!هست؟ اینجا کسی!آهای:سوفی

 :بود سربازا از یکی احتماال که شد شنیده در پشت از نفر یه صدای لحظه همون در

 خوای؟ می چیه؟چی:سرباز

 !بره نبی از ممکنه!نخورده چیزی وقته خیلی!بیاری دوستم واسه غذا یکم شه می:سوفی

 !بدم چیزی سلول این به ندارم اجازه من!شه نمی:سرباز

 !مونده خالی وقته خیلی معدش!میره می درد معده از داره!کنم می خواهش:سوفی

 !ندارم رو کاری هیچ اجازه من!که گفتم:سرباز

 !کنی می بزرگش طور این که کنه می چیکارت غذا لقمه چند مگه لعنتی د:سوفی

 :زدم صداش پس کنه قاطی سوفی که االنه و شه می وخیم کم کم داره اوضاع دیدم

 !نداره فایده بیا!سوفی:من

 !لیا اما:سوفی

 !کنم تحمل بازم تونم می!نیست مهم:من

 مطمئنی؟:سوفی

 .مطمئنم!آره:من

 کنن؟ محاکمه رو ما قراره کی(پرسید سرباز به رو و)باشه: سوفی

 .فردا:سرباز

 بگیریم؟ وکیل تونیم می ما:سوفی

 .بشه کنم فکر اما نیستم جریان در زیاد من:ربازس

 .بری تونی می.خوبه:سوفی

 :زدن غر به کرد شروع معمول طبق و نشست کنارم سوفی.شد دور در از و زد پوزخندی سرباز

 اصال!کردم می نابودش!بستمش می گیوتین به وگرنه رسید نمی بهش دستم که حیف!حیف!نکبت سرباز:سوفی

 !کردم می منفجرش

 کردی؟ می رو اینکارا واقعا حاال:من
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 !بود بینمون در یه که آورد شانس خیلی نامرد فقط!چی پس:سوفی

 !عمت جون آره:من

 !ندارم عمه من:سوفی

 !کنیم فرار خوایم می که خواستی؟ما می چی واسه وکیل ببینم بگو.هرچی حاال:من

 !نکنن شک نبهمو وقت یه که گفتم این واسه اینو!فهمی نمی تو!دیگه نه د:سوفی

 رو؟ چه از:من

 به شه می منحرف فکرشون و کنیم ثابت مونو گناهی بی وکیل با خوایم می ما کنن می فکر اونا که رو این از:سوفی

 !کنن فرار خوان می اینا گن نمی دیگه!سمت اون

 !بگیره آتیش مغزت ترسم می نکنی فکر قدر این دوباره وقت یه!پروفسور بابا:من

 !مونه می سالم همچنان من مغز ندی دق منو اگه تو.نباش نگران:سوفی

 !تو دق آیینه شدم من حاال:من

 !همین واسه کنم تربیت رو تو مجبورم من!دیگه آره:سوفی

 !برسه ادبیاتت وضع به باید یکی خودت تو!کنی تربیت منو نکرده الزم:من

 چشه؟ من ادبیات مگه:سوفی

 !نکبت نگفتی بدبخت سرباز اون به مگه!گوشه نیست چش...معدم آخخخخ:من

 !بود حقش اون:سوفی

 .نبود:من

 .بود:سوفی

 .نبود:من

 .نبود:سوفی

 .بود من

 !بود گی می خودتم دیدی!هی:سوفی

 !زدی گولم تو!نیست قبول:من
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 .بدیم انجام بزرگی کارای باید فردا.بخواب هم حاال!خودته مشکل دیگه این:سوفی

 .خوابیدم من پس.باشه:من

 !اوکی:سوفی

 که این با.شد می خواب ی دنیا به من ورود مانع افکار هجوم.بخوابم کردم سعی و دادم قرار هم روی موچشما

 اوفتاد؟ما می اتفاقی چه فردا یعنی.بگیرم آروم دقیقه دو حتی که گذاشت نمی فردا استرس اما بودم خسته خیلی

 می دوستام منو واسه اتفاقی چه گرفت مین نقشم شد؟اگه می آرزو یه واسمون فقط این یا کنیم فرار تونستیم می

 شد؟ می مرگ پرنسس کار پایان این کردن؟یعنی می اعدام رو ما شد؟یعنی می اوفتاد؟چی

 حالت یه. کنم فکر درست تونم نمی کردم می احساس.بودن دوران حال در سرم دور فلک و چرخ مثل سواالت این

 نکرده تجربش عمرم توی هم بار یه حتی که خوابی.خواست می راحت خواب یه دلم.بود داده دست بهم گنگ

 برسه؟ آرزوهاش به زندان تو تونه می کی اما برسم خواستم این به تر زود داشتم دوست.بودم

 زیاد انتظارم.کنن می دعوت عمیق خوابی به منو آروم آروم و شن می سنگین دارن پلکهام کردم احساس کم کم

 .گرفت خودش مهر پر آغوش در منو خواب و نکشید طول

 هشتم فصل

 می رو صدا صاحب انگار!بود آشنا برام خیلی که صدایی.اومد می گریه صدای.بودم قبرستون توی) 

 :زدنش صدا به کردم شروع!کجاست؟ خودش اما سوفیه صدای....صدا این!آره!شناختم

 !کجایی سوفی!سوفی:من

 سرمو.بود دیگه جای یه خودش و داشتن ضورح اونجا سوفی های ناله فقط انگار.نداد جوابمو کس هیچ اما

 می من که سوفیه های ناله کجاس؟این خبره؟سوفی چه اینجا! هیچی...اما کنم پیداش بتونم شاید تا چرخوندم

 شنوم؟

 تونستم نمی انگار.شد حبس سینم توی ثانیه چند برای نفسم.نشست هام شونه روی دستی کردم احساس

 سوفی.برگشت نفسم دیدنش با.ببینم وحشتمو عامل تا چرخوندم ردنموگ آروم آروم.بدم بیرون بازدممو

 :گفتم گذاشتمو بود شونم رو که دستش رو دستمو.بود

 کردی؟ می گریه داشتی چرا!ترسیدم چقدر دونی بودی؟می کجا سوفی وای:من

 !بمیری باید تو:سوفی

 ؟!چی:من

 :اومد بیرون ازش بلندش زبون و شد باز هاش گونه تا لبهاش دفعه یه
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 !توئه سرنوشت این لیا بمیری باید تو:سوفی

 رو حرکتی هیچ انجام توان.گرفت خیز طرفم به و برداشت گام اون اما گرفتم فاصله ازش قدم چند حرف این با

 هایی مو دستاش با و رسوند بهم خودشو نکردنی باور سرعتی با.بودم ترسیده خیلی خیلی.بودم ترسیده.نداشتم

 :زد کنار رو بود صورتم تو که

 !زود خیلی!مردی زود خیلی تو!بیچاره لیای:سوفی

 خواب از دفعه یه...( و بستم چشمامو.کرد باز بزرگشو دهن و آورد جلو سرعت با سرشو ناگهان به و گفت اینو

 هم شنواییم قدرت.بودم داده دست از تکلممو قدرت انگار.سوزوندن می گلومو زدم می که هایی نفس.پریدم

 رو واقعی الل و کر یه احساس.شنیدم نمی رو زدن می حرف نگرانی با که موریا و سوفی صدای چون طور همین

 .داشتم

 دوست و مهربون سوفی همون.کردم نگاه سوفی به.نشدم کر واقعا شدم مطمئن و شدن شنیده ها صدا کم کم

 سردرد از دارم کنم می ساساح!من خدای!هیوال یه یا بدل یه.دیدم من که بود کی اون پس بود همیشگی داشتنی

 .میرم می

 زانو کنارم که رو سوفی صدای.شه می خوب سردردم کار این با کردم می فکر شاید.آوردم فشار سرم به دستم با

 :شنیدم بود زده

 نیست؟ خوب حالت!دختر؟ شده چت تو!لیا:سوفی

 .دیدم خواب فقط سوفی، خوبم من:من

 کرده؟ آشفته قدر این رو تو خواب یه!خواب:سوفی

 !ترسناک کابوس یه.بزاری کابوس اسمشو بهتره:من

 دیدی؟ چی مگه:سوفی

 .بزنم حرف بهش راجع ندارم دوست:من

 .شم نمی ناراحت نیست،نگو،من مشکلی نداری دوست اگه:سوفی

 !کنی می درکم که ممنون:من

 !محاکمه واسه بریم باید!پاشو االنم کنم، می خواهش:سوفی

 شده؟ صبح مگه!االن:من

 .پریدی خواب از دفعه یه خودت که کنم بیدارت خواستم می.آره:فیسو
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 خوب؟:من

 .بفرستن دنبالمون رو نفر یه تا کنیم صبر باید:سوفی

 .رسید وقتش پس:من

 .شیم می آزاد هممون امروز.آره:سوفی

 !ابد برای!شیم می آزاد.درسته:من

 :شد داخل اننگهب و باز در همراهش به و شد شنیده قفل درون کلید چرخش صدای

 !وقتشه!بیرون بیاید زود:نگهبان

 با و کشیدم عمیق نفس.گرفتم چپ دست تو رو موریا دست و راستم دست تو رو سوفی دست.ایستادم شدمو بلند

 .گذشتم سلول در از نگهبان

 از اقعو در.اومد نمی خوشم اصال هاشون نگاه از.کردن می نگاه بهمون کریه لبخند یه با دیگه های سلول موجودات

 .کثیف و زشت.بود زده کپک نون مثل هاشون قیافه.اومد نمی خوشم اصال خودشون

 آهنی در به باالخره بود هرچی اما کردن بد منو حال کافی اندازه به هرکدومشون که کردیم عبور راهرو چندتا از

 که بود پوشیده قرمز رنگ به بلندی شنل.بود در پشت کسی.شد باز آروم آروم نگهبان فرمان به در.رسیدیم زندان

 :گفت پوش شنل به رو نگهبان.پوشوند می دهن تا صورتشو

 ببری؟ اونارو قراره تو:نگهبان

 .آره:پوش شنل

 !نکنن فرار باش مواظب فقط تو، اختیار در اینا پس:نگهبان

 .هست حواسم:پوش شنل

 .ببرشون پس:نگهبان

 .باشه:پوش شنل

 زنجیر یه ها دستبند از کدوم هر به.بست کدوممون هر دست به(اییآهنروب)مغناطیسی دستبند یه و اومد جلو

 رو کار این ای دفعه یه چون.کشید خودش دنبال رو ما و گرفت دست در رو ها زنجیر پوش شنل. بود متصل محکم

 اتفاق این نذاشتیم و کردیم کنترل خودمونو زود خیلی اما شیم زمین بر نقش مون سه هر بود نزدیک کرد

 شد شنیده بلند ی نعره یه صدای لحظه همون در.زد سوت و کشید بیرون شنلش زیر از دستشو پوش شنل.بیوفته
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 همون در که ای تپه روی و رفت شیرجه زمین طرف به.شد پدیدار آسمان در رنگی قرمز اژدهای دنبالش به و

 :گفت و ایستاد کنارش.داد سوق اژدها اون سمت به رو ما و کشید هارو زنجیر باز پوش شنل.اومد فرود بود نزدیکی

 .شید سوار:پوش شنل

 :ایستادم طور همون من اما موریا بعدش.شد سوار سوفی اول

 هستی؟ کی تو:من

 .مامور یه:پوش شنل

 مامور؟ یه فقط:من

 !باشم چی خوای می پس:پوش شنل

 .دونم نمی هیچی که وقته خیلی.دونم نمی:من

 .هاست اشم منتظره دادگاه.شو سوار تر زود:پوش شنل

 !نیست مهم من واسه دادگاه:من

 مهمه؟ چی پس:پوش شنل

 .دونم نمی:من

 !دارم عجله من شو، سوار کنی؟زود می تلف وقتمو داری کنی نمی فکر:پوش شنل

 !باشششههه!اففففففف:من

 تسو صدای شنیدن با اژدها.تر آروم بار این اما زد سوت دوباره.شد سوار من از بعد هم پوش شنل و شدم سوار

 به سوفی.بود بیشتر هم موریا از حتی سرعتش بگم تونستم می.جهید آسمان به باره یک به و کرد باز هاشو بال

 :داد صدا من گوش که کشید بلند جیغ یه ناگهانی حرکت این خاطر

 زنی؟ می جیغ خبرته؟چرا چه:من

 !ترسم می..می...ارتفاع از من...من:سوفی

 !دیوونه داری بال تو!بکش خجالت:من

 !کنم پرواز نیستم بلد وقتی خورن می دردم چه به هام بال:سوفی

 کردی؟ پرواز رفتیم می مادربزرگت خونه داشتیم وقتی چطور پس!نگرفتی یاد کردن پرواز تو!چییییی:من

 .برد می بین از هم رو ترس که بودم خونده پرواز موقتی ورد یه موقع اون:سوفی
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 !کن باور ای دیوونه گم می وقتی: من

 !نیوفته پایین به چشمم من کن کاری یه.کن ولش رو حرفا این:سوفی

 ترسی؟ می چی؟بازم ببندم چشمت به پارچه یه اگه:من

 !نکنم فکر:سوفی

 !ببند اینو پس:من

 :کشید عمیقی نفس و بست چشماش به.دادم بهش و آوردم بیرون زاشتمو می جیبم توی همیشه که ای پارچه

 !مرسی:سوفی

 .کنم می خواهش:من

 :گفت بشنوم من فقط که جوری آروم خیلی سوفی

 گیره؟ می نقشمون نظرت به:سوفی

 .بیاریم شانس چقدر که داره این به بستگی.نه شایدم آره شاید.دونم نمی:من

 .باشیم اتفاقی هر منتظر باید پس خوب:سوفی

 .بریزه هم به رو ام نقشه ممکنه که چیزی هر.باشیم داشته نظر در رو احتمالی خطر هر باید...اهوم:من

 .توئه با حق.آره:سوفی

 مونده؟ واست انفجاری ی ها توپ اون از چندتا:من

 !باشن تایی پونزده یه کنم فکر:سوفی

 .من مال هم مونده باقی تای پنج و موریا به بده هم رو بعدی ی تا پنج.بردار خودت تاشو پنج.کافیه قدر همین:من

 .نشه متوجه کسی هک دارین برشون جوری یه فقط باشه:سوفی

 باشه؟!کنید شروع رو نقشه من عالمت با رسیدیم وقتی فقط.کنم چیکار دونم می خودم:من

 .مونه می یادم خوب خیلی:سوفی

 کنیم؟ چیکار قراره فهمیدی هم تو!موریا.خوبه:من

 .سرورم بله:موریا

 !ره می پیش خوب کم کم داره چی همه نظرم به!عالیه:من
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 رو کنن می رشد اونجا که نرگسی های گل بوی!رسیم می داریم کنم فکر نزنیم حرف گهدی بهتره اما آره:سوفی

 !کنم می حس

 زودی؟ این به!جدی:من

 !نیست عجیبی چیز اصال بینم می من که اژدهایی این با:موریا

 شروع کارمونو باید برسه زمین به پامون که این محض به.ایه دیگه چیز مهم مسئله اما گه می درست موریا:سوفی

 حاضرید؟ ها شما.کنیم

 !آمادم همیشه که من:من

 !طور همین منم:موریا

 تفنگ سه شبیه چقدر تا سه خودمون کنم می فکر وقتا ؟بعضی!چیه دونید می آخه. دیگه حله پس خوب:سوفی

 !داریم

 !کنم انتخاب گروهمون واسه خوب اسم یه باشه یادم!توئه با حق!آره:من

 !شه می عالی دیگه که باشیم هداشت اسم یه اگه آره: سوفی

 !میایم فرود داریم انگاری.داریم نگه جا همین تا رو بحث بهتره اما تر عالی هم عالی از:من

 به و گرفت می بیشتری شیب لحظه هر اژدها.چسبوندم بود سوفی منو بین که موریا به خودمو محکم و گفتم اینو

 به.کنیم برخورد زمین به نزاشت و کرد باز هاشو بال گهاننا زمین سطح شدنش نزدیک با.شد می تر نزدیک زمین

 :گفت و شد پیاده پوش شنل.اومد فرود و گرفت قرار زمین روی آرومی

 !پایین بیاید!بسه دیگه سواری:پوش شنل

 !کاری طلب قدر این که شیم اژدهات سوار خواست نمی دلمون هم همچین:من

 !برسیم دادگاه به باید پایین بیا زود.ندارم دیگه رو یکی تو به دادن جواب حوصله:پوش شنل

 !نداریم دعوا!بابا باشه:من

 اژدها اون از بعد که بود سوفی نفر آخرین.بیان پایین تا کردم کمک هم موریا و سوفی به و شدم پیاده اژدها از

 بزرگ خیلی.دمکر نگاه بود روم روبه که رنگی سفید ساختمون به.درومد پرواز به و کرد باز هاشو بال دوباره

 بود، شده ساخته رنگ طالیی های بری گچ با که ساختمون نمای.کردم می فکرشو که چیزی اون از تر بزرگ.بود

 خوبی به شده، ساخته کاج چوب از بود معلوم که طالیی بزرگ در.گذاشت می نمایش به رو گیری چشم زیبایی

 در.کردن می کمک ساختمان نمای زیبایی به و بودن شده ساخته سلطنتی سبک به ها پنجره.بود شده تراشیده

 .کنن می محاکمه رو مجرم افراد که جایی نه بودم ایستاده هنری اثر یک مقابل در من واقع
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 نه؟ مگه زیباست:ایستاد کنارم سوفی

 !دونستم نمی من و داشتید چیزا این از شما:من

 !دیدی کجاشو تازه:سوفی

 هست؟ بازم مگه:من

 !بخواد لتد تا!اووووووو:سوفی

 !واقعا:من

 !ندیدی طبیعیشو جاهای!ساختمونه یه فقط اینکه!کردی فکر چی پس:سوفی

 چیزی؟ همچین یا آبشار مثل:من

 !معمولیش نوع از نه اما آره:سوفی

 !ببینمشون دارم دوست:من

 .ببینیشون تا برمت می روز یه شد اگه:سوفی

 !واقعا:من

 .واقعا:سوفی

 نمی و پشتیبانتن و همراه آخر تا که کسایی.داشتم دوستایی همچین که بود بخو چقدر.پوشوند صورتمو لبخندی

 .موریا و سوفی مثل دوستایی.بخوره تکون دلت تو آب ذارن

 :گرفت دست در رو ها زنجیر دوباره و کرد باز رو در پوش شنل

 .تو دبیای خودتون پاهای با خودتون نکشیدمتون دوباره تا شده تموم زدنتون حرف اگه:پوش شنل

 !بدخالق چه!ه ه ه اه:سوفی

 داری؟ چیه؟مشکلی:پوش شنل

 !نداره مشکلی هیچ.نخیر:من

 !خواد می مالی گوش یکم دلش کنم می حس من ولی!واقعا:پوش شنل

 !کن کم شرتو و بده انجام کارتو زودتر!دادگاه ببریمون یا بزنی کل ما با قراره تو!دیگه کن بس:من

 !پررویی خیلی:پوش شنل
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 !نخواه هم خوای نمی بخواه خوای می!هس که ههمین:من

 .برید می سر حوصلمو دارید کم کم! تو برید باشید زود!دیگه بسه:پوش شنل

 !بابا برو:من

 :کشیدم دستش از رو ها زنجیر و گفتم اینو

 !تو بریم!دخترا:من

 :گفت و آورد گوشم کنار سرشو سوفی.گذشتیم ساختمان در از هم دست در دست سه هر حرف این با

 !گرفتی حالشو خوب!بود عالی کارت:سوفی

 .بیام بر پسشون از چطوری دونم می.داشتم کار و سر جونورایی همچین با هم قبال:من

 .کردی می کار ماه یه رایان مثل ای اعجوبه با که نبود یادم.آره:من

 .خوره می بهم حالم اسمشم از حتی:سوفی

 .منم:من

 !ندیدیش که تو:سوفی

 !شنیدم چیزا خیلی بهش راجع اما آره:سوفی

 چی؟ مثال:من

 که داره گاه شکنجه یه که شنیدم یا مخالفانشه سرای از پر که داره انباری یه اون گن می.ترسناک چیزای:سوفی

 !کنه می شکنجه اونجا اسیراشو

 منم تخواس می اون!سوفی شه نمی باورت. بود ترسناک واقعا.دیدیم رو گاه شکنجه اون من که بگم باید: من

 !گرفتی می تحویل جسدمو باید حاال تا بودم نکرده غش اگه!کنه شکنجه

 ......ولی بودی گفته بهم.آره:سوفی

 !طرفه این از راه!!!خانما:پوش شنل

 !لعنت معرکه خرمگس بر:سوفی

 .گیرم می نشنیده حرفتو:پوش شنل

 !عزیززززززز تلخه واقعیت!دیگه مگسی خر خوب!شدی نارحت!اوا:سوفی
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 !وقت یه نشه خسته فکت:وشپ شنل

 .طرفه کدوم از راه بگو فقط باشی، من فک نگران خواد نمی تو:سوفی

 .بیاید دنبالم:پوش شنل

 یکم منم شد می باعث این و اومد می نظر به نگران موریا.شدیم کشیده دنبالش هم ما و رفت خودش حرف این با

 :بشم نگران

 شده؟ چیزی!موریا:من

 !نیست درست زیچی یه کنم می حس:موریا

 چیه؟ منظورت:من

 !زنه می شور دلم یکم فقط دونم، نمی:موریا

 !نمیوفته اتفاقی باش مطمئن.نکن توجه بهش زیاد:من

 .کنم می خودمو سعی:موریا

 ایستاده در کنار نگهبان دو.ایستاد بزرگ رنگ کرم در یه روی به رو پوش شنل.شد خیره معلومی نا نقطه به و

 دوباره لحظه چند از بعد.رفت داخل و کرد باز رو در سرباز همون که گفت چیزی شون ییک به پوش شنل.بودن

 :گفت و برگشت

 .داخل برید تونید می:سرباز

 !تو برید(ما به رو و)باشه:پوش شنل

 میای؟ خودتم:من

 .شمام وکیل من.آره:پوش شنل

 !بگذرونه خیر به خدا!وکیلمون:من

 !تو برو و نزن اضافه ور:پوش شنل

 !تو بریم!ها بچه.رفتم بابا خوب یلیخ:من

 ما شدن وارد با.برد داخل به و گرفت رو موریا منو دست و کرد دراز پوش شنل واسه زبونشو سوفی من حرف این با

 .داد می جوابشو یکی اون و گفت می چیزی دیگری گوش در کس هر.شد ایجاد زیادی همهمه دادگاه مجلس به

 :گفت و ایستاد کنارم پوش شنل
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 !ادبه بی خیلی دوستت دونستی می:پوش نلش

 چطور؟.آره:من

 .لیا بکنی حالش به فکری یه بگم خواستم می آخه:پوش شنل

 کجا از اون!اون.بودم حرفش کف تو هنوز من اما نشست خودش جای سر و شد دور.شد دور کنار از و گفت اینو

 چطوری اون پس مامورا نه و نگهبانا نه.بودم نگفته کس هیچ به اسممو حاال تا من!لیاست من اسم دونست می

 !آورده در فرشته یه شکل به خودشو که شیطانی!شیطانم یه من دونه می اون یعنی فهمیده؟این اسممو

