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خالصه :

داستان يه دختر ،دختري كه میره توي دنیايي كه حتي توي تخیلشم نیست ،به خواست خودش نمیره.
اون رو با زور و اجبار به دنیايي كه از نظر انسان ها خیالي ست ،بردند و پاي دخترک ،به دنیاي اسرار
امیز ،باز شد .دنیايي كه اتفاقات خوب و بدي رو براش به نمايش مي ذاره و سختي هاي زيادي رو
بهش تحمیل مي كنه و اون رو تبديل به زاده تاريكي مي كنه ،زاده اي كه در اخر...
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با صداي درينگ درينگ اف اف از روي مبل بلند شدم .بازم مثل هميشه جلوي تلويزيون خوابم برده بود .عين جن زده ها
به طرف ايفون مي رفتم كه باز صداي زنگش بلند شد.

ــ اه ،چقدر پيله ست!
تصوير كتي روي صفحه ايفون افتاده بود .زير لب اي وايي گفتم و سريع در رو باز كردم ،تازه داشتم توي اتاقم مي رفتم
كه در خونه باز شد و قيافه عصباني كتي روي من زوم شد .توي خونه اومد و جيغ جيغ كنان گفت :
ــ خداي من تو هنوز اماده نشدي ارتيميس؟ هيچ مي دوني من از كي تا حاال اون پايين منتظرتم؟
بدون توجه بهش رفتم توي اشپز خونه و دست و صورتم رو شستم .باالخره از حالت منگ بودن در اومدم و رو به كتي
گفتم :
ــ چه خبرته حاال ،االن ميام.
كتي رو مبل نشست و گفت :
ــ اصالًمي دوني كيا هستن؟
به اشپزخونه برگشتم .در يخچال رو باز كردم .زير لب گفتم :
ــ ژله يا كيك و شير؟
صداي داد كتي من رو به خودم آورد :
ــ اصالً شنيدي من چي گفتم؟
كيك و شير به نظرم بهتره! كيك و شيري كه مربوط به ديشب بود رو بيرون آوردم و با پام در يخچال رو بستم .از گوشه
چشم به كتي نگاه كردم و گفتم :
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ــ متوجه ام...حاال كيا هستن؟
پوف كالفه اي كشيد و روي كاناپه ولو شد و گفت :
ــ جديدن.
شير رو توي ليوان ريختم و در همون حال گفتم :
ــ كتي شير و كيك مي خوري؟
كتي :نه!
خنديدم و گفتم:
ــ آروم باش...نيم ساعت دير كردن كه چيزي رو تغيير نميده!
كتي :براي تو شايد ولي براي من تغيير ميده .حاال هم زود باش ،شير تو بخور ،بيا بريم.
گفتم :
ــ باشه.
وبعد ليوان شير رو سر كشيدم .ليوان و پايين گذاشتم و عاجزانه به كيك شكالتي خوشمزه اي كه براش زحمت كشيده
بودم ،زل زدم .بازم صداي كتي من رو از فكر بيرون آورد :
ــ آرتيميس!
پوفي كشيدم و گفتم :
ــ اگه گذاشتي كوفت كنيم.
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وبعد كيك رو برداشتم و بدون توجه به جلب توجه اي كه مي كرد توي يخچال گذاشتمش.كتي داخل آشپز خونه اومد و
دستم رو كشيد و من رو توي اتاق پرت كرد و گفت :
ــ زود اماده شو!
خنديدم و مشغول اماده شدن شدم .از توي كمد يه تيشرت مشكي با يه شلوار جين در اوردم و مشغول پوشيدن شون
شدم .صداي كتي رو از پشت در شنيدم :
ــ االن بچه ها توي جنگل ،منتظر ما هستن ،زود باش.
در رو باز كردم و براي اينكه حال و هوا عوض شه يه چشمك زدم و گفتم :
ــ بريم ،من كه آمادم خانوم ديوونه!
چشم غره اي بهم رفت و جلوتر از من راه افتاد .سوار ماشين من شديم .بعد نيم ساعت روندن باالخره به جنگل رسيديم.
ماشين رو يه گوشه پارك كردم ،از ماشين پياده شديم .براي اينكه حرص كتي رو دربيارم گفتم :
ــ واي كتي  ،فكر كنم بچه ها رفتن.
كتي :اگه اونا رفته باشن توهم باهاشون ميري ،منتها خونه نه،يه راست ميري اون دنيا!
من :بي تو كه لطفي نداره ،داره؟
كتي :ارتيميس!
خنديدم .هميشه با شيطنتام كتي رو اذيت مي كردم و به حرص خوردنش مي خنديدم .خدا مي دونه حرص دادن كتي
چقدر كيف ميده!
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ديگه توي جنگل بوديم كه صداي جيغ چند تا دختر ما رو از جا پروند .به طرف صدا كه برگشتيم ،سه تا دختر ديدم كه
داشتن با دهن هايي كه از جيغ باز شده (به خاطر جيغ باز مونده) ،طرف مون مي اومدن .سريع رفتم پشت كتي قايم
شدم و گفتم :
ــكتي اون فيلمه رو يادته توش سه تا دختره زامبي بودن؟ اين ها همونان!
كتي :ديوونه اينا جوليا و سلنا و اليس هستن.
ــ پس چرا دهن شون بازه؟
دهن باز كرد جواب بده كه اون سه تا زامبي به ما رسيدن و تقريبا نيم ساعت با اون دهن
هاي بازشون دنبال مون كردن .نفس نفس زنان توي چادر رفتيم؛ يه لگد نثار جوليا كردم و گفتم :
ــ فقط دستم بهت برسه حسابت رو مي رسم!
همه مون باهم شروع به خنديدن كرديم كه سلنا رو به كتي گفت :
ــ چرا اينقدر دير كردين؟
كتي :تقصير اين خرس بود.
نگاه هرچهار نفر روي من زوم شد .اب دهنم رو قورت دادم و گفتم :
ــ اصال خرس چي هست...؟ نكنه به كتي مي گين خرس اره؟
صداي خنده همه باال رفت به جزء كتي كه داشت با حرص نگام مي كرد ،من هم با لبخند ژكوند داشتم تو چشماي ابيش
نگاه مي كردم.كتي خيلي روي هيكلش حساس بود ،همچين يه كم هم تپل بود ،براي همين بهش گفتم خرس!كتي با
دستش به كمرم زد و گفت:
ــ هيش! هركي حرف بزنه مي زنم تو دهنش.
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من :كتي بروسلي مي شود!
اون سه تاي ديگه به زور خندشون رو خورده بودن ،اينو مي شد از قيافه هاشون كه به سرخي مي زد فهميد.
كتي :مي خواي برات بروسلي بشم؟
من :نه شوخي كردم!
كتي :دلم برات مي سوزه ،نمي زنمت.
وضعيت ديگه سفيد شده بود ،براي همين خنده اون سه تفنگدار به هوا رفت.
با صداي شكم ام رو به بچه ها گفتم :
ــ ساكت! براي من يه چيزي بيارين مردم از گشنگي!
كتي خودش رو به مردن زد ،جوليام خودش رو به غش كردن .سلنام خودش رو به خوابيدن زد .كتي همون طور كه
چشماش بسته بود گفت:
ــ فقط شما دو تا مونديد ،بريد صبحانه رو بيارين!
من :كتي قرار بود باهم بريم اون دنيا ولي مثل اينكه تو مشتاق تر بوديا! باالخره روحت شاد.
چشماي كتي باز شد و گفت:
ــ ساكت!
من :واي بچه ها مرده زنده شد!
بعد خودم رو به مردن زدم و گفتم :
ــ حاال شما دوتا موندين ،ياال پاشين.
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كتي يه لعنتي زير لب گفت و همراه اليس بيرون رفت.
همه مون به حال ادميزاد برگشتيم .رو به سلنا گفتم :
ــ توهنوز هم كالس ميري؟
سلنا :اره ،چطور..؟!
من :برامون يكم اواز بخون!
جوليا :اوو!
سلنا :مي خونم خوبه شم مي خونم ،اوهوم اوهوم.
بعد شروع كرد به خوندن اهنگ birthdayسلنا گومز :
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
When I party like that
وقتي به مهماني اينجوري ميرم
Every night's my birthday
هرشب تولدمه
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They dont know, so it's okay
اونا نمي دونن ،پس اين خوبه
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
When I party like that
وقتي به مهماني اينجوري ميرم
Jazz it up, jazz it up
صداي جاز رو باال ببر ،صداي جاز رو باالببر

Happy as can be, falling into you, falling into me
شادي اونجوري كه مي تونه باشه ،در تو سقوط مي كنم ،در من سقوط كن
How do you do, calling me the queen, baking cream
ازآشنايي تون خوشوقتم ،دعوت ملكه از من ،بكينگ كرم
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me
بعد از تموم شدن اهنگ ،اليس و كتي داخل شدن .اليس سوتي كشيد و گفت :
ــ معلومه اين كالس رفتنات بي خودي نبوده!
سلنا :پس چي فكر كردي؟
اليس به عالمت تسليم شدن دستاش رو باال برد و گفت :
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ــ من كه فكري نكردم!
بچه ها از قيافه خنده دار اليس خندشون گرفته بود .كتي صبحانه رو اماده كرد وگفت :
ــ اينم از صبحانه
اولين نفر كه طرفشون پريد ،من بودم .اليس زير لب گفت :
ــ فكر كنم منظورش از خرس ارتيميس بود.
بدون اينكه سرم رو باال بيارم خيره تو چشم هاي ابيش گفتم :
ــ شنيدم چي گفتيا!
سرش رو پايين انداخت.
لقمه رو توي دهنم گذاشتم و گفتم :
ــ ديگه تكرار نشه ...حاالم بيا غذات رو بخور.
جوليا :اه ...صد بار بهت گفتم با دهن پر حرف نزن ،اشتهام كور شد.
رو بهش با خنده گفتم :
ــ خوب بيناش كن خانوم دكتر.
جوليا چشم غره اي بهم رفت و گفت :
ــ من دندون پزشكم نه چشم پزشك.
از حرفش لبخندي زدم .جوليا رشته اش پزشكي بود و تازه ليسانسش رو گرفته بود ،ولي من تازه همين چهار ماه پيش
دبيرستانم تموم شد و به دانشگاه اومدم .با صداي كتي عين ادم شروع كرديم به خوردن :
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ــ ديگه تمومش كنين ،صبحانتون رو بخورين وگرنه خودم توي دهان تون مي كنم.
ريز ريز خنديدم ،مي دونستم هنوز هم از رودستي كه تازه سر مردن و زنده شدن ازم خورده بود عصبانيه .براي همين
ترجيح دادم چيزي نگم و فقط بخورم .غذا كه تموم شد كتي و اليس و جوليا اروم كنار رفتن .جوليا با خنده گفت :
ــ اين دفعه نوبت شماست كه جمع و جورش كنين.
پوفي كردم و گفتم :
ــ اي بخشكي شانس!
همراه با سلنا وسايل رو جمع كرديم و بيرون چادر رفتيم .داشتم زباله ها رو توي پالستيك مي ريختم ،كه صداي خش
خش برگ اومد .سلنا اب دهنش رو قورت داد و گفت :
ــ هي ارتيميس ،فكر كنم اونجا جني چيزي باشه.
روبهش گفتم:
ــ ديوونه شدي؟ جن كجا بود اين موقع روز.
دوباره صداي چخ چخ اومد ،اين بار سلنا اومد پشت من قايم شد ،سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم :
ــ دارم ميگم چيزي اينجا نيست ،اخه از چي مي ترسي؟ از يه خش خش ساده؟
با تموم شدن حرفم يه خرگوش از الي بوته ها بيرون پريد و پا به فرار گذاشت .نفس آسوده سلنا رو پشت گردنم حس
كردم .سلنا با صدايي كه تقريبا مي لرزيد گفت :
ــ هوف ،مردم از ترس!
دهن باز كردم چيزي بگم كه جوليا وسط حرفم پريد :
ــ چرا اينقدر طولش دادين؟
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به طرف جوليا برگشتم و گفتم :
ــ چيزي نيست.
به سلنا نگاه كردم و ادامه دادم :
ــ حواس مون به يه خرگوش پرت شد.
سرش رو تكون داد و داخل چادر رفت .سلنا با قدرداني نگام كرد و گفت :
ــ خيلي ازت ممنونم كه نگفتي ،وگرنه اين جولياي بي جنبه تا اخرش روي اعصابم راه مي رفت.
دستش رو گرفتم و گفتم :
ــ قابلي نداشت ،ولي ترس تو هم بي مورد بود!
سرش رو پايين انداخت كه موهاي بلوندش صوتش رو پوشوند .دوباره سرش رو باال اوردو گفت :
ــ اخه نمي دونم چرا ...خيلي از جن مي ترسم!ميشه به كسي نگي؟
من خنديدم و گفتم :
ــ معلومه كه نميگم ...چه دليلي داره كه برم بگم؟
سلنا نفس آسوده اي كشيد و گفت:
ــ اخه خيلي ها توي دبيرستان اذيتم مي كردن ،ديگه نمي خوام براي دانشگاهم همچين اتفاقي بيافته.
بهش لبخند زدم.مي تونستم دركش كنم  ،چون منم وقتي توي دبيرستان بودم به خاطر اينكه پدر و مادرم مرده بودند
خيلي مسخره ام مي كردن ،ولي من جلوشون در ميومدم و نمي ذاشتم بيشتر از اين توي زندگيم فضولي كنن ،ولي سلنا
اين روحيه جنگيدن رو نداشت ،به خاطر همين هم از ترس هاش رو به هيچكس نمي گفت.
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باهم داخل چادر رفتيم و نشستيم .رو به كتي گفتم :
ــ چي مي گفتين؟
اليس :داشتيم درباره چيزاي تخيلي صحبت مي كرديم.
ابروهام رو باال انداختم و گفتم :
ــ منظورت چيزاي مزخرفه ديگه؟
اليس :به نظرت جن مزخرفه؟
گوشيم رو از توي جيبم دراوردم و همين طور كه داشتم جيميلم رو چك مي كردم ،گفتم:
ــ از نظر من آره ،وقتي چيزي رو باچشمات نديدي يعني چيز بي خوديه.
جوليا :شايد خون اشام و گرگينه ها واقعيت نداشته باشن ،ولي فرشته ها ،شياطين و اجنه قطعا واقعيت دارن.
ناليدم:
ــ خداي من ...تو واقعا ساده اي جوليا!
جوليا :ولي اجنه ها وجود دارن اين رو بهت ثابت مي كنم!
پوفي كشيدم و گوشيم رو توي جيبم گذاشتم .حاضر بودم از درخت به پايين پرت بشم تا بتونم ثابت كنم همچين
موجودات ماورائي وجود نداشتن ،ندارن و نخواهند داشت! منتها نميدونم چرا انسان ها اينقدر اي كيو شون پايينه كه اين
چرنديات رو باور مي كنن ،به هر حال نميشه كاري كرد.
رو به بچه ها گفتم :
ــ بچه ها پاشين بريم بيرون يه عكسي چيزي بگيريم ،ناسالمتي اومديم جنگل ها!
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همه موافقت كردن.همه ي بچه ها به جزء سلنا بيرون رفتن ،بهش نگاه كردم؛ توي چشم هاي درشت قهوه ايش ترس
رو مي شد حس كرد .رو بهش گفتم :
ــ از چي مي ترسي؟ اينا چيزي جزء مزخرفات نبودن ،بي خود ذهنت رو درگير اين چيزا نكن.
سلنا با چشمايي كه توش ترس موج مي زد خيره به چشمام گفت:
ــ هر كاري مي كنم ولي نميشه ،ناخود آگاه ذهنم ميره طرفشون.
توي دلم به ترسو بودنش اعتراف كردم .رو بهش مطمئن گفتم :
ــ نگران نباش فقط همراه من راه بيا همين ،اين كه ديگه ترسي نداره؟
سلنا مشتش رو به بازوم زد و گفت :
ــ ديگه اينقدر ها هم ترسو نيستم!
ــ پس پاشو بريم كه االن دوباره ميافتن روي سرمون!
با هم ديگه توي جنگل رفتيم ،صداي پرنده ها فضا رو قشنگ تر مي كرد ،مخصوصاً با بودن برگاي زرد و قرمز زير پامون
و له شدنشون فضا رويايي تر مي شد .هميشه از له شدن برگ ها حس خوبي داشتم ،نمي دونم چرا هم لذت بخش بود
هم احساس مي كردم كه دارم دشمنام رو زير پام خوردشون مي كنم ،كه خيلي بيشتر باعث لذت مي شد!باصداي سلنا از
فكر برگ ها بيرون اومدم :
ــ هي اونجا رو چه قشنگه!بريم يه عكس بگيريم.
به صحنه رو به روم نگاه كردم ،واقعاً زيبا بود!گوشيم رو از توي جيبم در اوردم و توي دوربين رفتم .به سلنا گفتم :
ــ بدو بريم يه سلفي بگيريم.
باهم راه افتاديم ،باالي يه سنگ خيلي بزرگ رفتيم .با دستامون كمر هم ديگه رو گرفتيم.
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ــ تا سه مي شمرم
ــ باشه ...فقط ارتيميس يه وقت نيافتيم؟
باخنده گفتم :
ــ فوقش كارمون مي كشه به بيمارستان.
با دستش يه نيشگون ازم گرفت.
ــ اووچ!چيكار مي كني؟اخ ..دردم گرفت!
سلنا :تا تو باشي من رو اذيت نكني!حاال بشمر.
نه مثل اينكه اينقدر هام كم رو نبود!
ــ !3...2...1
ــ چيليك!
عكس گرفته شد .باهم پايين اومديم كه سر و كله اون سه تا پيدا شد.
كتي :شما كجا بودين؟
سلنا:
ــ داشتيم باهم سلفي مي گرفتيم ،مشكليه؟
اليس :خب با ما مي اومدين ديگه!
دست به سينه گفتم :
ــ اونجوري كه شما گازش رو گرفتين ،كانگورو هم به پاتون نمي رسيد ،چه برسه به ما!
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جوليا :خيلي خب حداقل االن بگيريم.
كتي :بريم اونجا ،خيلي قشنگه!
اليس :اره واقعا .صبر كن ببينم شما اينجا عكس مي گرفتين؟
خيره توي چشماش گفتم :
ــ اره چطور؟
اليس :خيلي بدجنسي ارتيميس چرا به ما نگفتي؟
با يه لبخند شرارت اميز گفتم :
ــ جمله قبليم رو يادت رفت؟
اليس :شرور!
ريز خنديدم .باهم دست جمعي چند تا سلفي گرفتيم ،واقعا خيلي با حال شده بود ،تا اينا بيان عكس بگيرن من كله ام يا
دستم رو جلوي دوربين مي گرفتم كه داد همشون به هوا مي رفت .باالخره بعد هزار تا سلفي گرفتن و تموم شدن شارژ
موبايل كتي ،دوباره توي چادر رفتيم .دراز كشيدم ،رو به بچه ها گفتم:
ــ بچه ها اين كتي كه نذاشت بخوابم ،حاال هم مي خوام بخوابم پس سر و صدا نكنين!
جوليا :بي خيال!
چشم غره اي بهش رفتم كه ساكت شد .هميشه چشم غره من كارخودش رو مي كرد ،حاال نمي دونم به خاطر اين بود كه
رنگ چشمام طوسي تيره هستش يا يه چيزه ديگه! به هر حال مهم اين بود كه كار خودش رو مي كرد.
سرم رو روي دستام گذاشتم و كم كم چشم هام گرم شد و خوابيدم.
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***

با تكون هايي كه مي خوردم بيدار شدم ،چهره آليس جلوي چشمم بود ،خميازه اي كشيدم و گفتم:
ــ چي شده آليس؟
اليس با لبخند گفت :
ــ بيا مي خوايم دور اتيش سيب زميني كباب كنيم.
اوه! من چقدر خوابيده بودم؟سريع بلند شدم و گفتم :
ــ ساعت چنده آليس؟
آليس :هشت ،مثل اينكه خيلي خوابيدي!
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ فكر كنم ركورد زدم!
آليس خنديد و گفت :
ــ هميشه ادم رو مي خندوني!
صاف تو چشماش زل زدم و گفتم :
ــ مگه دلقكم؟
اليس :يه چيزي بيشتر از اون.
يه تا ابروم رو باال انداختم و گفتم :
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ــ من دلقكم؟
اليس باخنده گفت :
ــ باال تر!
يه جيغ خفيف كشيدم و دنبالش كردم  ،دور اتيش داشتم دنبالش مي كردم ،بقيه هم داد مي زدن :
ــ بدو بدو بدو بدو ...،بگيرش بگيرش بگيرش بگيرش.
باالخره گرفتمش و شروع به قلقلك دادنش كردم كه خنده اش به هوا رفت :
ــ خخ ،نكن ...خخ ارتيميس!
ولش كردم و گفتم :
ــ اين هم بابت بدهي م.
بعد رفتم روي يكي از تخته سنگ ها نشستم و يه سيب زميني توي سيخ كردم و توي اتيش گذاشتم .همه مشغول سيب
زميني هاشون بودن و سكوت برقرار شده بود .صداي هو هو جغد فضا رو جالب تر مي كرد .سرم رو باال گرفتم و به ماه
كامل امشب كه مرموز تر و سفيد تر از هميشه بود ،نگاه كردم .عاشق شب بودم و از روز هاي افتابي متنفر! هميشه اين
حس مرموز و ارامشي كه شب داشت رو دوست داشتم ،انگار يه چيزي پشت اين ارامش بود.
با صداي جوليا از نگاه كردن به ماه دست كشيدم.
جوليا :بچه ها امشب ماه كامله.
دوباره به ماه خيره شدم و گفتم:
ــ كه چي؟
اليس :خب امشب ،شب گرگينه هاست!
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پوفي كشيدم .از چيز هاي تخيلي بدم نمي اومد ،فقط اون ها رو به عنوان تخيل دوست داشتم ،ولي اصال دوست نداشتم
توش غرق شم ،مثل بقيه ادم ها .به سلنا نگاه كردم تا عكس العملش رو ببينم ولي در كمال حيرت ديدم كه نيست!
رو به بچه ها گفتمو:
ــ سلنا نيست!
همه به جاي خالي سلنا نگاه كرديم و از سر جا هامون بلند شديم.
كتي :ارتيميس تو مي دوني كجا رفته؟
متعجب گفتم :
ــ من چه مي دونم!
كتي دستي توي موهاش كشيد و گفت :
ــ خيلي خب ،ارتيميس تو همين جا بمون و مراقب چادر باش شايد سلنا برگرده .اليس ،جوليا بامن بياين ،بايد بريم
دنبال سلنا.
بعد باهم رفتن ،سرجام نشستم و به سيب زميني ام كه حاال براي خوردن اماده شده بود نگاه كردم ،اروم درش اوردم و
مشغول خوردن شدم .باد شروع به وزيدن كرده بود و موهام رو به بازي گرفته بود ،دستام رو دور خودم حلقه كردم تا از
شدت سرماي تنم كم كنم ولي اين سرما فرق داشت ،اين سرما از ترس من بود .باد اتيش رو هم به بازي گرفته بود،
آتيش هرلحظه داشت كم تر مي شد ،بلند شدم كه توي چادر برم ولي با صداي خش خش برگ سرجام ايستادم .ترسم
دو برابر شده بود.
اروم گفتم :
ــ سلنا تويي؟
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دوباره صداي خش خش برگ اما اينبار نزديك تر!مي تونستم تپش قلبم رو حس كنم كه داشت ديوانه وار مي كوبيد .با
خاموش شدن اتيش همون قدر نوري هم كه بود ،از بين رفت .تاريكي دورم رو گرفته بود ،چيزي جزء تاريكي نبود ،تنها
صدايي كه بود صداي خش خش برگ بود كه هر لحظه بيشتر ميشد ،دوباره گفتم :
ــ سلنا تو هس ...هستي؟
صدام مي لرزيد ،ناخوداگاه به ماه نگاه كردم ،ماهي نبود! ابر ها اومده بودن جلوي ماه و نمي ذاشتن ماه ديده بشه .اب
دهنم رو پشت سرهم قورت مي دادم ،دهنم خشك شده بود ،سرم رو پايين اوردم كه دو تا چشم بزرگ سياه توي پنج
سانتي متري صورتم ديدم .ديگه تنم نمي لرزيد ،فقط با تمام ترسي كه داشتم توي اون چشماي سياه زل زده بودم .به
خودم اومدم و جيغ زدم :
ــ كتي كت...
ولي دستي كه خيلي سرد بود مانعم شد و كم كم به خوابي عميق فرو رفتم.

***
صدا ها نامفهوم بودن ،آروم چشمام رو باز كردم ولي فايده اي نداشت چون همه چي رو تار مي ديدم ،خواستم دستم رو
تكون بدم ولي نشد ،انگار با طناب بسته بودنش ،آروم نشستم ،چشمام رو چند بار باز و بسته كردم تا تونستم اطرافم رو
تشخيص بدم ،با بهت گفتم :
ــ اينجا كجاست؟
يهو يه دختره گفت :
ــ زندان!
من :چي؟!
Page 21

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

دختر كناريش لباس عجيب غريبي داشت ،يه چيزي كه شبيه يه رداي قرمز بود،گفت:
ــ نشنيدي؟ اينجا زندانه.
يعني چي كه اينجا زندانه؟ براي جواب گرفتن به اونجايي كه توش بوديم نگاه كردم ،ميله هايي كه سفيد و آغشته به
مايعي قرمز بودن و نمي دونم چي هستن .ديواري سفيد با سقفي بلند ،به اين فكر مي كردم كه چه جوري به اين جا
اومدم ،به جايي كه خودم هم نمي دونم كجاست! به داخل نگاه كردم ،دوتا دختر با سه تا پسر كه دهن دو تاشون ردي از
خون بود و بي هوش افتاده بودن و اون يكي هم بي هدف به در و ديوار خيره شده بود ،با پام به پاي پسره لگد زدم وگفتم
:
ــ تو مي دوني ما كجاييم؟
پسره بي روح توي چشمام زل زد و سرش رو پايين انداخت و چيزي نگفت .لعنتي زنداني هام مثل اين زندان كذايي بي
روح و سرد بودن .رو به دختره گفتم :
ــ اين چرا جواب نميده؟
دختره :چون زبونش رو از دهنش در اوردن ،همون طور اون دو تاي ديگه.
بابهت به لباي دختره نگاه مي كردم كه باال پايين ميشد ،هيچي نمي فهميدم ،فقط يه جمله مثل پتك به كلم مي خورد.
" چون زبونش رو از دهنش دراوردن" پس به خاطر همين بود كه دهن هاي اون دو تا پر از خون بود؟زير لب گفتم :
ــ لعنتي اينجا كجاست؟
كه صدام رو دختر با لباس عجيب و غريب شنيد و گفت :
ــ تو جاسوسي؟
پوزخند زدم و گفتم :
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ــ جاسوس؟
بعد با عصبانيت اضافه كردم :
ــ من و دوستام اومده بوديم جنگل براي خوش گذروني ،تا يه كم حال و هوام عوض شه ،ولي يكي دستش رو گذاشت
جلوي دهنم و بيهوش شدم ،چشم هام رو باز كردم و خودم رو توي اين زندان لعنتي ديدم ،حاال من به نظرت جاسوسم؟
اره؟
تيكه اخرش رو با داد گفتم كه سر پسر باال اومد و خيره توي چشمام شد.
دوباره دوجفت چشم سياه جلوي چشمام اومد ،تنم لرزيد و مور مور شد ،زير لب گفتم :
ــ لعنت به اون چشم ها!
يهو ياد گوشيم افتادم ،دستم رو كنار جيبم بردم و درش اوردم ،اون دو تا دختر با تعجب داشتن نگاه مي كردن ،متعجب
گفتم :
ــ تا حاال گوشي نديدين؟
متعجب گفتن :
ــ چي؟!
پوفي كردم و بادستم رمزش رو زدم ،چند تا پيام توش بود ،بازش كردم ،توي اولي كه از كتي بود ،نوشته شده بود :
ــ ارتيميس كجايي؟ ...هرجا هستي بيا.
پيام دوم هم از كتي بود ،با خوندن پيام روح از تنم رفت :
ــ ارتيميس ،هرجا هستي زود بيا ،سلنا ..جسدش پيدا شده.
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گوشي از دستم پايين افتاد و با بهت به صفحه گوشيم زل زدم .پسر خودش رو جلو كشيد و نگاهي به گوشي انداخت و
بعد بهت زده كنار رفت .يه قطره اشك از چشمام سر خورد .ياد خاطرات همين امروزمون افتادم ،ترسش از جن ،قايم
شدنش پشت من ،آواز خوندنش و آخر جاي خاليش! دلم براي صداش تنگ شده بود.صداش! اره ضبط اش كرده
بودم،گوشي رو برداشتم و صداش رو روي پلي گذاشتم :

Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
Tell em that is my birthday
بهشون بگو كه تولدمه
When I party like that
وقتي به مهماني اينجوري ميرم
Every night's my birthday
هرشب تولدمه
{همراه باهاش زمزمه كردم}
They dont know, so it's okay
اونا نمي دونن ،پس اين خوبه
Tell em that is my birthday
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بهشون بگو كه تولدمه
When I party like that
اهنگ تموم شده بود ،همه به جزء پسره بهت زده داشتن نگاهم مي كردن؛ پاهام رو توي شكمم جمع كردم و سرم رو
روش گذاشتم و به اتفاقاتي كه برام افتاد فكر كردم .حدود يه ساعت بود كه داشتم فكر مي كردم؛ باصداي باز شدن در
سلول ما ،سرم رو به طرف در چرخوندم كه خشكم زد.
يه مرد با مو و چشم هاي سياه در حالي كه لباس سفيدي مثل ارواح به تن داشت ،گفت :
ــ پاشين بايد بريم براي مراسم.
صداش ،عجيب زيبا و در عين حال ترسناك بود .همه پا شدن و به سمت بيرون رفتن ولي من هنوز نشسته بودم .مرد با
اون چشم هايي كه من رو ياد اون جفت چشم ترسناك مي انداخت رو به من گفت :
ــ بهتره بلند شي.
نمي دونم چرا ناخوداگاه به حرفش گوش دادم و بلند شدم ،مثل بقيه همراهش راه افتادم .از راه روي باريكي در حال عبور
بوديم ،راه رويي كه كف اش ردي از خون بود و چيزي كه وحشتناك ترش مي كرد صداي جيغ و فرياد هاي بود كه نمي
دونم از كجا مي اومد.
تمام سلول ها پر بود از دخترا و پسرا كه به طور فجيع اي ازشون خون اومده بود .در تمام طول راه تنم مي لرزيد و چيزي
كه اين لرزش رو بيشتر مي كرد اسكلت هاي انساني بود كه از ديواره بعضي از سلول ها آويزون شده بود.
به يه در بزرگ چوبي رسيديم ،مرد كه دقيقا كنار من بود جلو رفت و دستش رو روي در گذاشت و يه چيزي زير لب گفت
كه در باز شد ،ولي من بهت زده به اون مرد عجيب و غريب خيره بودم ،بدون اينكه پاش به زمين بخوره راه مي رفت.مرد
رو به ما گفت :
ــ راه بيافتيد(به من نگاه كرد و ادامه داد) اسم من اتريس هستش ،نمي خواد من رو به اون اسم صدام كني ارتيميس!
Page 25