 بفهمه؟ تونسته چطوری آخه فهمم نمی واقعا

 :بیرون شدم پرت سواالتم لیست از نگهبانا از یکی صدای با

 !شه می شروع االن دادگاه ینیدبش جاتون سر برید!نفر سه شما!هی:نگهبان

 .ریم می االن!باشه.باشه:من

 جایگاه که بود جایگاه سه مون رو به رو. نشستیم هرسه.کشیدم صندلیمون تا و گرفتم رو موریا و سوفی دست

 سمت جایگاه پیر نسبتا خانم یه و چپ سمت جایگاه سال میان مرد یه.رسید می نظر به تر بلند بقیه از وسط

 تا یافتیم حضور اینجا ما!آقایان و ها خانم!اهم اهم:گفت و کرد ای سرفه تک سال میان مرد.کرد شغالا رو راست

 به ملکه باید اون از قبل...اما برسونیم عملشون سزای به و محاکمه داشتن دولت اموال برداشت قصد که نفر سه

 ایشون تا کنم می اعالم تنفس دقیقه چند من پس بشه اجرا رسمی صورت به دادگاه تا بیارن تشریف قاضی عنوان

 !بیارن تشریف

 نفس درست تونم نمی کردم می حس اما بود شده چم دونم نمی.بست یخ قلبم انگار ملکه کلمه شنیدن با

 قلبم روی دستمو.بزنه بیرون و بشکافه اونو داشت امکان لحظه هر و کوبید می سینم به فراوان باشدت قلبم.بکشم

 .بمونم اونجا هم لحظه یه خواستم نمی فقط جوری چه نبود مهم.کنم فرار محل اون از داشتم دوست.گذاشتم

 :شنیدم چپم سمت از رو موریا صدای

 خوبه؟ حالتون شما!بانو:موریا

 !خوبم...آره..آ...آ:من

 مطمئنید؟:موریا

 !شم می خوب نباش نگران.شدم جوری این خالیه معدم چون.نیست چیزی آره:من

 !امیدوارم:موریا
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 .گفت بهش چیزی و ایستاد میانسال مرد کنار سربازی لحظه همون در.شد خیره رو به رو به دوباره و گفت اینو

 دادگاه نظم لطفا!هستن در پشت ملکه:گفت حاضران به رو بعد و داد تکون دوبار باشه اینکه عالمت به سرشو مرد

 !کنیم می بیرونش بشه نظمی بی باعث که کس هر.کنید رعایت رو

 اما چرا دونستم نمی.بستم چشمامو در شدن باز با زمان هم.داد تکون کنن باز رو در اینکه عالمت به دستشو و

 حرفی هیچ بدون و داشتم نگه بسته چشمامو طور همون پس ببینم رو در پشت شخص اون نداشتم دوست انگار

 .کردم خم سرمو

 می حس.بود نمایان خوبی به ها قدم این در صالبت و غرور.شد انداز طنین مجلس در محکمی های قدم صدای

 بیشتر چشمامو.بود من توان از خارج درکش که بود ای دیگه حس شاید یا ناتوانم ها گام این صاحب برابر در کردم

 چیزی یه از انگار!نه هم و ببینم رو ملکه یا فرد این داشتم دوست هم.کردم خم بیشتر سرمو و دادم فشار هم به

 .شه می برداشته زندگیم حقیقت از پرده چشمام کردن باز با گفت می بهم حسی یه اام داشتم وحشت

 :پیچید گوشم تو سوفی ی زده حیرت صدای

 !توئه شبیه چقدر اون!لیاااااااا!وااااایی:سوای

 قفل انگار.بود شده سلب ازم هم کردن فکر قدرت حتی اون دیدن با.کردم بلند سرمو ناگهان حرف این شنیدن با

 اون و دیدن می چشمام فقط لحظه اون در.مثقالیم دو زبون نه و بدم تکون پاهامو و دست تونستم می نه.بودم شده

 گرفتم پام از که نیشگونی با اما بینم می خواب دوباره دارم کردم فکر!شد نمی باورم!رو نفر یه فقط هم ها چشم

 نه و صداس یه نه دفعه این.ایستاده من قدمی چند در درست!اینجاست االن اون!واقعیه یکی این....نه که فهمیدم

 و مو رنگ همون با!چهره همون با...هام خواب زن!بینمش می واضح دارم االن من و واقعیشه خود!خیالی تصویر یه

 :کرد شروع و نشست بود قاضی به مربوط که جایگاهی در سفید-آبی براق لباس همون با

 .متشکرم شما از و خرسندم بسیار عدالت مهد این در شما دیدار و اجتماع از!سرزمینم مردم بر درود:ملکه

 بدون جرمی هیچ دانید می و دارید آشنایی قوانین با ها فرشته سرزمین و انجلند مردم شما ی همه....خوب

 این مجازات از خواهم می بار اولین برای...من....اما دهد پس را کارش تاوان باید متخلف و ماند نمی باقی مجازات

 !بگذرم تن سه

 هم گوش در چیزی کدوم هر مردم(.شلوغی از کنایه)شد کنده جا از ناگهان به دادگاه مجلس ملکه حرف پایان با

 !بشن اعدام باید اونا!عدالته وضع چه این:زدن می فریاد خودشونو نارضایتی آشکارا هم برخی و کردن می پچ پچ

 !یدکن اعدام رو اونا باید شما اونه با حق آره:

 !بشن اعدام باید درسته:

 ......اعدام..... اعدام....اعدام:شدن هماهنگ هم با صدا یک همه و
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 تق...تق..تق:آورد در صدا به رو بود میزش روی که ای چوبی چکش مجلس نابسامان اوضاع دیدن با مردمیانسال

 سر لطفا!شید می غرامت پرداخت به ورمجب وگرنه نریزید بهم رو دادگاه نظم!کافیه:گفت بلند صدای با اون از بعد و

 !بشینید جاهاتون

 جرات کسی.بود گرفته دربر رو سالن سنگینی سکوت.نشستن جاهاشون سر همه و خوابید همهمه مرد باصدای

 :شکست رو سکوت ملکه خود......باالخره.نداشت زدن حرف

 باشید آسوده. هست فرمان این در لحتیمص قطعا!کنم نمی باشد شما زیان به که کاری من!مردمم باشید آرام:ملکه

 زمان در تا باشید صبور اندکی پس ندارید آگاهی آن از شما که دانم می چیزی من!نگردانید بر روی امر این از و

 !سازم آشکار شما بر را آن خود

 :زد لبخند و شد خیره من به بعد و

 !گردد معین ما بر موضوع و یمبشنو را زیبا فرشته این سخنان تا بگذارید آن از پیش اما:ملکه

 .وایسم اونجا تا کرد اشاره و داد سوق متحم جایگاه طرف به دستشو

 بلند جاش از هم پوش شنل.ایستادم جایگاه در و شدم بلند جام از کردم می حس خودم در که ای ناتوانی تمام با

 :کرد می نگاه منو خاص لبخند یه با ملکه.ایستاد من از تر پایین و شد

 !ای کرده را کار این چه برای و چرا که بدانم دارم دوست اما ببخشم را گناهت خواهم می اینکه با:کهمل

 !شماست پیش جوابش که دارم سواالیی یه منم اما:من

 !بده مرا سوال پاسخ فعال رسید خواهیم نیز تو سواالت به:ملکه

 !کنه همراهیم وکیلم دم می ترجیه:من

 !لطفا کنید شروع!وکیل جناب...خوب.کنیم می طور همان باشی لمای که گونه هر.باشد:ملکه

 !سرورم البته:پوش شنل

 .بگو دوستاتو و خودت اسم اول:گفت من به رو بعد و

 !کیسیه اسمش( موریا)یکی اون و(سوفی)لوریه اون. آنام من....خوب خیلی:من

 :گرفت مطرف به اشارشو انگشت و برداشت جلو به گام یک پوش شنل من حرف این با

 !گی می دروغ داری تو!دروغه:پوش شنل

 !شنیدی که بود همینایی اسمامون.گفتم حقیقتو...من:من
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 !کنم نمی فکر طور این من اما!واقعا....هه:پوش شنل

 کرد ظاهر دستش در شمشیری هنگام همون در. ایستاد متحم جایگاه در من کنار و اومد باال ها پله از و گفت اینو

 :تگرف گلوم زیر و

 !دونستی می!لیا شدی دروغگو خیلی:پوش شنل

 !کنی؟ می...چیکار داری..دا...د...تو: من

 !نه آناس اسمت که:پوش شنل

 اینه؟ غیر.... مگه:من

 !آره!نه کنی فرار اینجا از بودی کشیده نقشه االن حتما!اینه غیر آره:پوش شنل

 دونی؟ می کجا از تو...تو...تو:من

 !نیستم رایان.... اسمنشن رو تو اگه من:پوش شنل

 .کرد تپیدن به شروع وار دیوانه قلبم سرخش چشمای ی دوباره دیدن با.برداشت سرش از رو شنل و گفت این

 بار یاد و ترسوند می منو که وقتایی.کردیم می دعوا هم با که وقتایی.افتادم بودم پیشش که روزایی یاد به لحظه یه

 به با اما شده تنگ کردنا کل کل و ها دعوا اون برای دلم کردم حس لحظه یه.زدم خنجر بهش پشت از که آخری

 :شدن زده پس افکار تمام آورد سرم به که هایی بال آوردن یاد

 .بشه پیدات زدم می حدس:من

 !شده پیدام که حاال:رایان

 خوای؟ می چی من جون از:من

 .زندگیتو:رایان

 .شدیم خارج جایگاه از و داد هلم جلو به و فتگر پشت از بازومو و چسبید تر محکم رو شمشیر بعد و

 !!شود خارج اینجا از نگذارید!!! کنید دستگیرش! نگهبانان:کرد اشباع رو سالن ملکه صدای لحظه درهمون

 ورد یه ملکه.ساختن زخیم حلقه یه دورمون و بردن یورش ما سمت به سالن در حاضر سربازان تمام ملکه فرمان با

 .بشه مسدود فرار راه تنها شد باعث کار این.شه منتقل نتونه کسی تا بود پورت تله کننده لباط احتماال که خوند

 توی قدرتشو تمام و بود دیده تنگ رو عرصه لحظه اون در.کرد می بیشتر گلوم به شمشیرشو فشار لحظه هر رایان

 .بود ریخته شمشیرش
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 را شکستت و کن رها را دختر آن...پس نداری این جز راهی تو!تاریکی پادشاه شو تسلیم:داد بانگ دوباره ملکه

 !بپذیر

 !!!!!!!هرگز:رایان

 !مایلی که طور هر!باشد:ملکه

 .......گراندالی ملیساسیم:اوراد خوندن به کرد شروع بعد و

 می سر دستش از آروم آروم داشت شمشیرش.شه می شل داره کم کم رایان دست کردم حس اوراد شدن شروع با

 :افتاد یتنها در و خورد

 !کشه می تیر داره سرم!کوفتیه چه دیگه این:رایان

 می داره سرم!نخونش دیگه!کافیه!کافیه!کن بس:زدن نعره به کرد شروع.گرفت سرشو دستش دو با و کرد رها منو

 !لعنتی نخونش گم می!ترکه

 می خواهش:نالید عجز با و زد زانو رایان. داد ادامه خوندن به اون های فریاد به توجه بدون ملکه اما

 ........نخو!نخونش!رم می می درد از دارم!نخونش!کنم

 :کشید ورد خوندن از دست ملکه.شد بیهوش لحظه همون در و

 !نکند فرار باشید مواظب.ببرید مخصوص زندان به را آن:ملکه

 :کردن بلند رو رایان سرباز دو

 !سرورم شود می امر اطاعت:باهم سرباز دو هر

 اونا خروج گر نظاره و ایستادم جا همون مبهوت و مات من و کردن خارج دیگه سرباز ندچ کمک با رایانو

 ماجرای یه بین کردم می احساس.بگیرم تصمیم یا کنم فکر درست تونستم نمی.نبود درک قابل برام واقعا.شدم

 .شد می فاش داشت کم کم درش نهفته راز که ماجرایی.افتادم گیر مبهم و عجیب

 سینه به و گرفت آغوش در سرمو بعد کرد وارد خفیفی فشار و گذاشت شونم روی دستشو.یستادا کنارم سوفی

 :فشرد

 ازش برو خودت خاطر به! ایم خسته اتفاقات این از همه!شدیم گیج همه ما!شدی گیج دونم می!لیا دونم می:سوفی

 !کن خالص ساله چندین درد این از خودتو و بپرس رایان از برو!ما خاطر به طور همین و بپرس

 :شم می خفه دارم کردم می حس.بود گرفته گلومو بغض

 !نشم بیدار هرگز و بخوابم خواد می دلم!بدم ادامه تونم نمی دیگه!خستم من!من!من!سوفی(:بغض با)من
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 دیگه!هات سال و سن هم ی بقیه مثل کنی، زندگی باید تو!فهمی می!کنی فکر مرگ به نباید تو!هیسسسس:سوفی

 !باشه!بزنی حرفا این از نشنوم

 !فهمی نمی!سوفی فهمی نمی!کشم می دارم چی فهمیدی می بودی من جای اگه:من

 !لیا باهاتم آخرش تا!کنم می درکت کن باور!فهمم می:سوفی

 !دارم رو تو که شانسم خوش خیلی من:من

 !لنگه کارت من بدون تو!کردی فکر چی پس:سوفی

 :برداشتم سینش رو از سرمو و خندیدم آروم

 !دیوونه دیوونتم:من

 !!!خوشگللللل عاشقتم منم...سوما.نچسبون من به ها وصله این از....دوما.خودتی دیوونه...اوال:سوفی

 !!!!شدههههههه عاشقم کی ببین!وای:من

 :گفت و کرد پهلوم نثار ای ضربه مشت با

 !نیستی هم ای تحفه همچین!نداره برت خیاالت!هوی:سوفی

 !گیرم می حالتو که موقش به!کن خالی خودتو و بگو!بگو!خانم سوفی باشه:من

 ؟!دونستی می!کرده گل بازجوییم حس فعال اما رسیم می هاشم اونجا به:سوفی

 !جدی!اووووو:من

 !بگیرم ازش رایانو از بازجویی اجازه خوام ملکه؟می پیش بریم.جدی.آره:سوفی

 .بریم.باشه:من

 .بریم:سوفی

 :ایستادیم ملکه روی روبه.افتادیم راه بود ایستاده ملکه که سمتی به هم دست در دست دو هر

 ......ما. ملکه بر درود:سوفی

 از پرده که رسیده آن زمان انگار.دارید درخواستی چه دوتن شما که دانم می:کرد قطع حرفشو ملکه گهان نا

 !برد خواهم زندان به را شما!بیاید من دنبال به...خوب بسیار.گردند آشکار ها راز و شود برداشته حقیقت

 .شدیم کشیده دنبالش به متقابال هم ما و کرد حرکت در سمت به ملکه.زدیم لبخند حرف این شنیدن با سوفی منو
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 شد می باز راز این(جعبه)حقه باالخره که شد نمی باورم.داشتم استرس.کشیدم عمیقی نفس سالن از خروجمون با

 این و چیه نیست معلوم که ماهیتی.ماهیت تفاوت این از سرگردونی.شدم می راحت سرگردونی این از من و

 !کرده درگیر منو ذهن که هاست سال مجهوالت

 دستشو و ایستاد در روی به رو.بود آهنی در یه اون روی به رو و داشت شیب کمی که شد راهرویی وارد ملکه

 رفت کنار و شد باز هم از تقی صدا با در ناگهان.گفت لب زیر چیزی و بست چشماشو.گذاشت روش

 های حفاظ سلول هر.اومد می پیشرفته زندان یه نظر به اونجا.کردیم حرکت سرش پشت هم ما و شد داخل ملکه

 که نبود عجیب پس کرد می ممکن غیر موجودات ترین قدرتمند برای رو فرار که داشت مغناطیسی و الکتریکی

 آزادیشون که بودن اسیر کوچک چه و بزرگ چه اییه هیوال سلول هر درون.کردن زندانی اونجا رایانو مثل کسی

 اول قسمت.بود شده تقسیم بخش سه به زندان....درواقع.کرد می حروم مردم بر رو خوراک و خواب قطع طور به

 دوم قسمت.بودن شده دستگیر انجلند مرز به حمله خاطر به احتماال که بودن ایولندی خوار خون های هیوال

 برای جدی خطر یه و داشتن شهرت سیاه جادوی از استفاده خاطر به که جادوگرانی.دبو سیاه جادوگران مختص

 و بینهایت نیروی که موجوداتی.بود شده ساخته قدرت ابر موجودات برای سوم قسمت.شدن می محسوب ابعاد کل

 و دراومد آب از درست حدسم.باشه شده زندانی قسمت این در باید رایان احتماال که دارن انگیزی شگفت قدرت

 طرف به دستشو و ایستاد سلولش روی به رو ملکه.دیدم سوم قسمت های سلول از یکی توی دقیقا رو رایان

 خارج ازش رو رنگی آبی کلید و برد جیبش درون دست نگهبان.کرد دراز بود ایستاده سلول در کنار که نگهبانی

 های حفاظ شد باعث این و کرد قفل وارد رو لیدک.ایستاد قفل روی به رو و گرفت نگهبان از رو کلید ملکه.کرد

 دستش دو بین سرشو و نشسته زمین روی خاصی حالت یه با. بشه دیده تر واضح رایان و برن بین از الکتریکی

 از قبل و شدم قدم پیش.بود هویدا زمین روی گرفتش ضرب پاهای از این و اومد می عصبی نظر به.بود داده قرار

 .میام منم باش منتظر حیاط توی تو:گفتم سوفی به رو.شد وارد من سر پشت هم ملکه.مشد سلولش وارد ملکه

 .رفتم من پس.باشه:سوفی

 .رفت و شد ناپدید

 :زدم زانو زمین روی رایان روی به رو و رفتم جلو

 !بگی من به رو چیزا سری یه نیست وقتش نظرت به!رایان خوب:من

 :گفت من به خیره و کشید بیرون دستاش بین از سرشو

 !بهترن من از جواباش اون پرسی؟مطمئنا نمی اون از چرا خوب:رایان

 :چرخید ملکه طرف به سرم.کرد اشاره بود ایستاده ملکه که ای نقطه به سرش با و

 ملکه؟:من
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 بهت وقت هر چرا بدونی خوای نمی!گذشت بزرگی اون به ه*ا*ن*گ از که شد چطور بدونی خوای نمی.آره:رایان

 خودت از رو سواال این حاال تا!کنه می حمایتت قدر این چرا که بدونی خوای نمی!زنه می لبخند نهک می نگاه

 پرسیدی؟

 برسی؟ چی به حرفا این از خوای می:من

 .بگه خواد می االن اون که چیزی به:رایان

 بگه؟ چی خواد می اون مگه:من

 :داد قرار مخاطب رو ملکه من جای به

 بیچارت دختر به خوای نمی!کنی فاش سینته توی ساله 16 که رو رازی خوای نمی!گیب بهش خوای چیه؟نمی:رایان

 !هان!گفته دروغ بهش بهت راجع عمر تمام ابلیس اون که!کشی می نفس هنوز بگی!ای زنده که بگی

 !دیگه بگو د

 هم کنار در رو مناسب کلمات خواست می انگار.گرفت پایین سرشو و بست چشماشو.کشید عمیقی نفس ملکه

 می احساس.بشه روشن واسم چیز همه جمله دو یکی با نداشت امکان. بودم تر حیران همیشه از من اما بچینه

 که بود این مثل!باشن گذاشته تهی عالمت روش به رو که ای معادله یا سوخته گزینه یه.توخالیم جسم یه کردم

 .باشن شده سرکوب ارادیم های توانایی تمام

 :شد خیره من به و کرد باز چشماشو باالخره بود مادرم صطالحا به که کسی یا ملکه

 خوب.ملکه یه تا کنم ایفا رو مادر یه نقش االن باشه بهتر شاید.نزنم حرف رسمی باشه بهتر کنم فکر..خوب:ملکه

 کنم؟ شروع کجا از داری دوست!لیا

 !افتاده اتفاقاتی چه برم و ردو بفهمم من تا بده توضیح من به فقط دونی می خودت که جا هر.دونم نمی:من

 جنگی ها فرشته و شیاطین سرزمین بین پیش ها سال.کن گوش خوب پس کنم، شروع اول از باید انگار پس:ملکه

 شدن کشته شیاطین و ها فرشته از خیلی جنگ اون در.نبود ها کشته از ای پشته جز چیزی حاصلش که شد آغاز

 بین در.بود جنگ شروع عامل خودش و بود گذشته شدنش رانده از سالی هزار حدود ابلیس زمان اون البته که

 پیروزی با جنگ اون آخر در و شد زخمی ابلیس توسط که کرد می مبارزه هم شاهزادشون ها فرشته سپاه

 .شد همراه شیاطین

 رود نارک سبز سر جنگلی در رسید زمین به که زمانی.بده التیام زخمشو تا برد پناه زمین به هم زخمی شاهزاده

 انگیزی دل صدای محو که بود نبرده آب در دست هنوز اما بده شو و شست جراحتشو تا نشست آب پر ای خونه

 صدا منشا انگار.رسید ای کلبه به رفتن راه کمی از بعد.کرد دنبال رو صدا بود برداشته که زخمی به توجه بی.شد
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 آنچه کرد نگاه.کرد نگاه رو کلبه درون پنجره راه از بود بریده رو امونش کنجکاوی که شاهزاده.بود کلبه درون

 باره یک به رو مردی هر دل که آب زاللی و پاکی به و پری زیبایی به بود انسانی کلبه درون.شد شد می نباید

 شد انسان عاشق دل صد نه دل یک و نبود مستثنا قاعده این از هم شاهزاده.برد می و کند می طوفان همچون

 بعد سپس.شد دلبسته اون به بود ندیده شاهزاده زیبایی به موجودی حال به تا که هم دختر و شد کلبه وارد..پس

 .شدن آرتیمیس نام به فرزندی صاحب و کردن ازدواج دو اون.اومد انجلند به شاهزاده با همراه زخم مداوای از

 تازه بویی و رنگ خترشوند تولد خاطر به دو اون زندگی.بودن خوشحال آرتیمس تولد از همسرش و شاهزاده

 تر بزرگ و بزرگ کوچک آرتیمیس زمان مرور با کم کم. بود شده برابر چند بینشون عشق و محبت و بود گرفته

 دلسوز و مهربان بود دختری رسید سالگی 18 سن به که زمانی.کرد رشد مادرش و پدر چشمان برابر در و شد

 می فرق یا هستن انجلند مثل آیا!چطورین دیگه های دنیا بدونه که این برای کنجکاوی.کنجکاو زیادی کمی والبته

 درگیر رو آرتیمیس فکر شب و روز که بودن سواالیی سواالت این!یانه هستن ها فرشته مثل موجوداتشون یا کنن

 تغییر کل به سرنوشتشو که تصمیمی.گرفت اشتباه کامال تصمیم یه و داد کف از طاقت که جایی تا کردن می

 پادشاه و ملکه زمان اون در که همسرش و شاهزاده و بشه برگزار گزاری شکر ساالنه جشن بود قرار شب دافر.داد

 تا بود جوان آرتیمیس برای فرصت بهترین این و کردن می پیدا حضور مردم میان باید فرزندشون همراه به بودن

 به که زمانی.رفت رفت، می نباید که ییجا سمت به و کرد استفاده مردم شلوغی از پس.بزنه شیاطین مرز به سری

 پشت دیگه اونا دیدن با.کرد نگاه بود ندیده حال به تا که موجوداتی به و شد پنهان درختی پشت رسید مرز لب

 ای فاجعه چه باعث کارش این کنه فکر که این بدون تر جلو و تر جلو.رفت تر جلو و نکرد راضیش وایسادن درخت

 مرز لب مرزی نگهبانای به توجه بی و بیوفته براش ممکنه اتفاقی چه بشه دستگیر اگه که دونست نمی.شه می

 تنهای.بود تنها حاال آرتیمیس.کردن محاصر دورشو و بردن هجوم طرفش به فرشته یه بادیدن نگهبانا.ایستاد

 بی لحظه اون در. خودش و بود خودش فقط.باشه قلب قوت براش که مادری نه و بده نجاتش که بود پدری نه.تنها

 اما.داده انجام رو احمقانه کار این چرا که فرستاد می لعنت خودش به و کرد می حس وجودش تمام با رو کسی

 می کشون کشون ابلیس قصر تا و زنه می بند دست بهت شیطان یه که وقتی داره سودی چه پشیمونی دیگه

 .برتت

 برای پشمونی!نکشتت که کنی التماس بهش بزنیو نوزا ابلیس جلوی کنن می مجبورت وقتی داره سودی چه واقعا

 !داره ای فایده چه شه می متحمل رو گزافی بهای جبرانش و افتاده اتفاق که چیزی

 شب همون در انجلند های مرز سمت به آرتیمیس هویت فهمیدن با ابلیس!گذشته کار از کار که وقتی ای فایده چه

 پیش جوری روند این.شدن یتیم هم ها خیلی و دیدن عزیز داغ ها خیلی.شدن کشته ها خیلی.برد هجوم جشن

 ای فداکاری چه و کنه مردمش فدای فرزندشو شد مجبور پدر که ای معامله.شد معامله به مجبور پادشاه که رفت

 .....و بشه حاکم سرزمین دو بر صلح دوباره تا بیاره در ابلیس همسری به دخترشو شد مجبور اون!این از تر باال

 من؟ آرتیمیسی؟مادر همون تو و:من
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 .درسته.آره:آرتیمیس

 !بقیش...خوب:من

 چرا؟ دونی می پذیرفت پدرمو پیشنهاد هم اون و داشتم زیادی منافع ابلیس برای من:آرتیمیس

 چرا؟:من

 هم شد می باعث این که انسان یه و فرشته یه از بودم ترکیبی من.نبودم معمولی ی فرشته یه من چون:آرتیمیس

 می باشه داشته فرزندی ازمن اگه که دونست می خوب اون.رو ها انسان هم و باشم داشته رو ها فرشته یویژگ

 داره رو گروه سه هر قدرت که کسی!شه می متولد نسل سه ادغام از که فرزندی.بگیره دستش در رو دنیا تمام تونه

 دخترک!تو!لیا بودی تو فرد اون و بسازه شکل بهترین به اونو یا کنه نابود رو سرزمین چهار تونه می که کسی.

 !من ی لیا!من داشتنی دوست و شیرین

 داره؟ حقیقت زنی می که حرفایی این و منی مادر تو که کنم کنم؟باور باور مزخرفاتو این من خوای می تو و:من

 !کردی؟ توجه داری که هایی نیرو به!منی شبیه چقدر ببین!کن نگاه خودت کنی؟به باور خوای نمی چرا:آرتیمیس

 !دارم شک هنوزم من...خوب..خوب:من

 !دونه می چیو همه اونم!بپرسی رایان از تونی می:آرتیمیس

 صاف حالت به دیگشو پای و کرده خم صورت به پاشو یه.کردم نگاه بود نشسته که سمتی به.کرد اشاره رایان به و

 فعالیت به شروع دوباره قلبم دیدنش با.بود ادهد تکیه دیوار به سرشو و بسته چشماشو و بود کرده دراز زمین روی

 روش به رو.بودم شده جوری این دادگاه تو دیدنش از بعد که دونستم می اینو اما بود شده چم دونم نمی.کرد

 :زد گره هم در ابروهاشو و کرد باز چشماشو.زدم پاش به لگد یه و ایستادم

 !اندازی می جفتک چرا!چته!هوی:رایان

 گه؟ می راست اون ببینم بگو دوما.بفهم هنتود حرف اوال:من

 .دزدیدم که بود هات نیرو همین واسه رو تو من که فهمی می کنی دقت اگه.راسته همش.آره:رایان

 .توئه با حق.درسته:من

 .دونی نمی تو که هست ای دیگه چیزای البته و:رایان

 چیه؟ اون و:من

 شنیدی؟ ها انسان ی"لوامه و "اماره نفس به راجع چیزی:رایان

 چی؟ که ،خوب کردم کمک اماره نفس به و جنگیدم لوامه نفس با خودم عمر یه من.آره خوب:من
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 .داری همونا شبیه چیزی یه شیطان و فرشته خون ترکیب و هاته رگ توی که انسانیی خون خاطر به تو آخه:رایان

 !فهمم نمی منظورتو:من

 !باشن زده رفح باهات اونا شدی تبدیل چون کردم می فکر:رایان

 !هاست ستاره همون اونا از منظورت که نگو:من

 شیرین لحظه یه در ممکنه.شن می وجودت در شخصیت اختالف جور یه باعث اونا!همونه منظورم دقیقا:رایان

 .باشه نداشته وجود درونت سیاهی جز چیزی بعد لحظه چند ،ولی باشی داشته رو افکار ترین

 .بودن گفته بهم خودشون.نستمدو می حدی تا ایناشو خوب: من

 .شه حالیت تو تا کنم پاره گلومو من نیست نیازی دیگه بهتر چه خوب:رایان

 کردی؟ شروع باز تو:من

 !ده می حال خیلی تو با کردن کل کل کنم اعتراف باید.آره:رایان

 ده می حال یچ که فهمی می کردم خفت خودم دستای با وقتی!هان ده می حال من با کردن کل کل که!جدی:من

 !ده نمی چی و

 .نداری عرضشو:رایان

 تونم؟ نمی کنی می فکر چرا:من

 .شه می نابود انجلند بیاد من سر بالیی اگه چون:رایان

 چی؟ واسه وقت اون!ببخشید:من

 که دونی می بهتر خودت!نگهبانه و سرباز از پر که دادگاهی تو ندازم می خودمو الکی من کردی فکر تو!ببینم:رایان

 !کنم نمی حماقتی همچین من

 چی؟ پس:من

 کافیه فقط.ایولند مرز پشت دیگش دوم یک و انجلنده های مرز پشت تاریکی لشکر دوم یک االن همین:رایان

 !کنن حمله اونا بدم دستور تا بخوره من به دستت

 کردی؟ چیکار تو..تو..تو:من

 !چیه مگه:رایان

 !برگردونی ایولند مرز از تو سربازا باید تو:من
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 چی؟ واسه:رایان

 !برگردن زنده تونن نمی شونم یکی!انفجاریه های تله از پر مرز اون!دیوونه:من

 !!نگفتی؟ قبال چرا!!!چی:رایان

 !گذره می چی دیوونه توی سر تو بدونم ندارم غیب علم که من:من

 !نمونده باقی شونم یکی حتما حاال تا پس!وای:رایان

 !مونه نمی زنده کسی دیگه بار این و ندازه می راه عیار تمام جنگ یه بارهدو ابلیس احتماال!اون از تر بد:من

 و صغیر به اون!گذاشت دست روی دست و نشست شه نمی!کنیم پیدا حلی راه و کنیم فکر باید پس:آرتیمیس

 !کنه نمی رحم کبیر

 .ها بدی به کننده دعوت نفس:اماره نفس

 (.وجدان)ها بدی ی کننده سرزنش نفس:لوامه نفس

 !مونه می راه یه فقط کنه حمله دوباره بخواد واقعا ابلیس اگه....خوب:من

 چیه؟ راه اون لیا چیه؟بگو راه اون:آرتیمیس

 .اتحاد:من

 !بدی؟ توضیح بیشتر شه اتحاد؟می:آرتیمیس

 نجات سرزمینو دو هر شه می طوری این فقط!هاست فرشته و تاریکی سرزمین اتحاد منظورم!واضحه خوب:من

 !داد

 !نیستم من!عمرا:یانرا

 از ابلیس.کردن حمله ایولند مرز به که بودن تو های نیرو این!ای معرکه این وسط درست تو!نباشی تونی نمی: من

 !بفهم!رایان گذره نمی خونت

 !کنم نمی یکی شما با هامو نیرو بمیرم اگه حتی من:رایان

 نه باشیم سرزمینامون ی آینده فکر به باید!دیوونه نیست لجبازی و لج وقت االن! شقی کله چون:من

 !داری خود جای دیگه که تو! کنم کمک خوام می و گذشتم دیگم چیزای و قصر ساختن از منم حتی!ببین!خودمون

 !بیرون بیام موش سوراخ این از خوام می قبلش اما کنم فکر باید:رایان

 !کنی فرار ممکنه!شه نمی:آرتیمیس
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 !کنم نمی فرار باش مطمئن پس گیره من پای وسط این گی نمی مگه:رایان

 کنم؟ اعتماد بهت باید یعنی:آرتیمیس

 بخوام که این به برسه چه کنم نمی فکرم اتحاد به باشم زندانی اینجا من تا که بدون اینو ولی دانی خود:رایان

 !بدم انجامش

 چی؟ کنی فرار اگه:آرتیمیس

 فهمیدی؟!!کنم...می...ن فرار!که گفتم:رایان

 !کنی فرار اگه حالت به وای اما کنم می آزادت.شهبا:آرتیمیس

 !کنی می تکرار هی چرا!بابا خوب خیلی:رایان

 !کرد اعتماد شه نمی تو به چون:من

 !لیا نه!کنیم حلش باهم باید که دارم حسابایی خورده یه تو با من.....راستی!شناختی منو خوب پس:رایان

 .زنی می حرف چی به راجع دونم نمی:من

 .رسم می حسابتو موقعش به صورت هر در ولی دونی می هم وبخ:رایان

 :گفت ملکه به رو و شد بلند جاش از بعد و

 آزادم؟ االن من:رایان

 !همینه آزادیت شرط.بشی خارج انجلند از بذارم تونم نمی اما.آزادی.آره:آرتیمیس

 خورده سری یه باهاش.که فتمگ.بگیرم قرض دخترتونو لحظه چند خوام می قبلش فقط قبول.نعمته همینم:رایان

 !بشه حل باید که دارم حسابایی

 .نداره مشکلی گردونی برش سالم بدی قول اگه:آرتیمیس

 .کنم می خودمو سعی.باشه: رایان

 .ببریش تونی می پس:آرتیمیس

 .خوب خیلی:رایان

 .بده دستتو:گفت من به رو بعد و

 .دم نمی:من
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 .بده:رایان

 !دم نمی:من

 !!لیا بده دستتو گفتم:رایان

 .کرد پورت تله بعدش و بست چشماشو.گرفتم دستشو و کنم مخالفت نتونستم دیگه زد که دادی با

 :نشست کوچکی سنگ تخته روی و گرفت فاصله ازم قدم چند رایان.شدیم ظاهر فارست گرین جنگل توی

 چرا؟:رایان

 چی؟ چرا:من

 تی؟انداخ هم جون به آبتینو منو کردی؟چرا کارو اون چرا:رایان

 !باشم اسیر قصر اون توی زندانی یه مثل خواستم نمی!نداشتم ای دیگه راه چون:من

 !بری داری دوست که جا هر تونستی می!نبودی اسیر تو:رایان

 !فهمی می!بدم انجام هم رو تو های دستور بودم مجبور اما!آره:من

 ؟!درسته!کنی فرمانروایی خودت واسه خواستی می پس.....هه:رایان

 .دیگران نه کنم کار خودم واسه داشتم دوست اما صورت اون به نه:من

 تو فرار باعث من گفت!گفت؟ بهم چی دونی می!کرد رها منو آبتین تو خواهی خود خاطر به دونی می اما:رایان

 !بمونی اینجا خواستی نمی که منه تقصیر گفت می!بودم

 اینه؟ غیر مگه:من

 بهت که بودم من این!کنم شکنجه رو تو خواستم می که بودم من این!نهم تقصیر همش!اونه با حق!نیست نه:رایان

 که منی!من خاطر به!منه خاطر به همش!کنی شکاری انسان واسم کردم مجبورت که بودم من این!گرفتم می سخت

 چیز همه و همه به منافعم خاطر به که منی!شدم سابقم عشق آزار باعث که که منی!شدم برادرم رنجش باعث

 !احمق یه!بودم احمق یه من.بود ابتین با حق!زدم پا پشت

 نمی چیزی سابقم عشق قسمت از انگار.سوزوند قلبمو ای لحظه برای که چکید راستش چشم از اشکی ی قطره

 بود؟چرا شده چش رایان.بیام بر پسش از که بود اون از تر مشکل درکش.بود نامفهوم واسم کلمه دو اون.فهمیدم

 ممکنه چطور داده؟آخه می آزار منو که داره قبول چطور حاال بود من مخالف همیشه که ؟رایانیزد می رو حرفا این

 !بیاد بیرون رایان دهن از حرفا این

 :کردم باز دهن زور به باالخره
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 !فهمم نمی من....من رایان...را:من

 بهم که بود اون!متنفر!متنفرم مپدر از!فهمی می!خستم خیلی!تنهایی از لبریز.لیا شدم البریز االن بدون فقط:رایان

 جوری این قبال من!اونه حرفای خاطر به همش!باشم داشته دوست رو کسی نباید گفت که بود اون!داد یاد بودنو بد

 .....تو خاطر به!کن باور!لیا نبودم

 .نداد ادامه حرفشو دیگه و

 چی؟ من خاطر به:من

 !برگردیم باید!کافیه دیگه:رایان

 !بدونم خوام می من اما:من

 .بده دستتو حاال گفتم بهت روز یه شاید:رایان

 .انتقال بازم و گذاشتم دستش در دستمو

 نهم فصل

 و دویدم دنبالش منم.کرد حرکت دادگاه حیاط سمت به و کرد رها دستمو رایان.شدیم ظاهر دادگاه ی راهرو تو

 :شدم قدم هم باهاش

 !کردی گیج خیلی منو تو:من

 !چیه؟ من تقصیر!یبود گیج خودت تو:رایان

 خواد؟ می حسابی دعوای یه دلت بازم نکنه:من

 .رفت سر خیلی حوصلم کال کن باور نبودی که روز چند این تو.آره:رایان

 !توئم ی خنده و شادی موجبات کردن فراهم مسئول من انگار زنی می حرف جوری یه!هوی:من

 اینه؟ غیره مگه:رایان

 :شدیم حیاط وارد لحظه همون در

 ......خیلی تو!تو!وت:من

 خوشگلم؟ چی؟خیلی من:رایان

 خوشگلی؟ تو گفته کی!بابا برو:من

 .شه درست شاید کن عوض عینکتو برو بینی نمی تو اگه!گن می همه:رایان
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 از مردم!بود چی سابقم عشق از منظورت بگو!کن ول رو اینا حاال!بینه می بهتر هم عقاب از چشمم من:من

 !!!لطفا!دیگه بگو!کنجکاوی

 !کنجکاوی از بمیری واقعا تا گم نمی:رایان

 !بگی بهم شه می چی مگه!لوس:من

 نمی االن اما آخر تا شروع نقطه از.بدم توضیح واست چیو همه که برسه روزی یه شاید.گفتم بهت هم قبال:رایان

 .نپرس هیچی پس تونم

 .پرسم نمی دیگه شرط یه به:من

 شرطی؟ چه به:رایان

 !حتما بشه جملت شاید سمتق این اینکه شرط به:من

 !شد؟ خوب گم می بهت روز یه حتما!باشهههه:رایان

 .عالیه:من

 !درخت اون زیر!اوناهاشون.میان شاکی خیلی نظر به.دوستات پیش برو پس:رایان

 با هم موریا و زد می قرمزی به صورتش خشم از که سوفی.بود اون با حق.شدم خیره کرد اشاره که ای نقطه به

 :بود گرفته ضرب مینز رو پاهاش

 !حتمیه مرگم کنم فکر:من

 !نکشنت تا بیام باهات خوای می:رایان

 ازت باید که دارم سواال سری یه شب!کجاس اتاقت بگو فقط میام بر پسشون از خودم!پشتیبان آقای نخیر:من

 !بپرسم

 توئم و کنم صحبت تصمیمم هب راجع ملکه با قراره شب اتفاقا.بدن اسکان قصر تو نفرمونو چهار هر احتماال:رایان

 چطوره؟.منو مال هم کنیم می پیدا رو تو اتاق هم ریم می هم با طرفی همون از.هستی که

 !مهربونه آقا بینمت می شب تا پس.خوبه:من

 !مهربونه آقا:رایان

 !کرده فرق خیلی اخالقت.شدی متحول یکم انگار آخه.آره:من

 :گفت و زد تلخی لبخند
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 سنگین برام خیلی گفت بهم آخر لحظه که حرفایی.زد بهم رفتنش با آبتین که لنگریهت خاطر به شاید:رایان

 !خیلی.بود

 .شدم جداییتون باعث که متاسفم:من

 .رسید تر مهم چیز یه به تا داد دست از رو چیزا بعضی باید گاهی.نیست مهم:رایان

 رسیدی؟ تر مهم چیز اون به تو و:من

 !بودن رفته بین از که اساتیاحس.رسیدم احساساتم به.آره:رایان

 !رسیدی بهش که خوبه پس:من

 !طرف این میان دارن اخه بری در دوستات دست از بتونی نکنم فکر دیگه تو اما آره:رایان

 این و بود آستیناش کشیدن باال حال در سوفی.بود اون با حق.کرد اشاره بودن موریا و سوفی که سمتی به سرش با

 منو قدمشون هر با انگار و اومدن می من سمت به انگیز رعب های قدم با دو هر.تمومه کارم دیگه داد می نشون

 :کشید و گرفت مو بازو رایان.کردن می له پا زیر

 !شدن؟ جوری این که کردی چیکارشون مگه:رایان

 !همین گذاشتم منتظرشون یکم فقط!هیچی...هی:من

 !بریم بیا!بوده خیلی تا دو ینا واسه انگار گی می داری تو که همینی این اما:رایان

 :جلوتر موریا و سوفی و کشیدیم می تر عقب دوتا ما طور همون

 نیستن که سر هزار عفریت!دوستامن بابا!میام بر پسشون از من!دیگه برو بری؟خوب خواستی نمی تو مگه:من

 !خوب

 !باشه!بدو من شمارش با!بدتره اونم از بینم می من که اینی:رایان

 !باشه..ب:من

 !!!!حاال!!!3.....2......1....پس خوب خیلی:رایان

 دنبال و دادن سرعت هاشون گام به وضع این دیدن با هم موریا و سوفی.کردیم دویدن به شروع دو هر 3 شماره با

 :دویدن ما

 !وایسیم باشه بهتر کنم فکر!رایان:من

 چی؟ واسه:رایان
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 ازش کارا این اون!شناسم می رو سوفی من!کنن می ونوپوستم بگیرنمون اگه!کمتره گناهمون طوری این آخه:من

 !نیست بعید

 !کنیم پورت تله بیا پس:رایان

 !دیم می انجامش!نیست بدی فکر همچینم....پورت؟خوب تله:من

 !بگیر دستمو پس:رایان

 !باشه: من

 .بستم چشمامو گرفتمو دستشو

 پرتت دیگه جای به جایی از و زدن می نهطع بهت راست و چپ از مردم.شدیم منتقل انجلند بازار درون جایی

 :بشنوی خودتو صدای تونستی می سختی به که بود زیاد اونقدر شلوغی.کردن می

 ........رای!کجایی رایان!رایان!رایان:من

 !کنه خارج جمعیت از منو داشت سعی نفر یه انگار.شه می کشیده داره دستم کردم احساس لحظه همون در

 که کسی به.رسیدم خلوت کوچه یه به که جایی تا شد کمتر و کمتر جمعیت ازدحام شدنم کشیده جلوتر با کم کم

 :بود رایان زدم می حدس که طور همون.شدم خیره بود کرده خالص صدا و سر پر مردم اون شر از منو

 !خوبی؟ تو:رایان

 .خوبم.آره..آ:من

 !بیا دنبالم پس خوب خیلی:رایان

 کجا؟:من

 !گذره نمی بد بهت که جا یه:رایان

 ...آخه:من

 نداری؟ اعتماد بهم هنوز نکنه:رایان

 !ندارم!نه بگم باید بگم؟خوب بهت راستشو خوای می:من

 !کنم جلب اعتمادتو تا بده فرصت یه بهم پس:رایان

 چی؟ کنی سوءاستفاده فرصت اون از اگه:من
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 !کنم نمی ناامیدت باش مطمئن!لیا باش زود!فهمی نمی نکنی امتحان تا:رایان

 می ازش هنوز.نه یا کنم اطمینان جدید رایان این به تونم می دونستم نمی.کرد دراز طرفم به دستشو

 هم دست در دست همه اینا.شد می تداعی ذهنم توی روز هر بود ساخته واسم که تلخی خاطرات هنوز.ترسیدم

 انگار!شم نمی پشیمون اعتماد این از گفت می بهم حسی طرفی از....اما کنم اعتماد رایان به نتونم من تا بودن داده

 که مبهم حس یه.کنم فکر اون مثل و بردارم قدم اهدافش و اون کنار.باشم رایان همراه که کنه وادارم خواست می

 .کنم اعتماد بهش و دستش تو بذارم دستمو شد باعث نهایت در و ریخت می بهم منو های استدالل تمام

 زیبایی و خورشید گرمایی به لبخندی.کرد خوش جا هاش لب روی بود نزده من به حال به تا که لبخندی کار این با

 و نرسه اتمام به هرگز لحظه اون داشتم دوست انگار.اومد من های لب به هم دلنشینی لبخند اون لبخند از.گل

 .نشه تموم

 :کشیدیم عمیقی نفس و بستیم چشمامونو باهم دو هر

 حاضری؟:رایان

 .آره:من

 هامو پلک.رفت بین از انرژی اون سرعت همون با و کردم احساس رو پورت تله انرژی ثانیه از کسری رد تاییدم با

 که صورتی به آیینه شفافی به و درختان انبوه میان در زیبا و زالل ای دریاچه.بودیم دریاچه یه کنار.کردم باز هم از

 قرار هم کنار در نامنظم ای فاصله با نیلوفر های گل دریاچه روی.ببینی درش خوبی به خودتو ی چهره تونستی می

 .دادن می اون به نظیری بی ی جلوه که داشتن

 های ماهی.کرد می برابر چند زیباییشو این که داد می نشون سبز رنگ به اونو آب در تنومند درختان انعکاس

 .رسید می العاده فوق ظرن به چیز همه.کردن می شنا آب درون آرامی به شدن می دیده دریاچه در که رنگارنگی

 !فراتر چیزی شاید یا بود زیبا واقعا

 :شدم متمایل رایان طرف به

 !!قشنگه خیلی:من

 داری؟ دوسش:رایان

 !بودم ندیده رو جایی همچین حاال تا!خیلی!آره:من

 جدی؟:رایان

 !تره قشنگ خیلی!کنه می فرق آسمون تا زمین اینجا ولی بود برده قشنگ خیلی جای یه منو آبتین قبال.آره:من