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

اب دهنم رو قورت دادم و چشم هايي كه نزديك بود از كاسه در بياد رو به زمين دوختم و مثل بقيه راه رفتم ،ولي چيزي كه
اذيتم مي كرد جمله اي بود كه عين خوره به ذهنم افتاده بود و نمي ذاشت به هيچ چيز ديگه اي فكر كنم ،دوباره جمله توي
ذهنم اومد" اينجا يه دنياي ديگه ست" سرم رو به شدت به اطراف تكون دادم كه صداي اتريس رو شنيدم كه گفت :
ــ ذهنت درست ميگه.
سرم رو به طرفش چرخوندم و باالخره لب باز كردم :
ــ اينجا كجاست؟
اتريس به روبه روش خيره شد و گفت :
ــ جايي كه تو و بقيه قرباني خواهيد شد.
ناخوداگاه ايست كردم .اتريس هم ايست كرد و گفت:
ــ بهتره راه بياي ،بار دومه كه دارم بهت هشدار ميدم!
بازم ناخوداگاه به حرفش گوش دادم ،همين طور مي رفتيم ،تا حاال چندين راهرو رو باشكل و قيافه مختلف پشت سر
گذاشته بوديم ولي هنوز خبري از قربانگاه نبود! با تصور قربانگاه تنم لرزيد ،وقتي دختر پسرا رو اونطوري شكنجه مي
دادن ،به احتمال زياد قرار بود باليي بدتر از اينا سر من يا ما بياد .چشمام رو بستم و به راهم ادامه دادم ،دوباره چهره
سلنا توي ذهنم جون گرفت ،چشمام رو باز كردم ،باالخره هرچي كه بود تا چند دقيقه ديگه منم پيش سلنا مي رفتم.
نفسم رو با آه بيرون فرستادم و به اتفاقاتي كه برام افتاد فكر كردم.
چقدر دلم براي كتي و سرزنش هاش تنگ شده بود! براي خرس گفتن هاش،براي جوليا و مسخره بازياش ،براي بارون
هاي لندن ،براي آليس كه هميشه بهش مي گفتم آليس در سرزمين عجايب ،ولي مثل اينكه قصه آليس داره براي منم
پيش مياد ،منتها داره خيلي زود تموم ميشه ،خيلي زود! اينبار به يه در نقره اي با نقوش زيباي طاليي رسيديم ،دوباره
اتريس همون كار رو تكرار كرد كه در بازشد و من داخل مكاني شدم كه توي عمرم تصورش رو هم نمي كردم! به تخت
رو به روم كه انگار تخت پادشاه ها بود خيره شدم ،واقعا زيبا و خيره كننده بود ،طوري كه همه چي رو فراموش كردم،
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جلوي پامون هم يه فرش باريك نقره اي با نقوش طاليي بود ،به در و ديوار نگاه كردم ،پرده هاي نقره اي با نقوش
طاليي و خيلي چيز هاي ديگه كه حيرت انگيز بودن .ديگه داشتم كم كم به حرف ذهنم پي مي بردم كه صداي يه مرد
حواسم رو پرت كرد :
ــ نميخواي انجام بدي اتريس؟!
به مردي كه حاال روي تخت نشسته بود و رداي زيبايي به تن داشت نگاه كردم ،واقعاُ شگفت انگيز بود!اتريس سرش رو
خم كرد و گفت :
ــ بله سرورم!
سرورم؟ متعجب به اتريس و بعد به مرد خيره شدم كه دوباره مرد گفت :
ــ من پادشاه اين سرزمين هستم ...دختر زميني ...ارتيميس.
با تموم شدن اين حرفش ،سر اون دو تا دختر سريع طرف من چرخيد .تعجبي نكردم ،چون ديگه برام عادي شده بود
يكي بياد ذهنم رو بخونه و بره! اتريس يه بشكن زد كه يه شمشير و يه تخته چوبي اماده شدن .با ترس به صحنه رو به
روم زل زدم و آب دهنم رو قورت دادم .پادشاه خنديد و گفت :
ــ خيلي زود دست به كار شدي اتريس!
اتريس :بايد هرچه زود تر تموم شه ،حداقل خيال من از بابت سالمتي شما راحت ميشه.
در عرض يه ثانيه امپراطور ناپديد شد و جلوي اتريس اومد ،دست روي شونه اتريس گذاشت و گفت :
ــ وقتي جنگ تمام شد پاداش در شان خودت بهت ميدم.
دوباره رفت و روي تختش نشست ،رو به اتريس گفت :
ــ شروع كن.
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اتريس سرخم كرد و به ما چهار تا نگاه كرد ،نمي دونم درست ديدم يا نه ولي انگار ترديد داشت ،از بابت چي رو نمي
دونم ودر اخر اين نگاه ها يه اسمي رو اورد :
ــ گلوريا.
سر دختر با رداي قرمز به طرفش چرخيد ،بعد چند ثانيه گلوريا با چهره اي استوار و مغرور به طرف قربانگاه رفت كه
صداي پادشاه باعث شد ايست كنه :
ــ گلوريا ،تو دختر باهوش و قوي اي هستي ،با افتخارات قابل توجه ،حيف كه همچين دختري قرباني شه ،موافقي كه
جاسوس ما در سرزمين خودت باشي؟
چهره گلوريا سخت شد و گفت :
ــ ترجيح ميدم سرم براي سرزمينم قطع شه ولي خيانت كار نباشم.
پادشاه قهقهه اي سر داد كه توي تمام تاالر پيچيد .بعد چند قدم به گلوريا نزديك شد و گفت:
ــ خيلي خوب مي شد كه ...جزئي از سرزمين ما بودي ،ولي خب خودت نخواستي( ،بعد با فرياد اضافه كرد) اتريس
سرش رو قطع كن!
پادشاه با چهره اي برافروخته به گلوريا خيره شد ،گلوريا دوباره با همون غرور قدم برداشت و جلوي تخته زانو زد و
سرش رو روش گذاشت .چشمام رو بستم تا اين صحنه وحشتناك رو كه فقط توي فيلما ديده بودمش نگاه نكنم! تصور
اينكه قرار من هم عين گلوريا سرم با اون شمشير زيبا در عين حال تنفر انگيز قطع شه تنم رو به شدت مي لرزوند .اروم
نبودم ،دلم ماه رو مي خواست ،ماه اي كه توي تنهايي هام بهش خيره مي شدم و اروم مي شدم ولي اينجا خبري از ماه
آرامش بخش من نبود! به افكار خودم پوزخند زدم ،به اينكه حاضر بودم از درخت پرت شم ولي اين ها واقعيت نداشته
باشن ،به اينكه چيزاي تخيلي واقعيت نداشته باشن و به هزار تا حرف ديگه كه حاال اونا چيزي جزء تخيل نيستن ،نبودند
و نخواهند بود! صداي پادشاه باعث شد كه چشمام رو باز كنم :
ــ براي اخرين بار ميگم ،حاضري جاسوس من باشي؟
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گلوريا سرخ شد و فرياد زد :
ــ هرگز! زود باشين سرمن رو قطع كنين تا اين همه تحقير نشم.
پادشاه جلو اومد و شمير رو از دست اتريس گرفت و گفت :
ــ بذار بهش بفهمونم سرپيچي از دستور من يعني چي!
گلوريا پوزخندي زد و گفت :
ــ براي من يعني ازادي.
پادشاه شمير رو باال برد ،خواست با فرياد پايين بيارتش كه زمين شروع به لرزيدن كرد ،به طوري كه شمشير از دست
پادشاه به زمين افتاد.
لعنتي ،دلم گواهي مي داد كه قراره بدتر از اين ها بشه .لرزش زمين بيشتر شد ،گلوريا از فرصت استفاده كرد و با دستش
ضربه اي به تن پادشاه زد كه پايين افتاد ،شمشير رو برداشت و خواست به سر پادشاه بزنه كه يهو زمين به طور
وحشتناكي لرزيد؛ به طوري كه همه پايين افتاديم .ناگهان صداي خيلي مهيبي پيچيد كه باعث شد به طرف اون صدا نگاه
كنم ،دركمال حيرت ديدم كه بيشتر ديوار ريخته و پرده ها به اتيش كشيده شدن ،ترسناك تر از همه كسايي بودن كه با
ردايي سياه و كاله اي كه صورت شون رو پوشونده بود ،در حالي كه روي هوا معلق بودن و اتيش به اطراف پرت مي
كردن ،هر لحظه به ما نزديك مي شدن.
با زحمت از روي زمين بلند شدم ،كه يهو يكي از همون ها جلوم اومد .اختيار خودم رو ازدست دادم و جيغ كشيدم كه
گلوريا جلوم پريد و شمشيري رو توي تن اون موجود وارد كرد و موجود كم كم به گرده هاي سرخي تبديل و توي هوا
محو شد .هم زمان حس ترس و بهت و خطر بهم هجوم اورد و همين باعث مي شد من نتونم به هيچ چيزي فكر كنم،
فقط تونستم زير تكه سنگي كه قبال ديوار بوده برم و قايم بشم تا به سرنوشت مرگ دچار نشم .آروم سرم رو بيرون
اوردم .گلوريا در حال مبارزه با اون موجودات بود و مدام از دستش اتيش بيرون مي اومد و به طرف اون ها فرستاده مي
شد و همين من رو متعجب مي كرد ،پادشاه و اتريس هم درحال مبارزه بودن .حس بيهوده بودن هم به حس هام اضافه
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شده بود ،احساس بي ارزشي مي كردم ،درحالي كه گلوريا و حتي اون پادشاه در حال جنگ بودن من عين موش قايم
شده بودم .صداي فرياد گلوريا باعث شد بيرون بيام ولي سرجام خشكم زد ،گلوريا تمام تنش در حال سوختن بود .ديگه
نتونستم تحمل كنم و خواستم برم طرف گلوريا كه يهو يه طناب دورم حلقه شد .اين بار اون موجود جلوم بود ،براي اولين
بار صداش رو شنيدم كه فرياد زد :
ــ بسه ،اتيش كشيدن بسه ،همراه اسير ها به طرف گذر گاه مي ريم.
همه اون موجودات دست از به اتيش كشيدن و جنگيدن برداشتن و در كسري از ثانيه ،پادشاه رو به همراه اتريس و اون
دو تا دختر و پسر عين من طناب پيچ كردن.
با عصبانيت به موجودي زل زدم كه من رو طناب پيچ كرده بود ،گفتم :
ــ اون ها رو ازاد كن.
قهقهه اي زد و به پرواز در اومد و با به پرواز دراومدن اون من هم چون طناب بهم وصل بود ،معلق به پرواز در اومده بودم
و جيغ مي زدم.
چون ترس از ارتفاع داشتم .از كاخ بيرون رفتيم ولي من هيچي نمي ديدم چون چشمام بسته بود .باد مثل شالق به
صورتم مي خورد و همين اعصابم رو بهم ريخته بود ،پاهام از ترس بي حس شده بود ،طوري كه مطمئن بودم اگه روي
زمين فرود بيام هم براي نيم ساعت نمي تونم راه برم! سعي كردم ترس رو كنار بذارم ولي نمي شد ،همه اش تصور مي
كردم كه االن طناب پاره ميشه و من روي زمين مي افتم .اي كاش مي شد اينجا نبودم ،اي كاش مي شد هرگز پام رو به
اين دنياي عجيب و غريب نمي ذاشتم.
حدود دو ساعت بود كه توي هوا بوديم و من هنوزم زير پام رو نگاه نكرده بودم .صداي فرياد موجود ،عين سوهان توي
ذهنم بود :
ــ همين جا فرود ميايم.
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يهو باشدت به پايين رفتيم ،مي تونستم جيغ بقيه رو هم كه پا به پاي من فرياد مي كشيدن بشنوم .كم كم شدت كمتر
شد و من باالخره تونستم زمين رو حس كنم ولي چون تعادل نداشتم افتادم .چشمام رو باز كردم اما به دليل اينكه توي
اين مدت همه اش محكم چشمام رو روي هم فشار مي دادم تصاوير تار شده بود .چند بار چشمام رو باز و بسته كردم تا
تونستم جايي كه توش هستيم رو ببينم ،مثل يه جنگل بود منتها با برگ هايي كه قرمز بودن .با ديدن اين برگ ها ياد پاييز
افتادم؛ آروم نشستم و به اطراف نگاه كردم ،اون موجودات عجيب و غريب دور يه اتيش ايستاده بودنو قهقهه ميزدن و ما
اينجا همراه با پادشاه و اتريس و بقيه نشسته بوديم .جاي خالي گلوريا رو به خوبي مي شد حس كرد ،دختري كه با بدي
جنگيد و در اخر خوبي به دست بدي نابود شد ،چيزي كه بارها و بارها ديده بودم .صداي اتريس كه كنار من نشسته بود
رو شنيدم :
ــ بهتره فكرت رو ازاد بذاري چون ممكنه اونا ذهنت رو بخونن.
پوزخندي زدم و گفتم:
ــ نه كه تو نمي خوني.
اتريس :دست من نيست نا خودگاه صداي ذهنت رو مي شنوم.
پوفي زير لب كردم و به بقيه نگاه كردم ،دختري كه هم سلوليم بود ،حاال با نگاهي بي تفاوت خيره به زمين بود.
به درختي كه پشتم بود تكيه دادم .همين طور كه به اون موجودات نفرت انگيز خيره بودم ،گفتم :
ــ ما رو دارن كجا مي برن؟
اتريس:به سرزمين خودشون.
با اخم گفتم:
ــ اونجا ديگه چه كوفتيه؟
اتريس خنديد و گفت :
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ــ سرزمين خودشون يعني سرزمين شياطين.
با چشم هايي از كاسه بيرون اومده بهش زل زدم و گفتم :
ــ چي گفتي؟ شياطين؟ اين ديگه بلوفه!
اتريس ابرو باال انداخت و گفت :
ــ چي لوفه؟
سعي كردم لبخندي كه داشت روي لبم مي اومد رو كنترل كنم و موفق هم شدم :
ــ بلوف ،يعني دروغه.
اتريس :آهان.
سوالي كه مدام توي ذهنم رژه مي رفت رو باالخره گفتم:
ــ اتريس ،تو بودي اون شب...
آتريس حرفم رو قطع كرد و گفت :
ــ اره من بودم.
اخمو بهش زل زدم و گفتم:
ــ چرا؟
اتريس خونسرد گفت :
ــ چون سرورم بهت نياز داشت ،يعني به خونت نياز داشت.
احساس كردم از عصبانيت قرمز شدم ،يعني چي سرورم به خونت نياز داشت؟ به خاطر همين پادشاه بود كه سلنا مرد.
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با عصبانيت گفتم :
ــ كشتن سلنا هم كار تو بود ،آره؟
اتريس :نه كار من نبود.
پوزخندي از روي عصبانيت زدم و گفتم :
ــ انتظار داري باور كنم؟ براي اينكه كسي شك نكنه سلنا رو كشتين تا همه دور شن و بعدش هم من رو آوردي اينجا...
چرا؟
چون كه سرور جنابعالي احتياج به خون داشت ،اصال چرا بايد احتياج به خون داشته باشه؟
اتريس با اون خونسردي اعصاب خورد كنش گفت :
ــ چون كه سال ها پيش پادشاه شياطين توي جنگ بهش آسيب زد ،براي همين فقط احتياج به خون انسان داره.
ابروهام رو بيشتر درهم كشيدم و گفتم :
ــ منظورت چيه كه فقط به خون ما نياز داره؟
اتريس :خون انسان ها براي ما شفا بخشه ،من يه مدت توي زمين براي جاسوسي بودم و فهميدم كه شما به شدت از
جن وحشت داريد ،چون جن ها خون انسان رو مي خورن و اون هارو نابود مي كنن ،به خاطر همين خون شفا بخشه شما
براي ما جنيان هستش كه عالقه شديد نسبت به خون شما داريم.
با بهت به آتريس نگاه كردم ،شوك جديدي بهم وارد شده بود.بابهت گفتم :
ــ تـ ...تو جني؟
اتريس خنده اي كرد و گفت :
ــ نترس همه جنيان خون شما رو نمي خورن ،فقط اونايي كه تبعيدي هستن و فرار مي كنن و سرورم.
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نفسم رو با آسودگي بيرون فرستادم.
تصورم از جن ها يه چيز ديگه بود ،يه چيزي شبيه به يه آمازوني ولي اتريس و پادشاه زيباترين كسايي بودن كه ديدم
شون .رو به اتريس گفتم :
ــ اتريس ...به جزء سرزمين شما و شياطين ،باز سرزمين ديگه اي هم وجود داره؟
اتريس :براي چي مي پرسي؟
دوباره به درخت تكيه دادم و گفتم :
ــ براي اين ميپرسم كه دوباره وقتي اسم يه سرزمين جديد يا اخبار جديد رو شنيدم پنج ساعت به در و ديوار از زور
بهت خيره نباشم.
اتريس لبخندي زد و گفت :
ــ ما چندين سرزمين داريم ،براي مثال سرزمين هايي كه سرزمين هاي اصلي بهشون گفته ميشه اينا هستن ،سرزمين
ملكه برفي ،سرزمين الهه جنگ ،سرزمين ارواح ،سرزمين اتش به پادشاهي اتروان ،امپراطوري خاك و امپراطوري اب ها
به امپراطوري جان و در اخر سرزميني اسطوره اي و شگفت انگيز كه كسي ازش خبر نداره.
اب دهنم رو با بهت و هيجان قورت دادم ،نمي تونستم انكار كنم كه از اين همه چيزاي تخيلي به هيجان و وجد نياومده
باشم.
سوال ديگه ام رو پرسيدم :
ــ يعني هيچ كس نمي دونه اون سرزمين اخريه چه سرزمين ايه؟
چهره اش براي اولين بار حس متفكر بودن به خودش گرفت و گفت :
ــ نمي دونم واقعي هست يا شايعه ،ولي گفته شده كه هافمن مي دونه اون سرزمين چه جوريه و حتي ميگن به اونجا هم
رفته.
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زل زدم توي چشم هاي سياهش و گفتم :
ــ هافمن؟
اتريس :آره ،هافمن ،توي كتاب اسرار نوشته شده كه هافمن يه پير داناست كه از تمام اسرار سرزمين ها با خبره و هيچ
كس نمي دونه اون كجا زندگي مي كنه ،نمي دونم درسته يا نه ولي ميگن كه اون با ملكه السا ،ملكه برف ،قراري داشته و
فقط اون رو يه بار ديده.
ــ چه جالب ،پير مردي كه هيچ كس قادر به ديدنش نيست.
اتريس :خيلي ها حتي سرورم دنبال اون گشتن ولي پيداش نكردن.
به پادشاه نگاه كردم و گفتم :
ــ هيچ نشونه اي از خودش نداره؟
اتريس :چرا  ،توي كتاب اسرار نوشته كه يه گردنبند از جنس الماس آبي داره ،و اينكه هافمن هرچي رو كه بخواي داره
چون اون يه جادوگره.
متعجب گفتم :
ــ جادوگر؟ ولي اونا واقعيت ندارن.
اتريس :اره واقعيت ندارن ولي فقط يه جادوگر ابدي توي دنياي ما وجود داره و تا ابد هم وجود خواهد داشت و اون
هافمن هستش.
سوال بعديم رو گفتم :
ــ چرا پادشاه شياطين بايد با شما بجنگه؟
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اتريس :چون خيلي حريصه و دوست داره كه پادشاهي تمام دنياي ما رو به عهده داشته باشه ولي اين غير ممكنه ،چون
اين دنيا پر از سرزمين هاي شگفتي هست و اين كار تقريبا غير ممكنه و دوم اينكه اون فقط نمي خواد ما رو نابود كنه
بلكه مي خواد اين بال رو سر سرزمين هاي ديگه هم بياره ولي اين غير ممكنه چون اين دنيا پر از شگفتي و راز هاي نهفته
اس كه فقط هافمن ازش خبر داره.
نمي دونم چرا ولي اين سوال رو پرسيدم :
ــ اسم پادشاه شياطين چيه؟
اتريس :مايك.
يه تاي ابروم رو باال انداختم و گفتم :
ــ بيوگرافي اش رو مي دوني؟
اتريس با قيافه پرسش گرانه اي نگام كرد و گفت :
ــ بيوگرافي چيه؟
خنديدم و گفتم :
ــ هيچي يعني سرگذشت اش رو مي دوني؟
اتريس :اره ،مي خواي بدوني؟
سرم رو تكون دادم .نفس عميقي كشيد و شروع به حرف زدن كرد :
ــ مايك قبال توي زمين بوده و اونجا هم براي خودش پادشاهي مي كرده ،البته نه پادشاهي خوب ،اون بدترين پادشاهي
بوده كه زمين به عمرش ديده ،اون به وسيله ي پسرش مي فهمه كه همچين دنيايي وجود داره و...
وسط حرفش پريدم و با قيافه اي سوالي گفتم :
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ــ پسرش كيه؟
اتريس :جك
دوباره سوالي گفتم :
ــ مايك چشيد؟
اتريس :اون به طريقي به اين دنيا مياد ،اون موقع كه مايك به اينجا اومده بود شياطين از هم پاشيده بودن و اون تونست
اونا رو باهم متحد كنه و خودش بشه پادشاه شياطين و به راستي كه چقدر اين لقب برازنده اش هست ،پادشاه شياطين.
ديگه سوالي نداشتم ،سرم رو به درخت تكيه دادم و چشمام رو بستم ،فكر كردم به اينكه اينجا بايد چيكار كنم؟
**************
باصداي اون موجود نفرت انگيز بيدار شدم ،مثل اينكه موقع فكر كردن خوابم برده بود .مي تونستم صداي تيريك تيريك
استخوان هام رو حس كنم ،هركي هم عين من روي علف مي خوابيد همين جوري مي شد .خميازه اي كشيدم ،به آسمون
نگاه كردم ،شب شده بود و ماه توي اسمون داشت مي درخشيد .لبخندي روي لبم اومد .صداي اتريس رو شنيدم :
ــ چرا مي خندي؟
بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ چون عاشق شب و ماه اش هستم ،مخصوصا وقتي كه كامله.
اتريس :فعال اينا رو بايد بي خيال بشي و شامت رو بخوري.
متعجب گفتم :
ــ شام؟
اتريس با ابروش به جلوي پام اشاره كرد ،به جلوي پام كه نگاه كردم نزديك بود باال بيارم! با لحن چندشي گفتم :
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ــ اين چيه؟
اتريس :سوپ كرم كه غذاي زنداني هاست.
با پام سوپ رو اون ور تر هل دادم و گفتم :
ــ عمرا من بخورمش.
اتريس :خب نخور! من به جات مي خورم.
بعد كاسه سوپم رو برداشت و مشغول به خوردن شد ،كرم ها معلوم بود كه زنده ان چون حركت مي كردن ،دستم رو
جلوي دهنم گذاشتم تا يه وقت باال نيارم ،به يه جاي ديگه نگاه كردم و گفتم :
ــ تموم شد؟
اتريس :نه يه كم مونده!
بعد چند لحظه گفت :
ــ تموم شد.
روم رو به طرفش برگردوندم كه با كاسه خالي مواجه شدم؛ توش هنوز چند تا كرم بود كه اتريس با ديدن اون ها
خوردشون .ديگه نتونستم تحمل كنم و باال اوردم .با بي حالي پيش اتريس برگشتم و گفتم :
ــ فكر كنم بميرم.
اتريس :چرا؟
سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم :
ــ چون معده ام خاليه.
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اتريس:من كه بهت گفتم بخور.
پوفي كشيدم و گفتم :
ــ انتظار داشتي كه من اون چندش رو بخورم؟
اتريس :نه.
نگاهي بهش كردم و گفتم :
ــ پس حرف نزن.
ساكت شد .به اون موجودات نفرت انگيز نگاه كردم كه دور آتيش نشسته بودن و داشتن مرغ مي خوردن و حواس شون
به هيچ جايي نبود .با زبونم لبم رو چرب كردم و گفتم :
ــ اتريس ،نمي توني عين پادشاه ات غيب شي؟
اتريس :تا زماني كه اين دستبند دستمه ،نه ...ولي مي تونم يكي ديگه رو غيب كنم.
با شوق نگاش كردم و گفتم :
ــ مي توني من رو غيب كني؟
اتريس :اره ولي براي چي؟
به مرغ ها اشاره كردم و گفتم :
ــ از اونا مي خوام.
خنديد و گفت :
ــ خيلي خب دستت رو بده به من.
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دستم رو بهش دادم .سرماي دستش من رو ياد اون شب نفرت انگيز انداخت .افكارم رو پس زدم و بهش خيره شدم كه
گفت :
ــ تموم شد.
متعجب گفتم :
ــ ولي من كه خودم رو مي بينم.
اتريس :تو اره ولي ديگران نه!
به اتيش و مرغ بزرگ شون نگاه كردم و گفتم :
ــ من زود ميام.
بدون اينكه ترسي داشته باشم ،پيش اون موجودات رفتم .آروم كنار اتيش رفتم ،اي لعنتي حاال چه جوري برش دارم؟
با فكري كه كردم نزديك بود از خنده بپوكم كه جلوي خودم رو گرفتم .يه سنگ برداشتم و به كله يكيشون زدم .موجود
دستش رو روي سرش گذاشت و گفت :
ــ كار كي بود؟
دوباره يه سنگ برداشتم و اينبار به سر يكي ديگه زدم.
موجود از جاش بلند شد و گفت :
ــ اگه بين شما يكي رو پيدا كنم كه اين كار رو كرده به اتيش مي كشمش.
چندتا سنگ برداشتم و به سر همشون زدم .باالخره اعصابشون خورد شد و اتيش به طرف هم پرت كردن .سريع يه
تيكه درشت از مرغ رو گرفتم و رفتم ،سريع طرف اتريس دويدم كه ديدم بيچاره از خنده سرخ شده .پيش اش نشستم
و دوباره به حالت اولم در اومدم و با خنده به دعواي اون موجودات نگاه كردم و گفتم :
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ــ خيلي كيف داد.
گوشت رو نصفش كردم و به طرف اتريس گرفتم و گفتم :
ــ بيا بخور.
اتريس :ولي من شام خوردم.
يه تاي ابروم رو باال انداختم و گفتم :
ــ شايد من نتونم عين تو ذهن بخونم ولي مي تونم از چشم هات بخونم چقدر اين رو دوست داري ،پس بدون تعارف
بگير.
مرغ رو دستش دادم و خودم هم مشغول خوردن شدم .خيلي خوشمزه بود ،به طوري كه تا به حال به اين خوشمزگي
نخورده بودم! توي دلم اعتراف كردم كه اين موجودات آشپز خيلي خوبين! استخون رو توي بوته ها پرت كردم و گفتم :
ــ اخيش ،سير شدم.
اتريس :واقعا خوشمزه بود.
با لبخند يه طرفه اي گفتم :
ــ حداقل بيشتر از اون سوپ!
اتريس با خنده گفت :
ــ اره بيشتر از اون.
ديگه حرفي بين ما رد و بدل نشد تا اينكه من خميازه بلندي كشيدم كه اتريس گفت :
ــ خوابت مياد؟
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چشم هاي نيمه باز توسي ام رو به چشم هاي سياهش دوختم و گفتم :
ــ اره ،خيلي خوابم مياد!
به چهره اتريس نگاه كردم كه كوچيك ترين عالئم خواب توش نبود ،ناخوداگاه پرسيدم :
ــ تو خوابت نمياد؟
اتريس :نه ،من شب ها و روز ها نمي خوابم.
متعجب بهش زل زدم و گفتم :
ــ نمي خوابي؟ مگه ميشه؟
اتريس :آره ،مثل اينكه يادت رفت ،من يه جنم!
دستم رو روي دهنم گذاشتم و خميازه كشيدم و گفتم :
ــ اهوم يادم رفته بود ،بهتره كه من بخوابم ،شب بخير.
اتريس :شب بخير.
پام رو توي شكمم جمع كردم و به درخت تكيه دادم ،بعد نيم ساعت تازه چشم هام داشت گرم مي شد كه با تكوناي
شديدي از خواب پريدم؛ اتريس رو ديدم و گفتم :
ــ چرا منو از خواب بيدار كردي؟
اتريس با انگشتش به موجودات اشاره كرد كه دركمال حيرت ديدم اون موجودات دارن با افرادي كه لباس بلند ابي همراه
بازره نقره اي دارن مبارزه ميكنن .رو به اتريس گفتم :
ــ اينا كين؟
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اتريس :سربازان سرزمين ملكه برفي.
متعجب به چشماش زل زدم و گفتم :
ــ اتريس شوخيت گرفته؟
اتريس پوفي كرد و گفت :
ــ نه اونا براي نجات ما به اينجا اومدن.
با آتيشي كه به سمت ما پرت شد و به درخت اصابت كرد ،حرف اتريس قطع شد .فرياد فرمانده اون موجودات من رو
ازجا پروند :
ــ نذارين اسيرا رو ببرن ،حمله كنين!
دوتا از اون موجودات طرف ما اومدن كه يكي از سربازاي سرزمين برف جلوي ما اومد و شمشيرش كه مي شد گفت يه
تيكه يخ بود رو توي بدن اون موجودات فرو كرد ،اون موجودات به گرده هاي قرمزي تبديل شدن و بعدش به كل نابود
شدن .سرباز رو به ما كرد و گفت :
ــ شما دو تا همراه من بياين.
اتريس :پس سرورم چي؟
سرباز :اونا به همراه يه نفر ديگه ميان ،عجله كنيد.
سرباز ،شروع به راه رفتن كرد و ما هم پشت سرش راه مي رفتيم كه دوباره يه موجود جلومون اومد ،به دست سرباز نابود
شد و ما به راه مون ادامه داديم؛ اوضاع همين بود تا اينكه تونستيم از اون ميدون جنگ خارج شيم .سرباز رو به ما كرد و
گفت :
ــ من شما رو تا پيش فرمانده مي برم پس از كنار من جم نخوريد.
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تند تند براش سري تكون دادم كه گفت :
ــ خيلي خب با من بيايد.
دنبالش رفتيم تا اينكه به يه چشمه رسيديم؛ چند تا سرباز و يه نفر كه فكر كنم فرماندشون بود جلو اومدن؛ سرباز بهش
احترام گذاشت و گفت :
ــ قربان ماموريت انجام شد ،اگه اجازه بديد من به ميدان جنگ برم.
فرمانده جلو اومد و دستش رو به شونه سرباز زد و گفت :
ــ كارت عالي بود ،مي توني بري.
سرباز دوباره خم شد و گفت :
ــ ممنون قربان.
بعد دويد و رفت .فرمانده رو به ما كرد و گفت :
ــ اتريس توبايد مشاور و همه كاره جناب مورگان باشي درسته؟
اتريس :درسته و تو هم بايد همون فرمانده مشهور سرزمين برف باشي ،درسته ويليام؟
فرمانده كه اسمش ويليام بود خنديد و گفت :
ــ درسته دوست من اتريس!
بعد دستش رو باز كرد كه اتريس باخنده توي بغل فرمانده رفت.باالخره از بغل هم بيرون اومدن كه فرمانده به من نگاه
كرد و گفت :
ــ اين دختر كيه اتريس؟
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اتريس به من نگاه كرد و گفت :
ــ اين دختر اسمش ارتميس هستش و از زمين اوردمش.
فرمانده اخم كرد و گفت :
ــ اين كار درستي نيست اتريس!
اتريس :خودم هم از اينكار راضي نيستم ولي اين بار اين دختر خيلي شانس باهاش يار بود كه تونست از دست شمشير
من در بره.
اخم كردم و گفتم :
ــ احتياجي به در رفتن نبود چون همون موقع سقف روي سرمون اوار شد.
اتريس يه تاي ابروش رو باال انداخت كه خنده فرمانده باال رفت :
ــ تا حاال دختري به جسوري تو نديدم كه با يه جن اينجوري حرف بزنه اونم نه هر جني ،مشاور پادشاه جنيان!
شونه اي باال انداختم و گفتم :
ــ من اينجوري راحتم ،فقط اگه ميشه اين دستبند ها رو باز كنيد.
فرمانده :
ــ اوه بله ،سرباز شمشير.
سرباز يه شمشير بهش داد كه فرمانده گفت:
ــ دستت رو بيار جلو.
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اب دهنم رو قورت دادم ،از شمشيرش معلوم بود خيلي تيزه ،ولي بايد خونسرديم رو حفظ مي كردم چون همين چند
لحظه پيش بهم لقب جسور رو داد! چشمام رو بستم كه فرمانده گفت :
ــ اماده اي؟
اب دهنم رو دوباره قورت دادم و گفتم :
ــ اره.
باصداي فرياد فرمانده فهميدم شمشير رو باال برده و مي خواد پايين بياره ،چشمام رو بيشتر روي هم فشار دارم كه
احساس كردم فرياد فرمانده قطع شد و همين طورصداي تيليكي شنيدم .اروم چشمام رو باز كردم و به دستم نگاه
كردم؛ دستبند توسط شمشير پاره شده بود .لبخندي زدم و گفتم :
ــ ممنون ،از شرش خالص شدم.
فرمانده لبخندي زد و رو به اتريس گفت :
ــ دستت رو بيار تا زنجير رو پاره كنم.
براي اتريسم همين كارو تكرار كرد .مچ دستم رو ماساژ دادم ،رد زنجير روي پوستم افتاده بود .با صداي فرمانده سرم رو
به طرفش چرخوندم :
ــ اتريس ،تو بهتره به سرزمينت برگردي و تا اومدن جناب مورگان اونجا رو درست كني و تو دختر جون همراه ما به
سرزمين ملكه برف مياي.
با تعجب به فرمانده نگاه كردم و گفتم :
ــ ولي من كسي رو جزء اتريس نمي شناسم!
فرمانده :به زودي با افراد زيادي اشنا ميشي.
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جلوي اتريس رفتم و با چشم هاي ملتمس به چشم هاي سياهش زل زدم و گفتم :
ــ اتريس ،نميشه من با تو بيام؟
اتريس لبخند نابي زد و گفت :
ــ نه ارتيميس ،نميشه دختر جون ،تو دختر باهوشي هستي  ،هنوز اون مرغ رو يادم نرفته.
بعد دستش رو روي شونم گذاشت و گفت :
ــ برو مطمئن باش بازم هم ديگه رو مي بينيم.
ذوق زده گفتم :
ــ كي؟
اتريس:شايد چند ماهه ديگه!
اخمي كردم و با پام به پاش لگد زدم و گفتم :
ــ خيلي بدجنسي!
اتريس دوباره با لبخند نگام كرد و گفت :
ــ برو ،سرزمين برف مي تونه خيلي برات بهتر از سرزمين ما باشه.
سرم رو پايين انداختم .تو اين مدت يه جورايي وابسته اش شده بودم ،نه اينكه عاشقش شده باشم ،يه جورايي ديگه
برام عين يه دوست شده بود ،يه دوست صميمي!
اهي كشيدم و سرم رو باال اوردم و گفتم :
ــ پس بذار بهت يه چيزي بدم.
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دستم رو توي جيب شلوارم كردم و دستبند زيبايي كه از مادر مرده ام بهم رسيده بود رو دراوردم و جلوش گرفتم ،گفتم :
ــ اين دستبند يه هديه از طرف من به تو.
اتريس دستش رو باال اورد و دستبند رو گرفت و با لبخند گفت :
ــ زيباست ،براي مادرته؟
متعجب گفتم :
ــ اره تو از كجا فهميدي؟
اتريس :يادت رفت من...
حرفش رو قطع كردم و گفتم :
ــ تو يه جني!
خنديد و گفت :
ــ خيلي خب پس برو تا خونت رو نخوردم!
چشم غره اي بهش رفتم و گفتم :
ــ بهتره زياد حرف نزني چون در اين صورت چشمات رو از كاسه درميارم و تو ناكام از خونم مي موني!
خنديد و سر تكون داد كه فرمانده گفت :
ــ اگه حرفاتون تموم شد ديگه بريم ...خداحافظ اتريس ...دختر جون با من بيا.
دنبالش رفتم ولي تمام حواسم به كسي بود كه وقتي پام رو به اين دنيا گذاشتم ،دشمنم بود و حاال رفيقم شده بود.
به يه اسب سفيد رسيديم كه فرمانده گفت :
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ــ سوار شو.
به اسب نگاه كردم .يعني چي سوار شو؟ من كه اسب سواري بلد نيستم .رو به فرمانده گفتم :
ــ من اسب سواري بلد نيستم.
همين كه جمله ام تموم شد صداي خنده سرباز ها باال رفت .اخم هام رو در هم كشيدم كه يه سرباز گفت :
ــ حتي دختراي سرزمين برف هم سواري بلدن ،اون وقت تو بلد نيستي؟
دوباره خنده ها باال رفت .نفس هام از زور خشم تكه تكه شده بود .توي مدرسه هم اين جوري مسخرم مي كردن ،فقط
بابت اينكه پدر و مادر نداشتم .به دستام نگاه كردم كه باز بود ،اين بار ديگه راحت مي تونستم دخل حريف رو بيارم چون
كاراته ام خيلي خوب بود.هنوز صداي خنده هاشون قطع نشده بود .به سمت اون پسر كه مسخره ام كرده بود رفتم و با
عصبانيت گفتم :
ــ جرئت داري دوباره حرفت رو تكرار كن.
سرباز:
ــ باشه ميگم ،تو اسب سواري بلد نيستي ولي دختراي...
ارنجم رو روي گلوش گذاشتم كه نتونست حرفش رو ادامه بده .اين بار صداي سربازا قطع شد و با تعجب به من نگاه مي
كردن.
پسره هركاري مي كرد دست من رو از روي گلوش برداره ولي نشد .داشت خفه مي شد .بريد و گفت :
ــ د...دس...دستت رو بر...ردار!
پوزخندي زدم و گفتم :
ــ بايد فكر اينجاش رو هم مي كردي.
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يهو انگار به سمت عقب كشيده شدم .پسر كه نفس اش باز شده بود ،شروع به سرفه كردن ،كرد .صداي فرياد فرمانده
بهم فهموند كه اون من رو عقب كشيده :
ــ همه سوار اسب هاتون بشيد ...به سمت سرزمين برف حركت مي كنيم.
همه سربازها گفتن :
ــ اطاعت.
بعد سوار اسب هاشون شدن.
فرمانده رو به من گفت :
ــاگه مي خواي سوارشدن رو ياد بگيري به حرفم گوش بده.
برخالف چند دقيقه پيش اروم گفتم:
ــ باشه.
فرمانده :
ــ اول بايد پات رو بذاري روي ركاب و سوار شي.
سري تكون دادم؛ با دستم زين اسب رو گرفتم و پام رو روي ركاب كه فرمانده گفت گذاشتم ،با يه حركت سريع سوار
اسب شدم .فرمانده هم سوار اسب سفيدش شد و كنار من شروع به حركت با اسب اش كرد .منم افسار اسب رو تكون
دادم كه اسب شروع به حركت كرد .همه راه افتاده بوديم .فرمانده كنار من اومد و گفت :
ــ تا به حال اسم ملكه برف رو شنيدي؟
سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم :
ــ اره ،از دهن اتريس شنيدم.
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فرمانده  :چطوري اينجا اومدي و باهاش اشنا شدي؟
خيره توي چشم هاي آبي اش گفتم :
ــ داستان اش يكم طوالنيه ،حاضري گوش بدي؟
فرمانده :اره.
نفس عميقي كشيدم و شروع به تعريف كردن ،كردم :
ــ من و دوستام براي گردش اومده بوديم به جنگل ،من ،كتي ،اليس،جولياو...سلنا .تا شب توي جنگل بوديم ،همه دور
اتيش نشستيم و باهم مشغول صحبت بوديم كه چشمم افتاد به جاي خالي سلنا .به بچه ها گفتم و اونا هم رفتن دنبالش
و من موندم كنار اتيش .يه كم كه گذشت باد باعث شد اتيش خاموش شه و اتريس بياد و من رو ببره .بي هوش شده
بودم و وقتي بيدار شدم خودم رو توي زندان ديدم ،همراه با چند نفر ديگه .يه كم بعد اتريس اومد و ما رو پيش مورگان
برد تا سرمون رو قطع كنه كه خدا رو شكر سقف ريزش كرد.
فرمانده  :مطمئن باش وقتي به سرزمين برف بياي ديگه از اين همه سختي خبري نيست.
گفتم :
ــ اميدوارم!
فرمانده  :چرا يهو اينقدر عصباني شدي؟ اين عادت همه سربازاست كه ديگران رو مسخره كنن.
اخمي كردم و گفتم :
ــ من اصال دوست ندارم به خاطر چيزي كه ندارم يا اون رو بلد نيستم مسخره شم ،و اگر هم مسخره شم كاري مي كنم
اوني كه مسخره ام كرده از كارش پشيمون بشه.
فرمانده قهقهه اي سر داد و گفت :
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ــ معلومه خيلي جسوري ...ولي تو اون حركت رو از كي ياد گرفتي؟
گفتم:
ــ خب ...االن اگه بگم شما نمي فهميد!
فرمانده  :چرا؟
گفتم :
ــ چون شما االن مي دونيد كاراته چيه؟
فرمانده متعجب گفت :
ــ نه!
گفتم :
ــ پس بهتره بي خيال شيد!
فرمانده سري تكون داد .داشتيم از يه راه باريك كه خيلي زيبا بود رد مي شديم ،نمي دونم اشتباه مي كردم يانه ،ولي
هرچي جلو تر مي رفتيم انگار هوا يه كمي سردتر مي شد!
رو به فرمانده گفتم :
ــ چرا هوا كم كم داره سرد ميشه؟
فرمانده :
ــ چون داريم به سرزمين برف نزديك مي شيم.
گفتم :
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ــ ولي ما كه يه ساعته راه افتاديم.
فرمانده به اسب ها اشاره كرد و گفت :
ــ اين اسب ها ،اسب هاي معمولي نيستن ،اين ها اسب هاي مخصوصي هستن كه فقط و فقط براي ماموريت هاي
مخفي برده ميشن وخيلي تند حركت مي كنن و تو متوجه نميشي.
سرم رو تكون دادم و با تعجب گفتم :
ــ توي دنياي ما به زور يه اسب پيدا ميشه ،اون وقت اينجا اسب هاي تندرو هم داريد؟خيلي جالبه!
فرمانده  :اسب هاي ما يه خصوصيت ديگه هم دارن.
با قيافه پرسش گرانه گفتم :
ــ چه خصوصيتي؟
فرمانده  :اينكه حرفات رو مي فهمنن.
بهت زده گفتم :
ــ چي؟ مگه ميشه؟
فرمانده  :اره ،كافيه اسم يه مكان و بهشون بدي اونوقت خودش راهش رو مي گيره و تو رو به اونجا مي بره!
لبخندي زدم و گفتم :
ــ چه عالي!
به اسب سياهم نگاه كردم و گفتم :
ــ االن مي تونم بهش اسم يه جايي رو بگم؟
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فرمانده  :تو كه جايي رو نميشناسي!
بادم خالي شدو گفتم :
ــ حيف شد!
فرمانده روي شونه ام زد و گفت :
ــ عيب نداره.
سرم رو تكون دادم و به مناظر زيباي دومتري ام خيره شدم .درختاي بلند ،با برگ هاي زرد كه يه منظره جادويي رو به
وجود مي اورد .داشتم به درخت ها نگاه مي كردم كه يه گوزن سفيد ديدم.گوزن رو به فرمانده نشون دادم و گفتم :
ــ اون گوزن چرا سفيده؟
فرمانده  :گوزن هاي منطقه ما سفيد و زيبا هستن.
گفتم :
ــ اره خيلي زيبا و دوست داشتني بود!
به راه مون ادامه داديم .حدود دوساعت بود كه راه افتاده بوديم و من فقط سرم پايين بود و هيچي نمي ديدم به جزء
زميني كه هرلحظه سفيد و سفيد تر مي شد .با صداي فرمانده سرم رو باال اوردم :
ــ به قلعه رسيديم.
دستم رو روي دهنم گذاشتم و بهت زده به قصر و درخت هايي كه برگ نداشتن و با الماس هاي سفيد تزيين شده بودن
نگاه مي كردم .به قصر از جنس يخ رو به روم نگاه مي كردم .صداي فرمانده من رو به خودم اورد :
ــ زيباست ،نه؟
گفتم :
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ــ خيلي!
به دروازه از جنس يخ جلوم خيره شدم ،حكاكي هاي خاصي روش انجام شده بود كه زيباييش رو خيلي زياد مي
كرد!ناگهان در باز شد و يه زن و چند تا دختر كه سرشون پايين بود همراهش به طرف ما اومدن .به چهره زن دقيق
شدم ،چندتا از تار موهاش سفيد بودو اين نشون مي داد كه  30يا 40سالشه ،رداي ابي به تن كرده بود و استين لباسش
از جنس حرير بود و مدام توسط باد تكون مي خورد .اخمي به چهره داشت و با قدم هاي استوار و محكم قدم برمي
داشت ،هر قدمي كه برمي داشت غرور ازش مي باريد،باالخره به ما رسيد و بدون اينكه به من نگاه كنه تعظيمي براي
فرمانده كرد و بعد صداي سردش توي گوشم پيچيد :
ــ خوش اومدين جناب ويليام!
فرمانده خنده اي كرد و گفت :
ــ هنوز هم مغروري و اخمو ،هيچ تغييري نكردي،هنوزم همون مارگاريت هستي!
مارگاريت اخماش رو بيشتر توهم كشيدو با لحن سردي گفت :
ــ اخالق هر ادم به خودش بستگي داره.
فرمانده خنده اي كرد .نمي دونستم فرمانده خيلي مي خنده يا اينكه مارگاريت چيز خنده داري به فرمانده گفته كه فرمانده
از خنده سرخ شده ،ولي بعيد مي دونم كه مارگاريت اهل شوخي بوده باشه!باالخره خنده فرمانده تموم شد و به من
نگاهي كرد و گفت :
ــ اين دختر مهمون جديد اين قصره ،ازت مي خوام كه همراهيش كني.
مارگاريت بدون اين كه نگاهي بهم بندازه گفت :
ــ چشم عاليجناب.
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خشم و حرص همزمان بهم وارد شده بود ،دستمام رو مشت كردم تا بتونم خودم رو كنترل كنم ،تا به حال كسي اينجوري
باهام رفتار نكرده بود ،اون چي فكر كرده؟ اينكه چون لباساي زيبايي به تن داره نبايد حتي يه نگاهي به من بندازه؟
باصداي فرمانده حواسم پرت شد.
فرمانده  :مارگاريت ،ميدوني ملكه كجان؟
مارگاريت  :بله قربان ،ملكه توي باغ منتظر شما هستند.
فرمانده  :اوه ،بله درست ميگي به كل يادم رفته بود.
بعد رو به من گفت :
ــ ارتيميس پياده شو.
ناچار به حرفش گوش دادم و پياده شدم و قدمي به مارگاريت نزديك شدم .باالخره سرش رو باال اورد و بهم نگاه كرد،
نگاه اش اونقدر سرد بود كه نا خوداگاه سردم شد .با چشماي ابيش كه انگار يخ زده بود تمام بدنم رو از نظر گذروند و
دوباره به چشمام خيره شد و با پوزخندي گفت :
ــ اين چه سر و وضعيه؟معلومه كه دختر شلخته اي هستي.
دوباره عصبانيت وجودم رو فرا گرفت ،با چشم هاي خشمگين ام به چشماي بي احساس اش زل زدم و دهن باز كردم كه
حرفي بزنم ولي فرمانده گفت :
ــ سخت نگير مارگاريت ،اون مهمونه و از زمين اومده ،بايدم لباسش اين جوري باشه چون اسير شياطين بوده.
مارگاريت نگاهش رو به سمت فرمانده سر داد و گفت :
ــ چشم.
بعد فرمانده فرياد زد و گفت :
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ــ به سمت باغ!
بعد باسرباز ها به سمت باغ رفتن .با حسرت به رفتن شون نگاه كردم و زير لب گفتم :
ــ كاش زود برگردين!
خيلي دلم مي خواست همراه فرمانده برم ،به هيچ وجه دلم نمي خواست با اين زن بي احساس باشم ،با صداي مارگاريت
حواسم پرت شد :
ــ دنبالم راه بيافتين ،ارتيميس همراهم بيا!
دندونام رو روي هم فشاردادم ،همين مونده بود كه دستور هم بده!به ناچار همراهش به طرف دروازه بزرگ رفتيم ،به
دروازه كه رسيديم نا خوداگاه در خودش باز شد ،باتعجب به در نگاه كردم و دنبال مارگاريت رفتم ،چشم ام كه به اطراف
افتاد از بهت و تعجب ايستادم! به قصر زيبايي و رويايي كه از جنس يخ بود و حاال فقط  100متر باهام فاصله داشت نگاه
كردم ،تمام زمين از جنس يخ بود درست مثل يه پيست اسكي ،ولي جالب تر از همه ،اين بود كه اصال روش سر نمي
خوردي! چندين درخت با همون الماس ها توي محوطه خيلي بزرگي كه توش بوديم قرار داشتن ،همراه با باغچه هايي كه
توش پر بود از گل هايي كه از جنس يخ بودن ،ابي و سفيد بودن و به طرز عجيبي مي درخشيدن و سرباز هايي كه زره
هاي نقره اي به تن داشتن وبه كمرشون شمشير بسته بودن كه غالفش از جنس يخ بود ،هنوز محو زيبايي هاي اطرافم
بودم كه صداي سرد مارگاريت توي گوشم پيچيد :
ــ چرا ايستادي؟ دنبالم راه بيافت،از يه حلزونم كند تري!
سرم رو خيلي تند به طرفش برگردوندم وبا اخم و چشمايي كه خشم توشون بيداد مي كرد بهش خيره شدم ،ولي اون
همچنان سرد و بي روح توي چشمام زل زده بود ،بعدش يه پوزخند زد و راه افتاد .اون لحظه دلم مي خواست با دست
هاي خودم سرش رو از تنش جدا كنم!به ناچار همراهش رفتم و دستم رو توي جيب شلوار جينم كردم ،بعد چند دقيه راه
رفتن صداي عصبي مارگاريت رو شنيدم كه خطاب به من بود :
ــ دختره ي نفهم ،دستات رو از جيب ات دربيار!
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سرم رو باال اوردم و با عصبانيت گفتم :
ــ مگه به تو مربوطه؟
مارگاريت از عصبانيت سرخ شد و باالخره چشماي بي روحش رنگ عصبانيت به خودش گرفت ،چند قدم جلو اومد ،دخترا
داشتن با ترس به ما نگاه مي كردن.
مارگاريت  :دختره ي زبون نفهم ،مگه نشنيدي چي بهت گفتم؟!
باالخره عصبانيتم فوران كرد و با فرياد بهش گفتم :
ــ نفهم خودتي كه مجبورم حرفي رو چند بار برات تكرار كنم ،اين موضوع ربطي به تو نداره!
از عصبانيت داشت فوران مي كرد ،با لذت بهش خيره بودم كه دستش رو باال اورد و خواست روي صورتم فرود بياره كه
دست اش رو گرفتم و پيچوندم كه دادش به هوا رفت :
ــ نگهبان!
صداي فريادش توي تمام قصر اكو شد .رو بهش گفتم :
ــ بهت گفته بودم كه ربطي به تو نداره!
همين كه جمله ام تموم شد دست دونفر دور بازوم حلقه شد و من رو از مارگاريت جدا كردن ،سرم رو به طرف اون دو
نفر كه سرباز بودن چرخوندم و با صداي تقريبا بلندي گفتم :
ــ ولم كنيد ...بذارين برم!..
ماگاريت دستش رو ماساژ مي داد و با حرص و عصبانيت به چشمام زل زده بود .سعي كردم خودم رو از دست اون دوتا
سرباز آزاد كنم ولي اونا خيلي قدرتمند تر از من بودن!مارگاريت دست از ماساژ دادن برداشت ،اومد جلوي من و فرياد
كشيد :
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ــ ديگه تو اينجا مهمان نيستي و فقط يه خدمت گزار خواهي بود.
بعد پشتش رو به من كرد و گفت :
ــ نگهبان ها دنبالم بياريدش!
دوتا سرباز باهم گفتن :
ــ اطاعت!
بعد من رو همراه خودشون به دنبال ماگاريت كشوندن .همين طور كه سعي در ازاد كردن خودم داشتم ،گفتم:
ــ ولم كنين لعنتيا ،ولمم كنين!
بي فايده بود؛ هرچي داد و فرياد مي زدم كسي توجه نمي كرد حتي مارگاريت!براي همين دست از داد زدن برداشتم و
سرم رو پايين انداختم .بعد از يه ساعت با صداي مارگاريت سرم رو باال اوردم :
ــ اينجا جايي هست كه تو بايد توش باشي!
بي توجه به حرفش به در چوبي بزرگي كه رو به روي ما قرار داشت نگاه كردم ،مارگاريت نزديك در شد و دستش رو كه
روي در گذاشت ،در خودش باز شد و باعث شد صحنه اي رو ببينم و تعجب كنم! داخل ،چيزي حدود باالي صد نفر زن و
دختر با سارافون هاي زرد درحال اين ور به اونور رفتن بودن .دقيق تر كه نگاه كردم فهميدم همه ي اين ها درحال
درست كردن غذا هستن! اروم زير لب گفتم :
ــ اينجا اشپز خونه ست؟
مارگاريت قهقه ي وحشتناكي زد و گفت :
ــ درست حدس زدي ،اينجا اشپز خونه ي قصر هستش! و تو بايد در اينجا مشغول به كار بشي! ...نگهبان ها ،بيارينش
داخل
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سرباز ها به زور من رو توي اون اشپز خونه بردن و منم هركاري كردم نتونستم از دست شون ازاد بشم .داخل اشپز خونه
يكم گرم تر بود ولي نه اونقدر كه عرق بريزي .به داخل اشپز خونه كه رسيديم مارگاريت داد زد :
ــ سوفيا ،بيا اينجا
بعد از چند لحظه زني با موهاي قهوه اي و سارافوني بنفش روبه روي مارگاريت اومد و سرخم كرد و گفت :
ــ بله نديمه ارشد؟
ماگاريت روبه من اشاره كردو گفت:
ــ نيرو كم داشتي ،من برايت اين دختر رو اوردم ،كه خيلي پر زور هم هست!
با تعجب به مارگاريت نگاه كردم كه حاال داشت با لبخندي خبيثانه براندازم مي كرد .سوفيا نگاهي بهم انداخت و گفت :
ــ بلدي اشپزي كني؟
خواستم دهن باز كنم و بهش بگم نه ولي مارگاريت گفت :
ــ البته كه مي تونه ،به ياد داشته باش كه من اين دختر رو برات اوردم ،اسمش هم ارتيميس هست.
سوفيا  :خيلي ازتون ممنونم نديمه ارشد ،اگه ميشه اين دختر بامن بياد تا هم بهش اشپز خونه رو نشون بدم هم اتاقش
رو.
دهنم از تعجب بسته شده بود .يعني من واقعا قرار بود توي اين اشپز خونه بزرگ مشغول به كار بشم؟ اوه نه!
صداي مارگاريت دوباره من رو به اون اشپز خونه لعنتي اورد :
ــ البته...ولش كنين  ،اون از اين به بعد يه خدمتكار ست!
سرباز ها سر خم كردن و دستشون رو از بازوم برداشتن .باالخره ازاد شده بودم .چند قدم به مارگاريت نزديك شدم و
خواستم توي صورتش فرياد بزنم كه گفت :
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ــ ديگه ما مي ريم ،توهم بهتره به كارت برسي ،يادت باشه اگه خطايي ازت ببينم خودت مي دوني و خانواده ات!
به وضوح ديدم كه سوفيا لرزيد و باصدايي لرزون گفت :
ــ بـ...بله.
مارگاريت دوباره نگاه سردش رو بهم انداخت .بهم نزديك شد و زير گوشم زمزمه كنان گفت :
ــ تا ابد اينجا مي موني و غذا درست مي كني ،فهميدي؟
پوزخندي زدم و عين خودش گفتم :
ــ مطمئني؟ به زودي هم رو مي بينيم ...مارگاريت!
صداي ساييده شدن دندوناش رو شنيدم .لبخندي از روي لذت روي صورتم نقش بست .ماگاريت از كنارم رد شد و با
سربازاش بيرون رفت .نفسم رو بيرون فرستادم .به سوفيا نگاه كردم ،مي شد لرزش نامحسوس تنش رو ديد .نزديكش
شدم و گفتم :
ــ چيزي شده؟ چرا مي لرزي؟
سوفيا انگار به خودش اومده باشه سرش رو سريع به طرف من چرخوند و سريع گفت :
ــ دنبالم بيا!
ناخوداگاه دنبالش راه افتادم ،توي راهرو ي باريكي بوديم ،كه دوطرفش ميز هاي بزرگ و خيلي دراز چوبي قرار داشت كه
روش پر از ميوه ها ،سبزيجات ،گوشت و خيلي چيزاي ديگه بود و دختران و زناني مشغول ريز كردن و سرخ كردن بودن.
معلوم بود خيلي ماهر ان ،اين رو مي شد از سريع ريز كردن هويج ها و سرخ كردن غذاهاشون فهميد ،همين طور خيلي
تميز بودن چون كوچيك ترين اثر غذا روي سارافون هاشون نبود كه البته اين رو مديون پيش بند سفيدي بودن كه به
خودشون بسته بودن .به ميز بزرگي رسيديم كه روش پر بود از ظروف هاي زيبا و درخشان كه به طرز ماهرانه اي روي
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هم چيده شده بودن وادم رو ياد برج ايفل توي پاريس مي انداختن! قدم هام به خاطر تعجب و بهت كند شده بود كه
صداي سوفيا من رو به خودم اورد :
ــ زود باش ،من كارهاي زيادي دارم.
به سوفيا نگاه كردم كه داشت بالبخند نگاهم مي كرد ،دويدم و همراهش شونه به شونه هم قدم شدم.
سوفيا  :از كجا اومدي؟
توي چشم هاي قهوه ايش زل زدم و گفتم :
ــ زمين
متعجب گفت :
ــ زمين؟ تو ...اهل زميني؟
پوفي كردم و گفتم :
ــ اره ،من به همراه فرمانده به اينجا اومدم.
سوفيا متعجب گفت :
ــ پس چرا به اينجا اومدي؟ تا جايي كه من مي دونم تو االن بايد مهمان باشي نه يه مستخدم!
دستام رو مشت كردم و گفتم :
ــ اون مارگاريت لعنتي من رو اورد اينجا!هيچكس هم خبر نداره.
سوفيا ترسيده گفت :
ــ هيش ،جاسوساي ماگاريت اينجان ،مراقب حرف زدنت باش.
Page 62