 :خوردن گره هم به دوباره قبل مثل اخماش من حرف این با
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 !واقعا.....هه:رایان

 :رفتم دنبالش.شد دور ازم و برد جیبش درون دستاشو

 !رایان!یهو شد چت رایان!رایان:من

 دو گرم چهره همون چهره این.بستم یخ چهرش دیدن با.چرخوندمش خودم طرف به گرفتمو بازوشو. رسیدم بهش

 !میوفتاد لرزه به تنت تمام دیدنش از که چیزی به بود شده تبدیل بلکه نبود پیش دقیقه

 شده؟ چت تو:من

 .بخوابم برم خوام می.خستم.هیچی:رایان

 !نیستی خوبی دروغگوی اصال:من

 :کرد بلندم زمین از و گرفت یقمو یهو

 !!!باششهههه!کن تمومش بحثو سپ!خستم یعنی خستم گفتم وقتی!فهمیدی!نداره ربطی هیچ تو به:رایان

 :شد گنگ زبونم لحظه چند برای و لرزید بدنم ستون چهار تمام زد که دادی با

 !دم می ل...قو!گمم...نمی هیچی...هی دیگه...دی!باشه..با:من

 شد؟ فهم شیر!کنی بحث من با نشنوم دیگه:رایان

 !فهمیدم..فهم...ف!آره:من

 .کن گم گورتو حاال.خوبه:رایان

 :رفت هوا به آخم درد از.شد جا به جا کل به کمرم مهرهای کردم حس که کرد پرتم زمین روی و فتگ اینو

 !داره درد خیلی!وای!کمرم!آخخخخخخ:من

 :گرفت طرفم به و کرد ظاهر دستش تو چیزی. ایستاد سرم باال

 .بشه کمتر دردش تا کمرت به بمال اینو بیا:رایان

 :زدم پس دستشو

 !خوام نمی:من

 !بمیری تا بکش درد اونقدر!جهنم به!نخواه:رایان
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 بیرون رو نور داروی و کردم جیبم وارد دستمو سختی به.گرفتم دندون به لبمو درد از.شد ناپدید و گفت اینو

 .بود گرم یکی این به پشتم اما کنم التماس دارو اون واسه رایان به بود ممکن حتی نداشتم اینو اگه.کشیدم

 جام از.رفت بین از کامال نهایت در و شه می کمتر و کمتر داره درد کردم احساس.مالیدم مکمر به رو دارو از کمی

 :پیچید ذهنم توی آشنا صدای یه.ایستادم دریاچه کنار شدمو بلند

 !شه می شب داره!دخترم کجایی!لیا:آرتیمیس

 چطور حاال و مرده که نفر یه.دیدم می قبر یه همیشه مادرمو من.باشه مادرم اون که کنم قبول تونستم نمی هنوز

 :کنم صداش مادر تونستم می

 .بانو میام االن:من

 اونجا همه.شدم ظاهر قاضی جایگاه کنار شدمو ناپدید زود خیلی.کردم تصور رو دادگاه سالن و بستم چشمامو

 .کردن می نگاه بهم خورده قسم های دشمن مثل آخر دوتای این که موریا و سوفی ، رایان ، ملکه.بودن

 به چپشو دست و گرفت راستش دست به چپمو دست ملکه.ایستادم رایان کنار موریا و سوفی از دور و رفتم جلو

 :کرد دراز رایان سمت

 !بریم قصر به قراره!بگیرید همو دستای همه:ملکه

 و بستیم چشمامونو همه.سوفی دست هم موریا و رایان دست سوفی و گرفت رو ملکه دست رایان حرف این با

 .شدیم ناپدید ثانیه یک از رکمت

 نور کم کم.ببینم درست رو چیزی تونستم نمی.بود نکرده عادت هنوز چشمم و بود زیاد نور.کردم باز چشمامو

 های قصر عمرم بیشتر که منی برای.بود العاده فوق....اصال!نه!نه.بود زیبا خیلی.باز همراهش به منم دهن و شد کمتر

 کال و طالیی سلطنتی تخت.طالیی گچبری و نما.بلند های ستون.بود انگیز فتشگ بودم دیده خاکستری و سیاه

 طالیی مذاب ها سرامیک اون زیر انگار که بود شده ساخته شفافی های سرامیک از سالن کف.بود طالیی چیز همه

 دیگه تموجودا.دادن می انجام وظیفشونو و بودن کاری انجام مشغول طرف هر از رنگارنگ های پری.داشت جریان

 مثل ای

 :داد تکیه بهش و نشست سلطنتی تخت روی ملکه.داشتن آمد و رفت اونجا..... و"یتی "گواتمن الف

 نه؟ یا کنی می قبول اتحادو!رایان خوب:ملکه

 .دارم شرط یه اما کنم می قبول:رایان

 شرطی؟ چه:ملکه

 !بشه انجام که خوام می تضمین یه فقط گم می جنگ از بعد شرطمو:رایان
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 !چی نبود توانم در شرطت اگه:کهمل

 .خوام نمی چیزی توانتون از خارج باشید مطمئن:رایان

 .پذیرم می پس طوره این اگه:ملکه

 .شم متحد شما با کنم می قبول منم پس:رایان

 .دیم می انجام شب فردا رو اتحاد مراسم پس!عالیه:ملکه

 .خوب خیلی:رایان

 !کنه می همراهی هاتون اتاق تا رو شما بانی نیدک استراحت خواید می اگه(:همه به رو)ملکه

 .کرد تعظیم ملکه به و اومد جلو بود کوچولو پری یه که دختری لحظه همون در

 .ببر اتاقشون به رو اونا لطفا!بانی:ملکه

 !شه می امر اطاعت.سرورم البته:بانی

 !طرف این از!ها بچه بیاید دنبالم:گفت ما به رو و

 سالن از ما دنبالش به و کردن باز رو سالن بزرگ در ها نگهبان.افتادیم راه سرش پشت رنف چهار هر حرف این با

 :ایستاد کنارم رایان در از گذشتن با.شدیم خارج

 ای؟ اعصبانی دستم از:رایان

 .بشنوم چیزی هم کلمه یک خواست نمی دلم.ندادم جوابشو

 نه؟ خیلی یعنی این:رایان

 .ندادم جوابشو بازم

 !چون..چون بود خودت صیرتق خوب:رایان

 :کنه پیدا من برای ای عاقالنه جواب تونست نمی انگار

 چی؟ چون:من

 !من..من خوب...چون:رایان

 !رایان چی تو:من

 !ببخشی منو خوام می که این فقط:رایان
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 کردی؟ پرتم طوری اون که بودم کرده چیکارت من ببخشمت؟مگه چطور!ببخشمت:من

 !خوام می معذرت دارم و بوده زشت کارم فهمیدم حاال:رایان

 !کردی؟هان قاطی اونجوری یهو چی واسه دادی؟آخه انجامش چرا بوده اشتباه کارت دونی می وقتی خوب:من

 .خوام می معذرت بگم تونم می فقط:رایان

 و میومد بهش زیادی یکم مظلومیت این.شده مظلوم چقدر کردم حس لحظه یه.انداخت پایین سرشو و گفت اینو

 :بگیره بازیش دوباره من قلب شد یم باعث

 !بابا بخشیدمت.بیاری در بازی مظلوم خواد نمی حاال!باشه..با:من

 :آورد باال سرشو یهو

 !واقعا؟:رایان

 :شدم خیره رو به رو به و خندیدم

 .واقعا.آره:من

 .است انسان نصف و بز نصف که موجودی:گواتمن

 .است مشهور برفی ردم به که سفید موی با گوریل به شبیه موجودی:یتی

 .ببخشیم کردم نمی فکر اصال!چیه دونی می:رایان

 چی؟ واسه:من

 !طبیعیه کامال تو واسه چیزا این!که دونی می.باشه کرده قاطی روغن آب مغزت بازم شاید گفتم:رایان

 !زنی؟ می حرفو این چرا!بدی خیلی!!رایان:من

 !واقعیته چون:رایان

 !کشی؟ن رخم به هی اینو شد نمی خوب:من

 !شه نمی!نچ:رایان

 !!رایان:من

 !!جونم:رایان
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 همون.شناختم می من که بود رایانی همون این واقعا آیا.بودم شک تو.داد ادامه رفتنش راه به اون اما ایستادم

 دیگه یکی انگار این!نه!بدم انجام دستوراتشو کرد می وادار منو که کسی همون!داشت منو آزار قصد که کسی

 :شدم پرتاب بیرون به افکارم از سوفی صدای با.کردم نمی درکش صالا که یکی.بود

 !دیگه بیا!لیا:سوفی

 !اومدم!باشه..با:من

 :دادم ادامه رفتن راه به رایان کنار دوباره و دویدم

 کردی؟ فرق قدر این رایان؟چطوری شده چت تو:من

 .آبتینه خاطر به.که گفتم:رایان

 !ستنی آبتین خاطر به همش مطمئنم اما:من

 .مربوطه آبتین به همونم اما نیست.درسته:رایان

 طوری این چی واسه آخه!کرده فرق درجه360 رفتارت االن ولی اومد می بدت من از قبال چیه؟تو اون پس:من

 شدی؟

 دادن نشون بهت که اتاقتو.نپرس چیزی فعال پس شده چی گم می بهت جا اتاقم؟همون بیای نیست قرار مگه:رایان

 !خوب.من شپی بیا بعدش

 .باشه:من

 :کرد بازش و ایستاد رنگ ای قهوه دری روی به رو بانی لحظه همون در

 خواد؟ می اتاقو این کدومتون:بانی

 :گفت و وسط پرید سوفی یهو سوال این با

 !رسم می حسابشو بشه نزدیک بهش یکی فقط!خوام می اینوم من آقا!من:سوفی

 !نپسندیدم ولشما از که ما!خودت ارزونی!بابا خوب خیلی:من

 !کشتنتم فکر به بدجور که نگو هیچی یکی تو:سوفی

 !چیه نظرت!هوم!ندیم راه هم رو بعضیا و باشیم اتاق یه تو دوتا خودمون میای!جونی موری:گفت موریا به رو بعد و

 !جون سوفی موافقم:موریا

 !خود اتاق رود که هر نخود نخود!حله پس:سوفی
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 !بست محکم هم رو در و کشید داخل به.گرفت رو موریا دست حرف این با

 !آوردن نوبرشو دیگه اینا بابا:من

 .بریم بیا کن ولشون:رایان

 .بریم.باشه:من

 هر که بود آویزون زیادی نقاشی های تابلو راهرو دیوار از.دنبالش هم دوتا ما و کرد حرکت جلوتر باره دو بانی

 .کرد جلب خودش به منو توجه شون یکی تنها اما اومد می حساب به برجسته اثر یه تنهایی به کدومشون

 نمی اگه حتی. داشت من با انکار قابل غیر شباهتی که صورتی.بود صورت یه تصویر نقاشی.ایستادم روش به رو

 نمی دیده من صورت با تصویر در تفاوتی هیچ. صورت قالب ها چشم بینی.منه خود نقاشی این گفتم می دونستم

 .شد

 :گرفت قرار کنارم بانی

 نه؟ مگه شماست شبیه خیلی.بانو آرتیمیسه ملکه مادر این:بانی

 !خیلی آره:من

 !شه می نزدیک خواب وقت داره کم کم!بیوفتید راه دیگه که بهتره:بانی

 .بریم.خوب خیلی:من

 :شد قدم هم کنارم رایان.رفتن راه کردم شروع دوباره

 !بود تو شبیه خیلی:رایان

 !مکرد تعجب خودمم حتی!آره:من

 !درسته!کرد ازدواج باهاش شاهزاده که انسانیه همون این:رایان

 !خودشه!آره:من

 بزرگتی؟ مادر شبیه االن تو و:رایان

 باشم؟ شبیهش حد این در من ممکنه چطور اما!طوره همین!اهوم:من

 از یکی شبیه ای چهره فرد شه می بیشتر نسل دو از که زمانی معموال!هاست نسل ترکیب خاطر به شاید:رایان

 !خوندم کتابخونم کتابای از یکی تو اینو!کنه می پیدا ها نسل

 !جالب چه!واقعا:من



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

151 

 

 !بگه بهت فردا قراره ملکه که چیزی جالبی به نه اما جالبه:رایان

 !بگه بهم چی خواد می فردا ملکه مگه:من

 !گم نمی بهت هیچی من!آ آ:رایان

 !دیگه بگو!رایان:من

 !ببندی قندیل کنجکاوی از خوام می!نچ:رایان

 !بدجنس:من

 !کوچولو هست که همینه:رایان

 !کوچولو نگو من به:من

 !بگم باید!شه نمی دیگه نه:رایان

 !ای دیوونه توئم طوریه این اگه خوب:من

 !باشه یادت اینو.ترم عاقل وجب یه تو از اما!آره:رایان

 :گرفت قرار در تا دو بین ما لحظه همون در بانی

 !رفقا خداحافظ!رفتم دیگه من.بردارید کدومو که خودتونه با متصمی دیگه..خوب:بانی

 .خداحافظ:من

 .خداحافظ:رایان

 :چرخوندیم ها اتاق در طرف به سرمونو دو هر

 کدومش؟ تو:من

 چی؟ تو!دونم نمی من:رایان

 !هیچی منم:من

 !دارم می بر رو راستی سمت من!آهان...خوب...خوب:رایان

 !چپی سمت منم پس.باشه:من

 .من اتاق بیا شده مشخص اتاقا که حاال.خوب خیلی:رایان

 .بریم پس باشه:من
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 روشن رو ها چراغ.رفت داخل به رایان و شد باز تقی صدای با در.کشید اونو و برد دستگیره طرف به دستشو رایان

 :کرد اشاره کنارش به و نشست تخت روی کرد

 .بشین بیا:رایان

 :نشستم کنارش لهفاص با و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 !کن تعریف.خوب:من

 مطلب؟ اصل سر برم سریع خوای می:رایان

 .آره:من

 !لیا مرده اون!اون!نیست ما بین دیگه آبتین بگم!بگم باید....پس:رایان

 :بیارم زبون به کرد می وادارم و تکرار رو کلمه یه فقط مغزم.شد سست پاهام انگار حرفش با

 !مرده آبتین!ده..مر آبتین...آب(:بغض با)من

 بودم تنها وقتی که بود کسی تنها اون.سوخت می عسلی کله اون برای خیلی دلم.چکید چشمم از اشکی قطره

 !ممکنه چطور آخه!چطور!مرده اون گه می برادرش حاال و بود تنهایی زمان تو قلبم قوت تنها.کرد می خوشحالم

 :آورم زبون به آخرمو ی جمله

 !نبود هیچیش مرده؟اون( مداد قورت دهنمو آب)چطوری:من

 .بندازم جلو رو جنگ خواستم همین واسه!کشتش ابلیس.نبود هیچیش.آره:رایان

 ....رفتارت پس:من

 از دارم که رو کسی تنها...دومیشو خوام نمی هم حاال و دادم دست از چی فهمیدم تازه که بود این خاطر به:رایان

 !بدم دست

 منم؟ دومیش اون و:من

 .ئیتو.آره..آ:رایان

 !رایان:من

 جانم؟:رایان

 !نگو رایان:من

 چی؟ واسه:رایان
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 !رومونه پیش جنگ یه فهمی؟ما می کنم عادت بهت خوام نمی:من

 !باشه خوب:رایان

 !گیری می کم دسته چیو همه داری خیلی:من

 !جرمه این کنم درست پیشمو وقت خیلی اشتباه خوام می فقط نگرفتم کم دسته:رایان

 چیه؟ منظورت!پیشت؟ وقت خیلی اشتباه:من

 !هیچی..هی:رایان

 !هست چیزی یه یعنی این:من

 !نیست هیچی کن باور:رایان

 بگی؟ خوای نمی یعنی این:من

 .نه:رایان

 !فهمم می من ولی نگو.باشه:من

 .نپرس چیزی فعال اما گم می بهت روز یه خودم:رایان

 .بخیر شب.اتاقم رفتم من پس.باشه:من

 .بخیر توئم شب:رایان

 آروم آروم. کردم پرت تخت روی خودمو.شدم داخل و کردم باز اتاقمو در.بیرون زدم اتاق از و کشیدم میقیع نفس

 خواب و شد گرم چشمام کم کم.زدم می لبخند رایان آوردن یاد به با هام گریه بین چرا دونم نمی اما ریختم اشک

 .برد خودش شیرین دنیای به منو

 :شدم بلند ازخواب سوفی صدای سر با صبح

 !لیا!بده تکون هیکلتو اون باش زود!لیا:سوفی

 !بخوابم بزار!سوفی!ه ه ه اه:من

 !بگه بهمون چیزی یه خواد می! منتظرمونه اصلی تاالر تو ملکه!پاشو گم می!بخوابی چیو چی:سوفی

 :پریدم جام از یهو

 بگه؟ خواد می چی!چی؟ منتظرمونه؟واسه!چی:من
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 .نکردم فراموش کارتو اون هنوز!گفتم نمی تو به دونستمم می!بگم بخوام که دونم نمی اصال!گم نمی بهت:سوفی

 !دم می قول شه نمی تکرار دیگه!ببخشید بابا!اونی فکر تو هنوز تو!سوفی وای:من

 !هان!شی گور و گم بری خودت و نکاری جا یه منو دوباره معلوم کجا از:سوفی

 !آشتی بیا حاال!دم می قول!که گفتم:من

 !نکن رشمفک!اصال:سوفی

 !سوفی:من

 !نداره فایده کنی لوس خودتو خواد نمی:سوفی

 !جونم سوفی:من

 .....گفتم:سوفی

 :زدم دولپی ماچ یه گونش رو و پریدم سریع و بزنه حرفشو ی ادامه نذاشتم

 !باشه نباشیم قهر!خدا رو تو:من

 .آشتی!باشه.بگم چی تو دست از من:سوفی

 :بغلش تو پریدم یهو حرف این با

 !من برم قربونت!عشقم نونمم:من

 !شم می خفه دارم بردار گردنم دور از دستتو فقط بری قربونم خواد نمی:سوفی

 !بخشید!اوپس:من

 .نشستم تخت روی وقار با نسبتا خانم یه مثل و کردم باز دستمو

 !داری زوری چه تو بابا!مردم می داشتم!شد باز نفسم!آخیش:سوفی

 !دیگه اینیم ما خوب:من

 .هستن دوتا ما منتظر همه شو حاضر زود.بگیری خودتو خواد نمی حاال:سوفی

 داره؟ چیکارمون ملکه دونی نمی واقعا تو فقط خوب خیلی:من

 .دونم نمی.خوب نه:سوفی

 !دونست می رایان انگار اما:من
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 !داره غیب علم انگار طرف!دونه نمی چی اون:سوفی

 !باشه داشته واقعا شاید:من

 !دیگه باش زود!نداریم وقت اصال که دونم می اینو ولی دونم نمی اونو:سوفی

 !شم می حاضر االن!باشه!باشه:من

 سفید اکثرا که رنگ آبی و طالیی های لباس از بود پر کمد.کردم باز درشو و رسوندم طالیی کمد به خودمو دو با

 و تور با کامال که دکلته لباس یه. اومد خوشم خیلی بود پرنسسی مدل که شون یکی از.بود طرحشون قاطی هم

 زد می برق خیلی که داشت رنگ همون به زیادی اما ریز های نگین سینش روی و بود شده دوخته طالیی حریر

 .بودم شده همینش عاشق منم

 نمی.شدم خیره رختکن آیینه به.پوشیدم رو یکی اون و آوردم بیرون لباسمو.شدم رختکن وارد و داشتم برش

 اما بپوشم قرمز یا سیاه داشتم اجازه فقط چون بودم نکرده امتحانش حاال تا.میاد مبه حد این تا طالیی دونستم

 که نیست ابلیسی دیگه.بدم انجام دارم دوست که کاری هر تونم می آزادمو!آزادم دیگه من.کنه می فرق دیگه حاال

 زنده و زندس شه نمی باورم هنوز که مادری!دارم مادر یه دیگه.بدم انجام دارمو دوست که کاری نذاره و بشه مانعم

 !سواله عالمت یه برام هنوز موندنش

 :استادم سوفی روی به رو و بیرون زدم رختکن از

 شدم؟ چطور:من

 !بچرخ دور یه!دونمممم نمی!امممممم:سوفی

 :چرخیدم دور یه گرفتمو لباسمو دامن

 خوب؟:من

 .نیست بد:سوفی

 !بدنیست!همین:من

 !یستن بد از بهتر چیزی یه شاید:سوفی

 !!سوفی(:غیظ با)من

 !شده دیر خیلی کن باور!بریم بیا فقط گم نمی چیزی دیگه!باشه!باشه(:خنده با)سوفی

 !بریم.خوب خیلی:من

 :شد مانع سوفی که برم در طرف به خواستم می
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 !رسیم می زودتر!بهتره کنیم پورت تله:سوفی

 .باشه:من

 هم سوفی.شدم ظاهر شده مقرر جای در شدمو ناپدید.کردم مجسم ذهنم توی رو اصلی تاالر تصویر گفتمو اینو

 :رسید من از بعد ثانیه دو یکی

 !ذاری می منتظر رو بقیه خیلی کن ترک عادتو این لیا!اوه اوه اوه:سوفی

 !دم می دست از همین خاطر به سرمو آخرش!باتوئه حق:من

 !پیششون بریم بیا ندادی تا پس:سوفی

 .بریم باشه:من

 رفتی بودن ایستاده بانی و موریا ملکه رایان که سمتی به دو هر

 :ایستادم ملکه روی به رو و رایان کنار

 کردی؟ دیر قدر این چرا:رایان

 .موندم خواب چون:من

 !موندی؟ خواب:رایان

 چیه؟ مگه.خوب آره:من

 .بشه عصبانی دستت از داره حق بیچاره.کنم می درک رو سوفی دارم کم کم فقط.هیچی:رایان

 !ئمتو!رایان:من

 !گم نمی که چیه؟دروغ خوب:رایان

 بگه؟ خواد می چی ملکه بگی خوای نمی حاال!راستگو آقای!بابا باشه:من

 !گه می بهت االن خودش:رایان

 دونی؟ می رو اینا کجا از تو خوب:من

 .دیدم رو ها صحنه این قبال:رایان

 کجا؟چطوری؟:من

 !شن می تکرار واقعی یایدن تو دارن عینا خواب اون اتفاقات همه!خواب توی:رایان



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

157 

 

 دیدی؟ رو بازی این آخر تا تو و:من

 .دیدم.آره:رایان

 !شه می چی آخرش بگو!بگو پس:من

 اونو نباید داره خبر آینده از که کسی گه می که هست آینده از داشتن خبر به راجع قانون یه.بگم تونم نمی:رایان

 !شه می نابود و پاشه می هم از هستی تمام وگرنه کنه بازگو

 !مسخرس خیلی: من

 .کنیم پیچی سر کل قوانین از نباید ما و قانونه اما مسخرس.درسته:رایان

 کل؟ قوانین:من

 خون منع قانون مثال.شه می ارگانیک غیر موجودات تمام شامل و متافیزیکه دنیای قوانین قوانین این.آره:رایان

 آینده از خبر قانون اما شه نمی شیاطین و ها ریکیتا شامل قانون این که حالی در هاست فرشته واسه فقط خواری

 .داره مجازات همه واسه

 ....پس.طور این که:من

 :شد حرفم ی ادامه مانع ای سرفه تک با ملکه لحظه همون در

 من نباشید چه باشید خسته چه....اما باشه رفته بیرون شما ی همه تن از خستگی وارم امید.....خوب.اهم اهم:ملکه

 اما عظیم جنگ یک ما دونید می که طور همون اینکه اول.بزارم درمیون نفر چهار شما با رو وضوعیم ناگزیرم

 این دوم و شه می اعالم ما جاسوسان توسط زودی به نبودنش یا بودن حتمی که داریم پیش در ابلیس با احتمالی

 به راجع سوم...سوم و میاد دست به تاریکی لشکر با ادغام با اونم که داریم مند قدرت لشکر یه به نیاز ما که

 می صفر حد به پیروزی احتمال وگرنه باشن داشته ثبات باید اون های قدرت!برسه توازن حد به باید اون.لیاست

 .رسه

 چی؟ یعنی این:من

 ترکیب هم با نیرو سه این که زمانی!فرشته و شیطان انسان، نیروهای!کنی ترکیب هاتو نیرو باید تو یعنی:ملکه

 .کامپوند استار....هست اسمش که میاد دست به جدید قدرت یه بشن

 !!!!کامپوند استار:باهم نفر چهار هر

 .آره:ملکه

 ...که نیست نیرویی همون این!این:من
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 گیره؟ می قرار ده شماره های جزءقدرت:رایان

 .نیروهاست دسته همون از.درسته:ملکه

 !من خدای!وای:من

 چیه؟ ده شماره قدرت:سوفی

 اساس بر.کرد اختراع متافیزیک دنیای دانشمند هادس نیکالس اسم به فردی رو ده ی شماره های درتق:رایان

 اول گروه.گیرن می جای گروه ده در بقیه نداره ای طبقه و نهایته بی که خدا قدرت جز به ها قدرت نیکالس نظریه

 پیرامونشون روی اثری هیچ کنن می جادای که نیرویی یعنی دارن رو تاثیر بی انرژی ایجاد قدرت که افرادیه مال

 اطراف روی تاثیرشون ره می تر باال گروهشون هرچی فقط ره می پیش طور همین پنج گروه تا روند این و نداره

 ده گروه و هاست ستاره به متعلق هم نه گروه و دن می تشکیل جادوگرا رو هشت تا شش گروه از.شه می بیشتر

 !هاست امپوندک استار گروه کمیابه خیلی که

 !لیا؟ نه مگه!باحاله خیلی!وای:سوفی

 ! کرد استفاده ازش شه می چطوری دونیم نمی هنوز اما جالبه خیلی.آره:من

 !بفهمی تونی می بشی تبدیل وقتی:رایان

 .دیم می انجام تبدیلتو کار اونجا.وهم غار به بیا اتحاد مراسم از بعد امشب.رایانه با حق:ملکه

 ونجا؟ا چرا!وهم؟ غار:من

 .کرد فعال رو کامپوند استار قدرت شه می اون با فقط که هست کریستال یه غار انتهایی قسمت چون:ملکه

 .شیم می جمع اونجا همگی مراسم از بعد پس.خوب خیلی:من

 .دادن تکون سرشونو مثبت عالمت به همه

 !برید تونید می بقیه رایان و لیا جز به پس:ملکه

 .مسرور چشم:سوفی بانی موریا

 :گفت رایان به رو و کشید عمیقی نفس ملکه.شدن ناپدید سه هر لحظه همون در

 .متاسفم آبتین خاطر به:ملکه

 !دونید می کجا از شما:رایان

 .گفت بهت چه داد می جون بغلت تو داشت وقتی دونم می اینم حتی.دونم می چیو همه من:ملکه
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 .زد بهم ای ضربه چه آخرش رفایح دونید می حتما پس:گفت و انداخت پایین سرشو رایان

 .دونم می اینم.آره:ملکه

 بود؟ گفته چی بهت مگه:من

 :ایستاد روم روبه رایان ملکه تایید با.داد تکون تایید عالمت به سرشو ملکه و کرد نگاه ملکه به رایان

 داری؟ رو قصه یه شنیدن حوصله:رایان

 !اهوم:من

 :گفت ملکه به کرد می نگاه من به که همونطور

 بذارید؟ تنها لحظه چند مارو شه می:رایان

 .البته:ملکه

 :گرفت فاصله ازم قدم چند رایان ملکه رفتن با.شد ناپدید سرعت به و گفت اینو

 زودتر داشتم دوست.بودم شده جنگ و مبارزه عاشق.بود داده یاد زنی شمشیر بهم پدرم تازه.بودم بچه:رایان

 ....خواهرم و آبتین با که روز یه.کنم شرکت ها مبارزه توی بتونم تا شم بزرگ

 داری؟ خواهر خواهرت؟تو:من

 .نیست زنده دیگه.داشتم:کشید سوزناک آهی

 .متاسفم:من

 خیلی.کردیم می تمرین سواری اسب سونیا خواهرم و آبتین با روز اون.گفتم می داشتم خوب.ممنون:رایان

 هیچ موقع اون.بود آبتین منو زندگی روزای بهترین بود زنده سونیا که زمانیه روزا،منظورم اون.بودیم خوشحال

 داشتم سال نه فقط من.کردیم نمی فکر کدوممون هیچ واقع بدم،در دست از دوشونو هر قراره کردم نمی فکر وقت

 پدرم گفت و پیشمون اومد قصر های خدمتکار از یکی روز اون.سال شش بودن دوقلو که هم سونیا و آبتین و

 شدیم داخل و کردیم باز رو در وقتی.رسوندیم پدرمون اتاق به خودمونو سریع هم ما.داره یفور کار یه باهامون

 تصویر یه.کردیم نگاه گوی به هممون.داد سوق نما جهان گوی سمت به و گرفت رو ما ی سه هر دست پدرم

 !نوزاد یه تصویر.بود

 .خوشگل خیلی و آبی چشم نوزاد یه

 بود؟ کی اون خوب:من

 بدونی؟ خوای یم واقعا:رایان
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 .آره:من

 !بفهمی تا کن گوش ادامشو پس:رایان

 .باشه:من

 برعکس درست پدرش اما داشت عالقه دخترش به خیلی مادرش.بود دختر یه نوزاد اون!آهان!بودمممم کجا:رایان

 !نداشت دوست دخترشو اون.کرد می فکر مادرش

 چی؟ ی واسه آخه!نداشت دوسش:من

 !کنه می فرق بقیه با دختر این دونست می چون:رایان

 !ادامش خوب:من

 بعضی.بود ناز خیلی.اومد خوشمون ازش خیلی تامون سه هر دیدیمش گوی توی که اولی بار همون...از!آه:رایان

 .خوردم می حسرت کلی شه نمی دیدم می وقتی اما شه قرمز تا بکشم اونقدر تپلشو لپ اون داشتم دوست وقتا

 اون توی از دیدنش و پدرم اتاق به کشیدن سرک بود شده کارم دیدم رو چولوکو فنچ اون که روزی اون از بعد

 بودیم رفته پدرم همراه شکار واسه که روز یه.بود شده روزشون هر کار این هم آبتین و سونیا.من فقط نه.گوی

 کلمه آخرین اما دکر تموم و نیاورد دوم دیگه که اونجا تا کرد زخمی بدجور اونو و کرد حمله سونیا به ببر یه جنگل

 .یادمه خوب رو گفت که ای

 گفت؟ چی اون:من

 .تانیا....گفت اون:رایان

 !منه پدر ببر اینکه!تانیا؟اینکه:من

 .درسته:رایان

 !من پدرم بازم یعنی!یعنی پس:من

 .گرفت من از رو زیادی چیزای تو پدر.لیا آره:رایان

 .دونستم نمی من:من

 .نداری خبر چیزا خیلی از تو:رایان

 شد؟ چی بعدش خوب:من

 ..شدم متنفر هم بچه اون از ماجرا اون از بعد.کن گوش پس.نه؟باشه کنجکاوی خیلی:رایان
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 چی؟ واسه آخه:من

 !دیگه بگم بذار!لیا! ه ه اه:رایان

 !بگو ادامشو!باشه!باشه:من

 رو بچه اون ردمنک سعی بارم یه حتی سونیا مرگ از بعد ماه یه تا گفتم می داشتم خوب.دیگه ذاری نمی:رایان

 پونزده که زمانی تا روند این.دیدنش به کردم شروع بازم و بیارم دوم ماه یه همون از بیشتر نتونستم بازم اما ببینم

 موقع اون که نوزاد اون به دیگه که گرفتم تصمیم سالگیم پونزده تولد از بعد اما داشت ادامه طور همین شد سالم

 .نکنم فکر بود سالش شش

 بودی؟ شده شقشعا تو:من

 من مثل اما داشت دوست اونو آبتینم.کنم فراموشش بتونم که بود سخت واسم خیلی.بودم دیوونش.آره:رایان

 !لیا..تو....جز نبود کسی فرد او و شده کی عاشق اون که دونستن می همه.کرد نمی مخفیش

 چی؟ یعنی این!!!!من:من

 .بگم بقیشو بذار:رایان

 !بگو خوب خیلی:من

 :کشید آه انداخت پایین سرشو. بست چشماشو

 دوست خواستم نمی. کنم پر نفرتت حس از دلمو جاش به و کنم پاک ذهنم از خیالتو و فکر تمام کردم سعی:رایان

 تو خاطر به خواستم نمی.باشه داشته جایی قلبم توی خواهرمه قاتل پدرش که کسی خواستم نمی.باشم داشته

 کردم می احساس!تورو نه و دیدم می برادرمو نه!بودم خواه خود!کنم دگیزن خودم واسه خواستم می!بکشم نفس

 !خودم فقط!دارم وجود خودم فقط

 می فکر طوری این موقع اون شاید یا نبود ممکن غیر اما کنم جدات روحم فکر از کامل بتونم که بود سخت خیلی

 .کردم

 داشته خودم واسه رو ها انسان بعد حتی بعادا تمام خواستم می. داشتم زیادی های نقشه سال ده گذشت از بعد

 قصر به کشیدمو دزدیدنتو نقشه پس.داشتم نیاز هام هدف به رسیدن برای هات نیرو و تو به همین واسه باشم

 تلقین خودم به ولی شدم خوشحال کلی دلم ته صورتت ی دوباره دیدن با آورد واسم رو تو ارنی وقتی.آوردمت

 بود این سعیم تمام.ایه دیگه چیز حقیقت دونستم می بهتر خودم اما خوشحالم هدفم هب رسیدن خاطر به که کردم

 می چطور باز اما کنم راحت خودمو و بکشمت که کردم می فکر این به گاهی حتی کنم مبارزه درونیم حس با که

 این.ببرم بین از ور گرده برمی قلبم به داره عشقش دوباره که کسی تونستم می چطور!بکشم کوچولومو لیا تونستم

 قدر این یعنی گفتم خودم با.اومد بدم خودم از کلی کردی فرار وقتی.جنگیدم می خودم با داشتم که بودم خودم
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 اون تو!کنه تحمل نتونست که بودم شده آزارش باعث قدر این من یعنی!کرد فرار من از لیا که انگیزم نفرت من

 به و بیرون زد قصر از آبتین که روزم همون.شم خالص زندگی نای از و بزنم دار خودمو خواست می دلم لحظه

 بدنش تو سالم جای یه کردم پیداش وقتی اما گشتم دنبالش خیلی موقع اون.افتاد ابلیس های مامور دست

 !بودن کرده پارش تیکه نامردا.نبود

 :کردن باریدن به شروع کم کم چشماش حرف این با

 :کشید می نفس سختی به اما بود زنده هنوز.گرفتم بغلم تو سرشو رسوندمو بهش خودمو:رایان

گناه..ناهی..گن..ااون!باش..داشته..داش..دوست....لیارو..لی...توام!رایان..دارم..دوست..ست..دو..خیلی...خیل:آبتین

 !بده..قول..بهم!نداره..ی

 !بیار طاقت فقط تو!دم می قول!دم می قول:رایان

 .باش...اون...و دت..خو..مواظب!.تمومه.من..زمان..دیگه..دی:آبتین

 خیلی!ببخش منو بگم خواستم می!نرو بگم بهش خواستم می.شد خاموش همیشه برای نفسش و گفت اینو:رایان

 ...بهش نشد!نشد اما بزنم بهش که داشتم حرفا

 درق این آبتین شد نمی باور.نداشتم اون از کمی دسته منم.شدن حرفش ی ادامه مانع بغض و اشک های گلوله

 احساس چطورنفهمیدم.بودن من عاشق برادر دو این که شد نمی باورم اون از بدتر و باشه شده کشته رحمانه بی

 که این.میاد پیش سوال یه وسط این....اما.بود تر مرموز هم آبتین از حتی رایان!رایان و چیه من به راجع آبتین

 اونو چی؟منم من ولی خوره می بهش تایید مهر یه همسئل این دیشبش حرفای با که داره دوست منو االنم رایان

 من کنم؟اصال آروم رو داده آزارش حد این تا پدرم که کسی تونم می باشم؟آیا عاشقش خوام می دارم؟منم دوست

 که اونو تونستم نمی.کشید می آتیش به قلبمو رایان های گریه دیدن.دونم نمی!دونم دارم؟نمی رو عشق این ارزش

 دارم دوسش که این و خودم به که نبود این وقت االن.ببینم طوری این داشت ذهنم توی قوی یتشخص یه همیشه

 :گذاشتم شونش روی دستمو پس کنم فکر نه یا

 !خواد نمی دلم منم!ببینه طوری این رو تو نداره دوست آبتین!عزیزم باش آروم!رایان:من

 هم تو به!کردم بد بهش خیلی!ببخشم خودمو تونم مین میاد یادم آبتین جون بی جسد وقتی!لیا تونم نمی:رایان

 !کردم بد همه به!طور همین

 !بخشیدمت گفتم قبال که منم!نبخشه رو تو که حرفاست این از تر مهربون خیلی آبتین:من

 !ببخشم خودمو تونم نمی من باشید بخشیده منو شماها اگه حتی:رایان

 !هان!کنم تکیه کی هب باید من پس بشی خم طوری این تو اگه!رایان:من
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 چی؟:رایان

 :گفتم خنده همون با و خندیدم

 نداری؟ دوسم مگه:من

 !خیلی!چرا..چ..چ:رایان

 شکونی؟ می دلمو هات گریه با چی واسه پس داری دوسم اگه پس:من

 کنه؟ می هم فرقی تو واسه مگه:رایان

 !ونمند خودم و باشم عاشق شاید!چیه عشق دونم نمی هنوز من خوب!بکنه شاید:من

 گی؟ می اینو بدی داری دل بهم خوای می چون االن:رایان

 !گم می حقیقتو نه:من

 !شدی دیوونه:رایان

 .آوردم بند اشکاتو نگا!دارم گریه آوردن بند تو خوبی استعداد فهمیدم ولی. نه:من

 :کرد پاک گونشو اشکای دستش با

 !لیا ای بچه خیلی:رایان

 !تره کوچیک خودت از سال نه که بشی کسی عاشق نبودی مجبور تو خوب:من

 !شد یهویی خوب!بود؟ من دست مگه:رایان

 !بفهمم که چطوریه دونم نمی که من دونم، می چه:من

 کنی؟ درکش عشقو خوای می:رایان

 .آره:من

 !شه می کردنت فکر مانع چی ببین اما کن فکر.ببند چشماتو پس:رایان

 مسیر ادامه مانع نفر یه یاد و فکر رفتن می جلو حدی تا افکار اما مادرم.پدرم به.کردم فکر دادمو گوش حرفش به

 .شد می

 خوب؟:رایان

 !کنم فکر درست ذاره نمی چیزی یه:من
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 !کوچولو رفتی فنا به هم تو پس:رایان

 !بردی فنا به منو تو معلوم قرار از که!آره:من

 :شد تا چهار چشماش من حرف این با

 !!لیا!تو!تو!!واقعا...وا:رایان

 !انمج:من

 !!لیا دیوونتم:رایان

 .بیشتر من:من

 !بگم چی دونم نمی اصال!!وای:رایان

 .کافیه همین.داری دوسم بگو بهم فقط:من

 !دارم دوست دنیا تموم اندازه به!دارم دوست.دارم دوست.دارم دوست:رایان

 باشه:من

 خوب؟ کنم چیکار:رایان

 !سازیه سرنوشت شب امشب.شیم حاضر مراسم واسه بریم بیا.هیچی:من

 .آره:رایان

 !برسم خودم به کلی باید پس:من

 !خوشگلی طوریشم همین تو:رایان

 !آرایشش لوازم و دختره اما نیست درش شکی که این:من

 !شلوارش و کت و پسره و:رایان

 !شد دیر که بریم بزن پس:من

 .باشه:رایان

 نمی باور.کردم فکر پیشمون دقیقه چند مکالمه به و ایستادم طور همون من اما رفت و کرد پورت تله حرف این با

 اما کنه، تحمل اونو دقیقه یه نبود حاضر حتی که کسی همون. بود متنفر رایان از که کسی همون.باشم من این شد

 .کنم نمی بودم؟فکر لیا همون من واقعا.دارم دوسش که کردم اعتراف پیشش چی؟من حاال
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 .چرخوندم لباسا بین چشمامو و کردم باز درشو.شدم ظاهر کمدم ویجل.کردم تصور اتاقمو و انداختم باال ای شونه

 رنگش هم ساپورت و کفش یه با و داشتم برش.کرد جلب نظرمو زیبا اما ساده ربع سه آستین براق آبی تونیک یه

 هام مژه به ریمل یکم اول.صورتم به رسیدگی به کردم شروع و نشستم آییه جلو بعدش و پوشیدمش.کردم ستش

 چاشنی چشم سایه یکم و کشیدم زخمیم نه و باریک نه خط یه چشمم به و لبم به گیالسی رژلب یه بعدش، زدم

 ورد خاطر به که رنگ کرمی موی و فرشته های بال این.بودم شده خوب خیلی.بود عالی...خوب.کردم آبیم چشمای

 .کرد می برابر چند زیباییمو و بود شده هماهنگ لباسم با خیلی بود موریا

 !تق تق تق: برداشتم خودم زدن دید از دست در، صدای شنیدن اب

 بله؟:من

 حاضری؟!چی و بله:سوفی

 !تو بیا!آره:من

 یه سوفی.تو اومدن و انداختن پایین سرشونو میش گله مثل موریا و سوفی و شد چرخیده دستگیره من ی اجازه با

 باال همشو و داده شکل فر صورت به وهاشوم و بود پوشیده روش توری های دستکش و بلند رنگ کم بنفش لباس

 یه.دارم دوست من که چیزی همون رو بود کرده کلیک شیطون!نگو دیگه که رو موریا!موریا اما.بود کرده جمع

 الیه یه بلندش لباس دامن روی.زد می برق الماس مثل و شد می باریک کمر از که کوتاه آستین جیگری شب لباس

 :کرد می خیره منو چشم که بود شده دوخته اکلیلی تور

 خبریه؟ امشب ببینم:من

 :گفت و گذاشت چونش زیر دستشو متفکرانه سوفی

 !باشی داشته کفشت به ریگایی یه کنم فکر تو ولی هیچی که من:سوفی

 ...قدر این بودم ندیده حال به تا!بانو سوفیه با حق:موریا

 !برسی خودت به:سوفی

 !نه زدید توهم:من

 موریا؟ نه مگه!خبراییه مطمئنم!نخیر:سوفی

 !کنم می فکر طور همین منم:موریا

 !دادید دست از عقلتونو دوتا شما:من

 ....آخه باشه داشته ایراد گوشامون کنم فکر ولی!نه عقلمونو:سوفی
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 ....گفت می که شنیدیم نفر یه از:موریا

 !رایان بردی فنا به منو تو:سوفی

 خواست می دلم.شم منفجر ممکنه لحظه هر کردم می احساس.خندیدن به کردن شروع دوشون هر حرف این با

 :کنم تبدیل خوشگل سمندر یه به دوشونو هر

 !!!شنیدید؟ چطوری ها شما(:غیظ با)من

 اصلی تاالر از صداتونو گردش بریم بیاید بدیم خبر بهتون خواستیم می وقتی خوب!خوب(:خنده با)سوفی

 !نبود که خودمون دست!دیگه چیه؟شنیدیم خوب!شنیدیم

 !رسم می حسابتونو!هان!نبود خودتون دست که:من

 دویدم دنبالشون تخت دور بار سه دو که این از بعد.ابله دوتا این دنبال دویدن به و کردم شروع و گفتم اینو

 :بگیرم رو سوفی تونستم باالخره

 بری؟ در خواستی می کجا!ببینم کن صبر:من

 !نیست چیزی که این شنیدم چیزایی یه من حاال دوستیم هم با ما بابا!کردم اشتباه!کردم غلط!لیا..ل:سوفی

 !نیست یا هست چیزی فهمی می تراشیدم ته تا هاتو مو وقتی:من

 :کشیدن جیغ به کرد شروع من، حرف این با

 نونشونو باید دارم، خونه تو بچه تا شش!دارم شوهر من!بده نجات دیوونه خل این دست از منو یکی!خدا وای:سوفی

 !وای!بدم چی شوهرمو جواب!کنه کچلم خواد می این!آهای!بدم

 پخش و خندیدن به کردم شروع بلند صدای با یهو و بود فایده بی نخندم کردم تالش چه هر زد که حرفایی با

 :شدم زمین

 !هههههه!تو!تو!ههههه!دیوونه!هههههههه!چل و خل سوفی...هاهاههاهاههههههههاهاههاهاه.....هههههههه:من

 ....هههههه!خدا وای!داری؟هههههه بچه تا شش کجا!بود کجا هرتشو تو

 .کرد شه می چه دیگه سوفیه خوب.بود گرفته درد خنده از شکمم

 :کرد ظاهر دستش توی آب لیوان یه و رسوند بهم خودشو موریا

 !آب بفرمایید!بکشید نفس یکم بانو:موریا

 ....هههه!مردم وای!هههههه...خوام نم...نم.ههههه:من
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 :شدم خفه کل به که کرد نثارم آبدار سیلی یه و اومد جلو من حال دیدن با وفیس

 !خندیا می من به داری!هوی:سوفی

 !بود مسخره خیلی حرفت خوب!خوب:من

 !برسیم مراسم به باید!ببینم بخندی؟پاشو باید تو!بود که بود:سوفی

 چنده؟ ساعت مگه:من

 !هان بذاری منتظر رو ملت یه خوای نمی دوباره که تو!شه یم شروع اتحاد مراسم دیگه ساعت نیم.7:30:سوفی

 !نه:من

 !نشده دیر تا بریم پاشو پس:سوفی

 !دیگه ساعت نیم تا کو حاال!بابا خوب خیلی:من

 !دیگه پاشو!کن جمع لشتو تن گم نمی مگه!میاد کم واست ساعتم نیم کنی جمع خودتو تا تو:سوفی

 !کنی تکرارش بار هزار نیست ینیاز!فهمیدم گفتی بار یه!باشه!باشه:من

 !بینم می دارم!بله:سوفی

 !بابا شدم پا!اففففففف:من

 :رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 !دیگه بریم خوب:من

 :کرد باز رو در و اومد جلو و داد تکون تاسف عالمت به سرشو سوفی

 !بکوبم دیوار به سرمو آخرش ترسم می تو دست از:سوفی

 !خانم کفتر نگرفته جلوتو سیک!بکوب خوب...هه:من

 !کفتر نگو من به!!!لیا(:غیظ با)سوفی

 !گم می!گم می!گم می:من

 در جلو و کردم پورت تله دویدم می که طور همون.رفتم در دستش از سریع و کردم دراز واسش زبونمو گفتمو اینو