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

پوزخندي زدم و گفتم :
ــ مگه دارم دروغ ميگم؟
سوفيا اهي كشيد و گفت :
ــ توي اين قصر ،هيشكي از مارگاريت خوشش نمياد! اون نديمه ملكه ست و ارشد نديمه ها و از قدرتش براي اذيت
كردن خدمه ها و نديمه ها استفاده مي كنه.
پريدم توي حرفش و گفتم :
ــ پس اگه همه مي دونن چرا كاري نمي كنن يا به ملكه نميگن؟
مارگاريت اه ديگه اي كشيد و گفت :
ــ فكر كردي ما نمي خواستيم اينكار رو كنيم؟ ولي اون از همه مون يه نقطه ضعف داره و از اون براي ساكت كردن ما
استفاده مي كنه.
بعد اروم تر گفت :
ــ اون ادم خيلي پستيه ،خيلي پست!
رو بهش گفتم :
ــ منظورش از خانواده ات چي بود؟
توي چشمام نگاه كرد ،برق اشك چشماش رو شفاف تر كرده بود.
سوفيا :اون لعنتي ازم قول گرفته كه اگه كار كنم و به هيچي كار نداشته باشم به خانواده ام ازاري نمي رسونه ولي اگه بر
خالف ميلش عمل كنم خانوادم رو نابود مي كنه!
بهت زده بهش نگاه كردم ،كم كم دوباره خشم توي تمام سلول هام پيچيد با صدايي كه سعي مي كردم باال نره گفتم :
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ــ سوفيا ،كاري مي كنم اون بشه يكي از خدمه اينجا و تو بهش دستور بدي ،بهت قول ميدم!
سوفيا درحالي كه از خنده سرخ شده بود گفت:
ــ چطور مي خواي اينكار رو كني؟غير ممكنه ،بي خيال شو ارتيميس!
مطمئن گفتم :
ــ حاال مي بينيم!
بعد اين جمله ام صداي خنده اش باال تر رفت .دستم رو گرفت و مجبورم كرد تند تر راه برم ،باالخره بعد از مدتي راه
رفتن ،به پله چوبي رسيدم ،از پله باال رفتيم و داخل راهروي ساكت و باريكي شديم .هم طرف چپ و هم طرف راست پر
از در هاي چوبي بود.
روي يكي نوشته بود "حمام" روي يكي ديگه نوشته بود"دستشويي" و روي يه در ديگه نوشته شده بود "اتاق سر
اشپز" كه من و سوفيا داخل اتاق شديم .به اتاق نگاه كردم ،تماماً چوبي بود ،يه ميز چوبي و يه كمد چوبي بزرگ و چند تا
صندلي چوبي زيبا و يه چوب لباسي كه كنار ميز بود .وسط اتاق ايستادم ،سوفيا به طرف كمد رفت و درش رو باز كرد و از
توش يكي از همون سارافون هاي زرد رو به همراه يه جفت بوت ساده و قهوه اي و بلند دراورد ،بعد به طرف ميزش رفت
و كشو رو باز كرد و از توش يه كليد چوبي دراورد كه بهش يه پالك وصل بود و روش نوشته شده بود"  " 222بعد به
طرف من اومد و تمام اون وسيله ها رو به من داد و گفت :
ــ اينا وسيله هايي هستن كه بايد بهت مي دادم ،بقيه توي اتاقت هست ،شماره اتاقت هم  222هستش ،يه كم كه جلوتر
بري پيداش مي كني روي سر درتمام در ها شماره نوشته شده .بعد يه كم لباسش رو مرتب كرد و گفت :
ــ من ميرم پايين تا به اوضاع اشپز خونه برسم ،توهم برو توي اتاقت ،امشب نمي خواد كاري كني ،پس برو توي اتاقت
استراحت كن ،فردا صبح يكي بيدارت مي كنه.
بعد از اتاق بيرون رفت .من هم از اتاق بيرون رفتم و درست وسط راهرو ايستادم و با خودم گفتم :
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ــ خب ،حاال چيكار كنم؟ اهان ،بايد دنبال اتاقم بگردم.
بعد با قدم هاي تند شروع به راه رفتن كردم ،همين طور كه راه مي رفتم زير لب شماره اتاق ها رو هم مي شمردم :
ــ ...125...124...123
حدود  10دقيقه بود كه داشتم راه مي رفتم و به راه پله ي چوبي ديگه رسيده بودم .مثل اينكه بايد ازش باال مي رفتم
چون راهرو تموم شده بود! از راه پله ها باال رفتم و دوباره يه راهروي همون شكلي جلوم بود .پوفي كردم و وسايل توي
دستم رو يه كم جابه جا كردم و دوباره قدم برداشتم؛ زير لب گفتم:
ــ .222...221...220...219اهان ،باالخره پيدات كردم.
بعد كليد رو توي در انداختم و بازش كردم .دستگيره در رو گرفتم و اروم بازش كردم .داخل اتاقم شدم ،يه اتاق تمام
چوب با يه تخت يه نفره چوبي و يه كمد كه كوچيك تر از مال سوفيا بود و يه چوب لباسي كه كنار كمد قرار داشت ،به
همراه يه ميز ارايش خيلي ساده چوبي كه روش فقط يه شونه و كش مو بودش .اروم داخل شدم و در رو بستم .درست
روبه روم يه پنجره بزرگ قرار داشت كه يه پرده از جنس حرير داشت و مدام توسط باد تكون مي خورد .اروم قدم
برداشتم به طرف پنجره ،كه باد خنكي صورتم رو نوازش كرد.چشمام رو از روي لذت بستم و يه لبخند زدم .به طرف كمد
رفتم و درش رو باز كردم ،توش يه چيزي شبيه به لباس خواب بود ،جنس اش از حرير بود و بلند ،استيناش هم از جنس
حرير بود و سفيد ،به جزء لباس خواب يه جفت كفش پاشنه  5سانتي ابي كه از جنس مخمل بود ،به همراه يه بلوز از
جنس ساتن و حرير فيروزه اي كه تقريبا تا نزديكاي زانوم مي اومد و يه كمربند سفيد هم داشت .فقط همين دوتا بودن.
لباس هايي رو كه سوفيا بهم داد ،توي كمد گذاشتم و درش رو بستم .به طرف ميز ارايش رفتم و كليد رو روش پرت
كردم و بعد روي صندلي اش نشستم به خودم خيره شدم .موهاي سياهم چون كه شونه نكرده بودم خيلي پريشون شده
بود و چون كه خيلي بلند بود باعث گرما و قلقلك هم مي شد ،ولي چه ميشه كرد ،خودم دوست داشتم موهام تا كمرم
باشه ،پس بايد ازشون مواظبت بكنم ،به چهره خودم دقيق شدم ،پوستي سفيد ،ابروي هاي سياه ،دماغي قلمي و لباي
نسبتاً قلوه اي و صورتي ،قدي بلند و هيكل الغر و كشيده اي داشتم ،خيره شدم به چشم هاي عجيبم!چشم هاي درشت
به رنگ طوسي تيره كه وقتي عصباني مي شدم بي اندازه سياه مي شد! به خاطر همين تغيير رنگ از طوسي به سياه
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همراه با خاله ام به دكتر رفتيم ولي دكتر هيچ جوابي براي اين تغيير رنگ نداشت و ماهم بي خيال شديم و منم كم كم
عادت كردم .يه جورايي خوشم مي اومد چون هميشه باعث مي شد بچه هايي كه مسخره ام مي كردن ازم دوري كنن،
حتي روم اسم هم گذاشته بودن؛ مدام بهم مي گفتن زاده تاريكي اومده ،زاده تاريكي داره ميره و خيلي از اسم هاي جور
واجور ديگه كه روم گذاشته بودن .منم به اين كاراشون مي خنديدم چون واقعا خنده دار بود.
دست دراز كردم و شونه چوبي رو برداشتم و روي موهام كشيدمش :
ــ اخ ،لعنتي باز شو ديگه...ايي...
موهام گره خورده بود و هركاري كه مي كردم باز نميشد! باالخره بعد يه ساعت شونه كردن تمام گره ها باز شدن.كش
موي سفيد رو برداشتم و باهاش محكم موهام رو بستم .حاال شده بودم يه دختر مرتب! از روي صندلي پاشدم كه
احساس كردم تنم درد مي كنه و همين طور احساس مي كردم كه بي اندازه كثيفم؛ ذهنم مدام تكرار مي كرد"حمام"
تسليم خواسته ذهنم شدم و به طرف كمد رفتم و از توش همون لباس خواب رو برداشتم ،حاال توي چي بذارمش؟ همه
جا رو گشتم ولي هيچي پيدا نكردم .بي خيال شدم و از اتاق بيرون اومدم؛ به طرف حموم رفتم،از پله ها پايين اومدم و
جلوي در حموم ايستادم .دستگيره در رو گرفتم و درش رو باز كردم .اروم داخل شدم و اطراف رو بر انداز كردم ،اتاق
هاي چهار گوش كه فكر كنم اونجا جايي بود بايد حموم مي كردم .اروم در يكي از اتاق ها رو باز كردم ،خب يه حوض
كوچيك ،با يه ليف ساده سفيد و صابون ابي كه از جنس يخ بود .اروم داخل شدم كه سرم به يه چيزي خورد .دستم رو
روي سرم گذاشتم و به چوب لباسي نگاه كردم كه به ديوار چسبيده بود و سرم بهش خورده بود .دستم رو از روي سرم
برداشتم و لباس خواب رو روي چوب لباسي اويزون كردم و لباسام رو در اوردم و توي حوض شيرجه زدم .همزمان وقتي
توي حوض رفتم با اينكه اب خيلي سرد بود ولي اصال اذيت نمي شدم .بر عكس توي ارامش عميقي فرو رفته بودم.
چشمام رو بستم و بعد از مدتي دوباره بازشون كردم كه چشمم افتاد به اون صابون از جنس يخ ،اروم دستم رو دراز
كردم ،مي دونستم اگه بگيرمش يخ مي زنم ولي خب ،كنجكاوي اذيتم مي كرد!همين كه دستم با صابون تماس پيدا كرد
همزمان سرما و لذتي بي نهايت لذت بخش وارد تنم شد .با تعجب به صابون نگاه كردم و بعد با هر دو دستم گرفتمش.
ديگه غرق تو ارامش بودم .بعد از ساييدن ليف و شستن موهام ،اروم از حوض بلند شدم و حوله ي ابي رنگي رو كه از
همون اول از چوب لباسي اويزون شده بود و برداشتم و دور خودم پيچوندم ،انگار تازه داشتم سرما رو احساس مي
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كردم ،سريع لباس هام رو برداشتم و به سمت اتاقم دويدم .دوباره از پله ها باال رفتم ،نفسم بند اومده بود چون توي اين
مدت فقط داشتم مي دويدم ،يه كم كه نفس تازه كردم دوباره به سمت اتاقم حركت كردم ،در رو باز كردم و داخل اتاق
شدم ،سريع روي صندلي ميز ارايش نشستم و دنبال سشوار گشتم ولي خبري از سشوار نبود ،كشو رو باز كردم كه چشم
هام به دوتا تكه يخ به شكل مكعب مستطيل افتاد .شونه هام رو باال انداختم و كشو رو بستم .بي خيال خشك كردن
موهام شدم .لباس خوابم رو پوشيدم .لباس به طرز عجيبي نرم بود و ادم رو به يه خواب راحت تشويق مي كرد،
مخصوصا من كه توي اين مدت استرس و شوك بهم وارد شده بود و مدام بايد مي دويدم .با ياد اتفاقات به ياد اتريس
افتادم ،يعني اون االن داره چيكار مي كنه؟ االن توي سرزمين خودشه با اون فرمانرواي خودخواهش؟ شونه اي باال
انداختم و روي تخت شيرجه زدم؛ مالفه رو دور خودم پيچيدم ،تخت خيلي نرمي بود ،يا شايد براي مني كه توي اين مدت
زمين ،تختم شده بود! افكار چرت و پرتي رو كه داشتم روندم و روي خوابيدن تمركز كردم ،روي اينكه فردا بايد چيكار
كنم و كم كم چشمام گرم شد و خيلي زود خوابم برد.
***************
با صداي كوبيده شدن چيزي ،يكي از چشمام رو باز كردم و زير لب گفتم :
ــ اه...
صداي يه دختر من رو از جا پروند :
ــ هي زود باش بيا پايين ،بايد مشغول به كار بشيم ...،مي شنوي؟
روي تخت نشستم و كالفه داد زدم:
ــ خيلي خب ...االن ميااام
دختر :باشه پس من رفتم.
زير لب گفتم :
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ــ برو بهتر!
از روي تخت پا شدم و به قيافه خودم نگاه كردم ،اخ يادم رفته بود موهام رو خشك كنم؛ سريع رفتم گير مويي رو كه
روي ميز ارايش بود برداشتم و موهام رو باهاش جمع كردم .كالفه به اطراف نگاه كردم و گفتم :
ــ آ لباسم كو؟ اهان تو كمده.
به طرف كمد رفتم و لباسم رو به همراه اون جفت بوت قهوه اي رو بيرون كشيدم .لباس خوابم رو دراوردم و توي كمد
گذاشتم و سارافون زرد رو پوشيدم .بوت ها رو توي دستم گرفتم و داخل پام كردم ،اندازه ام بود .به خودم توي ايينه
نگاه كردم تا ببينم يه وقتي شلخته نباشم ،سارافون خيلي بهم مي اومد ،با ياد حرف دختر ،سريع از اتاق بيرون رفتم كه
چشمم خورد به چندين دختر ديگه كه عين من داشتن به پايين مي رفتن .من هم همراه شون به پايين يا همون اشپز
خونه رفتم كه ديدم صفي از دختر ها نصف اشپز خونه رو پوشونده بود ،منم داخل يكي از صف ها شدم كه صداي سوفيا
من رو از جا پروند :
ــ امروز ،همه دو به دو كار مي كنيد تا غذا ها زود تر اماده بشه ،متوجه شدين؟
صداي همه دختر ها بلند شد :
ــ بله سراشپز!
بعد همه شون دو به دو باهم سر يه ميز رفتن و مشغول پخت و پز شدن ،فقط من اين وسط مونده بودم و هاج و واج
داشتم به همه نگاه مي كردم .االن بايد اشپزي مي كردم؟ ولي من كه بلد نيستم! توي خونه خودم كه بودم مدام پيتزا
سفارش مي دادم و غذا درست نمي كردم؛ توي دلم به مارگاريت بدو بيراه مي گفتم كه صداي نازك يه دختر من رو از از
خياالتم جدا كرد :
ــ من بايد باتو غذا درست كنم؟
روم رو به طرف دختره برگردوندم و گفتم :
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ــ فكر كنم!
دختر  :اسم من بنيتاست ،اسم تو چيه؟
توي چشم هاي ابيش نگاه كردم و گفتم :
ــ اسم من ارتيميسه.
بنيتا  :اهوم.
بعد دستم رو گرفت و به طرف يكي از ميز ها برد ،روي ميز همه جور ادويه اي بود ولي من ازشون سر در نمي اوردم؛ بنيتا
تخته چوبي رو گرفت و مشغول خورد كردن خيار شد و بعد زير چشمي به من نگاه كرد و گفت:
ــ نمي خواي كاري انجام بدي؟ بهتره عجله كني ،چون در اون صورت مارگاريت به حسابت مي رسه!
بعد بهم يه تخته داد و گفت :
ــ اين فلفل ها رو تا جايي كه مي توني ريز كن.
شايد اشپزي بلد نبودم ولي ريز كردن رو بلد بودم؛ با به ياد اوردن مارگاريت دوباره عصبانيت و حرص به وجودم رخنه
كرد ،چاقو رو با حرص برداشتم ،فلفل رو روي تخته گذاشتم ،بايه ضربه محكم چاقو نصف اش كردم،دوباره چهره اون
عفريته توي ذهنم اومد ،با حرص بيشتري مشغول خرد كردن شدم ،همين طور تند تند داشتم براي خودم خرد مي كردم
تا حداقل دلم يه كم خنك بشه كه با صداي بنيتا حواسم پرت شد :
ــ بسه دختر چقدر ريزشون مي كني؟ حاال اينا رو بريز توي كاسه.
به حرفش گوش دادم و فلفل ها رو توي كاسه ريختم .بنيتا هم خيار ها رو توي كاسه ريخت.از توي ظرف سبزيجات بهم
كلم داد و گفت :
ــ اينا رو هم ريز كن.
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به حرفش گوش دادم و كلم ها رو ريز كردم و توي ظرف ريختم شون .بنيتا هم وقتي كارش با ريز كردن تره ها تموم
شد ،گفت:
ــ معلومه حرفه اي هستي ،چون خيلي خوب ريز كردي!
خنده ام گرفته بود ،من حتي نمي تونستم يه تخم مرغ درست كنم ،اون وقت بهم مي گفت حرفه اي!با صداي سوفيا
سرم رو به طرفش برگردوندم :
ــ فقط دو دقيقه وقت دارين ،زود باشين!
بنيتا :واي ،ارتيميس تو ادويه الكارو رو به ساالد اضافه كن تا من برم دستام رو بشورم ،عجله كن!
هاج و واج به رفتنش نگاه كردم.الكارو؟ اصال همچين ادويه اي وجود داره؟ من كه از اينا سردر نميارم .به ظرف ادويه ها
نگاه كردم و شونه باال انداختم و اون ادويه رو كه قرمز بود ،برداشتم و به ساالد اضافه كردم و بعد سر جاش گذاشتم.
يه قاشق برداشتم و ساالد رو هم زدم .بعد از مدتي بنيتا برگشت و گفت :
ــ اماده كردي؟
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ اره ،الكارو رو اضافه كردم.
بنيتا لبخندي زد و سري تكون داد و گفت :
ــ افرين!
بعد ظرف رو برداشت و برد .كجا رو نمي دونم .به اطراف نگاه كردم همه درحال تكاپو بودن كه يهو در باز شد و چند تا از
همون نديمه ها اومدن و غذا ها رو بردن .مي تونستم نفس حبس شده همه كه حاال با يه فوت ازاد شده بود رو ببينم.
صداي سوفيا باعث شد همه حواسشون به سوفيا جمع شه :
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ــ افرين بچه ها ،حاال بريد صبحانه تون رو بخوريد.
واي! من يادم رفته بود صبحانه بخورم ولي مثل اينكه اينجا زمان صبحانه شون فرق داره.
بنيتا  :بيا بريم باال صبحانه بخوريم.
با لبخند بهش گفتم :
ــ اره منم خيلي گشنمه.
بنيتا خنديد ،شونه به شونه هم راه رفتيم .بنيتا  :تو چطوري اومدي اينجا؟
بهش نگاه كردمو گفتم :
ــ فرمانده من رو اوردش.
متعجب گفت :
ــ فرمانده؟ پس تو چرا اينجايي؟
پوفي كردم و گفتم :
ــ همش تقصير اون مارگاريته! اون بدونه اينكه فرمانده بفهمه من رو به اينجا اورد!
بنيتا  :هيشكي از مارگاريت خوشش نمياد ،اون ادم زورگوييه
متعجب گفتم :
ــ چرا اينقدر سرده؟ دليل خاصي داره؟
بنيتا شونه اي باال انداخت و گفت :
ــ نمي دونم...ولي شنيدم به خاطر اينكه خانواده اش كشته شدن اينجوري شده ،ولي من بعيد مي دونم!
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با لحن پرسش گرانه اي گفتم :
ــ چطور؟
بنتيا  :چون اون خودش اينكار رو كرد!
تقريبا بلند گفتم :
ــ چي؟
بنيتا  :هيس!خانواده اش توسط شياطين گروگان گرفته شدن اونم همين جوري ولشون كرد و شياطين اونا رو كشتن!
عصباني گفتم :
ــ واقعا پسته ،يه پست فطرت واقعي!
بنيتا  :وقتي توي اتاق ملكه بودم يواشكي حرفاي فرمانده و ملكه رو شنيدم.
با لحن كنجكاوي گفتم :
ــ چي مي گفتن؟
بنيتا خنديد و گفت :
ــ داشتن درمورد اينكه چطوري مارگاريت رو از قصر بندازن بيرون فكر مي كردن و نقشه مي كشيدن.
روبهش گفتم :
ــ بهتر ،بره بيرون همه از دستش يه نفس راحت مي كشيم.
بنيتا خنده قشنگي كرد و گفت :
ــ مگه االن راحت نيستي؟
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حالت متفكر به خودم گرفتم و گفتم :
ــ نمي دونم! شايد اره...شايد نه...
بنيتا با خنده ي بلندي گفت :
ــ ديوونه
با خنده گفتم :
ــ از تو به من سرايت كرده!
چشم غره اي به من رفت ،ريز ريز خنديدم.از پله ها باال رفتيم .با لحني خسته گفتم:
ــ پس كي مي رسيم؟
بنيتا  :صبر داشته باش!
اروم گفتم  :چرا اينجا مثل بقيه جا ها از يخ نيست؟
بنيتا  :چون اينجا اشپز خونه ست و توش از اتيش براي پخت غذا استفاده مي شه و اتيش باعث ميشه يخ ذوب شه و
روي سر ما اوار شه!
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ بله پرفسور بنيتا!
بنيتا خنده ديگه اي كرد و گفت :
ــ افرين برتو دانشجو!
اخم مصنوعي كردم و گفتم :
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ــ واقعا باور كردي؟
بنيتا  :اومم نمي دونم...شايد اره شايدم نه...
خنديدم و گفتم :
ــ حرف خودم رو به خودم پس ميدي؟
بنيتا چشمكي برام زد .باالخره به اخر راهرو رسيديم كه يه در داشت و همه وارد اون اتاق مي شدن .ماهم داخل شديم.
يه سالن بزرگ بايه ميز دراز ،مثل ميزي كه توي فيلم هري پاتر بود ،با سيني هايي پر از غذا هاي مختلف كه رو به روي هر
صندلي روي ميز بود .باهم رفتيم روي يكي از صندلي ها نشستيم .به محتويات سيني جلوم نگاه كردم ،چند تا نون تست،
دوتا تخم مرغ و يه تيكه پنير و و چند تا گردو به همراه يه ليوان پر از شير.به نظر خوشمزه مي اومد .به بنيتا نگاه كردم كه
مشغول خوردن بود .منم عين اون مشغول خوردن شدم و طبق عادت هميشگيم با دهن پر به بنيتا گفتم :
ــ تو اتريس رو مي شناسي؟
متعجب بهم نگاه كرد و گفت :
ــ معلومه ،كيه كه اون رو نشناسه!
اينبار من متعجب گفتم :
ــ يعني چي؟
بنيتا  :يعني اينكه اتريس مشاور و همين طور يكي از جنيان اصيل زاده اس و هركسي دوست داره كه باهاش صحبت كنه
و پيشش باشه.
يعني اتريس اينقدر مهمه؟ خيلي دلم مي خواد ببينمش و حسابي از خجالت اون موهاش در بيام .با صداي بنيتا از فكر
اتريس بيرون اومدم :
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ــ تو اون رو از كجا مي شناسي؟
يه جرئه از ليوان شيرم رو خوردم و گفتم :
ــ چون من باهاش يه روز كامل بودم.
غذا توي گلوي بنيتا پريد و بهت زده با صداي بلند گفت :
ــ چي...گفتي؟
با دادي كه اون زد سر همه به طرف ما چرخيد .اروم گفتم :
ــ چه خبرته؟ خب ديدمش ديگه اينقدر تعجب كردن نداره كه!
بنيتا بهت زده گفت :
ــ چطوري ديديش؟
پوفي كردم و گفتم :
ــ فكر كردي من چجوري به اين دنيا اومدم؟ اتريس چون كه سرورش به خون ما احتياج داشت و من رو به اين دنيا
اورد ولي شياطين حمله كردن و همه مون رو به گروگان گرفتن و اينجا بود كه من و اتريس يه كم با هم حرف زديم و
موقع خواب سرباز هاي سرزمين شما ما رو نجات دادن.
نفسي عميق كشيدم و به قيافه خشك شده بنيتا نگاه كردم .دستم رو جلوي صورتش تكون داد مو گفتم :
ــ هي ...خوبي؟ چرا خشك ات زد؟
يهو گفت :
ــ واي! دختر خوش به حالت كه اون رو ديدي؛ مي دوني چقدر ادم ارزو دارن كه همچين كسي رو ببينن؟خيلي خوش
شانسي ارتيميس!
Page 75