 خدمتکارا.کردم باز رو الرتا بزرگ در همراهش به و کشیدم عمیقی نفس.شدم ظاهر بود اونجا مراسم که تاالر

 تا داد می بانی به رو الزم دستورات و بود ایستاده سالن وسط ملکه.بودن اون تزئین و سالن کردن آماده مشغول

 :ایستادم کنارش رفتمو جلو.پیشش برم کرد اشاره و زد لبخندی من دیدن و سرش چرخوندن با.بده انجام
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 .بشه ما پیروزی باعث اتحاد این امیدوارم:ملکه

 !نکنید شک!شه می حتما:من

 !توام زبون از کلمه این شنیدن مشتاق خیلی کنی؟من صدا مامان منو خوای نمی هنوز تو اما...اما امیدوارم:ملکه

 !زندس مادرم که بپذیرم نتونستم هنوز!ندارم واقعیتو این پذیرش آمادگی کافی حد به هنوز:من

 این باش مطمئن اما شدی بزرگ من بدون سن این تا که ودهب سخت خیلی برات دونم می.کنم می درکت:ملکه

 !دخترم کنم می تالشمو تمام کن باور.کنم می جبران سالو شانزده

 !کافیه دارید قبول دخترتون عنوان به منو که همین!کردنید فکرجبران به که خوبه خیلی این.ممنون:من

 !لیا کنی می درک که ممنون:ملکه

 کجاست؟ ایانر!راستی.کنم می خواهش:من

 !دره پشت االن همین:ملکه

 خاکستری پیراهن.سیاه شلوار و کت.بود کرده باز رو در که شدم کسی مبهوت من و شد باز در لحظه همون در

 .بودن شده ریخته پیشونیش رو همیشه مثل که هایی مو و بود شده بسته شل که باریک طوسی کراوات.تیره

 در جلوی طور همون.نداشت من از بهتر حالی انگار اونم.بودم شده دیوونش کنم اعتراف عجز باید.بود شده محشر

 :شد دومون هر دید مانع و ایستاد جلوم سوفی یهو.کرد می نگاه من و بود ایستاده

 !نیستا شوهرت هنوز!هوی:سوفی

 :کردم نگاه بهش ها گیج مثل

 چی؟:من

 !کنی می اسکن پا تا سر طرفو داری!چمچه چیو:سوفی

 !پیاز ته یا پیازی سر تو خوب:من

 ؟!گرفتی!پیازم وسط من!کدوم هیچ:سوفی

 شی؟ می شاکی چرا باشه:من

 !همین واسه شدم غیرتی مردم پسر رو اخه هیچی:سوفی

 !شی می غیرتی مردم پسر واسه شی نمی غیرتی من واسه تو!تو:من
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 هیز چه دارن دخترا کن نگا!اشهب بیچاره اون به حواست یکم باید تو من جای به!لیا کنم سرت بر خاک یعنی:سوفی

 !کنن می نگاش

 دخترا؟ دخترا؟کدوم:من

 !وایسادن اونجا بینی نمی رو دختر گله اون اوناهاش!شه می پر داره سالن بینی نمی مگه!شدی که کورم:سوفی

 !نبود توش کسی خدمتکارا جز به که االن!شد پر کی سالن!اوا:من

 !میوفته داره اتفاقی چه برت رو دور نفهمیدی که بودی شده جونت رایان زدن دید محو انقدر:سوفی

 چی؟ که خوب:من

 !دیوانگی!محبت!عشق یعنی این خوب:سوفی

 !خودتی آخریشو:من

 !خودتی:سوفی

 !خودتی گم می:من

 !تویی گم می منم:سوفی

 !بابا کردید دیوونمون!کنید بس خواید نمی:رایان

 ؟!ما هب رسوند خودشو کی این.باال پریدیم دومون هر یهو

 !من عزیز میکنی یهویی کاراتو ی همه چرا!اوهنی یه اهنی یه بکشی؟بابا ترس از رو ما خوای می!رایان:من

 بود؟ چی سر بحثتون حاال! دارن تشریف ترسو خانما دونستم نمی.بخشید:رایان

 .نداشت ربطی پسرا به. بود دخترونه بحثمون.هیچی:من

 !بود تو به راجع کال موضوع اصال!رایان داشت ربط یخیل تو به اتفاقا!گه می دروغ داره:سوفی

 :گفتم و گرفتم دستش از نیشگونی

 !خوبه واست کن باور!نیست بد بدی استراحت فکتو اون دقیقه دو!!سوفی:من

 !گرفت دردم!لیا بمیری!آی:سوفی

 !بیچاره گفت می داشت!داری چیکارش:رایان

 !آخه شدی این چی عاشق تو!نیست حالیش تعصب اسم به یچیز اصال لیا این رایان!گفتم می داشتم آره:سوفی
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 :پرید باال رایان های ابرو سوفی حرف این با

 کفتر؟ دونی می کجا از تو:رایان

 من!کفتر گی می من به که توام!کفتر گه می من به که این!همید ی لنگه شما!کردم اشتباه اصال!ه ه ه اه:سوفی

 !ببینید حاال رمذا می بیابون به سر شماها دست از آخرش

 !سالمت به هم رو ما و خیر به شما!دراز جاده و است باز راه.جون سوفی نداره اشکالی هیچ:من

 !دارم من دوسته اینم!بیا:سوفی

 .شد نمی نصیبت من از بهتر!ههه:من

 !افتادم نمی تو گیر داشتم اقبال و بخت اگه من!دیگه آره:سوفی

 !داری خوبی این به دوست یه!میاد دلت!لوسی خیلی:من

 تون دوتا آخه ندزدتتون کسی باشید مواظب هم شما!رفتم که من!باره می ازش خوبی اصال!خوبه که چقدرم:سوفی

 !یوهو!شن می خوشگل هاتون بچه!میاین هم به خیلیم(شد دور ازمون کم کم طور همون و!)شدین خوشگل خیلی

 :داد ادامه مسیرش به و گفت اینو

 !دیوونس:من

 .توئه ستدو چون:رایان

 !موافقم کامال باهات اینو:من

 .پیداشد بینمون مشترک نظر یه باالخره پس:رایان

 .آره:من

 !لیا:رایان

 .جانم:من

 !بدی بهم قولی یه خوام می:رایان

 قولی؟ قول؟چه:من

 وامخ می ؟ازت!باشه نبازی خودتو افتاد من واسه اتفاقی جنگ این تو اگه...جنگ این تو اگه...اگه خوام می:رایان

 بدی؟ من به قولو این تونی می!بمونی قوی بازم

 ...من...من!رایان گی می چی داری:من
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 :شد حرفم ی ادامه مانع آورد باال دستشو

 نه؟ یا دی می قول بگو فقط:رایان

 !دونم نمی:من

 !!لیا:رایان

 نابود بدم دستت از گها دونی می!ده می مرگ بوی تو حرفای این!رایان بدم تو به قولی هیچ تونم نمی من!چیه؟:من

 !شم می

 تاریکی سرزمین از باید یکی بمیرم من اگه چون خوام می قول یه ازت فقط من!نیست معلوم هیچی هنوز:رایان

 !کنه محافظت

 !بگی رو اینا من جلو میاد دلت چطور!نزن مرگ از حرف رایان نه!نه:من

 نه؟ یا دی می قول بهم حاال!فهمی می!گم می تو به رو احتمال یه دارم فقط من:رایان

 ....من رایان:من

 !!!!!نه یا دی می گفتم:رایان

 ما به حواسشون تمام و کردن می نگاه ما به داشتن همه.شدم چشم فقط و شد خفه گلوم تو صدا زد که دادی با

 :گفت و کشید صورتش به دستی رایان.بود

 !مداد دست از کنترلمو لحظه یه...یه!خوام می معذرت! بخشید:رایان

 آرومی؟ االن.نیست مهم:من

 .خوبم.آره:رایان

 :گرفت هامو شونه یهو

 !نگرفتم جوابمو هنوز من اما:رایان

 (شدن سرازیر اشکام)ندارم تحمل و صبر قدر اون من!تونم نمی من!من!رایان خوای می مرگتو صبر من از تو:من

 حداقل!کنم گریه بتونم حداقل افتاد استو اتفاقی اگه خوام می!خوام می!فهمی می!کنم زندگی تو بدون تونم نمی

 رایان؟ تونی کنی؟می درک اینو تونی می!بریزم اشک خاطرت به

 فکر عاقالنه بار یه خدا رضای محض پس!طور همین هم تو بدون!شن می نابود من بدون چی؟اونا مردمم اما:رایان

 باشه؟!باشه؟هوم!بده قول بهم عشقمون خاطر به!من خاطر به!لیا بشکنی هرگز نباید تو!کن
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 :کردم پاک اشکامو دستم پشت با

 !خوب!باش خودت مواظب توام اما.دم می قول.باشه..با:من

 !نشه چیزیم هست حواسم منم.باشه:رایان

 دی؟ می قول:من

 .دم می قول:رایان

 :ملکه صدای دنبالش به و شد شنیده مراسم آغاز شیپور صدای لحظه همون در

 اتحاد جشن این از من منظور و قصد!آمدید مراسم این به و پذیرفتید را دعوتم هک خوشحالم!عزیز مهمانان:ملکه

 در هم با همیشه(تاریکی پادشاهان)ها کینگ دارک و ما دانید می که طور همان!تاریکیست و انجلند سرزمین

 های سال با چیز همه اکنون....اما بود نگرفته شکل تاریخ طول در ما بین صلح گونه هیچ یا بودیم نبرد و جنگ

 آن و دانم می جایز کامال امری را اتحاد این من پس گشته واحد نیز هدفمان و یکی ما دشمن!است متفاوت گذشته

 به تا آمده مراسم انجام محل به تا دارم درخواست( رایان)جوان کینگ دارک از!شمرم می بر ها ضرورت جزو را

 !رسانیم سرانجام به را آن هم کمک

 :کردن نگاه ما سمت به همه هملک حرف این با

 !بره پیش خوب چیز همه امیدوارم.برم من بهتره:رایان

 :رفت بود ایستاده ملکه که سمتی به و گفت اینو

 !عزیزکم نگرانتم خیلی!امیدوارم منم!رایان امیدوارم منم:من

 !رفت که زنی؟رایان می حرف خودت با داری چرا:سوفی

 !بدمش دست از ترسم می!نگرانشم خیلی!نه که یکم فقط...فقط رفته دونم می.آره!سوفی تویی:من

 .داری حق:سوفی

 شنیدی؟ رو گفت که چیزایی تو:من

 .بود بلند خیلی تون صدا.من فقط نه شنیدن همه:سوفی

 !بیاد سرش بالیی قراره که دونه می!دونه می چیزایی یه اون کنم می حس!نگرانم خیلی:من

 !شه نمی چیزیش باش ئنمطم!قوییه مرد اون!نباش نگران:سوفی

 !بدم دستش از خوام نمی!فهمی می!سوفی دارم دوسش من!نباشم نگران تونم می چطور اما:من



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

173 

 

 .کنه درک رو تو تونه نمی کسی من از بهتر که دونی می:سوفی

 .ترسم می چی از من فهمی می تو فقط. دادی دست از عشقتو تو.توئه با حق.آره:من

 االنت فکر به باید تو بیفته آینده در اتفاقی قرار اگه...که دونم می اینم اما نمک می درکت خوب خیلی.آره:سوفی

 باشه؟!بره دست از کنارته که لحظاتی نذار!باشی

 .باشم خوش االنم به کنم می سعی.باشه:من

 !بشه شروع مراسم که االنه!جاست همون هم موریا.رایان و ملکه پیش بریم بیا حاال.خوبه خیلی:سوفی

 .بریم باشه:من

 بین از خودمونو زور به.بودن شده جمع قسمت اون خیلیا.رفتیم اتحاد مراسم اجرای قسمت به هم با زدمو لبخندی

 :ایستادیم بود ملکه نزدیک که موریا کنار دو هر و دادیم عبور جمعیت

 !بیاورید را تامل درخت ی شیره و اتحاد جام لطفا!کنیم می آغاز را مراسم!خوب بسیار:ملکه

 میز روی رو رنگ سفید محلولی حاوی ظرفی ای دیگه خدمتکار و طالیی جام یه خدمتکار یه ملکه دستور با

 اونو سپس.کرد خالی جام داخل رو اون محتویات و برداشت رو محلول ظرف ملکه.گذاشت ملکه و رایان بین

 :گرفت رایان طرف به اونو کار این از بعد.کرد فوت اون روی مالیم و آروم برداشت

 تا داری می دوست همه از بیش را آن تو که است نیاز کسی خونی به!رایان تو خون نه است،اما نیاز خون به:ملکه

 !فرد آن جان قبال در شود خورده قسمی

 میره؟ می دارم دوسش که کسی اون بشکنم قسمو اون اگه یعنی این:رایان

 !سوخت یخواه او حسرت در عمری تو و رفت خواهد بین از او.آری:ملکه

 !خودتونه دختر همون فرد اون دونید می خودتون خوبه:گفت بشنوه ملکه فقط که جوری رایان

 .دونم می آره:ملکه

 !اینجا بیا!!لیا....پس:رایان

 :ایستادم رایان کنار و گذشتم سوفی کنار از

 بله؟:من

 من!درخواسته یه فقط ؟اینبذاری گرو جونتو و کنی اعتماد من به جنگ این و سرزمینت خاطر به حاضری:رایان

 ....من نداری اعتماد بهم هنوز اگه!کنم نمی مجبورت اصال
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 !بده انجام کارتو و نباش من نگران اصال!رایان دارم اعتماد تو به کسی هر از بیشتر!دارم اعتماد بهت:من

 مطمئنی؟:رایان

 !کن استفاده من خون از لطفا!نبودم مطمئن حد این تا حاال تا:من

 !بده دستتو پس.خوب لیخی:رایان

 .کشید دستم روی سریع خیلی و آورد بیرون جیبش از دار ضامن چاقوی یه.گذاشتم دستش تو و جلو بردم دستمو

 درخت ی شیره با و بشه جام وارد خونم گذاشتم.شد جاری دستم روی و اومد بیرون زخم الی از کم کم خون

 .بشه مخلوط

 :رفت بین از زود خیلی که تابید جام از گیرن نیلی نور شیره و خون شدن مخلوط با

 !بفرمایید لطفا!کنید پذیرایی خود از توانید می اکنون.رسید پایان به مراسم!خوب بسیار:ملکه

 :گفت بشنویم رایان منو فقط که جوری آروم و

 !باشید زود!رسونم می خودمو زود منم!وهم غار برید نفرتون چهار هر:ملکه

 .ریم می االن.باشه:من

 و گرفتم رایانو دست.زدن چشمک بار دو جوابم در هم اونا و وقتشه االن یعنی که زدم چشمک یه موریا و سوفی هب

 :شدیم ظاهر غار ی دهانه کنار و کردیم پورت تله زدن هم به چشم یه تو

 درسته؟ غار انتهایی قسمت بود گفته ملکه:رایان

 .بیاد خودش تا کنیم صبر باید اما آره:من

 :رسیدن سر هم ملکه و بانی سوفی، موریا، لحظه همون در

 انجلند مرز طرف به داره ابلیس دادن خبر جاسوسا االن همین!بدیم انجام رو لیا تبدیل تر زود باید!باشید زود:ملکه

 !کنیم عجله باید پس شده حتمی جنگ!کنه می حرکت

 !کنه حمله تاریکی به اول نبود قرار انجلند؟مگه مرز:من

 !کنه نابود جا یه هممونو خواد می همین واسه شدیم متحد تاریکی با ما که داره رخب اون:ملکه

 .نداره فرقی که ما واسه:من

 باشه، عالی امتیاز یه ما واسه تونه می این!کنی فعال رو کامپوندت استار قدرت تر زود چه هر باید تو فقط آره:ملکه

 !ها بچه بیاید دنبالم پس
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 به آتیش ی گلوله یه دستم تو.شدیم غار وارد دنبالش به و انداختیم باال ای شونه هم ام.شد غار وارد و گفت اینو

 تا شد می بیشتر و بیشتر رنگی سبز نور شدیم می نزدیکتر غار انتهای به چه هر.کنم روشن رو راه تا آوردم وجود

 :بود شده مشخص کامال مسیر و نبود آتیش به نیاز دیگه که جایی

 چیه؟ هواس نور این:سوفی

 !دونم نمی:من

 !لیا کنه فعال رو تو انرژی قرار که چیزی همون بگم بهتره یا لجنیه کریستال نور این:ملکه

 نه؟ زیاده خیلی هم انرژیش حتما!داره هم نوری چه!جالب چه!وای:من

 عنوان به معموال ما!کنه می ساطع خودش از ثانیه هر در ژول میلیون پنج معادل انرژیی کریستال این.آره:ملکه

 .کنیم می استفاده ازش انرژی منبع

 !نگا اینو!واییییی!انگییییززززززه شگفت!العادست فوق نظرم به:من

 :رسیدم غار انتهایی قسمت به لحظه همون در

 نه؟ زیباست:ملکه

 !داره ارتفاع من برابر چهار گفت شه می بزرگه هم خیلی و: من

 !وایسا کنارش و برو....خوب.طوره همین تقریبا:ملکه

 !باشه:من

 .ایستادم رنگ سبز کریستال کنار و دویدم

 !ببند چشماتو و بچسبون بهش پیشونیتو حاال:ملکه

 .بستم چشمامو و دادم انجام رو گفت که کاری

 !باشه!کن تکرار گم می که هرچی حاال:ملکه

 !خوب خیلی:من

 !آزادی:بگو پس:ملکه

 !آزادی:من

 !خشم:ملکه

 !خشم:من
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 !شاهانه غرور:ملکه

 !شاهانه غرور:من

 !ده:ملکه

 !ده:من

 !ستاره:ملکه

 !ستاره:من

 !22: ملکه

 !22:من

 !را سرنوشتم کن تمام:ملکه

 !را سرنوشتم کن تمام:من

 !پاسخم بی سوال همان من که:ملکه

 !پاسخم بی سوال همان من که:من

 !دوئم آن بین ما و نور و تاریکی ی زاده:ملکه

 !دوئم نآ بین ما و نور و تاریکی ی زاده:من

 !کرد خواهم چه ببینی تا را نیرویم ببخش:ملکه

 !کرد خواهم چه ببینی تا را نیرویم ببخش:من

 !سازم می نو از یا کنم می نابود یا:ملکه

 !سازم می نو از یا کنم می بود نا یا:من

 !کن فکر بهش فقط!کنی استفاده قدرتت از راحت تونی می حاال!لیا تمومه!کافیه خوب خیلی:ملکه

 پیوند های رشته کردم سعی.استثنایی قدرت یه.کردم می قدرت احساس.برداشتم کریستال روی از شونیموپی

 به دورم سفید و سیاه های دود.تغییر به کردم شروع کم کم.شدم هم موفق و بگیرم دست در جدیدمو نیروی

 لیا یه کردم می حس.وبخ احساس یه.داشتم شیرینی احساس.پوشوندن بدنمو تمام کم کم و بودن افتاده گردش

 و اخالق دیگه!متوازنه!مابینشه!نیست بد لحظه یه یا خوب لحظه یه دیگه که لیایی.شه می متولد داره دیگه

 !العادس فوق....این!ده می انجام رو درسته کنه می فکر واقعا که کاری همون و خودشه دست اختیارش
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 رفتارش هم که لیایی.بودن جدید ی لیا یه شاهد همه حاال.شدن محو و پراکنده دورم از زمان مرور به ها دود

 .ظاهرش هم و متفاوته

 باریک کمر قسمت در که سیاه و بلند لباس.رنگ سیاه کبوتری های بال.کردم نگاه خودم به کریستال انعکاس از

 ابرو و مادرم مثل درست سفید به مایل رنگ کرم موهای.رسید می آرنج تا که هایی دستکش همراه به و شد می

 رو طالییشو رنگ معموال که بود سرم باالی هم رنگ آبی حلقه یه.خودم آبیه همیشه چشمان همراه به تیره های

 یه و فرشته یه از بود ترکیب یه انگار.بود اومده خوشم خیلی جدیدم ی قیافه از.دیدم می ها فرشته ی همه سر

 خیره بهم آمیز تحسین نگاه یه با چون بود طور مینه همه نظر به درواقع اومد می العاده فوق نظرم به.شیطان

 رایان؟ چیه نظرت!انداخت راه عیار تمام جنگ یه شه می حاال:گفت و ایستاد روم روبه ملکه.بودن شده

 فریب رو ما ممکنه و کنه می رو جدید ی حقه یه لحظه هر اون!بگیریم کم دسته ابلیسو نباید اما موافقم منم:رایان

 !بده

 نمی پیدا شکمش تو راست روده یه!شناختمش خوب کردم زندگی باهاش که سالی شونزده این تو!رایانه با حق:من

 !دیدم ازش عجیب چیزای خیلی بودم باهاش که هایی جنگ تو.شه

 !بگیریم نظر در رو احتمالی هر باید حساب این با:ملکه

 !رو چیزا ترین اهمیت بی حتی.آره:من

 رسه؟ می انجلند مرز هب کی تا ابلیس نظرتون به:ملکه

 !رسه می انجلند به دیگه روز دو حدود دارم سراغ سربازاش از که سرعتی با:من

 !رایان!نداریم وقت زیاد ما پس!همینه منم حدس.آره:ملکه

 بله؟:رایان

 !بانی!کن ادغام میکائیل کمک به ها فرشته لشکر با رو تاریکی لشکر تر زود هرچه تو:ملکه

 من؟ ی ملکه بله:بانی

 !لیا!موریا!سوفی!بده باشه آماده اعالم مرزی های مامور به و برو تر زود توام:ملکه

 بانو؟ بله:هم با سه هر

 حتمی روی!حتمیه جنگ این که بگید بهشون!کنید آگاه جنگ این از رو قصر اهالی تمام و برید االن همین:ملکه

 سرزمین به نفر دو شما!موریا و سوفی!دیگه چیز یه و!کنن پیدا آمادگی تر زود همه تا کنید تاکید حتما بودنش

 !هستن موثر خیلی جنگ توی ها اژدها اون!بخواید کمک ازشون و برید اصیل های اژدها

 !بانو بله:موریا و سوفی
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 !باشید موفق!کنید شروع همگی پس:ملکه

 ی جلو سوفی و وریام من،.بدیم انجام رو بود شده محول بهمون که کاری تا شدیم ناپدید همه ملکه اجازه با

 :زد می شدید برق و رعد و بود ابری هوا.شدیم ظاهر قصر ی دروازه

 !کنید صحبت ها اژدها با برید شما!رسم می قصر کارای به من:من

 بیای؟ بر پسش از تنهایی به تونی می که مطمئنی:سوفی

 !باشید زود!دیگه برید!مطمئنم آره:من

 !موریا بریم!باشه:سوفی

 آسمون به جهش یک با بعد کرد، سوار رو سوفی و شد رنگ سیاه اژدهای همون به تبدیل دوباره یامور حرف این با