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

خنديدم و بقيه شيرم رو خوردم .بقيه غذا رو بعد از حرف زدن خورديم .لقمه اخر رو برداشتم و خواستم توي دهنم
بذارمش كه يهو در سالن به طور وحشتناكي باز شد ،طوري كه لقمه از دستم افتاد .اخمو به در زل زدم .با ديدن شخصي
كه جلوي در بود به يك باره تمام عصبانيت و خشم به وجودم سرازير شد .مارگاريت! اون عفريته اومده بود اينجا و
داشت با حرص به چشمام نگاه مي كرد .دستم رو مشت كردم ،درحد مرگ از اين زن بدم مي اومد .از اين زني كه حتي
به خانواده اش هم رحم نكرد و من رو به ناحق به اينجا اورد .صداي فريادش كل سالن رو در بر گرفت :
ــ چه كسي ساالد ملكه رو درست كرده؟
مي تونستم به وضوح ببينم كه همه از ترس زبون شون بند اومده بود؛ جوابي نياومد و مارگاريت دوباره فرياد كشيد :
ــ چه كسي مسئول ساالد بوده؟ اگه اين بار جوابي نشنوم خودتون مي دونيد!
صداي ضعيفي از بين جمعيت بلند شد :
ــ م...من!
متعجب به بنيتا نگاه كردم كه اين رو گفته بود.مارگاريت جلوي بنيتا اومد و دستش رو باال برد و در مقابل چشم هاي همه
توي گوش بنيتا زد و گفت :
ــ تو چطور اشپزي هستي كه فرق الكا رو با فلفل نمي فهمي؟
تمام بدنم يخ كرد؛ اين من بودم كه هيچي نمي دونستم و به احتمال زياد ادويه اشتباهي ريختم .ولي به خاطر يه ادويه كه
اين كار رو نمي كنن .صداي لرزون بنيتا رو شنيدم :
ــ ببخشيد!
مارگاريت دوباره دستش رو باال برد تا توي صورت بنيتا بزنه .ديگه نمي تونستم تحمل كنم كه از معصوميت اين دختر
اينجوري سوءاستفاده بشه .از جام بلند شدم و دست مارگاريت رو توي هوا گرفتم و غريدم :
ــ به اون كاري نداشته باش ...من اشتباهي ادويه رو جا به جا ريختم.
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صداي هين چند نفر باال رفت .مارگاريت فرياد كشيد :
ــ دختره گستاخ!دستم رو ول كن ،مثل اينكه ه*و*س كتك كردي؟
من هم عين خودش بلند گفتم :
ــ خفه شو!مي فهمي چي ميگي؟ كجاي دنيا ادم رو به خاطر يه ادويه مجازات مي كنن؟ هان؟
بعد پوزخندي زدم و خيره توي چشماش كه عين يه گوله اتيش بود ،گفتم :
ــ يه چيزي رو مي دونستي؟ تو...خيلي...پستي!شنيدي؟ همه از تو بدشون مياد ،پس برو گورت رو از اينجا گم كن.
مارگاريت با يه حركت دستش رو از دستم دراورد و با فريادي گوش خراش گفت :
ــ نگهبان ،بيا اين دختر گستاخ و نفهم رو ببر!
دوباره دوتا نگهبان اومدن و مثل قبل من رو به بيرون بردن ولي من هيچ كاري نكردم .فقط با يه لبخند داشتم به پايين
نگاه مي كردم.راضي بودم! از رفتارم راضي بودم ،از اين كه هرچي توي دلم بود رو به زبون اوردم و نذااشتم كه بنيتاي
بيچاره رو بي گ*ن*ا*ه دستگير كنن!توي اين مدتي كه راه مي رفتم سرم پايين بود و فقط صداي قدم هاي مارگاريت
رو پشت سرم مي شنيدم .زير پام دوباره عين همون پيست اسكي شد و هوا هم دوباره سرد شد و من متوجه شدم االن
توي محوطه بزرگ هستيم .بعد زير پام پله هايي از جنس يخ رو ديدم .سرم رو باال اوردم حاال ما درست رو به روي قصر
و در يخي بزرگي بوديم .در خود به خود باز شد و من شروع كردم با بهت راه رفتن .راهرويي بزرگ و بي انتها و تماماً از
جنس يخ .هرچيزي كه پيدا مي شد از جنس يخ بود .حتي در اتاق هايي كه در دو طرف راهرو قرار داشتن.
همين طور راه رفتيم تا اينكه رسيديم به يه دري كه بزرگ تر بود و روي نقش و نگار يه دونه برف بود؛ در باز شد .داخل
اتاق رفتيم اتاقي باز هم از جنس يخ و به بزرگي يه نشيمن يا يه خونه! تختي سلطنتي از جنس يخ كه روش با تشك و
مالفه پوشونده شده بود و وزني پشت به ما كه داشت از طريق پنجره بزرگ اتاقش به بيرون نگاه مي كرد و باد موهاي
سفيد بلندش رو اروم به بازي گرفته بود؛ صداي خشمگين مارگاريت من رو به خودم اورد :
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ــ ملكه...اين همون دختر گستاخيه كه ساالد تون رو خراب كرد.
ملكه؟ اين زن ملكه برفه؟ با تعجب به زن نگاه كردم ،قادر به حرف زدن نبودم چون دهنم خشك شده بود .ملكه اروم
روش رو به طرف ما برگردوند و توي چشمام خيره شد .با ديدن چشم هاي آبيش غرق ارامش شدم .لبخندي به من زد و
بعد رو به مارگاريت با لحن جدي و محكمي گفت :
ــ من به تو گفته بودم كه اين مسخره بازي ها الزم نيست ،چرا جديدن از دستورم سرپيچي مي كني؟
مارگاريت با نفرت اشكار بهم نگاه كرد و گفت:
ــ ولي ملكه اين دختر به من توهين كرده.
باالخره تونستم حرف بزنم :
ــ اره من بهت توهين كردم ،چون تو من رو به ناحق به دروغ گفتن متهم كردي ،چون تو بهم زور گفتي ،چون تو باعث
ترس همه هستي.
مارگاريت غريد :
ــ ساكت!
ملكه محكم گفت :
ــ چرا؟ مگه نبايد از خودش دفاع كنه؟
بعد بهم با آرامش خاصي نگاه كرد و گفت:
ــ هرچي مي دوني بگو.
نفسي تازه كردم و خيره به چهره پر از ترس مارگاريت گفتم :
ــ اگه مشكل از اون ساالد هست ،كه تقصير اصلي رو نديمه ارشدتون داره.
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مارگاريت  :ساكت ،چرا اراجيف تحويل ميدي؟
محكم گفتم :
ــ اراجيف؟ يادت رفته؟ من همراه فرمانده به اينجا اومدم تا بلكه مهمان باشم ،ولي تو فقط به خاطر اينكه دستم توي
جيب شلوارم بود من رو فرستادي توي اشپز خونه و بدون اين كه ازم بپرسي كه ايا اشپزي بلدم يا نه ،من رو اونجا
گذاشتي و رفتي ...ولي من اشپزي بلد نبودم ،به خاطر همين نتونستم ادويه درست رو تشخيص بدم ،بابت توهين هايي
كه بهت كردم هم اصال پشيمون نيستم چون تو بال هايي رو به سر نديمه ها و حتي سراشپز اوردي كه قابل توصيف
نيستن .حاال هم اگه اينا جرم محسوب ميشه حاضرم كه مجازات بشم ،ولي اين رو همه مي دونن كه من كاري نكردم.
بعد ساكت شدم و سرم رو پايين انداختم .صداي ملكه رو شنيدم :
ــ سرباز...
چشمام رو روي هم فشار دادم ،به طور حتم حرفم رو باور نمي كرد ،چون مدركي نداشتم.
ملكه  :سرباز ،مارگاريت رو به دليل دروغ ،توهين ،و همين طور به جرم گروگان گرفتن خانواده هاي نديمه ها مجازات مي
كنم.
چشمام رو باز كردم و با تعجب به ملكه نگاه كردم كه داشت با لبخند براندازم مي كرد .مارگاريت بهت زده به زمين خيره
شده بود كه سربازا گرفتنش .ملكه چند قدم به من نزديك شد و گفت :
ــ به نظرت چه مجازاتي رو براش در نظر بگيرم؟
متعجب بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ من بگم؟
ملكه لبخند دندون نمايي زد و گفت :
ــ اره ،مي خوام تو بگي!
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اب دهنم رو قورت دادم .فرصت خوبي بود ،ياد قولي كه به سوفيا دادم افتادم .سرم رو سريع باال اوردم و گفتم :
ــ سوفيا خيلي تو اين مدت از دست مارگاريت زجر كشيده ،اگه ميشه مارگاريت توي اشپز خونه يه عنوان دستيار كار
كنه.
صداي فرياد مارگاريت كل قصر رو در بر گرفت :
ــ نه ..ملكه من رو بكشين ولي اين كار رو نكنيد...خواهش مي كنم...
بعد نگاهي از روي تنفر بهم انداخت و گفت :
ــ همش تقصير تو هست .توي لعنتي اگه به اينجا نياومده بودي االن من وضعم اين نبود ...مي كشمت.
سعي كرد خودش رو ازاد كنه كه ملكه گفت :
ــ ببرينش به اشپز خونه.
و دوباره صداي فرياد مارگاريت .به رفتنش نگاه كردم.با صداي بسته شدن در به خودم اومدم.ملكه پيش من اومد و خم
شد و دستش رو زير بازوم گذاشت و من رو بلند كرد و گفت :
ــ تو يه تلنگر بودي كه باعث شدي همه چي برمال شه...
يهو كشيدمش توي بغلم و گفتم :
ــ خيلي ممنونم ...نمي دونم اگه نبودي چي مي شد...
ملكه خنده اي كرد و من رو از خودش جدا كرد و گفت :
ــ تا به حال كسي باهام اينجوري حرف نزده بود.
متعجب گفتم :
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ــ مگه بد حرف زدم؟
ملكه دوباره خنده شيريني كرد و گفت :
ــ معلومه كه نه ...اتفاقاً دلم يكي رو مي خواست كه باهام مثل تو حرف بزنه.
سرم رو به معني فهميدن تكون دادم و گفتم:
ــ حتما چون ملكه هستي درسته؟
ملكه  :اره به خاطر همينه.
بعد دستم رو گرفت و من رو روي تختش نشوند و گفت :
ــ اسمت چيه؟
لبخندي زدم و گفتم :
ــ ارتيميس...اسم تو چيه؟
ملكه  :اسم منم الساست...فرمانده بهم گفته بود كه دختر جسوري هستي و البته باهوش!
چشمام رو تنگ كردم و گفتم :
ــ پس تو از بودن من مطلع بودي ،درسته؟
ملكه ايستاد و دوباره كنار پنجره رفت .پرده از جنس حرير سفيد و كنار زد و گفت :
ــ اره من مي دونستم كه تو توي اشپز خونه اي.
از روي تخت بلند شدم و با قدم هايي تند خودم رو بهش رسوندم و با حرص گفتم :
ــ پس چرا هيچ كاري نكردي؟
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ملكه پرده رو رها كرد و با ارامش توي چشمام زل زد و گفت :
ــ كي گفت من كاري نكردم؟
خيره توي چشماي ابيش گفتم :
ــ مثال چيكار كردي؟
ملكه  :من براي تو بنيتا رو فرستادم.
تمام تنم خشك شد ،يعني چي؟ با صداي ارومي گفتم :
ــ بنيتا؟
ملكه لبخندي زد و گفت :
ــ اره ،اون اول يكي از نديمه هاي من بود ،ماجرا از اين قراره ...من از تمام كارهاي كثيف و بد مارگاريت خبر داشتم ،ولي
خب  ،نمي تونستم همين طوري مجازاتش كنم و احتياج به مدرك داشتم ،به يه شاهد كه تمام اين كار ها رو ديده باشه،
و اون شاهد تويي ارتيميس ،به خاطر همين بود كه بنيتا رو فرستادم تا هم بهت كمك كنه و هم برات دوست خوبي
باشه ...بنيتا مخصوصاً بهت گفت ادويه الكارو رو بريز ،توهم كه چون از زمين اومده بودي اصال نمي دونستي الكارو چي
هست ،براي همين به جاي الكارو توش فلفل ريختي و باعث شدي مارگاريت اون طور از دستت عصباني شه و اين يه
تلنگر باشه براي اخراج شدن اون و كار كردن اون به عنوان يه خدمه.
نفس عميقي كشيد و بعد با چشماش به چهره بهت زده من خيره شد و گفت :
ــ حاال فهميدي؟
اروم سرم رو به باال و پايين تكون دادم .هضم حرف هاش يه كم برام راحت تر شده بود ،چون توي اين مدت شوك هاي
زيادي بهم وارد شده بود .يعني فرمانده هم مي دونسته؟ اون از اين اتفاق ها خبر داره؟ سوالم رو پرسيدم :
ــ فرمانده چي؟ اون از اين چيزا خبر داره؟
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ملكه طرف تخت اومد و خودش رو روش رها كرد و گفت :
ــ اره ،اون مي دونه ،يادت رفت كه ما توي باغ قرار داشتيم؟
ــ اوه اره يادم اومد...مارگاريت گفته بود قرار تون توي باغه.
ملكه  :توي باغ داشتيم در مورد تو صحبت مي كرديم.
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ اهوم...راستي فرمانده كجاست؟
ملكه روي تخت نشست و گفت :
ــ توي قصر هستش ،داره طبق معمول به سرباز ها اموزش ميده.
سوال بعديم رو پرسيدم :
ــ شما از اتريس خبر دارين؟
ملكه  :چطور؟
شونه اي باال انداختم و گفتم :
ــ خب چون مي خوام بدونم چيكار مي كنه ،يه جورايي دوستم حساب ميشه!
ملكه متعجب گفت :
ــ واقعا؟
پوفي كردم و گفتم:
ــ اره ،حاال جوابم رو ميدين؟
Page 83

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ملكه  :البته ،اون االن توي سرزمين خودش و در حال سروسامان دادن سرزمين شه.
با حسرت گفتم :
ــ اي كاش منم اونجا بودم ،حداقل يكي رو مي شناختم!
چند دقيقه توي سكوت گذشت كه ملكه انگار چيزي رو به يادش اومده باشه گفت :
ــ اه يادم رفته بود اتاقت رو بهت نشون بدم ،حيف شد االن بايد برم به مردم سر كشي كنم ،شرمنده!
بعد پاشد و بلند گفت:
ــ اني؟
در باز شد و يه نديمه سفيد پوش داخل شد و بعد از تعظيمي كه كرد ،گفت:
ــ بله؟
ملكه به من اشاره كرد و گفت :
ــ ارتيميس رو به اتاقش ببر و بعد همراه من بيا.
اني  :چشم.
بعد رو به من گفت:
همراه من بيايين.باهاش رفتم ،از اتاق خارج شديم و دوباره وارد راهرو يخي مورد عالقه ام شديم .همين طور تمام درها رو رد مي كرديم
كه كنار يه در ايستاد ،در رو برام باز كرد و گفت:
ــ بفرماييد تو...
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داخل شدم  ،خودش در رو بست و رفت .سرم رو به طرف اتاق چرخوندم ،همه چيز از يخ بود و از اتاق ملكه كوچيك تر
بودش ،يه تخت سلطنتي از يخ ،يه ميز ارايش از يخ كه روش شونه و تل و همراه با وسايل ديگه بود ،يه كمد بزرگ از
جنس يخ ،كف اتاق هم كه مثل همون پيست اسكي  ،با يه پنجره بزرگ و يه پرده بزرگ تمام حرير به رنگ ابي .دركل
اتاق قشنگي بود!
اروم به طرف ميز ارايش رفتم و روي صندلي قشنگش نشستم؛ دست هام رو تكيه روي ميز گذاشتم و به قيافه خودم
توي اينه خيره شدم .موهام باز شده بود و خيلي نامرتب بود چون وقتي كه سرباز ها من رو مي اوردن گيره ي موم افتاد و
موهام باز شد .ملكه چجوري تونست من رو تحمل كنه؟هر چند اونقدرها هم موهام ژوليده نبود چون من موهام صاف و
براق و البته سياه بود! همه رنگ سياه رو منبع بدي مي دونن ولي به نظر من خيلي رنگ خوبيه! اگه اينطوري نبود همه مرد
ها يا زن ها ست سياه و سفيد نمي زدن!سرم رو تكون دادم تا اين تفكرات از سرم بيرون برن .دستم رو به طرف شونه
يخي دراز كردم كه دستم با شنيدن صداي يه نفر كنار گوشم خشك شد :
ــ نبايد...
سرم رو سريع چرخوندم كه صدا قطع شد! لعنتي نكنه بازم قراره باليي به سرم بياد؟شونه رو به منظور وسيله اي براي
دفاع برداشتم و با هردو تا دستم محكم نگهش داشتم و شروع كردم توي اتاق راه رفتن ،با صداي بلند گفتم:
ــ كي هستي؟ چ...چيكارم داري؟
دوباره صدا از كنار گوشم بود:
ــ برو ...از اينجا برو...
بهت زده سر جام ايستادم؛ عادت به جيغ زدن و جيغ كشيدن نداشتم ،فقط توي اين مواقع بهت زده مي شدم .اروم
سرم رو به طرف صدا چرخوندم كه بازم چيزي نديدم! آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
ــ چر...چرا؟
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يهو در پنچره خيلي شديد باز شد و باد به صورتم خورد .به طرف پنجره دويدم ولي كسي رو نديدم! انگار كسي پنجره رو
باز كرده بود ،حتما كار همون شخص نامرئي بوده! چند تا نفس عميق پشت سرهم كشيدم تا ارامشم رو حفظ كنم كه
موفق شدم .گذاشتم پنجره همون طوري كه هست باز باشه چون يه جورايي بهم ارامش مي داد .دوباره روي صندلي
نشستم و اينبار مشغول شونه كردن موهام شدن .از خوش شانسي من چون كه موهام صاف بودن خيلي زود شونه شدن.
شونه رو روي ميز گذاشتم و گفتم:
ــ اخيش!حاال شد.
بعد با يه كش مو موهام رو بستم .سرم رو چرخوندم كه چشمم به كمد بزرگ افتاد .يعني پره؟ از روي صندلي بلند شدم و
رفتم روبه روي كمد ايستادم؛ دست به سينه و با يه تاي ابرو باال انداخته به كمد خيره شدم .انگار مي خواستم ازش
بازجويي كنم! سرم رو يه وري كردم و گفتم:
ــ توهم خالي!...نه! شايد مثل تو فيلم ها باشي!
خندم گرفته بود؛ داشتم با يه كمد بزرگ و يخي صحبت مي كردم .درستم رو به طرف در كمد دراز كردم و بازش كردم.
باديدن اون همه لباس توي كمد تعجب كردم! اون هم لباسايي كه من توي زمين مي پوشيدم! انواع شلوار جين ،انواع
تيشرت و ژاكت و بلوز وكفش وكاله و شال گردن و شلوار و تاپ و شلوارك هزارتا چيز ديگه و در اخر لباس هاي خواب
زيبا .دهنم از تعجب باز مونده بود!حتما اينا كار ملكه ست ،اي كاش بود تا حداقل مي تونستم ازش بپرسم كه چجوري
اينارو اينجا اورده؟ با ذوق از توي كمد يه شلوارك سياه كه تا باالي زانوم بود همراه با يه تيشرت ابي در اوردم و
پوشدمشون .وجودم پر از ذوق و شوق بود ،رفتم روي تختم دراز كشيدم و به سقف خيره شدم .دوباره ذهنم پر كشيد به
سمت جايي كه ازش به اينجا اومده بودم ،به جايي كه خونه ام بود ،با اينكه پدر و مادر نداشتم ولي خاله ام برام كم تر از
مادر نبود.آه ،دلم براي كتي تنگ شده بود .براي عصباني شدن هاش ،پرخاش هاش،حرص دراوردن هاش! چقدر باهم
كيف مي كرديم .توي مدرسه فقط اون بود كه من رو به خاطر پدر و مادرم مسخره نمي كرد .به قول خودش از مسخره
كردن بدش مي اومد .با به ياد اوردنش لبخندي چهرم رو پوشوند .چشمام رو بستم و چهره اش رو توي تاريكي چشم
هام مجسم كردم ،دختري با موهاي كوتاه قهوه اي ،پوستي سفيد و قدي بلند ،با چشم هاي زيباي ابي ،چقدر اين دختر رو
من دوست داشتم .بدون اينكه متوجه باشم اشك هايي روي صورتم بودن و داشتن به هواي خودشون سر مي خوردن.
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دلم براي خونه ام تنگ شده بود .اره من دلم تنگ شده .مگه يه ادم چقدر مي تونه صبر داشته باشه؟چقدر مي تونه تحمل
داشته باشه؟ دوباره چشمام رو بستم و از اول همه چي رو مرور كردم؛ زندان ،ديدن اتريس ،پادشاه مورگان ،حمله جنيان
و نابود شدن گلورياي بيچاره ،پرواز توي هوا و هم صحبت شدن با اتريس ،گرفتن اون تيكه مرغ ،اومدن به اينجا و ديدن
مارگاريت ،به زور بردنم به اشپز خونه و در اخر خرابكاري من و اومدن به اينجا و شنيدن اون صداي لعنتي! چشمام رو
سريع باز كردم و با دلهره به اطراف نگاه كردم .سعي كردم اروم باشم ولي نشد! از روي تخت پاشدم و به طرف پنجره
رفتم و به بيرون نگاه كردم ،خيلي قشنگ و رويايي بود! يه كم جلوتر خونه هاي زيبا و بزرگ و كوچيك بود!فكر مي كنم
اونجا شهر باشه!
اگه شهر باشه واقعا ديدنيه!يادم باشه يه سري بهش بزنم .باصداي يه دختر كه بيرون بود به خودم اومدم:
ــ مي تونم بيام تو؟
گفتم:
ــ اره بيا داخل.
دختر با سيني پر از غذا داخل اومد و بعد از اينكه غذا رو روي ميز گذاشت ،سر خم كرد .سريع پيشش رفتم و گفتم:
ــ احتياجي نيست به من احترام بذاري ،ديگه اين كار رو تكرار نكن ،خب؟
دختره متعجب نگام كرد و گفت:
ــ ولي شما كه مهمانيد؟
گفتم:
ــ هستم كه هستم ،ولي تو اينجوري نكن چون اذيت ميشم ،باشه؟
دختر  :ولي...
با اخم گفتم:
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ــ ولي و اما هم نداره!
دختر  :ب...باشه...مي تونم برم؟
يه لحظه يه چيزي توي ذهنم جرقه زد و گفتم:
ــ ميشه يه لحظه باهام بياي؟
دختر  :حتما.
دستش رو گرفتم و به طرف ميز ارايش رفتم ،كشو رو باز كردم و اون دوتا مكعب يخي رو گرفتم توي دستم و بهش
گفتم:
ــ اينا چين و كارشون چيه؟
دختر با لبخند اونا رو از دستم گرفت و گفت:
ــ اينا خشك كن موها هستن ،وقتي كه موهاتون خيسه مي تونين با گذاشتن موهاتون اليه اينا موهاتون رو خيلي زود
خشك كنين.
متعجب گفتم:
ــ واقعا؟ چه عجيب!...خيلي ممنون كه توضيح دادي ،مي توني بري.
دختر لبخندي زد و رفت .به اون سشوار هاي يخي نگاه كردم ،باالخره فهميدم كه اينا چين!
سشوار هاي يخي رو توي كشو گذاشتم .به سيني غذا نگاه كردم ،چشمام برق زد مگه ساعت چنده كه ناهار اورده؟ به
طرف سيني غذا رفتم ،گرفتمش و روي تخت گذاشتم ،خودم هم روي تخت نشستم ،به غذا ي رو به روم نگاه كردم ،يه
ليوان آب همراه با چند تيكه يخ و كنارش يه ليوان كه توش مايعي به رنگ رنگين كمون بود ،يه ژله ي عجيب و غريب
آبي و ساالد با تزيين زيبا و گوشت و برنج و سيب زميني و مقداري سبزي براي تزيين .از همون اول چشمم اون نوشيدني
عجيب رو گرفته بود .دستم رو دراز كردم و نوشيدني رنگي رو توي دستم گرفتم و سوالي نگاش كردم .اروم اروم اون رو
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به خودم نزديك كردم و مشغول نوشيدنش شدم .اوم فوق العاده ست! تا به حال همچين چيزي رو توي عمرم نخورده
بودم .چشمام ناخوداگاه بسته شد و من تند تر نوشيدم ،باالخره تموم شد ،چقدر زود! دلم مي خواست نوشيدنش تا اخر
ادامه داشت ،دل كندن ازش خيلي سخت بود!خيلي؛ مشغول خوردن بقيه غذام شدم.
شكمم رو نگه داشته بودم ،از بس كه خورده بودم داشتم مي مردم .خداييش خيلي خوشمزه بودن؛ دوباره صداي همون
دختره از پشت در اومد:
ــ بيام تو؟
بلند گفتم:
ــ بيا داخل.
اومد داخل و سيني رو توي دستش گرفت و خواست بره كه گفتم:
ــ اسمت چيه؟
دختره:
ــ انجي.
با لبخند بهش گفتم:
ــ انجي مي دوني ملكه اومده يانه؟
انجي  :اومدن ،االن توي اتاقشون در حال بررسي نامه هاي مردم هستند.
متعجب گفتم:
ــ نامه؟
انجي سري تكون داد و گفت:
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ــ بله! دارن به شكايات مردم مي رسن.
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ خيلي خب فهميدم ،مي توني بري انجي!
انجي  :چشم.
بعد اروم قدم برداشت و از اتاق بيرون رفت .دستم رو از روي شكمم برداشتم و متفكر به تخت نگاه كردم .اگه برم كه
مشكلي پيش نمياد؟مياد؟ نه فكر نكنم ،مگه مي خوام چيكار كنم؟عيبي نداره من كاراري مهم تري دارم! از روي تخت
بلند شدم و به سمت در رفتم ،بازش كردم .از اتاق بيرون اومدم و اروم درو بستم .واي! حاال اتاق ملكه رو از كجا پيدا
كنم؟ اها ...اون دونه برف!حركت كردم و دنبال در گشتم كه روش عكس يه دونه برف بزرگ بود .باالخره پيداش كردم.
دستم رو روي در گذاشتم و چند تا ضربه بهش زدم كه صداي ملكه اومد:
ــ بيا تو ارتيميس.
اروم داخل رفتم ،ملكه روي ميز كارش نشسته بود و روي ميزش هم پر از نامه و كاغذ بود .سرش رو بلند كرد و با لبخند
گفت:
ــ بيا بشين.
نشستم و گفتم:
ــ شما چطور فهميدين كه منم؟
ملكه  :تمام اين قصر يخي رو من ساختم و و اين قصر يجورايي جون داره و به من همه چي رو ميگه.
متعجب گفتم:
ــ و...واقعا؟
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ملكه خنده اي كرد و گفت:
ــ اره حق داري تعجب كني.
اروم از جام بلند شدم و به طرف ميز ملكه رفتم؛ به نامه ها نگاه كردم و گفتم:
ــ مي تونم بخونمشون؟
ملكه  :البته!
يكي از نامه ها رو گرفتم و بازش كردم و مشغول خوندنش شدم:
ــ سالم ملكه خانوم...من ارميتاي هشت سالم و تازه رفتم كالس دوم ،من خيلي شما رو دوس دارم ...دوست دارم
شمارو ببينم ...ولي نمي تونم چون توي يتيم خونه هستم و نمي ذارن من جايي برم ،هرجاييم كه برم دوباره من رو پيدا
مي كنن ،من پدر و مادرم رو توي جنگ با شياطين از دست دادم و هيشكي رو ندارم ،خواهش مي كنم پيش من بيايد،
خيلي دوست دارم شما رو ببينم...خداحافظ.
با بهت داشتم به حرف دل يه دختر بچه هشت ساله كه روي اين نامه با خط مخصوص به خودش نوشته شده بود نگاه
مي كردم كه صداي ملكه من رو از بهت دراورد:
ــ چيزي شده ارتيميس؟
هول شدم و گفتم:
ــ ه..ها؟ اره اره اين رو بخونيد.
بعد نامه رو به دستش دادم .نامه رو خوند و رو به من گفت:
ــ موافقي كه فردا صبح به ديدار ارميتا بريم؟
با ذوق گفتم:
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ــ اره اره  ،خيلي دوست دارم اين بچه رو ببينم.
ملكه لبخندي زد و گفت:
ــ خيلي ممنونم كه باهام مياي.
منم لبخندي زدم و گفتم:
ــ خواهش مي كنم ،خيلي دوست دارم اون دخترو ببينم.
ملكه سري تكون داد و مشغول بررسي شد .نمي دونم چرا به يكباره اينقدر دوست دارم كه ببينمش  ،انگار كه مهرش به
دلم نشسته بود!شديدا باهاش احساس همدردي مي كردم چون اونم مثل من يتيم بود و نه پدري داشت و نه مادري .روي
صندلي رو به روي ملكه نشستم و بهش گفتم:
ــ ملكه يه سوالي داشتم.
ملكه:
ــ چه سوالي؟ بپرس ارتيميس.
پرسيدم:
ــ لباس هاي مربوط به وقتي كه توي زمين بودم رو پيدا كردين؟
ملكه:
ــ خب راستش رو بخواي من اون ها رو پيدا نكردم...ما اينجا يه خياط داريم كه از زمين اومده و هم لباساي مارو خياطي
مي كنه ،هم لباساي زميني ها رو البته تا وقتي كه مهموني از زمين اينجا باشه  ،چون اون لباس ها فقط براي شما مهمون
هاست نه براي كس ديگه.
سرم رو تكون دادم و سوال ديگه ام رو پرسيدم:
Page 92

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ ملكه...من ...من...
ملكه :تو چي؟
نفسم رو فوت كردم و گفتم:
ــ من كي مي تونم به زمين برگردم؟
ملكه با لحني خونسرد گفت:
ــ معلوم نيست!
متعجب گفتم:
ــ يعني چي كه معلوم نيست؟ ولي من مي خوام برگردم به زادگاهم!
ملكه  :تنها يه نفر ميتونه كه اونم اتريسه ،ولي اون چند سال يه بار قدرتش كامل ميشه و مي تونه كسي رو به زمين ببره
يا بياره...االنشم معلوم نيست كه كي قدرتش كامل شه...شايد چند سال ديگه.
عصبانيت توي تمام سلول هام پيچيد .مي دونستم كه چشمام در اثر عصبانيت سياه شده ،غريدم:
ــ ولي من نمي تونم اينجارو تحمل كنم...من مي خوام برگردم...مي خوام برگردم!
جمله اخر رو بلند گفتم كه ناگهان شيشه هاي پنجره شكستن .ملكه از جاش بلند شد و نزديكم اومد ،دستش رو روي
بازوي لختم گذاشت ،سرماي دستش باعث شد كه كمي اروم شم ولي فقط كمي!ملكه با لحن ارومي گفت:
ــ هيشش! ارتيميس اين تقصير كسي نيست ،يادت باشه هيشكي تورو مجبور نكرده توي اين دنيا باشي ولي فعال نمي
توني...متوجه اي كه؟
سرم رو چرخوندم ،به شدت عصباني بودم ،دنبال يه ليوان آب مي گشتم تا بخورم و اروم شم ،تند روي تخت رفتم؛
نشستم و سرم رو توي دستام گرفتم و چشمام رو بستم ،نمي تونم ،من نمي تونم برگردم.
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واي خداي من! من تا چند سال نمي تونم برگردم به زادگاه ام؛ نمي تونم برگردم پيش كتي ،نمي تونم برگردم پيش
خاله ،خداي من! اين ها ازيه كابوسم بدترن!دلم مي خواد اينا همش يه خواب باشه! اره ،اره اينا همش يه خوابه همش
خوابه! ترس،دلهره ،نگراني ،هيجانن ،افكار ،همشون با بي رحمي تمام به جونم افتاده بودن؛ دست ملكه روي شونم
نشست ،سرم رو باال اوردم و توي چشماي ابيش كه حاال نگران بودن نگاه كردم و با صداي ارومي گفتم:
ــ نمي تونم...من نمي تونم ب...برگردم؟آ...
آره؟
ملكه من زو توي آغوشش گرفت و همونطور كه موهام رو نوازش مي كرد ،گفت:
ــ ارتيميس ،اينا تقصير تو نيست!...حاال كه اينجايي و نمي توني برگردي بهتره زندگي جديدي رو اينجا شروع كني...
اين رو يادت باشه ،تو نمي توني برگردي ولي مي توني اينجا زندگي كني!
از اغوش پر از ارامشش بيرون اومدم و ناليدم:
ــ ولي من نمي تونم! من  18سال توي زمين ...توي زادگاهم زندگي كردم ،چطور مي تونم...نه نه نميشه نميشه!
بعد سرم رو توي دستام گرفتم؛ شايد ديگه قدرت اتريس كامل نشه ،واي نه! بغض بدي توي گلوم بود ،در جنگ با
بغضي بودم كه سعي داشت خودش رو به گريه تبديل كنه ،ولي من از گريه متنفرم! دوست ندارم گريه كنم دوست ندارم
حاال كه اينجام ،جلوي ملكه اشك بريزم و به بدبختي هاي خودم فكر كنم .صداي ملكه نوازش گر روحم شد:
ــ ارتيميس ،درسته كه تو به زمين تعلق داري و كسايي رو پيش خودت داري ،ولي اين رو بدون كه اينجا هم تو كسان
زيادي رو خواهي داشت! تو از همون اول با اتريس دوست شدي ،بعد با سوفيا ،بعدشم با بنيتا و حاال هم دوست و مهمان
مني ،مي بيني؟ مي بيني توي اين چند روز چقدر دوست پيدا كردي؟
توي چشماش نگاه كردم .داشت درست مي گفت!يه كم اروم تر شدم و به ملكه گفتم:
ــ و ...ولي چطوري بايد اينجا زندگي كنم؟
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ملكه لبخند دلنشيني زد و گفت:
ــ با ما! توي اين دنيا پر از چيزاي جالبه و تو مي توني از اون ها ديدن كني ،مي توني اينجا توي اين قصر براي خودت
سرگرمي پيدا كني و يا حتي به مقام يا منسبي برسي!مي توني تا وقتي كه قدرت اتريس كامل بشه اينجا پيش ما بموني و
از اينكه اينجايي لذت ببري!
تا به حال اينجوري به قضيه نگاه نكرده بودم! ملكه راست مي گفت ،مي تونستم تا زماني كه اتريس قدرتش كامل شه
اينجا مشغول بشم ،لبخندي از اميد رو لبم درست شد و گفتم:
ــ خيلي ممنون ،حرفاتون واقعا اميد دهنده بود.
ملكه لبخندي زد و گفت:
ــ اين تو بودي كه اين اميد رو گرفتي و بايد از خودت متشكر باش نه از من!
با لبخندي از روي قدرداني بهش نگاه كردم.اين زن اگه نبود چي مي شد؟واقعا كه اين مقام برازندشه! اونقدر نگرانم بود
كه از نامه هاي مردمش غافل شد و اومد به مني كه از زمين اومدم كمك كرد .بايد اعتراف كنم كه خيلي دوستش دارم،
شايد به عنوان دوست يا يه خواهر!صداي ملكه من رو به خودم اورد:
ــ مي خواي با هم شكايت ها رو ببينيم؟
حاال كه حالم بهتر شده بود ،گفتم:
ــ اره ،خيلي دوست دارم كه ببينم مردم تون چه چيزي براي شما نوشتن.
ملكه لبخندي زد و دستم رو گرفت و با هم رفتيم رو صندلي نشستيم .به ميز نگاه كردم ،روي ميز حداقل 80تا نامه
بود!بيچاره ملكه كه بايد همه ي اينا رو بخونه! يكي از نامه ها رو باز كردم و مشغول خوندنش شدم ،شخصي به اسم
الكس نامه رو نوشته بود  .نيم ساعت بود كه داشتيم نامه ها رو مي ديديم كه با سوال ملكه جا خوردم:
ــ ارتيميس ،نمي دونم ناراحت ميشي يا نه ولي من ازت يه سوال دارم!
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گفتم:
ــ خب بپرسين.
ملكه  :چرا وقتي عصباني شدي چشمات سياه شدن؟تا به حال همچين چيزي توي سرزمين ما و مطمئنم توي سرزمين
شما هم سابقه نداشته!
دوباره سوال تكراري ،پوفي كشيدم و گفتم:
ــ خودم هم نمي دونم! فقط يادمه از وقتي كه به دنيا اومدم ،وقتي كه عصباني مي شدم چشمام بيش از حد سياه مي
شد ،طوري كه هم كالسي هام ازم مي ترسيدن ...وقتي هم به دكتر يا به پزشك مراجعه كردم اونام گفتن كه نميدونن و
تا به حال هچين موردي رو نديدن.
به وجوح مي تونستم ترس و نگراني رو توي چهره ملكه ببينم .نكنه اونم ازم به خاطر چشمام مي ترسه؟نه اگه مي
ترسيد وقتي كه عصباني شده بودم نمي اومد پيشم و بغلم نمي كرد!پس اين ترس و نگراني براي چيه؟ملكه اهي كشيد و
سري تكون داد و مشغول بررسي شد ،ولي معلوم بود كه حواسش پرت چيزيه .حدود سه ساعت داشتيم نامه هارو مي
خونديم ،كه من خميازه كشيدم .ملكه با نگاهي خسته به من نگاه كرد و گفت:
ــ مي توني بخوابي چون به جزء اين نامه ها  30تا نامه ديگه از اياالت مختلف هستن كه بايد بررسي كنم.
جاخوردم ولي به روي خودم نياوردم ،حداقل بايد اينجوري محبتش رو جبران كنم.با لبخند گفتم:
ــ اشكالي نداره ،مي مونم.
ملكه لبخندي زد و گفت:
ــ خيلي ممنون ،اگه نبودي كارم خيلي زياد مي شد.
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منم متقابلن لبخندي بهش زدم و مشغول شدم 3.ساعت ديگه هم گذشت و اخرين نامه توسط من خونده شد .دستم رو
مشت كردم و چشمام رو ماليدم ،خوابم گرفته بود ،هر وقت كه براي مدت طوالني نامه اي يا چيزي مي خوندم اينطوري
مي شدم.ملكه هم معلوم بود خستست .بهم نگاه كردو گفت:
ــ ديگه وقت استراحته مي توني بري و راحت استراحت كني.
سرم رو تكون دادم و از صندلي بلند شدم و از اتاق ملكه خارج شدم و به اتاق خودم رفتم.يه راست رفتم روي تخت و
خودم رو روي تخت انداختم و خميازه كش داري كشيدم .مالفه رو دور خودم پيچيدم و چشمام رو بستم .خيلي خسته
بودم و دلم مي خواست بخوابم ،يه خواب طوالني.
خيلي زود چشمام گرم شد و خوابم برد.
خوابي بدون هيچ رويايي.
خوابي كه فقط توي تاريكي بود و...
خودم رو به دست تاريكي سپردم و توش فرو رفتم.