 انجام به کردم شروع و شدم ظاهر.کردم پورت تله و تصور رو قصر داخلی محیط سریع.شد محو نظر از و پرید

 که هایدا جز کسی و میوفته یاتفاق چه داره بگم بهشون تا کردم می جمع رو قصر اهالی ی همه باید اول.ماموریتم

 :زدم صداش ذهنم تو از پس کنه کمکم کار این تو تونست نمی بود قصر خدمتکارای ی کاره همه

 !!!دارم کارت بیا زود!!!هایدا!!هایدا:من

 خدمتکارا بقیه مثل و داشت فر طالیی هایی مو که کپل و چاق زن یه.شد ظاهر جلوم زدن به چشم یک در ناگهان

 :وشیدپ می لباس

 خانم؟ امرتون:هایدا

 !بمونه جا نفرم یه خوام نمی شنیدی؟حتی!هایدا کنی جمع اصلی تاالر تو رو همه خوام می ازت:من

 !خانم باشه راحت خیالتون:هایدا

 !برو تر زود پس:من

 .خانم چشم:هایدا

 .شدم ظاهر اونجا و کردم تجسم رو تاالر منم.شد ناپدید سریع و گفت اینو

 دوست.شد می خفگی احساس این تشدید باعث بیرون از برق و رعد و بارون صدای.کردم می خفگی احساس

 یه بتونم تا برسه پایان به جنگ این تر زود چه هر خواست می دلم.کرد می آرومم و بود کنارم االن رایان داشتم

 وقت هیچ.نداشت دوست منو اون.بودم متنفر ابلیس از.باشم داشته عشقم کنار رو دغدغه بی و راحت زندگی

 داغدار بهمو افراد ترین نزدیک که خوام نمی رو پدری من.دونم نمی خودم پدر اونو دیگه منم.نداشت دوسم

 ازش من و داده انجام که جنایاتی ی همه تقاص!بده پس تقاص باید ابلیس!رایان مثل!سوفی مثل کسایی.کرده



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

179 

 

 بگم بهتره یا سابقش همسر نمونش یه!دادن دست از اون خاطر به جونشونو که کسایی تمام انتقام!گیرم می انتقام

 از ابلیس ی اجازه بدون فقط اون. رفت بین از رحمانه بی خیلی بازم اما نبود، درستکاری زن که این با!القیم مادر

 سه من زمان اون.بشه بقیه برای عبرتی درس تا کرد گور به زنده اونو مجازاتش برای ابلیسم. بود رفته بیرون قصر

 صحنه اون که این نه.بود ترسناک خیلی.کرد می تقال موندن زنده واسه چطور زن اون یادمه خوب اما بودم ساله

 رو کثیفی عمل هر و نبود گردون روی جنایتی هیچ از اون.ترسیدم می پدرم رفتار و جلوه از!نه!باشه ترسناک برام

 ترس این کردم می فرار داشتم که زمانی حتی.بشم دچار نامادریم عاقبت به منم ترسیدم می شاید.داد می انجام

 از دیگه من!کنه می فرق وضعیت االن اما، بودن کرده پر ذهنمو کننده نگران افکار و بود گرفته فرا وجودمو تمام

 تا تنگ، سازم می براش زندانی اما ببرمش بین از نتونم شاید!ترسم نمی هیچی از دیگه!ترسم نمی عفریت اون

 ....من!بره پایین گلوش از خوش آب یه حتی ذارم نمی!کنه دراز اهاشوپ نتونه حتی

 :کردم متوقف افکارمو تاالر، در تق تق صدای با

 !شید وارد تونید می:من

 : شد ظاهر کنارم هایدا.شدن تاالر وارد موجودات از عظیمی خیل و شد باز من،در ی اجازه با

 !خانم شد انجام فرمانتون:هایدا

 .کردی لطف.داهای ممنونم:من

 .کنم می خواهش:هایدا

 .بقیه کنار بری تونی می:من

 .خانم چشم:هایدا

 :ایستاد جلوتر کمی گواتمن، یه کنار و گفت اینو

 !کنید باور اونو باید شما و دارن حقیقت!نیستن گزافه بگم بهتون خوام می که حرفایی!کنید گوش خوب:من

 جلو تر زود اگه اما نیست، کس هیچ خوشایند که اتفاقاتی!خبرید بی ازش که جریانه در شما اطراف در اتفاقاتی

 !شه می متوجهمون کمتری ضرر بگیریم شو

 :داد صدا جمعیت میان از کلفتش صدای با یتی یه لحظه همون در

 چیه؟ حرفا این از هستی؟منظورت کی تو اصال!ببینم کن صبر:یتی

 !پرنسسم من:من

 !پرنسس؟ کدوم!پرنسس:یتی
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 (!آرتیمیس پدر)آرتور شاه ی نوه و آرتیمس هملک دختر:من

 !نداره امکان این!چی:یتی

 :شد اغتشاش دچار تاالر کل ثانیه از کسری در

 !مرده اون گفتن می همه!شه می مگه:

 !بودم مشکوک ملکه کار این به اولش همون از من!کرد آزادش و بخشید جرمشو ملکه ندیدی مگه!شه نمی چطور:

 !پرنسسه قعاوا اون یعنی!خدا وای:

 !باشه ده شماره همون اون نکنه:

 !کامپونده استار همون حتما اون!آره:

 .....اون واقعا! کن نگاه شکلش به!توئه با حق:

 فرما حکم تاالر بر سکوت شیپور،دوباره صدای با.دمید درونش و کرد ظاهر دستش تو شیپوری هایدا موقع همون

 :دادم ادامه حرفمو و کردم استفاده فرصت از.شد

 !ندارم براتون ای کننده خوشحال خبر اما ده، ی شماره یه!کامپوندم استار یه من!شماست با حق!آره:من

 !بشه شروع جنگ یه قراره

 :شد شروع نوع از همهمه دوباره

 !کن ساکتشون!هایدا!ه ه اه....اطف!بزنم حرفمو بذارید!باشید ساکت لطفا:من

 .بشن ساکت همه شد باعث که دمید شیپور درون دوباره بعد و کرد خم چشم عالمت به سرشو هایدا

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 بهتون اومدم!بشنوم خود بی حرفای که اینجا نیومدم من!دوستان کنه نمی حل رو چیزی همهمه و صدا سر این:من

 هست مبارز و گجوجن مردان شما بین از اگه!نشید خارج شرایطی هیچ تحت و بگیرید پناه قصر همین توی بگم

 با حاال!کردم حجت اتمام و زدم بهتون هم حرفامو!بجنگم بقیه کنار تا گردم برمی زودی به من چون کنه اعالم

 !برن تونن می بقیه! بمونن تاالر تو کنن مبارزه و بجنگن خوان می که کسایی!نه یا کنید باور که خودتونه

 :گفت و اومد جلو یتی همون

 !کنم سرزمینم و شما فدای همونم اما،حاضرم ندارم بیشتر جون یه من!بانو تامسونه من اسم:یتی

 :زدن زانو ترتیب به سرش پشت هم بقیه.زد زانو و گفت اینو
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 ...من تامسون: من

 و باشید زنده شما که داشتیم آرزو ما ی همه!کنیم می باور رو شما حرف ما.بانو بگید چیزی نیست الزم:تامسون

 هم فرزندشون کردیم می فکر برگشت،همه انجلند به ملکه که زمانی!برگرده سرزمین این به دوباره تعادل قدرت

 حاال.رفت ازبین و خشکید همراهش به هم ما امید خبر این با!مردید شما گفت همه به ملکه.اما،نبود همراهشونه

 !نکینیم یاری عزیزمونو پرنسس چطور!کنیم رهاتون سالمتید و زنده وقتی چطور

 آسیبی ذارم نمی بتونم که جایی تا باشید مطمئن!ارزشمندید واسم خیلی شما!شما!ممنونم ازتون واقعا(:بغض با)من

 !کنم محافظت ازتون دم می قول.برسه بهتون

 !پرنسس سپاسگزاریم:تامسون

 !پرنسس سپاسگزاریم:کردن تکرار همه سرش پشت

 جمع لوازمتونو لطفا!کنم حرکت صبح فردا خوام می من!شه می شروع دیگه روز دو جنگ:من

 !تره امن جاشون جا همین!بیان نیست نیازی ها بچه و زنا!بینم می رو همدیگه قصر ی دروازه فرداصبح،جلوی!کنید

 !سرورم بله:جمعیت کل

 !برید تونید می حاال:من

 .شدن خارج تاالر از بعد و کردن تعظیم هم با همه

 جنگ این تا اما، داشتم نگرانی هیچ بدون و راحت خواب یه به نیاز.بودم خسته خیلی.کرد می درد خیلی سرم

 بهم خستگی ذاشتم می نباید.دادم می انجام باید که بود کارا خیلی.بود حروم من به خوابی همچین شد نمی تموم

 اونجا هم رایان و ملکه،بانی.کردیم می حرکت مرز طرف به باید صبح فردا.شه ماموریتم انجام مانع و بشه قالب

 .بودن ماموریتشون درگیر هنوز احتماال هم موریا و سوفی و داشتن متاقا

 و بود شده پنهان سیاه های ابر پشت هنوز خورشید.داد می نشون رو صبح دقیقه6:45.انداختم ساعتم به نگاهی

 تو داره شیطانی نیروی یه کردم می احساس.بود گرفته فرا رو قصر تمام عجیبی سرمای.نداشت شدن خارج قصد

 ی قهقه صدای ناگهان.شدن خاموش آخر در اما دارن نگه روشن خودشونو داشتن سعی ها شمع!گرده می صرق

 :شد ظاهر جلوم صاحبش دنبالش به و رسید گوشم به آشنایی

 .جون خواهر چطوری:؟

 !القیس:من

 لیا؟ نشدی خوشحال مهربونت خواهر دیدن از:القیس

 !خواهر گیرم می تهوع حالت دیدنت از:من
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 شده؟ بد حالت!برات بمیرم!آخی:یسالق

 از بیش که خواهری.ناتنیم خواهر بود،درواقع بزرگترم خواهر القیس.ندادم جوابشو و کشیدم عصبی بازدمی و دم

 می حسودی من به همیشه اون.مواجش قرمز های مو اون از مخصوصا بودم متنفر ازش ابلیس از بعد کس هر

 :بود حسودی موجود کال اصال.کرد

 ناراحتی؟ تو عزیزم!لیا:القیس

 گی؟ می اینو چی واسه:من

 .باشی شده ناراحت کردم تصاحب مقامتو که این از شاید گفتم!بابام ی دردونه االن من آخه:القیس

 !باشم داشته ابلیس مثل پدری شه می عارم دیگه من!خودت ارزونی:من

 :گرفت مو بازو اما شم خارج تاالر از خواستم

 !دارم پیام یه برات بابا طرف از که اینه خاطر به اینجام اگه االن!کن باور!لیا میاد بدم ازت:القیس

 پیامی؟ پیام؟چه: من

 !بدی بهش قدرتاتو که این شرط به اما ببخشتت حاضره گفت!شدی تبدیل تو که دونه می گفت اون:القیس

 :دادم جوابشو تحکیم با و کشیدم بیرون دستش از محکم بازومو

 حاال!!!فهمیدی؟!نرم حرفش بار زیر وقت هیچ!وقت هیچ اما بمیرم حاضرم من بگو عفریتت پدر اون به!کن گوش:من

 !!!!حاال!!!کن گم گورتو

 :داد تکون تاسف نشونه به سرشو و گرفت فاصله ازم قدم چند القیس

 !ذاره نمی زنده کدومتونو هیچ اون.لیا ای بیچاره واقعا:القیس

 !بدون اینو!القیس نیستم ضعیف من:من

 !نبودی وقت هیچ:القیس

 !باشه سخت شکست یه منتظر بگو بهش پس:من

 . گم می بهش:القیس

 !ببینم ریختتو دیگه ی ثانیه یه حتی خوام نمی!برو اینجا از تر زود پس:من

 !خواهر بای بای.....پس گیرم می نشنیده حرفتو این:القیس

 !بابا برو:من
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 !اوم!احساس بی:القیس

 .شدن روشن دوباره ها شمع رفتنش با.شد ناپدید و کرد دیگه فطر یه قهر حالت به روشو

 (آخر فصل)دهم فصل

 و پری تا18یتی تا13گواتمن تا 15:بود قبیل این از جمعیت آمار.بودن شده جمع قصر ی دروازه جلوی همه صبح

 .کوتوله تا10

 :بودن آماده و بسته پشت به پشتی کوله یه کدوم هر

 حاضرید؟ همه!خوب خیلی:من

 !سرورم لهب:

 !بیاید دنبالم پس!خوبه:من

 :کردیم حرکت همه من فرمان با

 !هایدا!کنه پورت تله هممونو تونه می که هست دروازه یه بعد به او ریم،از می پیاده فارست گرین جنگل تا:من

 :شد ظاهر کنارم لحظه همون

 خانم؟ بله:هایدا

 !بده ملکه به رو ما اومدن خبر و برسون مرز به خودتو ما از تر زود تو:من

 .رم می خانم،االن چشم:هایدا

 .شد پدید نا زود خیلی گفت اینو

 می راحت کار دیگه اون از بعد.رسیدیم می بهش دیگه ساعت نیم احتماال و نبود دور زیاد فارست گرین جنگل

 حتی.برنگردن وقت هیچ دیگه نصفشون بشه باعث شاید جنگ این.کردم می ردشون دروازه از باید فقط.شد

 .بمونم زنده خودمم نیستم مطمئن

 !نزنه سرت به فکری همچین وقت هیچ دیگه:؟

 !رایان:من

 .خودمم:رایان

 ذهنیه؟ ارتباط این:من

 .میای داری گفت اومد االن همین هم هایدا.بود شده تنگ واست دلم.آره:رایان
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 .باشیم اونجا ظهر تا احتماال.طوره همین.اهوم:من

 !دیگه بینم می رو تو من باالخره پس:رایان

 !بینید می دقیقه 12:25 ساعت راس منو امروز شما!کینگ دارک جناب بله:من

 نه؟ داری نمی بر بازیات خل از دست االنم حتی:رایان

 !نه:من

 !دیوونه(:خنده با)رایان

 !تره دیوونه القیس اما دیوونم من.آره:من

 داره؟ اون به ربطی القیس؟چه:رایان

 !دیدمش دم سپیده امروز که اینه ربطش:من

 گفت؟ می چی خوب!واقعا:رایان

 !شم تسلیم خواست می دیگه معنی به یا بدم بهش هامو نیرو و ابلیس پیش برگردم خواست می:من

 گفتی؟ چی تو خوب:رایان

 .کنم نمی قبول گفتم:من

 !رسهت می ازت که معنیه این به تو دنبال فرستاده رو القیس ابلیس که این.کردی درستی کار:رایان

 بترسه؟ نباید:من

 !نترسه شما از که کیه!خانم لعنت منکرش بر:رایان

 !تو:من

 من؟:رایان

 !شی می ترسناک خیلی وقتا بعضی راستش!ترسم می تو از من!برعکسه تو به راجع!آره:من

 !دونستم جدی؟نمی:رایان

 ! شی می جدی که هایی موقع اون مخصوصا!دونستی می خوبم!نگو دروغ:من

 ترسناکم؟هوم؟ من ظرتن به:رایان
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 نه داری جذبه بگم خواستم می!تازه! دارم دوست هم موقع اون حتی که بود این منظورم!نبود این منظورم!نه..ن:من

 !دارم،شرمنده مشکل کلمات انتخاب تو کم یه من!ترسناکی که این

 شدی هول یهو چرا!یبگ خوای می چی فهمیدم اول همون از خودم!بدی توضیح خواد نمی!بابا خوب خیلی:رایان

 !تو

 !دارم وحشت ازت کنی فکر ترسیدم آخه:من

 دومیش تو که میاد خوشش ترسه می ازش که کسی از کی نکردی؟آخه استفاده مغزت از بازم تو!لیا:رایان

 .بترسی خواد کنم،نمی نمی فکرا این از تو به راجع اصال من!تخت خیالت!باشی

 ؟!نشدی تناراح که باشه راحت خیالم پس.افففف:من

 !رسه می مرز به ابلیس فردا!برسی تر زود کن سعی!لیا فقط.آره:رایان

 .کنم می خودمو سعی.خوب خیلی:من

 نداری؟ ای دیگه کار پس:رایان

 .خداحافظ.نه:من

 خودشو سبزی و رسید می نظر به زیبا هنوز اما بود ابری هوا که این با.بود روم به رو درست ل.خداحافظ:رایان

 چند که بود بزرگ درخت یه دروازه.شدن کشیده دنبالم هم بقیه و گذاشتم جنگل داخل به قدم.دبو کرده حفظ

 بود اومده وجود به طبیعی انتقال دروازه یه شکاف اون بین که داشت شکاف یه درخت اون.داشت فاصله ما با متر

 :ایستادم کنارش و رفتم جلو.شد دیده دروازه کوتاهی مسیر کردن طی از بعد.رفت مرز به اون با شد می و

 !باشید زود!شید دروازه وارد یکی یکی و بگیرید صف:من

 :برگشت هایدا لحظه همون.کردن عبور دروازه از اون از بعد و شدن صف به همه من فرمان با

 .خانم دادم انجام رو گفتید که کاری:هایدا

 .بود عالی کارت:من

 نیست؟ ای دیگه امر:هایدا

 .دروازه تو برو بقیه مثل هم تو.نه:من

 .خانم چشم:هایدا

 .پریدم دروازه داخل به جهش یه با منم پس بودم، مونده من فقط حاال.شد دروازه وارد نفر آخرین از بعد
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 فاصله همون از.بود شده پا بر درش بود ما لشکر به متعلق احتماال که هایی چادر که بود وسیع دشت یه طرف اون

 سریع داشتم که سرعتی با.پریدم هوا به جهش یه با و کردم باز هامو بال.ببینم رو یبان و ملکه خوبی به تونستم می

 :ملکه بغل انداختم خودمو و اومدم فرود.برسم بهشون تونستم

 واسم نبودم که روزی یه این!بودم کرده عادت بهتون خیلی آخه بود شده تنگ واستون دلم چقدر!بانو وای:من

 !گذشت قرن یه اندازه

 :بوسید سرمو و کرد حلقه دورم اشودست ملکه

 بر پسشون از تونستی بینم می!برگشتی سالم که خوشحالم.بود شده تنگ کوچولوم دختر واسه منم دل:ملکه

 !بیای

 کیا؟:من

 !گم می رو قصر اهالی:ملکه

 !شدن داوطلب خودشون اونا!نبود سخت زیادم خوب!آهان:من

 آوردی،درسته؟ دست به اعتمادشونو تو که این یعنی این:ملکه

 !طوره آره،همین:من

 اما نشی، پذیرفته مردم طرف از وقت یه نکنه ترسیدم می این از همیشه!خوبه خیلی!عزیزم خوبه خیلی:ملکه

 .بوده بیهوده ترسم شد معلوم

 !برمیام خودم پس از من!باشید من نگران نباید وقت هیچ شما:من

 !دونم می!عزیزم دونم می:ملکه

 جاست؟ک رایان....خوب:من

 .باشه میکائیل پیش کنم فکر:ملکه

 !پیشش رفتم من پس باشه:من

 !بود منتظرت خیلی اونم!برو.عزیزم باشه:ملکه

 :کشیدم بیرون آغوشش از خودمو

 !مامان دونم می:من

 !مامان گفتی واقعا!مامان گفتی من به تو!تو!مامان:ملکه
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 !جون مامان بده تغییر اینو تونه نمی چیز هیچ!شمام دختر منم و منی مامان شما!آره:من

 !عزیزم بغلم بیا!لیا وای:ملکه

 :گرفت آغوش در منو دوباره

 !شی دور ازم هم لحظه یه ذارم نمی دیگه!بگیره ازم رو تو تونه نمی کسی!من فقط!لیا منی دختر تو:ملکه

 دوست.ردمک می گریه منم.بودم اون مثل منم.کرد می خیس اونو و ریخت می پیشونیم روی اشکش های قطره

 رایان واسه دلم طرف یه از اما بگم، کشیدم که هایی سختی از براش و کنم گریه مادرم آغوش در ابد تا داشتم

 :بود شده تنگ خیلی

 !مامان:من

 !مامان جان:مامان

 !شده ذره یه واسش دلم!ببینم رایانو برم شه می:من

 !وسیهط رنگ که اونیه میکائیل چادر!نداره اشکالی!عزیزم برو:مامان

 .رفتم من باشه،پس:من

 .کردم پرواز رنگ طوسی چادر سمت به و گفتم اینو

 :داخل انداختم خودمو یهو و اومدم فرود چادر کنار

 !رایان اومدم من:من

 پوشیده رنگ طالیی زره یه و داشت آبی چشمای و طالیی موهای که سال میان مرد یه و بود من به پشتش رایان

 :انداخت باال هاشو ابرو و برگشت من صدای شنیدن با رایان. بود ایستاده روش به رو بود

 !اومدی تا کشتی منو که تو:رایان

 !اینجام که حاال:من

 :گفتم سال میان مرد به رو و ایستادم کنارش. رفتم جلو

 .شنیدم زیاد درسته؟تعریفتونو باشید میکائیل شما کنم فکر:من

 گم؟ می درست!لیا پرنسس نشنیدم کم شما از منم:میکائیل

 !لیام من.درسته:من

 !میکائیل بهتره بشناسیش مرگ پرنسس اسم به:رایان
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 مرگ؟ پرنسس گید می بهش مرگ؟چرا پرنسس:میکائیل

 !میاد خوشم ازش خیلی هست هرچی اما گذاشتم خودم رو اسمو این چرا دونم نمی خودمم:من

 نیست؟ خشن زیادی نظرت به:میکائیل

 !مدار دوست همینشو اتفاقا:من

 !باشه سرسخت و جنگجو خیلی ما جوان پرنسس کنم فکر پس:میکائیل

 !برسه من داد به خدا!بدتر اونم از:رایان

 !بخواد دلتم!هوی:من

 !خواد می دلم:رایان

 !دیگه ای دیوونه:من

 !توام ی دیوونه:رایان

 ....من:من

 !وایسادما اینجا من کردین فراموش کنم فکر اما بخشید،!اهم اهم:میکائیل

 :زد می قهقه و خندید می من روز و حال به پرو پرو رایان اما گزیدم لبمو و انداختم پایین خجالت از سرمو نم

 !بودمت ندیده جوری این تاحاال!شی می باحال خیلی کشی می خجالت وقتی!لیا وای:رایان

 !مزه بی بخندی آب رو!هه هه:من

 !شه می قرمز بینیت نوک کشی می خجالت وقتی یدونست می!بودی شده نمک با خیلی!کنم چیکار خوب:رایان

 !شه می قرمز....بینیم نوک:من

 !آره:رایان

 !شه می قرمز که شه می قرمز خوب!خندی می بهم چرا!رایان بدی خیلی:من

 ! بود شده مسخره بینیت خیلی کن باور گم،ولی نمی چیزی دیگه!بخشید:رایان

 :بیرون زد چادر از و کرد فرار سریع ولی یرمبگ حالشو و کنم حمله بهش خوستم می حرف این با

 !!کنم؟ چیکار دیوونه این با باید:من

 !مونه می ها بچه مثل:میکائیل
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 !ندیدیش شه می جدی وقتی!هاست بچه مثل االن:من