***
با تكون هاي شديدي كه مي خوردم چشم هام رو باز كردم و روي تخت نشستم ،به انجي نگاه كردم و با صداي خواب
الودي گفتم:
ــ چيه انجي؟چيكارم داري؟
انجي  :امپراطور ها و ملكه ها و الهه هاي سرزمين هاي ديگه همگي توي تاالر منتظر ملكه هستند ،ملكه خواستن كه شما
هم باهاشون بريد به تاالر ،بايد زود تر اماده شيد.
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متعجب بهش نگاه كردم؛ ملكه ها؟ الهه ها؟ امپراطور؟يعني چي؟ اه اصال من چرا بايد برم؟ من كه كسي رو نمي شناسم!
ولي مثل اينكه مجبورم چون حتما ملكه چيزي مي دونه كه ميگه من هم باهاش باشم .سرم رو براي انجي تكون دادم و
گفتم:
ــ خيلي خب ،االن ميام...
انجي  :چشم.
بعد بيرون رفت .هنوز سرحال نشده بودم .چشمام رو ماليدم و از روي تخت بلند شدم و به لباس هاي خودم نگاه كردم،
همون تيشرت و شلوارك تنم بود ،اين لباس براي اين سرزمين كه االن ملكه ها و الهه ها و امپرطورها اومدن اصال
مناسب نيست ،اونا كه نمي دونن من اهل كجام و چرا اينجام؟كش موهام رو باز كردم و از توي كمد يه شلوار جين ابي و
يه بلوز ابي كه روش عكس يه دونه برف سفيد بود رو در اوردم و پوشيدمشون .خب مثل اينكه خوب شده بودم.جلوي ميز
ارايش رفتم و يه برق لب برداشتم و يه كم به لبم زدم ،زياد اهل ارايش نبودم ،همين برق لب كافي بود .از اتاق خارج
شدم و به طرف اتاق ملكه حركت كردم ،خواستم در رو باز كنم كه در خودش باز شد و ملكه با لباسي زيبا از جنس حرير
و ساتن بيرون اومد بهم نگاه كرد و با لبخند گفت:
ــ اماده شدي؟بيا بريم به تاالر اصلي.
سرم رو تكون دادم و همراهش به تاالر اصلي رفتم .همين طور داشتيم راهرو رو طي مي كرديم كه به يه فضاي بزرگ كه
پله يخي مي خورد و باال مي رفت و وسط محوطه يه حوض بزرگ زيبا كه پر از اب بود و توش پر از ماهي هاي رنگارنگ
بود .همين طور داشتم به اطراف نگاه مي كردم كه صداي ملكه من رو به خودم اورد:
ــ ارتيميس ،بيا.
دوباره همراهش به راهروي سمت چپ رفتيم  ،باالخره به يه در خيلي بزرگ از جنس يخ رسديم .ملكه دستش رو روي در
گذاشت كه در باز شد و من به محوطه جلوم چشم دوختم ،واقعاً يه تاالر بود .وسط تاالر يه ميز بيضي شكل خيلي بزرگ
بود و ديوار ها پر بود از پنجره هاي بزرگ مستطيلي كه با پرده هاي زيبا از جنس حرير و ساتن تزيين شده بودن ،واقعا
جاي رويايي اي بود .داخل تاالر شديم كه چند نفر رو ديدم كه روي صندلي هاي كنار ميز بيضي شكل يخي نشسته بودن.
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باديدن ما بلند شدن و به ما احترام گذاشتن ،ملكه هم احترام گذاشت ولي من اين كار رو نكردم ،خوشم نمي اومد جلوي
كسي خم و راست بشم!چهار تا مرد بودن و سه تا زن .همشون هم زيبا و قد بلند! به چهره هاشون دقيق شدم ،يكي از
زن ها كه فكر كنم الهه بوده باشه ،موهاي نارنجي بلندي داشت كه باالي سرش جمع كرده بود و چشم هايي به رنگ سبز
كه ازشون ميل به جنگيدن و غرور مي باريد ،يه زره طاليي به تن داشت و زيرش لباسي از جنس حرير داشت و روي
سرش يه سربند فلزي از جنس طال كه روش يه الماس كوچيك نارنجي رنگ بود .به زن كناريش نگاه كردم ،برخالف
قبلي ،چهره اروم و دلنشيني داشت ،موهاش قهو ه اي و بلند بود و چشم هاش نيلي رنگ بود و لباسي از جنس ساتن به
رنگ چشم هاي عجيب اش پوشيده بود و روي سرش تاج كوچيك طاليي داشت .زن كناريش هم موهاي طاليي خيلي
روشن كه به سفيد ميزد داشت و چشماشم ابي خيلي روشن بود و روي سرش تاجي طاليي داشت ،به اون چهارتا مرد
نگاه كردم ،همشون زيبا و جذاب بودن ولي يكيشون خيلي زيبا تر و جذاب تر بود ،موهاش خيلي سياه بود و چشماش ابي
تيره و با اخم به من خيره بود ،معلوم بود خيلي مغروره ،اين رو مي شد از چشماش خوند.
ملكه رفت و روي صندلي نشست و منم كنارش ايستادم ،همه باتعجب نگام مي كردن ،خب حق هم داشتن ،اونا تا به
حال دختري با لباس جين رو نديده بودن .بعد از نشستن ملكه اونا هم نشستن و زن مو نارنجي به حرف اومد:
ــ شنيدم دسته اي از شياطين رو نابود كردي السا ،درسته؟
داشتن درمورد شياطين صحبت مي كردن.
ملكه  :اره ،همه ي اين ها رو مديون جناب ويليام هستم ،اگه هوش و تدبير ويليام نبود ما نمي تونستيم اون ها رو شكست
بديم.
زن چشم نيلي با صدايي كه مثل يه موسيقي اليت اروم بود ،گفت:
ــ ولي اونا خيلي پيشترفت كردن ،دارن نزديك مرز هاي ما ميشن و اين خيلي بده!
يكي از اون مرد ها كه موهاش كامال سفيد بود ،گفت:
ــ درسته ،ما بايد يه فكري بكينم ،اينطوري نميشه!اگه اونا همينجوري ادامه بدن معلوم نيست چي پيش بياد!
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بعد مرد مو قرمز گفت:
ــ همه تون درست ميگيد ولي چطوري؟
زن مو نارنجي گفت:
ــ خب معلومه با جنگ! من نيروهام رو به جنگ اون شياطين احمق مي فرستم.
زن چشم ابي گفت:
ــ اوه ديانا توي اين مباحث بهتره نظر ندي ،چون تو همش به جنگ فكر مي كني ،در صورتي كه جنگ اخرين گزينه
ماست!
زن مو نارنجي كه حاال فهميدم اسمش دياناست ،با اخم گفت:
ــ ولي اين تنها راهه ،تو راه بهتري سراغ داري؟
براي چند دقيقه ساكت شدن كه مرد مو قرمز به حرف اومد:
ــ در حال حاضر نمي تونيم جنگ كنيم چون هنوز سرزمين جنيان نيمه اش ويرانه و نيمه ديگه اش داره توسط اتريس
درست ميشه.
زن چشم ابي حرفش رو قطع كرد و گفت:
ــ و جنگ بدون جنيان غير ممكنه!
ديانا سرش رو تكون داد و گفت:
ــ درسته! ولي ما حداقل بايد بفهميم كه اونا چه چيزي توي سرشونه و نقشه هاشونم چيه؟ اينطوري اگه بخوايم پيش
بريم ،ما نه مي تونيم دفاع كنيم و نه مي تونيم بجنگيم و اين براي ما مشكل ساز خواهد بود!
باالخره اون مرد مغرور به حرف اومد:
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ــ بايد يكي از جنيان رو براي جاسوسي بفرستيم.
زن چشم نيلي به حرف اومد:
ــ ولي جان ،چطوري؟ اونا تازه داره اوضاع شون بهتر از قبل ميشه و در حال حاضر خودشون بيشتر به سرباز محتاجن!
به جان نگاه كردم كه معلوم بود داره حرص مي خوره .حتما خيلي مغروره! دوباره سكوت برقرار شد .به اين فكر كردم كه
شايد بشه چند تا از سرباز هايي رو كه خيلي ماهرن بفرستن ،خب مشكلش چيه؟ زير لب گفتم:
ــ شايد بشه چند تا سرباز فرستاد ،فكر نكنم مشكلي باشه!
اين ها رو از توي فيلما ياد گرفته بودم .با صداي ديانا كه مخاطبش من بودم ،بهش نگاه كردم:
ــ تو چي گفتي؟ دوباره تكرارش كن!
متعجب بهش نگاه كردم ،من اين حرف رو خيلي اروم زدم طوري كه خودم هم نفهميدم! اون وقت چطور اون!...
مرد مو سفيد گفت:
ــ السا اين دختر كيه؟
ملكه با لبخند نگام كرد و گفت:
ــ اين دختر اسمش ارتيميسِ و توسط شياطين گروگان گرفته شده بود كه فرمانده اون رو ازاد كرد و به اينجا اورد ،اون
از زمين اومده!
زن چشم ابي گفت:
ــ خوش اومدي ،ميشه بگي تازه چي گفتي؟
به ملكه نگاه كردم كه چشماش رو به نشونه موافقت روي هم گذاشت ،توي چشم هاي جنگجوي ديانا نگاه كردم و گفتم:
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ــ شما مي تونين چند تا از سربازاي ماهرتون رو براي جاسوسي بفرستين و اينجوري احتياجي به جنيان هم ندارين!
همه شون داشتن با بهت نگاهم مي كردن كه مرد مو قرمز گفت:
ــ چرا به فكر خودمون نرسيد؟
ديانا با لبخند نگام كرد و گفت:
ــ معلومه به اندازه زيباييت باهوشي!
مثل اينكه به يه دردي خوردم؛ خوش حال بودم از اينكه تونستم كمك كنم ولي اين خوشحالي زياد دووم نياورد ،چون
جان با چهره اي اخمو و لحني پر از تمسخر گفت:
ــ هه! اين رو حتي يه بچه هم مي تونست بگه!
ديانا جدي گفت:
ــ جان ،بس كن.
جان اخم هاش رو بيشتر توي هم كشيد و از روي صندلي پاشد و به بيرون رفت ،مي تونستم نگراني رو توي چشم هاي
ملكه ببينم ،نگراني كه نمي دونستم از كجا سرچشمه گرفته ولي من اصال نگران اون مردك بداخالق نبودم چون به من
توهين كرد ،بازم به من توهين شد!دستم رو از عصبانيت مشت كردم و سرم رو پايين انداختم تا كسي چشم هاي سياهم
رو نبينه و بيشتر از اين مورد توهين قرار نگيرم!صداي روح نواز زن چشم نيلي من رو كمي اروم تر كرد :
ــ ارتيميس ،ناراحت نباش اون فقط يه كم عصبانيه همين.
سرم رو تكون دادم.
دينا گفت:
ــ خب حاال كه ارتيميس همچين پيشنهاد خوبي داده ،فكر نكنم كه احتياج به بحث هاي اضافي ديگه باشه.
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بعد از جاش بلند شد كه بقيه هم بلند شدن .همه شون به ملكه احترام گذاشتن كه ملكه هم اين كار رو كرد.
ديانا  :ما ديگه بهتره بريم ،شب خوش السا.
ملكه  :شب خوش ديانا و بقيه.
بعد همه شون بيرون رفتن .منم همراه با ملكه رفتم ،من و ملكه وارد اتاقش شديم ،ملكه روي صندلي اش نشست و من
روي تخت .رو به ملكه گفتم:
ــ اونا كي بودن؟
ملكه  :الهه ها و امپراطور هاي سرزمين هاي ديگه.
پرسيدم:
ميشه دقيق تر بگين؟لباسش رو دراورد و اومد پيش من نشست و گفت:
ــ اون زن كه اسمش ديانا بود الهه جنگ ،اون زني كه چشماش نيلي رنگ بود اسمش اليس والهه موسيقي ،زنيم كه
چشماش ابي بود اسمش اريسا والهه باد بود ،اون چهار تا مردم ،مردي كه موهاش سفيد بود الهه ارواح بود و اسمشم
ابادس هستش ،مرد مو قرمز هم اسمش اتروان و امپراطور اتش ،و اون مردي هم كه اصال حرف نزد امپراطور خاك و
اسمش هم ابرلي هستش و اون مرد اخمو هم اسمش جان و امپراطور اب و دريا!
امپراطور دريا و اب؟ بگو چرا اينقدر مغروره!
سوالي پرسيدم:
ــ چرا ابرلي هيچ حرفي نزد؟
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ملكه :اون فقط مواقعي حرف ميزنه كه واقعا همه به كمك احتياج دارن ،اون مي دونست توي اين نظر رو ميدي براي
همين چيزي نگفت ،اون تقريبا كمي از الهه دانش نداره.
متعجب گفتم:
ــ الهه دانش ديگه كيه؟
ملكه به صورت متعجب ام خنديد و گفت:
ــ اون سارين هستش و به علت داشتن دانشي باور نكردني يه الهه ست.
متعجب تر گفتم:
ــ پس چرا اون رو به اينجا نياوردين كه راحت كارا رو انجام بده؟
ملكه صورتش غمگين شد و گفت:
ــ چون وقتي كه توي جنگل بود و خواب بود ،دسته اي از جنيان تبعيد شده بهش حمله كردن و اون رو زخمي كردن ،و
االن يه هفته اس كه بي هوشه و معلوم نيست كي بهوش بياد!
اهي كشيدم و گفتم:
ــ توي اين سرزمين هيچ چيزي معلوم نيست!
ملكه بهم نگاه كرد .خواستم بپرسم چرا نگران جان شدين كه منصرف شدم .ملكه كه ترديد رو توي چشمام ديد ،گفت:
ــ چيزي مي خواي بگي؟
با تته پته گفتم:
ــ م...مي دون...نم كه به من ربطي نداره ،ولي شما چرا وقتي...ج...جان بيرون رفت ،اينقدر نگرانش شدين؟
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ملكه  :تو از كجا فهميدي؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ از چشماتون.
ملكه سري تكون داد و گفت:
ــ اين يه رازه ،ميتوني اين رو به كسي نگي؟
بهت زده گفتم:
ــ اره.
ملكه  :اون برادر كوچيك ترم هست!
بهت زده به دهن ملكه نگاه كردم .برادر؟اونم اون مرد اخمو؟ممكن نيست اون برادر اين زن مهربون باشه!
ملكه  :اون برادرمه ،ولي كسي اين رو نمي دونه ،چون اگه بقيه بفهمن دشمنامون متوجه ميشن و اونا منتظر همچين
موقعيتي هستن تا بتونن قدرت هاي من و قدرت هاي جان رو ازش بگيرن.
متعجب سرم رو تكون دادم و از روي تخت بلند شدم و گفتم:
ــ من ميرم به اتاقم.
ملكه سري تكون داد و به روم لبخندي زيبا زد .از اتاق ملكه بيرون رفتم و وارد اتاق خودم شدم .لباس هام رو با يه لباس
خواب بلند سفيد از جنس ساتن و حرير عوض كردم و روي صندلي نشستم  ،شونه رو برداشتم و موهام رو شونه كردم.
بي خيال در حال شونه كردن موهام بود كه دوباره اون صداي لعنتي رو درست كنار گوشم شنيدم:
ــ برو...برو!
اونقدر بلند گفت كه از صندلي ارايش بلند شدم و گفتم:
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ــ تو ديگه كي هستي؟ چي از جونم مي خواي؟!
دوباره صدا اومد:
ــ نبايد مي اومدي!
عصباني شدم و گفتم:
ــ هه ،تو فكر كردي من خودم پاشدم اومدم اينجا؟ نه ...نه! اشتباه نكن ،من رو به زور اوردن ،مي فهمي؟!به زور!
يهو پنجره باز شد .به اطراف نگاه كردم و بلند گفتم:
ــ كجايي؟
صدايي نشنيدم؛ به احتمال زياد رفته بود .رفتم طرف پنجره و به بيرون خيره شدم .اهي از ته دلم كشيدم ،دلم تنگ شده
بود براي دانشگاه ،براي رفقا ،براي اذيت كردن پسر ها ،حتي براي دوره دبيرستانم!
به ماه نگاه كردم ،زيبا تر از هميشه!پر نور تر از هميشه ،لبخندي به ماه زدم .هميشه بهم ارامش مي داد .نمي دونم گفته
بودم يانه ،ولي من عاشق ماه ام .هرجا ميرم همراهم هست .براش چشمكي زدم؛ ياد اون شب توي جنگل افتادم؛ سلنا،
اه سلناي بيچاره!چقدر دلم مي خواست اينجا بود و بغلش مي كردم.كتي ،اون داره چيكار مي كنه؟قرار بود تا دوماه ديگه با
ادوارد ازدواج كنه؛ چقدر ذوق داشت .بهش قول داده بودم توي عروسيش باشم .آه ام رو توي سينه خفه كردم و سعي
كردم به گذشته فكر نكنم ولي مگه مي شد؟افكار و خاطرات مثل يه سيل توي ذهنم بودن .احساس خفگي بهم دست داد،
خيلي وقت بود بيرون نرفته بودم .از اتاق بيرون اومدم و توي راهرو با همون لباس خواب بلند و زيبا راه رفتم .بعد از 10
دقيقه راه رفتن باالخره به اون در بزرگي رسيدم كه برام حكم ازادي از اين راهرو رو داشت .در رو اروم باز كردم كه باد
خنكي صورتم رو نوازش كرد .با لذت چشمام رو بستم .واقعاً لذت بخش بود ،وارد محوطه شدم ،حتي نگهبان ها هم
نبودن .محوطه خالي بود و هيشكي توش نبود به جز من! لبخندي به اين تنهايي زدم و توي محوطه شروع به راه رفتن،
كردم .باد شديد تر شده بود و منم لذتم بيشتر از هميشه!چشمام لو بستم و دست هام رو از هم باز كردم .باد بين موهام
رفت ،انگار داشت با موهام باله مي رقصيد ،خيلي زيبا هم مي رقصيد .قدم برداشتم و توي محوطه قدم زدم .مسيرم رو
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تغيير دادم و به سمت ديگه ي محوطه رفتم كه چشمم خورد به يه بركه كوچيك با درخت هاي بزرگ پر از الماس تزيين
شده بود؛ خيلي زيبا بود .عكس ماه توي بركه افتاده بود.اروم به سمت اون مكان رويايي قدم برداشتم .پام رو داخل اب
كردم .سرماي لذت بخشي رو روي پوستم احساس كردم و كنار بركه نشستم؛ پاهام رو كامالًتوي اب فرو كردم .هاله اي
از ماه روي صورتم افتاده بود .به ماه توي اب نگاه كردم .تا به حال اينقدر ماه رو نزديك نديده بودم .به طور عجيبي بزرگ
شده بود و عكسش روي بركه افتاده بود.
دستم رو به طرف ماه بردم كه يهو يكي از توي بركه بيرون پريد و روم افتاد .چند دقيقه بهت زده به طرف نگاه كردم كه
موهاي سياه اش روي صورتم افتاده بود ،بعد با دستام هلش دادم و گفتم:
ــ پاشو لهم كردي ،با اون هيكلت!
همين كه پاشد و كنارم نشست ،نزديك بود از تعجب جيغ بزنم؛ اروم گفتم:
ــ ت...تو اينجا چيكار مي كني؟
جان پوزخندي بهم زد و به سر تا پام نگاهي انداخت و گفت:
ــ تو اين جا چيكار مي كني؟ االن بايد توي اتاقت باشي!
اخم كردم و گفتم:
ــ سوالم رو با سوال جواب نده!
پوزخندي زد و گفت:
ــ به تو مربوط نيست بچه جون!
اخمام رو بيشتر توي هم كشيدم .يه لحظه به حرف ملكه شك كردم كه گفته بود جان برادرشه ،هه!ملكه كجا و جان كجا!
جان  :برو ديگه!
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روم رو ازش گرفتم و به ماه توي اب نگاه كردم كه حاال داشت روي اب تكون مي خورد .صداي جان رو زير گوشم
شنيدم:
ــ جوابم رو ندادي؟
اخمي بهش كردم و ازش يه كمي فاصله گرفتم .دوست نداشتم نزديكش باشم .زل زدم توي چشماي ابيش كه حاال تيره
تر از قبل شده بود و گفتم:
ــ اين به تو مربوط نيست ،جناب امپراطور دريا!
باديدن صورت قرمز شده اش لبخندي خبيثانه روي صورتم نقش بست .حتماً چون امپراطور بود كسي جرات حرف زدن
بهش نداشت .به احتمال زياد من اولين نفري بودم كه اين رو بهش مي گفت .صداي عصباني جان رو شنيدم:
ــ جرات داري يه بار ديگه بگو؟
پوفي كردم و از روي زمين بلند شدم و خواستم برم كه بازوم رو توي دستش گرفت و محكم فشارش داد .صورت
عصبانيش درست توي  10سانتي متريم بود.
جان  :بهت مي فهمونم من كيم!
هيچ ترسي نداشتم ولي بي اندازه عصباني بودم؛ يهو جان ولم كرد و باتعجب بهم زل زد.عصباني گفتم:
ــ هان؟باز چيه؟
بهت زده گفت:
ــ چشمات...
اخ! حتماً رنگ چشم هام تغيير كرده بود .بي خيال گفتم:
ــ كه چي؟
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جان:
ــ خيلي ترسناك و...
زمزمه وار گفت:
ــ زيبا!
متعجب بهش زل زدم ،نمي دونم من درست شنيدم؟نه حتما اشتباه از دهنش پريد! دوباره برگشت به همون كالبد
مغرورش و با اخم بهم گفت:
ــ اين بار بخشيدمت ،ولي دفعه بعد خبري از بخشش نيست.
اخمو گفتم:
ــ ولي من اينجا مهمونم!
جان با تمسخر خنديد و گفت:
ــ مهمونم باشي بازم براي من يه دختر مزخرفي!
و بدون اينكه اجازه بده حرفي بزنم توي اب پريد .دستام رو از زور عصبانيت جمع كردم و گفتم:
ــ تو هم عين همون مارگاريتي!
دستم رو داخل درياچه بردم و صورتم رو باهاش اب زدم تا يكم از داغي بدنم كم شه!داشتم توي اتش خشم مي سوختم،
به چهره عصباني خودم توي اب نگاه كردم .توهين هاي مارگاريت و جان عين يه فيلم سينمايي شروع به نمايش
خودشون كردن .مشتم رو بيشتر فشار دادم .توهين ،توهين! تنها كسي كه من رو اينجا ادم حساب مي كرد فرمانده و
ملكه بودن!با مشت به اب كوبيدم كه امواج نا منظمي توي اب درست شد.ناگهان باد شديد شد و موهام رو به طور
وحشيانه اي به بازي گرفت .دوباره صدا اومد:
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ــ بمون ،نر ،بمون ،نرو!
تند بلند شدم.يعني چي؟يه بار ميگه برو يه بار ميگه بمون .اعصابم بيشتر از پيش بهم ريهت و فرياد زدم:
ــ دست از سرم بردار ،ديوونم كردين!
بعد با قدمايي تند به طرف راهرو رفتم ،اومده بودم هواخوري ،ولي انگار داشتم خفه مي شدم .باد هر لحظه شديد تر مي
شد.
با اعصابي متشنج داخل راهرو شدم و در رو بستم .به در تكيه دادم و براي اينكه يه كم اروم بشم چشمام رو بستم و
نفس عميقي كشيدم و زير لب گفتم:
ــ هيچي نيست...از هيچي نترس ،اون لعنتي ها فقط قصد آزارت رو دارن.
چشمام رو باز كردم و زمزمه كردم:
ــ پس اون مرد نامرئي ديگه چي از جونم مي خواد؟
هرچي فكر كردم نمي تونستم به نتيجه اي برسم ،اون مرد نامرئي تا چند رو پيش مدام زمزمه مي كرد بايد برم و االن
ميگه بايد باشم؟ اينا نشونه چيه؟ اصال اينا نشونه ان؟حاال بايد چيكار كنم؟سواالت بي رحمانه ،داشتن به مغزم حمله مي
كردن .سرم رو به اطراف تكون دادم و سرم رو بلند كردم .لرزش خفيفي رو توي تنم حس كردم .راهرو كامال تاريك
شده بود .حتي يه شمع هم نبود ،كامال تاريك و ترسناك! اب دهنم رو قورت دادم .بايد هم همه جا تاريك باشه ،اخه كي
اين موقع شب عين من ميره بيرون؟پوفي كردم و سعي كردم ترسي رو كه داشت وجودم رو در بر مي گرفت رو شكست
بدم ،ولي انگار اون از من قوي تر بود! اروم اولين قدم رو برداشتم كه صداش توي راهرو اكو شد .دوباره اب دهنم رو
قورت دادم و قدم ديگه اي برداشتم .ناخودآگاه ياد فيلم هاي خون اشامي افتادم كه هميشه اين طور توي راهرو آدم رو
گير مياوردن.كالفه گفتم:
ــ اينا فقط چرت و پرتن ،توجه نكن ،اينا كه واقعي نيستن.
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ولي مگه جنيان و اين سرزمين واقعي بود؟لرزش تنم بيشتر شد .چشمام رو بستم ،نمي تونستم همين طور اروم راه برم،
چشمام رو باز كردم ،بايد مي دويدم ولي اخه اتاقم رو چه جوري پيدا مي كردم؟ صدايي كه شنيدم باعث شد جيغ خفيفي
بكشم:
ــ شما اينجا چيكار مي كنين؟
به پشت سرم نگاه كردم .باديدن سرباز نفس راحتي كشيدم و گفتم:
ــ هيچي ،اومده بودم بيرون هوا خوري.
سرباز سري تكون داد و گفت:
ـ ولي چرا اين موقع شب؟
واي حاال بايد بهش چي مي گفتم؟بهتر بود راستش رو بگم!توي چشماش نگاه كردم و گفتم:
ـ خب ...حوصلم سر رفته بود ،اومدم هواخوري! راستش من كسي رو توي اين قصر نمي شناسم!
سرباز لبخندي زد و گفت:
ـ شما بايد همون مهمان ملكه باشيد كه از زمين اومده...درسته؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ـ بله درسته...شما شمعي يا چيز ديگه اي داريد؟
سرباز  :اوه بله.
بعد يه فانوس با نور ابي به دستم داد و گفت:
ـ من اينجا نگهباني ميدم اگه مشكلي بود صدام كنيد ،اسم من برنارد هست!
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سرم رو به نشونه فهميدن تكون دادم و گفتم:
ــ خيلي ممنون برنارد!...خداحافظ.
برنارد  :خداحافظ.
به سمت اتاقم حركت كردم .فانوس رو يه كمي باالتر گرفتم كه همه جا تقريبا روشن شد.
اروم اروم به طرف اتاقم رفتم كه باالخره رسيدم .نفسي از روي اسودگي كشيدم و در اتاقم رو باز كردم و داخل شدم ،در
رو بستم .اتاقم تاريك بود و فقط نور ماه بود كه يه كم روشن ترش مي كرد .اروم فانوس رو روي ميز كنار تخت گذاشتم
و به طرف پنجره رفتم .دستام رو به پنجره تكيه دادم و چونه ام رو روشون گذاشتم و دوباره به ماه خيره شدم ،احساس
كردم پلكام دارن بسته ميشن.دستم رو جلوي دهنم گذاشتم و يه خميازه بلند كشيدم .به تخت نگاه كردم،رفتم روي
تخت و مالفه رو دور خودم پيچيدم ،طولي نكشيد كه خوابم برد.
*********
با صداي خواب الودي گفتم:
ـ چيه؟
انجي  :امروز قرار بود با ملكه بريد به يتيم خانه.
چي؟يتيم خونه چيه؟كي گفته؟آرميتا!سريع از روي تختم بلند شدم كه انجي از ترس چند قدم عقب رفت و گفت :
ـ هيييين!
بهش نگاه كردم و گفتم:
ـ برو به ملكه بگو االن حاضر ميشم.
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سري تكون داد و رفت .به دست هام كش و قوسي دادم و خميازه بلندي كشيدم و از روي تختم بلند شدم .با قدم هاي
سست به طرف كمد رفتم و از توش يه شلوار جين آبي با يه تيشرت دراوردم و پوشيدمشون .موهام رو شونه كردم و دور
خودم پخششون كردم .از روي صندلي بلند شدم ،به بيرون از اتاق رفتم .به طرف اتاق ملكه رفتم و در رو باز كردم كه
ملكه رو با شنلي زيبا به رنگ سفيد ديدم .ملكه با لبخند جلو اومد و گفت:
ـ امروز بايد بريم يه سري به آرميتا كوچولو بزنيم ،ولي قبلش بيا با هم صبحانه بخوريم.
سرم رو تكون دادم و باهم روي ميز نشستيم .روي ميز پر از نوشيدني و غذا بود .چشمم به اون نوشيدني رنگي افتاد.
سريع گرفتمش و يه نفس خوردمش ،به يكباره انرژي به بدنم ريخته شد .روي نون تست يكم عسل زدم و
خوردم.خطاب به ملكه گفتم:
ـ اين نوشيدني رنگي چيه؟
ملكه  :اين يه نوشيدني مخصوصه كه فقط براي مهمان ها و افراد عالي مقام برده ميشه ،برادرم ،جان ،هرسال از اين
معجون ها برام مي فرسته ،چون ميدونه خيلي دوسشون دارم.
به ياد افتادن جان و قضيه ديشب افتادم و اخمام رو توي هم كردم و مشغول خوردن شدم .يهو پرسيدم:
ـ چرا جان اينقدر بد اخالقه؟
ملكه يكم با تعجب نگام كرد و بعد ليوان شيرش رو پايين گذاشت و اهي كشيد و گفت:
ـ شايد اينطور به نظر بياد...ولي اون خيلي مهربونه...اون ازمنم مهربون تره!
ابرو باال انداختم و گفتم:
ـ ولي اينطور به نظر نمياد!
ملكه سري تكون داد و گفت:
ـ اره...جان قبال اينجوري نبوده! قبال يه مردي بود كه به همه مهربوني مي كرد.
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سوالي نگاش كردم و گفتم:
ـ پس چرا اينطوري شده؟
ملكه با غم نگام كرد و گفت:
ـ ملينا!
متعجب گفتم:
ـ ملينا كيه؟
ملكه  :همسر جان.
متعجب نگاش كردم و گفتم:
ـ يعني به خاطر همسرش اينطوري شده؟
ملكه با غم نگام كرد و گفت:
ـ درسته ،سال ها پيش،حدود  50سال پيش ،جان همسري به نام ملينا كه دختر زيبا و مهربوني بود رو انتخاب كرد ،جان
عاشق اون بود و اون رو مي پرستيد ،اونقدر كه نمي ذاشت مرد ديگه اي بهش نزديك بشه ،ملينا هم جان رو دوست
داشت...عشق اونا زبانزد همه مردم و الهه ها بود ،طوري كه همه حسادت مي كردن ،تازه  20سال از ازدواج شون گذشته
بود كه وقتي ملينا همراه با بچه اش به طرف سرزمين ما حركت مي كنن ،شياطين كه از هم پاشيده شده بودن به اون ها
حمله مي كنن و اون ها رو از بين مي برن ،جان از اين موضوع خبر دار ميشه و ضربه بدي بهش وارد ميشه .اونقدر اين
خبر ناراحت كننده بود كه همه مردم سرزمين ها براي احترام اون دو ،براي يه هفته كار نكردن .حاال از اون موقع تا به
حال كه چيزي حدود  30سالي ميشه جان اينطور بد اخالق شده.
با هر جمله اي كه ملكه مي گفت چشم هاي من بزرگتر مي شد!توي ذهنم سواال شروع كردن به رقصيدن .اولين سوال رو
پرسيدم:
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ـ جان مگه چند سالشه؟
ملكه  123 :سالشه.
با دهن باز نگاش كردم ،ممكن نيست! 123سال! ملكه كه تعجب من رو ديد ،گفت:
ـ ملكه ها و الهه ها و امپراطور ها ،تقريبا 10000سال عمر مي كنن.
از بهت سرفه ام گرفت .بعد از سرفه گفتم:
ـ شما چند سالتونه؟
ملكه  200 :سالمه و جزء ملكه هاي تازه كارم ،چون حدود  800سال ديگه بايد صبر كنم تا مقام الهه رو بدست بيارم،
اون موقع است كه من كامل ميشم.
آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
ـ پس چطور اينقدر زيبا و جوون هستين؟
ملكه خنده اي كرد و گفت:
ـ اين خاصيت ما ست ،و اين خاصيت باعث ميشه ما تا اخر عمرمون جوون بمونيم.
سرم رو اروم به نشونه فهميدن تكون دادم و مشغول خوردن بقيه صبحانه شدم.صبحانه كه تموم شد ملكه ،اني رو صدا
زد كه اني اومد و گفت:
ــ بله ملكه؟
ملكه  :لطفا اين صبحانه رو جمع كن.
اني  :چشم.
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ملكه حتي توي درخواستش هم از خواهش استفاده مي كرد ،اونوقت برادرش جان فقط بلد بود زور بگه! من و ملكه از
جامون بلند شديم .ملكه دستم رو گرفت و گفت:
ــ خيلي براي ديدن اون بچه هيجان دارم!
لبخندي زدم و گفتم:
ــ منم همين طور!خيلي دلم مي خواد ببينم آرميتا چه شكليه؟
ملكه خنديد و دستم رو كشيد و باهم به محوطه قصر رفتيم .چندين سرباز به همراه فرمانده و سه تا اسب ايستاده بودن.
به فرمانده كه رسيديم همه به احترام ملكه خم شدن؛ فرمانده جلو اومد و به ملكه گفت:
ــ بانو همه چي اماده ست.
ملكه دستش رو روي شونه فرمانده گذاشت و گفت:
ــ ممنون ويليام.
فرمانده كه تازه چشمش به من افتاده بود ،جلوي من اومد و من رو توي اغوشش گرفت و گفت:
ــ اوه ارتيميس!خيلي خوش حالم كه مي بينمت!
از بغلش بيرون اومدم و گفتم:
ــ منم همين طور فرمانده.
فرمانده خنده اي كرد و گفت:
ــ خب ديگه بهتره بريم ،چون تا يه ساعت ديگه صبحانه بچه ها تموم ميشه.
ملكه  :اره بهتره راه بيوفتيم.
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به طرف اسبا رفتيم؛ سه تا اسب سياه ،سفيد و به اسب زيباي ملكه نگاه كردم .اسبي از جنس بلور هاي ابي؛ ناخوداگاه
نزديك اسب شدم و گفتم:
ــ چه زيبا!
فرمانده  :اره اين اسب خيلي زيبا و باشكوهه!
يه شاخ رو سرش داشت .نزديك تر شدم كه به طرفم چرخيد و توي چشمام زل زد .اروم به طرفش قدم برداشتم و
دستم رو روي پيشوني اش گذاشتم كه چشماش رو بست .براي چند ثانيه غرق ارامش شدم ،دستم رو از روي پيشوني
اش برداشتم كه چشماش رو باز كرد .يه چيزي توي نگاهش بود!يه چيز مبهم .يه كم به چشماش نگاه كردم و بعد به
طرف اسب سياه رفتم و سوارش شدم .افسار رو توي دستم گرفتم .ملكه فرمان حركت داد .به سمت دروازه بزرگ يخي
رفتيم ،بهش كه رسيديم خودش باز شد .از دروازه كه گذشتيم دوباره وارد اون مسير جنگلي شديم؛ به درخت هاي اطراف
نگاه كردم.البه الشون چند تا از اون گوزن هاي سفيد زيبا بودن كه مدام به اين طرف و اون طرف مي دويدن .به يه
دوراهي رسيديم ،به راه سمت چپ رفتيم .و راهمون رو ادامه داديم .بعد از ده دقيقه به يه شهر زيبا پر از خانه هايي كه از
جنس بلور بود رسيديم .مردم مدام به اين طرف و اونطرف مي رفتن و بعضي ها شون هم در حال خريد بودن و بچه هاي
بزرگ و كوچيكي كه درحال بازي كردن و سر خورن روي يخ ها بودن .با لبخند به اين منظره خيره بودم كه صداي فرمانده
رو كنار گوشم شنيدم:
ــ نظرت چيه؟
بهش نگاه كردم و گفتم:
ــ جو صميمي و جالبيه!
فرمانده سري تكون داد و گفت:
ــ درسته ،مردم اينجا خيلي مهربون و هم درد هستند.
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از توي بازار گذشتيم .به ملكه نگاه كردم كه ديدم كاله شنلش رو روي سرش گذاشته ،باعث شده بود چيزي از چهره
اش معلوم نباشه .به فرمانده گفتم:
ــ ملكه چرا خودش رو مخفي مي كنه؟
فرمانده  :چون اگه مردم ملكه رو ببينن براي اداي احترام به طرفش هجوم ميارن ،و اين باعث ميشه ما نتونيم به مقصد
اصلي مون يعني يتيم خونه برسيم.
سري تكون دادم و گفتم:
ــ از اون سرباز چه خبر؟؟
فرمانده  :كدوم؟
گفتم:
ــ همون سربازي كه داشتم اون روز خفه اش مي كردم.
فرمانده خنده اي كردو گفت:
ــ اوه..منظورت جيمزِ؟ اون حتي ديگه نزديك دخترا هم نميشه!
خنده اي كردم و گفتم:
ــ حقشه! اون نبايد دخترا رو مسخره كنه!توي زمين خيلي از دخترا هنر هاي رزمي رو بلندن و حتي بعضي هاشونم توي
ارتش كار مي كنن!
فرمانده متعجب گفت:
ــ واقعا؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
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ــ اره.
فرمانده  :چه خوب!
گفتم:
ــ اهوم.
بعد از  10دقيقه به يه خونه خيلي خيلي بزرگ رسيديم .فرمانده دستور ايست داد .از اسب ها مون پياده شديم كه در
خونه باز شد و 6تا زن با با لباس هاي سياه و سفيد دوان دوان به پيش ما اومدن و تعظيم اي كردن و گفتن:
ــ خوش امديد ملكه و جناب ويليام!
ملكه كالهش رو برداشت و با لبخندي گفت:
ــ ممنون!
بعد به طرف خونه رفت و داخلش شد .ماهم داخل شديم .اين خونه بزرگ بر خالف بقيه خونه ها از جنس چوب بود .دو تا
پله ي بزرگ از راست و چپ به طبقه ي دوم مي خورد كه در اخر دو تا پله به هم مي چسبيدن ويه سالن پذيرايي بزرگ با
ميز و مبل سلطنتي.
ملكه و فرمانده روي مبل نشستند ولي من دلم مي خواست باال برم ،چون اتاق بچه ها اونجا بود .از پله هاي چوبي باال
رفتم و در كنار انبوهي در چوبي و اتاق قرار گرفتم .روي هر در اسم نوشته شده بود ،شايد اسم بچه ها بوده باشه .اره
حتما اينطوريه!تمام درها رو رد كردم تا به اسم ارميتا برسم .زمزمه كردم:
ــ آليس...ماريا...سريتا...آرميتا!
در رو اروم باز كردم و داخل اتاق شدم .يه اتاق چوبي با يه تخت چوبي يه نفره و كمد و ميز تحرير و چندتا عروسك .به
طرف دختر هشت ساله اي كه روي تخت دراز كشيده بود قدم برداشتم.كنار تختش زانو زدم و بهش نگاه كردم .موهاي
فر طالييش دورش پخش شده بودن و صورت سفيدش رو قاب گرفته بودن .لب هاي صورتي صورتي و مژه هاي بور و
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بلند .اروم دستم رو روي موهاش گذاشتم و نوازش كردم .تكون كوچيكي خورد .سرم رو به گوشش نزديك كردم و
زمزمه وار گفتم:
ــ خانوم كوچولو...صبح شده ها!
ارميتا يك تكون خورد و با صداي خواب آلودي گفت:
ــ خوابم مياد...
ريز ريز خنديدم و دوباره گفتم:
ــ اگه گفتي كي اينجاست؟
ارميتا خواب الود گفت:
ــ من چه مي دونم ،خوابم مياد!
نه مثل اينكه اينجوري نميشد اين فرشته كوچولو رو بيدار كرد!
از فكري كه توي سرم بود خندم گرفت .زير لب گفتم:
ــ خودت خواستي!
بعد دستام رو جلو بردم و روي شكمش گذاشتم و شروع كردم به قلقلك دادنش .اولش متوجه نشد ولي كم كم خنديد و
بعدش هم خندش به هوا رفت.منم همراه ارميتا شروع به خنديدن كردم.ارميتا بريده بريده گفت:
ــ ول...ولم كن...
خنديدم و گفتم:
ــ نه نه...من كه بهت گفتم بيدار شو.
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ارميتا خنديد و گفت:
ــ االن كه بيدارم ول كن ديگه!
خنديدم و دستم رو از روي شكمش برداشتم .ارميتا با خنده روي تخت نشست و با چشم هاي كشيده آبيش بهم نگاه
كرد .عجيب شبيه خواننده مورد عالقم تيلور سوئيفت(يه خواننده مشهور امريكايي)بودش .همين طور توي چشم هاي
ابيش غرق بودم كه دستي جلوي صورتم تكون داده شد .به خودم اومدم به ارميتا نگاه كردم و گفتم:
ــ چي شده؟
ارميتا خنده شيريني كرد و گفت:
ــ توي هپروت بودي.
خنديدم و گفتم:
ــ مي دوني من كيم؟
ارميتا با كنجكاوي نگام كرد و گفت:
ــ نه! كي هستي؟
چشمكي زدم و گفتم:
ــ اگه گفتي؟
يه كم فكر كرد و بعد با ذوق گفت:
ــ از يتيم خونه مالدي اومدي؟
لبخندي زدم و گفتم:
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ــ نه اشتباه بود! بعدي!
دوباره يكم فكر كرد و گفت:
ــ معلم جديدي؟
سرم رو كج كردم و گفتم:
ــ نچ ،اشتباه!بعدي...
كالفه گفت:
ــ پس از كجا اومدي؟
سرم رو صاف كردم و گفتم:
ــ از...
ارميتا  :از كجا؟
توي چشماي ابيش زل زدم و گفتم:
ــ از قصر ملكه.
چند ثانيه بهم زل زد ،بعد يهو بلند شد و شروع كرد به جيغ كشيدن و باال و پايين پريدن.
شكمم رو نگه داشتم و شروع به خنديدن كردم كه يهو ارميتا بغلم كرد و گفت:
ــ پس باالخره نامه من بدست ملكه رسيد؟
از بغلش بيرون اومدم و گفتم:
ــ اره ...اولين كسي كه اون نامه رو خوند من بودم.
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چشماش برق زد و گفت:
ــ خوشحالم تو نامه رو خوندي.
متعجب گفتم:
ــ چرا؟
ارميتا:
ــ نمي دونم...فقط مي دونم از اينكه تو نامه ام رو خوندي خيلي خوشحالم.
چشمكي زدم و گفتم:
ــ يه چيزي رو مي دوني؟
ارميتا  :چه چيزي رو؟
لبخندي زدم و گفتم:
ــ اينكه منم عين تو يتيم هستم.
ارميتا  :واقعا؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ اره ،ما دوتا خيلي شبيه هميم مگه نه؟
ارميتا خنده اي كرد و گفت:
ــ اره ...عين دو تا خواهر...
متعجب گفتم:
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ــ دوتا خواهر؟
ارميتا خنده شيريني كرد و گفت:
ــ اهووم...خيلي دلم ميخواست يه خواهر داشته باشم ،حاال توهم خواهر مني!
بعد بغلم پريد و دستش رو روي شونه ام حلقه كرد ،يه ب*و*س محكم بهم داد .خواهر؛ من تا به حال خواهر نداشتم؛
چه خوب مي شد كه ارميتا خواهرم مي شد .دستم رو دورش حلقه كردم و گفتم:
ــ خواهر كوچولو نمياي پايين؟
ارميتا خنده اي كرد و از بغلم بيرون اومد .بهش گفتم:
ــ يه سوپرايز برات دارم.
ارميتا  :چي؟
از جام بلند شدم و دستش رو گرفتم و گفتم:
ــ سوپرايزم توي سالن پذيرايي هستش.
به وضوح ديدم كه چشماش برق زد و گفت:
ــ پس زود باش نشونم بده.
سرم رو تكون دادم و از اتاق خارج شديم .اروم اروم از پله ها پايين اومديم؛ سريع چشم ارميتا رو گرفتم و زير گوشش
گفتم:
ــ يه كم صبر كن.
ارميتا  :باشه.
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همونطور كه دستم رو چشماش بود ،جلو تر رفتيم و وارد سالن پذيرايي شديم كه سر فرمانده و ملكه و زني كه نمي
شناختمش به طرف ما چرخيد .دستم رو از روي چشم ارميتا برداشتم و زير گوشش گفتم:
ــ اون خانوم ملكه ست؛ اومده تا تو رو ببينه!
چند لحظه با بهت به ملكه نگاه كرد و ملكه با لبخند بلند شد و به طرف آرميتا اومد .بعد دستاش رو از هم باز كرد و گفت:
ــ نمياي بغل ملكه؟
يهو آرميتا از تعجب در اومد و با خنده بغل ملكه پريد و سفت بغلش كرد و گفت:
ــ فكر نمي كردم بياين!
ملكه  :چرا؟؟
آرميتا  :خب چون شما ملكه اين و كاراي مهم تري دارين!
ملكه خنديد و گفت :
ــ تو جزء كاراي مهم تري!
آرميتا ذوق كردو خنديد و به من نگاهي انداخت و به ملكه گفت:
ــ اسمش چيه؟
ملكه به من نگاه كرد و گفت:
ــ آرتيميس.
آرميتا:
ــ آرتيميس...اسم قشنگيه!خوش به حالت آرتيميس.
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بهش نزديك شدم و گفتم:
ــ اسم توهم قشنگه!
آرميتا ذوق زده گفت:
ــ واقعا؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ معلومه!
ملكه بلند شد و به فرمانده اشاره كرد و گفت:
ــ ايشون فرمانده ويليام هستن...
آرميتا به نشونه احترام سر خم كرد و گفت:
ــ تعريف شما رو خيلي شنيدم.
فرمانده ويليام به احترام آرميتا ايستاد و گفت:
ــ ممنون خانوم كوچولو.
آرميتا خنده شيريني كرد .يهو يه سرباز داخل اومد و به ملكه تعظيم كرد و گفت:
ــ ملكه ،ديگه بايد بريم.
به آرميتا نگاه كردم كه سرش رو پايين انداخته بود و ناراحت بود .رفتم جلو دستش رو گرفتم و زير گوشش گفتم:
ــ چرا ناراحتي؟
آرميتا ناراحت گفت:
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ــ دلم مي خواست پيشم باشين.
نمي دونم ولي توي اين يه ساعت بهش وابسته شدم مثل يه خواهر.
ملكه با لبخند به آرميتا نزديك شد و گفت:
ــ خب آرميتا كوچولو من ديگه بايد برم به قصر.
بعد يه ب*و*س به آرميتا داد و به طرف در حركت كرد.غمگين به چهره آرميتا نگاه كردم و اهي كشيدم .اي كاش مي شد
آرميتا همراه ما بياد.
آره!چرا كه نه ،مطمئنا جايي براي آرميتا توي اون قصر بزرگ هست .به طرف ملكه حركت كردم و گفتم:
ــ ملكه؟
ملكه با لبخند نگام كرد و گفت:
ــ بله آرتيميس؟
اروم طوري كه آرميتا نشنوه گفتم:
ــ يه خواهشي ازتون داشتم.
ملكه  :چه خواهشي؟
اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
ــ ميشه آرميتا همراه ما بياد توي قصر؟من و اون مي تونيم توي اتاق من ،باهم زندگي كنيم .نظرتون چيه؟
ملكه يه كم فكري كرد و بعد با لبخند گفت:
ــ ولي ...نه نميشه آرتيميس...اون اگه بياد باعث ميشه ترتيب اين يتيم خونه بهم بريزه ،خيلي متاسفم.
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نا اميد بهش نگاه كردم و سرم رو پايين انداختم .اهي كشيدم و به سمت در خواستم برم كه دست ملكه روي شونه من
نشست و بعد صداش رو كنار گوشم شنيدم:
ــ حاال كه فكر مي كنم ،فكر نمي كنم ترتيب يتيم خونه بهم بريزه...نظرت چيه؟
سريع طرف ملكه برگشتم و ناباور بهش نگاه كردم كه بهم يه چشمك زد و گفت:
ــ امروز دلم يه شيطنت مي خواست!
لبخندي زدم و بغلش كردم و زير گوشش گفتم:
ــ ممنون ملكه.
ملكه خنديد .از بغلش بيرون اومدم كه ملكه گفت:
ــ من و ويليام ميريم بيرون تو هم با ما بيا.
سرم رو تكون دادم .ملكه و فرمانده بيرون رفتن .به آرميتا نگاه كردم كه سرش رو پايين انداخته بود و ناراحت بود.
خنديدم ،بلند به آرميتا گفتم:
ــ آرميتا زود باش ديگه!
آرميتا سرش رو باال اورد و بغض دار گفت:
ــ براي چي؟
حاال وقتش بود ،گفتم:
ــ يادت رفته!قراره با ما بياي به قصر و اونجا زندگي كني!
آرميتا چند لحظه مبهوت بهم زل زد .بعد يهو جيغ جيغ كنان بغلم اومد و صورتم رو ب*و*س*ه بارون كرد .خنديدم و
گفتم:
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ــ وروجك بسه ملكه منتظره!
آرميتا تند تند سرش رو تكون داد .دستش رو گرفتم و باهم به بيرون از عمارت رفتيم .دست مون رو مثل بچه هاي
دبستاني تكون مي داديم .ملكه و فرمانده وقتي ما رو ديدن شروع به خنديدن كردن .سوار اسب شدم و ارميتا رو هم
سوار كردم ،چون پشت من بود بهش گفتم:
ــ دستات رو دور من حلقه كن تا نيافتي.
ارميتا  :باشه ...باشه.
بعد دستاش رو دور من حلقه كرد .افسار اسب رو گرفتم و تكون دادم كه فرمانده فرياد زد:
ــ به سمت رود كانديرا!
كانديرا؟شونه باال انداختم .من كه نمي دونستم كجاس ولي بهتر بود دنبال فرمانده و ملكه مي رفتم .همين كار رو هم
كردم .دوباره داخل اون راه باريك شديم كه هر دوطرفش رو خونه هاي زيبا احاطه كرده بودن .آرميتا با ذوق و شوق به
اطراف نگاه مي كرد.كم كم از شهر خارج شديم و وارد اون راه جنگلي شديم .به دو راهي كه رسيدم اين بار وارد جاده
سمت راست شديم.دوباره يه راه جنگلي ديگه!آرميتا غرق اطرافش بود .باد مدام مي وزيد و باعث مي شد موهام توي هوا
تكون بخوره و صحنه جالبي رو درست كنه .تمام درخت ها از جنس يخ و بعضي هاشونم از جنس چوب بودن ولي روي
همشون از اون الماس هاي خوشگل بود كه از خودشون نور مي دادن.
خيلي دلم مي خواست از اون الماس هاي جالب يكي داشته باشم .صداي آرميتا من رو از فكر اون الماس هاي زيبا بيرون
آورد:
ــ آرتيميس ،مي دوني رود كانديرا كجاست؟
سرم رو به نشونه نه تكون دادم و گفتم:
ــ نه نمي دونم!
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آرميتا متعجب گفت:
ــ چطور نمي دوني؟تو توي قصر زندگي مي كني پس بايد اينارو بدوني!
اشاره اي به لباس هام كردم و گفتم:
ــ به نظر تو اينا عجيب نيستن؟
آرميتا  :چرا وقتي ديدمت برام عجيب بود ولي نخواستم بهت بگم چون مي ترسيدم ناراحت شي.
لبخندي زدم و گفتم:
ــ مي دوني من اينا رو براي چي پوشيدم؟
آرميتا كنجكاو زل زد بهم و گفت:
ــ نه...ميشه بگي براي چي؟از جاي خاصي اومدي؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ اگه گفتي كجا؟
آرميتا پوفي كشيد و گفت:
ــ شايد از اون روستاهاي عجيب غريب.
سرم رو به نشونه نه تكون دادم و گفتم:
ــ غلط !
آرميتا كالفه گفت:
ــ من چه مي دونم ،خودت بگو!
Page 130