 !شه می شروع جنگ فردا که دونی می!بینیم می زودی به جدیتشم:میکائیل

 درسته؟ شدن ادغام ها فرشته و تاریکی های نیرو.آره:من

 .شده تموم اونا ادغام کار.آره:میکائیل

 .باشیم سوفی و موریا منتظر باید فقط پس:من

 شن؟ می موفق اونا نظرت به:میکائیل

 .دونم نمی:من

 "سوفی"

 قصر ی دروازه جلوی موریا.رسیدیم اصیل اژدهای قصر و دراگنلند به باالخره طوالنی مسافت کردن طی از بعد

 و شد تبدیل انسانیش شکل به دوباره موریا.ایستادم دروازه روی به رو و شدم پیاده ازش.نشست و اومد فرود

 :ایستاد کنارم

 .بزنم حرف باهاشون من اول بذار:موریا

 !بدن سرباز بهمون کنن قبول راحتی همین به کنم نمی فکر اما نیست مشکلی.باشه:من

 !اندازه می راه کارمونو که شناسم می رو کسی من اما:موریا

 هست؟ کی اون خوب:من

 !بیا دنبالم!بینیش می زودی به:موریا

 :کوبید رو دروازه در و گفت اینو

 !کنید باز رو در این!برگشتم من!موریا پرنسس!منم این!کنید باز رو در:موریا

 :شد دیده درش نگهبان اژدهای یه صورت و شد باز کوچک کشویی در یه یهو

 !لحظه کنم،یه می باز رو در االن.کنید صبر لحظه یه دید؟ش شکلی این چرا!پرنسس شمایید:نگهبان

 !باش زود خوب خیلی:موریا

 شدن باز با.شد باز در دنبالش به و شد شنیده دروازه در شدن باز صدای لحظه چند از بعد.بست رو کشو نگهبان

 :شدیم قصر وارد در

 !پرنسسی یه تو:من
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 چطور؟.آره:موریا

 !ودب عجیب کم یه واسم فقط!هیچی:من

 :شنیدم ذهنم تو از صداشو.شد تبدیل و زد لبخندی جوابم در

 !نیست ممکن غیر باشه،اما عجیب شاید:موریا

 "لیا"

 با.داد می آرامش بهم تاریکی رود از بیشتر بار هزار که ای خونه رود.بودم ایستاده مرز نزدیک خونه رود کنار

 احساس این از.بود کرده پر وجودمو مامت که ناب احساس یه.کردم می سبکی احساس آبش صدای شنیدن

 .نشست هام لب روی لبخندی

 زنی؟ می لبخند چی به:رایان

 :نشستم کنارش منم.نشست رودخونه کنار و اومد جلو.بود ایستاده سرم پشت

 .زدم می لبخند ده می بهم خونه رود این که آرامشی به:من

 .آرامشی دنبال توام پس:رایان

 .کنم پیدا رو دائمی آرامش اون نتونستم هنوز م،امادنبالش وقته خیلی.آره:من

 کنم؟ آرومت تونم نمی چی؟من من پس:رایان

 !کنی می نگران منو وقتایی یه چرا،اما:من

 .نباشه میلت مطابق اگه حتی بدی، انجام رو کارا بعضی شی می مجبور وقتا بعضی:رایان

 .دونم می.آره:من

 اونو باید ما اما نباشه خوشایندمون شاید که ذاره می لومونج موانعی گاهی سرنوشت.کن درکم پس:رایان

 !لیا بپذیریش باید توام.بپذیریم

 !سخته خیلی اما:من

 !بگردی روزگار گردش با باید تو.نیست ای چاره:رایان

 ....می اما:من

 :رسید سر زنان نفس نفس و عجله با میکائیل لحظه همون درست

 !کرده....حمله...ابلیس!بپوشید....اتونوه زره...باشید.... زود..زو:میکائیل
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 ؟!رسیدن زودی این به چطوری!چی:من

 بامن تو رایان!کنیم سازماندهی هامونو نیرو باید!شدن مستقر مرز پشت االن...ولی!چطوری...دونم نمی:میکائیل

 !کن کمک بهش و ملکه پیش برو هم لیا،تو!بیا

 !رفتم من پس!باشه:من

 .شدم پدید نا و کردم رتصو مادرمو چادر لحظه همون

 تکیه صندلی دسته به دستشو و دستش به پیشونیشو. شدم ظاهر بود نشسته روش مادرم که ای صندلی کنار

 :لرزید یکم که گذاشتم شونش روی دستمو.بود داده

 !کرده شروع ابلیس!مامان:من

 .دونم می.عزیزم دونم می:مامان

 !دارم نیاز زره یه من:من

 .کن صبر حظهل یه.خوب خیلی:مامان

 :کرد باز درشو و نشست کنارش.رفت بود چادر ی گوشه که صندوقی طرف به و شد بلند جاش از

 !کنه محافظت ازت بتونه امیدوارم!بزرگم مادر طرف از!یادگاریه یه این:مامان

 !کنم قبولش تونم نمی!ارزشه با خیلی این اما!یادگاری؟اما یه:من

 !نیست مهم نگردونی برش سالم اگه حتی!لیا توئه به متعلق این ولی:مامان

 :گرفت طرفم به رو زره و شد بلند صندوق کنار از.کرد خارج ازش رو رنگی طالیی زره و برد صندوق درون دست

 !توئه مال بعد به این از زره، این!لیا بگیرش:مامان

 :کردم بغل مادرمو و گرفتم رو زره

 !مامان دارم دوست خیلی:من

 !نداریم وقت زیاد!بپوشش زود حاال!بیشتر من:مامان

 !پوشمش می باشه،االن:من

 :پوشیدمش و کردم باز رو زره های بند زدمو لبخندی

 !ببندیش واسم شه می!مامان:من
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 !شه نمی چرا.عزیزم البته:مامان

 :ها بند بستن به کرد شروع و ایستاد پشتم

 !باشه!برگردی سالم بده قول بهم:مامان

 !بدم قول بهتون تونم می چطور مامان،پس ندارم خبر خودم دبع دقیقه یه از حتی من:من

 !کافیه مواظبی بگی که همین:مامان

 شد؟ خوب حاال.مواظبم.خوب خیلی:من

 .شد راحت خیالم کوچولو یه:مامان

 !مامان:من

 مامان؟ جان:مامان

 !برمیام خودم پس از من:من

 !بربیای چی همه پس از تونی می دونم می.عزیزم دونم می.شد تموم خوب خیلی:مامان

 :برگشتم طرفش به

 !نداری باورم انگار زنی می حرف جوری یه چرا پس:من

 !دخترم کنی درک بودنو مادر احساس تونی نمی هنوز تو!لیا مادرم چون:مامان

 !کنم محافظت خودم از تونم می من!که گفتم!باشی نگران نیست نیاز اما:من

 روحیه سربازامون به باید.بریم بیا حاال!کنی محافظت خودت از تونی می فهمیدم!تسلیمم من!عزیزم باشه:مامان

 !بدیم

 .بریم پس.باشه:من

 "سوفی"

 (دراگن قصر تاالر)

 !پادشاهیتونه تخت به تکیتون همیشه مثل بینم می!پدر سالم:موریا

 !برگشتی که خوشحالم!دخترم سالم:شاه

 !اومدم پیشتون چیزی درخواست برای پدر،اما ممنون:موریا
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 درخواستی؟ درخواست؟چه:شاه

 !بدید سرباز 150 حدود بهم خوام می!خوام می:موریا

 خوای؟ می چی ی واسه رو اژدها همه این!سرباز 150:شاه

 !شنیدین رو گرفته در ها فرشته و تاریکی سرزمین دو و ابلیس بین که جنگی خبر حتما:موریا

 !چی؟ که خوب!آره:شاه

 !خوایم می جنگ همون واسه رو اونا ما خوب:موریا

 !بدم اونا به سربازمو 150 باید چرا من!دارن ما به ربطی چه تاریکی و ها فرشته اما:شاه

 !اوناس بین کامپوند استار یه چون:موریا

 !کامپوند استار گفتی؟یه چی تو!چی:شاه

 !مدیونیم چقدر ها کامپوند استار به ما که دونید می شما و پدر بله:موریا

 !شم قائل استثنا یه من شه می عثبا این....خوب:شاه

 "لیا"

 :بود ایستاده لشکر روی به رو و همه از تر جلو مادرم.بودن شده سازماندهی مختلف های صف به سربازان همه

 ی آرزو که دشمنی!اید کرده علم قد واحد دشمنی برابر در فرشته چه و تاریکی شما،چه ی همه!سربازانم:مامان

 پیروزی شما پیروزی و هایمان سرزمین استقامت شما،یعنی استقامت!پرورد می شهاندی در را شما تک تک مرگ

 بدخواه اهریمن از و کنید مبارزه رشیدانه غیرتتان و غرور طور همین و خانوادهایتان خاطر است،پس،به مردمانمان

 باز!باشد رقیبش از کمتر اش سیاهی اگر حتی!باشد ضعیف اگر حتی!است پیروز همیشه خوبی که بدانید!نهراسید

 !شود می پیروز....ظلمت بر روشنی هم

 .....ملکه باد زنده!ملکه باد زنده!ملکه باد زنده:شد بلند سپاهیان صدای مادرم های حرف پایان دنبال به

 :کردم بغلش و ایستادم مادرم کنار

 !مامان بود عالی کارت:من

 .عزیزم ممنون:مامان

 :گرفتم فاصله ازش

 !اونا یا کنیم می حمله ما اول:من
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 حمله هم کردن،شما حمله اگه!بکشید صف مرز پشت شما!باشم جنگی کننده شروع نخواستم وقت هیچ من:مامان

 !کنید

 !هست مشکلی یه اما خوب خیلی:من

 مشکلی؟ چه:مامان

 !نگشتن بر هنوز سوفی و موریا:من

 !بشه دیر که این از قبل.برسن موقع به امیدوارم:مامان

 .امیدوارم منم:من

 !رایان!برید باشید خوب،زود خیلی:مامان

 بله؟:رایان

 !بده باش آماده حالت سربازا به:مامان

 .خوب خیلی:رایان

 :ایستاد سربازا روی به رو و گفت اینو

 !بکشید صف مرز پشت و بگیرید باش آماده حالت!!سربازا:رایان

 !!قربان بله:سربازا

 دو هر.شد می دیده دور از ابلیس سیاه لشکر.شدن کشیده فص به مرز پشت یکی یکی و ترتیب و نظم با کم کم

 و نشسته رنگش سیاه(شاخ تک اسب)یونیکورن روی ابلیس.کنن شروع تا بودن حمله آثار کوچکترین آماده گروه

 خشمم چاشنی رو تنفر کمی نگاهم تو.نموند دور من چشم از که نشست لبش روی پوزخندی.بود شده خیره من به

 سال شونزده رو بوده زنده که مادری!مرده مادرم گفت!زد گول منو سال شونزده اون!بیزار.بودم بیزار ازش.کردم

 این!نیست صبور اصال که دونستم می!کاراشو تمام تاوان!بپردازه دروغشو این تاوان باید اون.کشت برام

 طول زیاد نتظارما که کرد می حمله و داد می کف از طاقت االن مطمئنا.بود رسیده ارث منم به خصوصیتش

 سیاه لشکر.نکشید

 :کردم صادر رو حمله فرمان من اونا حرکت شروع با.کرد زدن نعره به شروع و شد کشیده جلو به کم کم

 !!!!کنید حمله!!وفادار سربازان:من

 و من،رایان.بردن هجوم همدیگه سمت به گروه دو هر سربازان و شد آغاز واقعی حمله،جنگ فرمان صدور با

 به تکشونو تک و ظاهر کمانمو و تیر.اومدن می سمتم به کدوم هر ها سیاهی. رفتیم دشمن سمت به هم میکائیل
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 نذاشتم کردمو ظاهر سپر یه سریع بزنه،اما ضربه بهم شمشیرش با پشت از کرد سعی شون یکی.کردم واصل درک

 تر جلو.کردم پیادش شپیشونی وسط و گذاشتم کمان درون. کشیدم بیرون تیر یه و رفتم عقب. کنه زخمیم

 به شمشیر جاش به و کردم ناپدیدش بود،پس فایده بی کمان دیگه.اومدن می طرفم به بیشتری های سیاهی.رفتم

 .گرفتم دست

 کردم احساس لحظه یه.شدن می شکسته شیشه شکل به من شمشیر ی ضربه هر با و اومدن می جلو یکی یکی

 :شنوم می غرش صدای

 .......صدای بیهش چقدر!چیه صدای این:من

 !بگیرید پناه!میان دارن اونا!اژدها!اژدها:زد فریاد ها سیاهی از یکی لحظه همون

 100 از بیش.کردم نگاه آسمون به.بودن شده موفق موریا و سوفی پس.کشیدم عمیقی نفس حرف این باشنیدن

 سیاهی و بردن یورش زمین متس به همگی ناگهان.آتش های گلوله پرتاب برای آماده و بودن پرواز حال در اژدها

 ها

 اما...اما ریختن می دشمن سر رو آتیش سرهم پشت هم گروهی.بردن آسمون به و کردن بلند زمین روی از رو

 یه زدم می حدس!اومد نمی خوشم اصال حالتش این از.بود آروم خیلیم!رسید،برعکس نمی ناراحت نظر به ابلیس

 خیره بهش طور همون و کردم ریز چشمامو!کنه می حتمی پیروزیشو که برنده برگ یه!باشه داشته برنده برگ

 رایان طرف به سرش. زنه نمی لبخندی همچین بیهوده دونستم می.کرد می عصبیم خیلی خبیثش لبخند.شدم

 بود مشخص که هاشو لب خوردن تکون.داد اما،انجامش کرد می نباید هرگز که کاری شد خیره من رایان به!چرخید

 هام رگ توی خون کردم احساس.کنه می فعال رو وردی چه داره دونستم می خوب.دیدم می رو خونه می ورد داره

 :شده منجمد

 !!باش نداشته کاری اون با کنم می خواهش!!!!ابلیس!!!نه!!!ابلیس نکن اینکارو!نه نه نه نه:من

 خون.بود گرفته سرشو دستش دو با.مکرد نگاه رایان به.داد ادامه کارش به ابلیس و بود فایده بی من های فریاد اما

 .کرد نگاه بهم عجز با و زد زانو زمین روی.دیدم می خوبی به رو بود شده سرازیر هاش گوش از که رنگی قرمز

 تونستم می چطور.بود خارج من توان از صحنه این دیدن طاقت.شدنه تکه تکه حال در قلبم کردم می احساس

 :زدم زانو کنارش و یدمدو طرفش به.ببینم طوری این رایانمو

 !بیار طاقت کنم می خواهش!بیار طاقت رایانم!رایانم:من

 !داره درد خیلی لیا!لیا..ل:رایان

 !بیار دوم لطفا!کن تحمل تو ولی دونم می:من

 !لیا تونم نمی..نم:رایان
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 :افتاد زمین روی کامال حرف این با

 !شو بلند گم می ترسونی می منو داری!شو بلند رایانم!شو بلند رایان!رایان..ر..ر:من

 :شدن جاری و کردن باز خودشونو راه کم کم هام اشک

 دوسم گفتی نمی مگه!!من خاطر به!!!کنم می خواهش رایان!!!تونم نمی تو بدون من رایان پاشو!!!رایان:من

 !چرا!چرا!چرا!!!چرا آخه!!!نامرد ذاری می تنهام چرا پس!!داری

 .کنم خفه رو ابلیس خودم دستای با داشتم دوست.داشتم مرگ آرزوی حظهل اون در.بود انفجار حال در قلبم

 :شدم خیره کرد می سست پاهامو اسمش حتی که جسدی به

 تو باید چرا!باشم داشته راحت زندگی یه نباید من چرا!تو چرا آخه!چرا!نه میوفته اتفاق این دونستی می پس:من

 ...چرا!تو چرا!رایان رفتی می

 تا که قدرتمند، نیروی یه.مواج انرژی یه مثل.شه می پراکنده قلبم از داره چیزی یه کردم احساس لحظه همون

 :پیچید ذهنم توی صدایی.بودم نکرده حس حاال

 !لیا!لیا:صدا

 هستی؟ کی تو:من

 !تو نیروی!لیا کامپوندم استار من:صدا

 خوای؟ می چی من از!کامپوند استار:من

 خوای؟ می چی من از تو:استار

 !فهمم نمی رتومنظو:من

 بدی؟ نجاتش خوای نمی مگه:استار

 ؟!چی:من

 پیشت؟ برگرده خوای نمی:استار

 !خوام می که معلومه!چرا..چ:من

 !کن تکرار گمو می چی هر پس:استار

 .باشه..ب:من

 !گردد آراسته تعادل دستان به سرنوشت که گاه هر:استار



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme.p.r |مرگ پرنسسرمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

197 

 

 !گردد آراسته تعادل دستان به سرنوشت که گاه هر:من

 !گیرد می فرا را گیتی سر تا سر نور:راستا

 !گیرد می فرا را گیتی سر تا سر نور:من

 !سازد می فراهم را بازگشت که هستم ای ستاره همان من و:استار

 !سازد می فراهم را بازگشت که هستم ای ستاره همان من و:من

 !نور ای گرد باز!گرد باز!گرد باز پس:استار

 !نور ای بازگرد!بازگرد!بازگرد پس:من

 . ببندم چشمامو شدم مجبور که بود زیاد قدر اون نور.کرد پر رو جا همه شدیدی نور ناگهان جمالت شدن تموم با

 و تر شدید لحظه هر کننده کور نور.کرد می تغییر داشت چیزی یه انگار! شم می جا به جا دارم کردم احساس

 کمتر داره نور کردم احساس.دیدم می رو یروشنای سفیدی هم بسته های چشم پشت از حتی.شد می تر شدید

 تعجب فرط از دهنم همراهش به و کردم باز چشمامو!نموند باقی ازش اثری دیگه که جایی تا کمتر و کمتر!شه می

 بود؟ خبر چه اینجا...ای!کردم می چیکار خواب تخت توی ها،اونم فرشته قصر بودم؟توی اینجا چرا من.موند باز

 .بود مشغول کاری انجام به قبل مثل کس هر!بود عادی چیز همه.کردم باز رو اتاق در و یینپا پریدم تخت از سریع

 اون جز به همه!بانی و مادرم،سوفی،موریا.کردم باز شدت با تاالرو در.رسوندم تاالر به خودمو رفتمو باال ها پله از

 لباس روی اشک های قطره و فتگر فرا وجودمو تمام غم ای لحظه.بودن اونجا ببینمش خواستم می من که کسی

 :ایستادم مادرم روی به رو رفتمو جلو.چکیدن بلندم و سفید خواب

 افتاده؟ اتفاقی چه:من

 کردم باز چشمامو وقتی من.گرفت رو جا همه شدید خیلی نور یه بودی رایان کنار تو وقتی.دونیم نمی هم ما:مامان

 !بودم نشسته سلطنتیم تخت روی

 !زدم می قدم داشتم قصر حیاط تو منم و:سوفی

 !دیدمش مخصوص زندان تو بود،چون شده زندانی هم ابلیس البته و:بانی

 !!چی؟:باهم همه

 .....ما یعنی!یعنی این!شده زندانی ابلیس...اب:من

 !شدیم پیروز ما:مامان
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 !شه نمی باورم!ببریم رو جنگ تونستیم ما!من خدای وای:سوفی

 .شدیم پیروز.آره:من

 میای؟ گرفته نظر لیا؟به شده چیزی:مامان

 .مامان نیست دیگه رایانم.دادم دست از داد می زندگیمو همه معنی برام که کسی فقط.نشده چیزی.نه:من

 اما برده رو تو بار یه که جایی به ره می گفت!دیدمش االن همین!نیست چیزیش که رایان!لیا گی می چی:مامان

 !کجاست منظورش نفهمیدم

 !!!!زندس ناو...او!چی...چ..چ:من

 !سالم و صحیح!زندس.آره:مامان

 دست رفتارم.رسوندم فارست گرین دریاچه به خودمو و شدم خارج تاالر از کی نفهمیدم حرف این شنیدن با

 های پا با.نیست دروغ بودنش زنده و زندس واقعا که کنم باور خواستم می.ببینمش خواستم می نبود،فقط خودم

 دو.دیدمش.رسیدم باالخره.کنم توجه پام درد به که این بدون دویدم می جنگل های چوب و سنگ روی برهه

 توی دستشو

 و شدم نزدیک بهش یواش یواش و آروم خیلی خیلی.رفتم جلو.بودن بسته چشماش و بود برده فرو هاش جیب

 :ایستادم کنارش

 نیستی؟ روح باشم خودتی؟مطمئن واقعا..وا!رایان:من

 :کرد نگاه بهم بودم عاشقش هک لبخندی با و کرد باز چشماشو

 نه؟ کنی نمی باور:رایان

 .نه:من

 .شه نمی باورم خودمم:رایان

 :ریختم اشک آروم آروم و زدم زانو زمین روی.ندارن ایستادن توان دیگه پاهام کردم می حس

 !دادمت دست از کردم فکر:من

 :زد زانو کنارم

 !رم؟هوم می جایی تو بدون کنی می فکر:رایان

 !شدم داغون ظهلح اون:من
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 جنگ از بعد گفتم که شرطی اون!توئه با ازدواج مرحله اولین!میرم می مرحله سه از بعد من!چیه دونی می:رایان

 .بود همین گم می

 :آوردم باال سرمو یهو

 !توئه با کردن زندگی سال هزار از بعد سومیشم و هامونه بچه دیدن دومیش:رایان

 چی؟ یعنی این..چی؟این:من

 کنی؟ می ازدواج بامن که این نییع:رایان

 !بدم بله بهت خوام نمی!نیست بله من جواب:من

 ...مگه..مگه!نداری دوسم چی؟مگه:رایان

 :بده ادامه نذاشتم و آوردم باال دستمو

 !عمرم آخر تا!مونم می باهات!رایان بدم عمرمو و زندگی تمام بهت خوام می!بدم بله بهت خوام نمی من:من

 !زندگیم ی همه رمپذی می پیشنهادتو

 آرزو همه.چیست زندگیش داستان سرآغاز که داند می که.چیده برایش اش بقچه در چه سرنوشت داند می که

 !شدند ممکن که محالی های فکر چه و بپیوندند حقیقت به بودنشان محال تمام شاید،با که آرزوهایی.داریم هایی

 روزی شاید که هایی داستان.باشد خارج آن درک از ما فکر که بخورند رقم هایی ماجرا دنیا روز دو همین شاید،در

 .شوند دبستانی کودکان شب مشق

 پایان

1395/9/15 

 با و کردید تحملش که ممنونم ازتون خیلی.رسید پایان به هم رمان این باالخره!دوستان سالم:نویسنده از سخنی

 اولین چون شه می رمانم ترین موندنی یاد به این کنم اعتراف باید.کردید دنبالش آخر تا داشت که مشکالتی تموم

 بهش جلد بابت خیلی چون سپاسگزارم فادیا جلدم طراح از.شن نمی پاک ها یاد از وقت هیچ ها اولین و رمانمه

 دیگه!دارن دوست رو ها گرگینه که اونایی مخصوصا باشید من بعدی رمان منتظر حتما!دیگه چیز یه و دادم زحمت

 .علی یا.ندارم حرفی هم

 /http://forum.negahdl.com/threads/83732:تایپ منبع
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