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

از كالفگي ش خنده اي كردم و گفتم:
ــ من از زمين اومدم.
آرميتا متعجب بهم زل زد و جيغ خفيفي كشيد و گفت:
ــ واقعا؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ آره ،لباس ما زميني ها هم اينجوريه...حاال فهميدي چرا من اين لباس ها رو مي پوشم و رفتارم با بقيه فرق داره؟
آرميتا ذوق زده گفت:
ــ واي خداي من! خيلي دوست داشتم يه ادم از زمين رو ببينم ولي حاال مي دونم اون آدم خواهر منه.
از تلفظ واژه خواهر توي دهن آرميتا حس عجيبي بهم دست داد .من هيچ وقت خواهر نداشتم ،مخصوصا خواهر كوچيك
تر از خودم ،ولي حاال با يه دختر آشنا شدم كه من رو عين خواهر بزرگتر خودش مي دونه ،منم همين طور! با صداي
فرمانده به رو به روم نگاه كردم:
ــ رسيديم!...
همه از اسب ها شون پياده شدن ولي من و آرميتا با بهت و تعجب به منظره زيباي جلومون خيره بوديم!يه رود زيبا كه
صداي برخوردش با سنگ ها مثل صداي ماليم يه اهنگ اليت بود و درخت هاي بلند و يخي كه دونه هاي بارون روشون
يخ كرده بود و همين بيش از حد زيباشون مي كرد و برف زير پامون!من هميشه عاشق برف بودم؛ با صداي آرميتا از بهت
بيرون اومدم:
ــ ايـ...اينجا بـ...بهشته!
به چهره آرميتا نگاه كردم كه بهت زده بود!خيلي بامزه شده بود كه باعث شد من بخندم .از صداي خنده من به خودش
اومد وبهم نگاه كرد و گفت:
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ــ به چي داري مي خندي؟
به صورتش اشاره كردم و گفتم:
ــ به تو...اخه خيلي قيافه ت خنده دار شده بود!
به خودش اشاره كرد و گفت:
ــمن؟
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ نمياي بريم اب بازي؟
سرش رو تند تند تكون داد .از اسب پياده شدم و آرميتا رو هم پياده كردم .همين كه دستش رو ول كردم دويد به طرف
چشمه و كنار ملكه نشست .سرباز ها هم كنار چشمه بودن .چشمم به جيمز خورد كه يه گوشه براي خودش نشسته بود و
به آب خيره بود .يه لحظه خواستم برم پيشش ولي غرورم اين اجازه رو نداد .من چرا بايد برم پيش كسي كه بهم توهين
كرده؟ اخم هام رو توي هم كشيدم و كنار يه تخته سنگ نشستم .دستم رو زير چونم گذاشتم و به افراد كنار رود خونه
نگاه كردم ،همه شاد و خوشحال بودن ،ملكه و آرميتا داشتن آب بازي مي كردن و فرمانده داشت با لبخند به اون ها نگاه
مي كرد .به فرمانده نگاه كردم ،اون چيزي كه تصورش رو مي كردم ،نبود .معموال فرمانده ها ادم هاي اخمويي هستن ولي
فرمانده ويليام اصال اينجوري نبود تا فرصتي پيش مي اومد مي خنديد .خيلي راحت توي دلم جا باز كرده بود.
با صداي فرو رفتن برف به خودم اومدم و به پشتم نگاه كردم كه يه گرگ سفيد با چشماي عجيب همرنگ چشماي خودم
رو ديدم كه از گردنش يه پالك يخي آويزون بود .آب دهنم رو قورت دادم و چند قدم عقب رفتم ولي اون جلو مي اومد.
لعنتي اون از كجا پيداش شده بود؟من كه چيز دفاعي براي خودم ندارم حاال بايد چيكار كنم؟ اطراف رو نگاه كردم؛ نه
مثل اينكه بايد فرمانده يا ملكه رو صداي كنم.گرگ سفيد با قدم هاي اهسته به طرف من مي اومد ،چند قدم عقب رفتم و
خواستم فرياد بزنم كه گرگ توي يه حركت غير منتظره پريد روم .افتادم زمين ،اون هم روم افتاده بود .نفس هاي

Page 132

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

سردش به صورتم مي خورد.گرگ ها رو دوس داشتم ولي نه موقعي كه جونم در خطر باشه!سعي كردم ترس رو توي
چشم هام راه ندم ،نمي دونم چرا ولي دلم مي خواست جلوي اين گرگ زيبا قوي باشم.
به چشم هاش خيره شدم .چشم هاي عجيبي كه تو رو توي خودش غرق مي كرد!نمي دونم چرا گازم نمي گرفت يا نمي
خوردم ،فقط توي چشمام خيره شده بود ،ناخوداگاه آروم گفتم:
ــ ميري اون ور؟
مي دونم مسخره ترين حرف دنيا رو زدم ولي بعدش مسخره ترين اتفاق دنيا برام رخ داد!گرگ در كمال تعجب كنار رفت
و يه گوشه ايستاد .با بهت به اين صحنه نگاه كردم ،گرگ نشست و بهم نگاه كرد .تا به حال همچين گرگي نديده بودم!
اروم از روي زمين بلند شدم كه اون هم بلندشد .آب دهنم رو قورت دادم.گرگ سر خم كرد تا بتونه پالكي رو كه توي
گردنش بود ،در بياره .پالك روي زمين افتاد .گرگ با پنجه اش روي برف نوشت:
ــ مواظب خودت باش آرتيميس،همين طور مواظب اين گردنبد هميشه توي گردنت باشه،هر وقت ازم كمك خواستي
فقط كافيه بهم فكر كني.
با بهت يه نگاه به گرگ و يه نگاه به گردنبند انداختم .دوباره نوشت:
ــ من يه گرگم و اسمم هست ماوريس.
زير لب گفتم:
ـ ماوريس؟
سرش رو برام تكون داد .خب حاال كه حرفم رو متوجه مي شد بهتر بود ازش سوال مي پرسيدم ،پرسيدم:
ــ چرا اين گردنبند رو بهم ميدي؟
ماوريس روي برف نوشت:
ــ عجله نداشته باش ،مي فهمي!
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بعد دوباره نوشت:
ــ مي دونم درد داره ولي مجبورم.
متعجب بهش زل زدم.منظورش چي بود؟ماوريس چند قدم جلو اومد و پريد روم .ولي من همين طور بهش زل زده بودم؛
ديگه هيچ ترسي توي وجودم نبود .بر عكس آرامش عجيبي داشتم ،حس ام به اين گرگ ،به يكباره عوض شده بود ،حاال
اون رو مثل دوستم مي دونستم .نمي دونم چرا اين حرف رو زدم:
ــ هركاري مي خواي انجام بده...ماوريس.
ماوريس توي يه حركت چنگال هاي تيز و برندش رو روي بازوم كشيد كه فريادم به هوا رفت .ولي اونقدر صدام بلند نبود
كه فرمانده و بقيه سرباز ها متوجه بشن ،چون از اينجا تا چشمه راه كمي نبود و به دليل اسكي بودن زمين ما اينجا نگه
داشته بوديم .ماوريس از روم كنار رفت .دستم رو روي بازوم گذاشتم .دستم رو برداشتم تا بازوم رو ببينم كه ديدم هيچ
اثري از خون يا جاي چنگال هاي تيز ماوريس نيست .با تعجب به ماوريس خيره شدم كه روي زمين نوشت:
ــ اين به خاطر خاصيت تو هست كه زخمي نميشي .من ديگه بايد برم آرتيميس.
گفتم:
ــ يعني چي خاصيتم هست؟چي مي خواي بهم بگي؟
ماوريس نوشت:
ــ همه چي رو مي فهمي ،اون گردنبند رو بزار روي گردنت ،ازت محافظت مي كنه.
و بعد تبديل به گرده هاي سفيدي شد و در مقابل چشم هاي بهت زده من ناپديد شد.
با بهت به گرده هايي كه حاال ناپديد شده بودند نگاه مي كردم .اون گرگ ،ماوريس ،عجيب ترين گرگي بود كه من به
تموم عمرم ديده بودم! توي چشماش اصال حس حريصانه اي نبود! انگار اصال قصد خوردن من رو هم نداشت!چشمم به
اون گردنبند افتاد كه دوباره ياد ماوريس افتادم كه ازم خواسته بود اون رو حتما توي گردنم بذارم تا بلكه ازم محافظت
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كنه .دستم رو به طرف گردنبند دراز كردم و زنجيرش رو توي دستم گرفتم و مقابل چشماي خودم باال آوردمش؛ به پالك
شش ضلعي كه از جنس يخ بود نگاه كردم .روش عكس يه هالل ماه حك شده بود كه مي درخشيد! گردنبند رو انداختم
گردنم كه براي چند لحظه گردنبد شروع به درخشيدن زياد كرد و سرماي خيلي بدي رو به تمام بدنم انتقال داد طوري كه
احساس كردم خونم يخ بسته! از سرماي زيادي كه درحال تزريق بهم بود نمي تونستم هيچ حرفي بزنم ،فقط با چشم
هاي درشت شده اي به رو به روم نگاه مي كردم .كم كم درخشش گردنبند كم شد و دوباره گرما به بدنم برگشت .نفس
حبس شدم رو آزاد كردم و زير لب گفتم:
ــ اين ديگه چي بود؟
هرچي كه بود خيلي وحشتناك بود! مخصوصا اون سرماي غير قابل تحمل! دستم رو جلوي دهنم گرفتم و ها كردم ولي به
جاي گرما سرما به دستم خورد ،مثل اينكه واقعا خون توي رگ هام يخ بسته بود .دستم رو به درخت گرفتم و آروم بلند
شدم ..پاهام مي لرزيد؛ به بازوم نگاه كردم كه چشمام گرد شد!روي بازوم عكس يه هالل ماه درست مثل همون هاللي
كه توي گردنبند بود افتاده بودش .برام عجيب بود! شايد ملكه جوابش رو بدونه .شونه اي باال انداختم و خواستم به طرف
رود حركت كنم كه ديدم ملكه و بقيه دارن برمي گردن .زير لب به شانس خودم لعنتي فرستادم خواستم سوار اسبم بشم
كه ناگهان دست يكي روي دهنم قرار گرفت .لعنتي! بازم يه مشكل ديگه ،صداي يه نفر كه زير گوشم فرياد مي زد رو
شنيدم و فهميدم مرد هست :
ــ ملكه يا تسليم ميشي يا جون اين دختر رو مي گيرم!
بعد صداي قدم هاي چند نفر ديگه رو از پشت سرمون شنيدم.چشمام گرد شد و به چهره ملكه نگاه كردم كه ديگه
خبري از مهربوني نبود و به جاش چهره اش سخت شده بود.يكي از سرباز ها آرميتا رو كه داشت جيغ مي زد و اسم من
رو صدا مي زد ،بغل كرد و به طرف ديگه اي رفت .صداي فرياد ملكه رو شنيدم:
ــ به اون دختر كاري نداشته باش!
نه نه! اين بار نمي ذارم كسي تسليم شه يا بميره! اين بار بايد خومدم رو ثابت كنم! آره من مي تونم! چشمام رو بستم و
سعي كردم تمام حالت هاي پا و حركت هاي كاراته رو يادم بياد! تو يه حركت چشمام رو باز كردم و با ارنجم به شكم
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مرد ناشناس ضربه زدم كه فريادش به هوا رفت .ضربه هاي آرنج من خيلي قوي بود! اعتماد به نفس تمام وجودم رو فرا
گرفت و فقط يه چيزي توي ذهنم تكرار مي شد"من مي تونم ،بايد ثابت كنم كه دست و پا چلفتي نيستم؛ بايد به همه
ثابت شم!"به پشت برگشتم و به مرد هاي ناشناسي كه صورتشون رو با يه پارچه سياه پوشونده بودن نگاه كردم و بعد
به مردي كه دستش رو روي شكمش گذاشته بود .ناگهان فرياد زد:
ــ بهشون حمله كنيد.
و پشت اون فرمانده فرياد زد:
ــ از ملكه محافظت كنيد!
هردو طرف شروع به جنگيدن كردن حتي ملكه .به ملكه نگاه كردم كه از دستش دونه هاي برف بيرون مي اومد و باهاش
به مرد هاي سياه پوش ضربه مي زد .حاال وقت تعجب نبود ،عزمم رو جزم كردم ،حاال بايد مي شدم اون آرتيميسي كه
توي جنگيدن ممتاز بود و هيچ رحمي نداشت؛ بايد بي رحم مي شدم ،چشمام رو بستم و تمام حس بي رحمي رو توي
وجودم حس كردم .چشمام رو باز كردم و لبخند وحشتناكي زدم .مرد ناشناسي كه ازم كتك خورده بود به طرفم اومد،
شمشير رو با دستاش نگه داشته بود و فرياد مي زد .حركتي نكردم ،همين كه به من رسيد خواست شمشير رو روم فرود
بياره كه سريع جاخالي دادم و با پام به كمرش زدم كه روي زمين افتاد .بلند گفتم:
ــ تو كي هستي؟ براي چي مي خواي ما رو بكشي؟
پوزخندي زد و گفت:
ــ فقط بدون من يه قاتلم همين!
وبعد شمشير رو توي دستش گرفت و به طرف من اومد و دوباره خواست بهم ضربه بزنه مچ دستش رو گرفتم .حاال
صورت ها مون درست جلوي هم بود و اون با خشم بهم زل زده بود و من با خونسردي بهش نگاه مي كردم .همين بودم،
خيلي راحت مي تونستم بي رحم بشم ،خيلي راحت مي تونستم مهربون و دلسوز باشم ولي االن بايد بي رحم بود و جنگيد
و چقدر من اين حس بي رحم بودن رو دوست داشتم!حتي بيشتر از حس مهربوني ،خواست پاش رو باال بياره و بزنه به
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كمرم كه جا خالي دادم و نتونست به هدفش برسه! اينطوري نميشد ،بايد يه كاري مي كردم تا همشون نابود شن ولي
چجوري؟چشم هام برق زد؟ مردي كه جلوم بود فرمانده بود چون خودش دستور حمله رو داده بود و اگه من اين مرد رو
مي كشتم اونا هم تسليم مي شدن! لبخند شرارت آميزي زدم و گفتم:
ــ تمام قدرتت همين بود؟
مرد عصباني شد و به طرفم هجوم آورد و شمشير رو باال گرفت تا روي سرم فرود بياد .صداي فرياد ملكه رو شنيدم:
ــ آرتيميس!
تو يه حركت خيلي سريع كه جزء فن هاي خودم حساب مي شد دستم رو روي مچش گذاشتم وشمشير رو ازدستش
بيرون آوردم و روي گردنش گذاشتم .ناباور نگاهم مي كرد و گفت:
ــ چـ...چطور؟
لبخند وحشتناكي زدم و گفتم:
ــ قبل از جنگ بايد حريف تو بشناسي فرمانده!
و بعد همونطور كه بي رحمانه توي چشماي ناباور مرد نگاه مي كردم ،فرياد زدم:

ــ بهتره شمشيراتون رو بندازيد ...وگرنه فرمانده تون كشته خواهد شد!

مردان ناشناس از حركت ايستادن و ناباور به من و و فرمانده شون زل زدن كه صداي زمزمه فرمانده رو شنيدم:
ــ من رو بكش ،تحمل اين خواري رو ندارم!زود باش من رو نابود كن!
منم عين خودش گفتم:
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ــ محاله!
توي چشم هاي همه ي افراد تحسين پيدا مي شد .البته توي چشماي افراد ملكه و در چشم مردان سياه پوش فقط و فقط
تنفر بود كه موج مي زد .فرياد زدم:
ــ مگه نشنيدين؟ شمشيراتون رو بندازين!
تك تك شمشيراشون رو پايين انداختم .دوباره فرياد زدم:
ــ زانو بزنيد!
صداي فرياد مرد رو شنيدم:
ــ من رو بكش!
منم عين خودش فرياد زدم:
ــ خفه شو!
شمشير رو بيشتر به گلوش فشار دادم .مردان ناشناس زانو زدند؛ ثابت شدم ،من تونستم خودم رو به همه ثابت كنم.
فرمانده ويليام با لبخند جلو اومد و گفت:
ــ كارت عاليه آرتيميس! تو همه ما رو نجات دادي.
ملكه هم جلو اومد .دوباره مهربوني چهره اش رو گرفته بود .اومد جلو و گفت:
ــ افرين.
وبعد اضافه كرد:
ــدوباره چشمات سياه شده!
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چشمام گرد شد ولي من كه خونسرد بودم؟پس يعني چشم هام موقعي كه بي رحم هم هستم سياه ميشه؟پس چرا تا به
حال متوجه نشده بودم؟ دوتا از سرباز ها اومدن و مرد رو با خودشون بردن .ملكه جلو اومد و بغلم كرد و گفت:
ــ حاال معلوم شد دختر جنگجويي هم هستي!
خنديدم و گفتم:
ــ از اولش هم بودم.
ملكه هم خنديد .صداي آرميتا كه داشت اسمم رو صدا مي زد منو به خودم آورد:
ــ آرتيميس
به پشت برگشتم و بغلش كردم كه شروع به گريه كردن ،كرد .وسط گريه اش گفت:
ــ فـ...فكر كردم آسيب د...ديدي! خوبي؟
از بغلم بيرون آوردمش و خيره توي درياي چشماش گفتم:
ــ االن به نظرت من بدم؟ ببينم نكنه روح من اينجاست؟
آرميتا خنده شيريني كرد .چقدر من اين دختر رو دوست داشتم .اشك هاش رو پاك كردم و دستش رو توي دستم گرفتم
و به ملكه گفتم:
ــ نميريم؟
ملكه  :چرا ديگه بايد رفت.
و بعد خودش به طرف اسبش حركت كرد و سوار شد .به مرد هاي سياه پوش نگاه كردم كه حاال طناب پيچ شده بودن.
همشون با نفرت بهم خيره بودن.به نفرتشون پوزخندي زدم و به طرف اسبم راه افتادم .اول خودم سوار شدم و بعد آرميتا
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رو سوار كردم .آرميتا پشت من بود و چنان من رو محكم گرفته بود كه انگار قرار بود پرواز كنم .از كار آرميتا خندم گرفت.
فرمانده فرياد زد:
ــ به سمت قصر!
افسار اسب رو تكون دادم كه شيهه اي كشيد و راه افتاد .تو راه به اين فكر مي كردم كه ممكنه من تو مواقع ديگه هم
چشمام سياه بشه يا فقط توي اين دو موقعيت؟منظور ماوريس چي بود؟يعني چي كه من همه چي رو مي فهمم؟ به
گردنبند نگاهي انداختم.هالل ماه مي درخشيد.گردنبد زيبا و عجيبي بود .چرا ماه؟چون شايد يه جورايي نماد گرگ ها
باشه؟
شايد! شايدم به خاطر يه چيز ديگه باشه .باالخره به قصر رسيديم .به دروازه كه رسيديم خودش باز شد .فرمانده فرمان
داد:
ــ اسير ها رو به زندان ببريد!
وبقيه هم اطاعت كردن .داخل محوطه شديم كه ملكه از اسب اش پياده شد .من و آرميتا هم پياده شديم .عجيب
بود!آرميتا حرفي نمي زد .بهش نگاه كردم كه ديدم با بهت ودهني باز داره به قصر نگاه مي كنه!چقدر از لحاظ رفتاري
شبيه من بود!درست مثل موقعي كه براي اولين بار به اينجا اومدم.از اون روز تا حاال حدود پنچ روزي مي گذره .دستم رو
جلوي صورت آرميتا تكون دادم كه متعجب به من زل زد و گفت:
ــ ها؟
خنديدم و گفتم:
ــ خوشت اومد؟
آرميتا  :آره خيلي!
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لپش رو كشيدم .داخل قصر كه شديم آرميتا جيغ خفيفي كشيد و شروع كرد توي راهرو دويدن .هر نديمه و خدمتكاريم
كه رد مي شد با لبخند نگاهش مي كرد.
ملكه  :آرميتا با من به اتاقم مياي تا اتاقم رو نشونت بدم؟
آرميتا ذوق زده گفت:
ــ آره حتما
و بعد به همراه ملكه رفت و من تنها شدم .خيلي خسته بودم.تنم انگار كوفته شده بود .به طرف اتاق ام حركت كردم .از
يكي از نديمه ها پرسيدم ساعت چنده ؟ كه جواب داد:
ــ االن ظهره!
متعجب گفتم:
ــ چقدر زود!
نديمه  :زمان زود مي گذره.
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ آره درسته ،ممنون مي توني بري.
وبعد رفت .جلوي اتاقم رسيدم؛ در رو باز كردم كه باد خنكي به صورتم خورد .خوبي اين پنجره هاي بزرگ اين بود كه
بادگير خيلي خوبي داشتن! به سمت كمد رفتم و لباسم رو با اون لباس حرير مانند عوض كردم و روي تخت شيرجه زدم
وهمين كه سرم رو روي تخت گذاشتم به خواب عميقي فرو رفتم.
توي دشت بزرگي بودم كه اين بار از جنس يخ نبود ،از جنس خاك بود!كه روش پر از چمن هاي سبز و زيبا بود! بوي
خاك كه توي دماغ ام پيچيد باعث شد كه چشمام بسته شه.با صداي شر شر آب چشمام رو باز كردم كه بركه بزرگ و
خروشاني رو جلوم ديدم .چشمام گرد شد؛ اين بركه كه اينجا نبود؟آروم به طرف بركه قدم برداشتم و اروم پام رو توش
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فرو بردم .سرما ي آب به پاهام سرازير شد .دستام رو تكيه گاهم كردم و به صداي آواز پرنده ها گوش دادم .عين الاليي
بود ،زيبا و دلنشين! يهو بين اين صداها صداي يه كالغ رو شنيدم كه داشت قار قار مي كرد.
همه پرنده ها ساكت شده بودن و فقط صداي قار قار كالغ بود كه توي جنگل طنين انداز شده بود .چشم هام رو باز كردم
كه با صحنه وحشتناكي مواجه شدم! سريع پاهام رو از توي بركه بيرون كشيدم و ايستادم .اينجا ديگه كجا بود؟خبري از
اون دشت زيبا نبود ،حاال به جاي اون بركه زيبا يه مايع سياه رنگ بود.به درخت ها نگاه كردم .آب دهنم رو قورت
دادم،تنم يخ بست ،درخت ها ترسناك و مارپيچ مانند شده بودن و هيچ برگي نداشتن ،به آسمون نگاه كردم ،هيچ پرنده
اي پر نميزد!

ودوباره صداي قار قار كالغ! انگار داشت خبر بدي رو با قار قار كردنش بهم مي داد!يه خبر بد و شايد يه اتفاق وحشتناك!
آروم از رود دور شدم كه صداي خش دار يه دختر رو از پشت سرم شنيدم:
ــ كمك...كمكم كن...

به عقب برگشت كه اسكلت يه دختر رو ديدم كه نيمه بندش توي اب بود و موهاي طاليي رنگش كه حاال فرقي با نخ
نداشت دورش ريخته بود .وحشت به وجودم سرازي شد .دوباره صداي خش دارش رو شنيدم:
ــ كمكم كن...خواهش ميكنم..
وبعد صداي خش دار يه دختر اسكلتي ديگه كه مثل اون از آب بيرون اومده بود؛ دنبال چيزي گشتم تا از خودم دفاع كنم
ولي هيچي نبود! با وحشت به اون ها نگاه كردم كه حاال از آب بيرون اومده بودن!با تعجب به نيم تنه اسكلتيشون كه
شكل دم ماهي بود نگاه كردم .لعنتي ،اينا چي بودن؟ عقب رفتم ولي اون ها هر لحظه جلو تر مي اومدن؛ چندتاي ديگه هم
از توي آب بيرون اومدن ،ديگه نتونستم تحمل كنم و شروع كردم به دويدن .صورت هاشون هنوز جلوي چشمام بود.
صورت هاي اسكلتي وحشتناك شون كه ازش ماده سبز رنگي پايين مي ريخت .سرعتم رو بيشتر كردم .ناخوداگاه به
باالي سرم نگاه كردم ،كالغ سياهي داشت باالي سرم پرواز مي كرد و دنبالم مي اومد .بي توجه به اون كالغ به دويدنم
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ادامه دادم كه به يه دروازه عجيب غريب سنگي رسيدم .اين ديگه چه جور دروازه ايه كه در نداره؟صداي قار قار كالغ رو
شنيدم .به سمت صدا برگشتم كه چشم تو چشم كالغ سياهي شدم كه بهم خيره بود .به طرف دروازه برگشتم كه مرد
هاي سياه پوش رو ديدم كه از چشم هاشون نفرت مي باريد .صداي مرد آشنايي رو شنيدم:
ــ نابودت مي كنم.
و بعد شروع كردن به طرف من دويدن .دوباره دويدم؛ رسيدم به يه دو راهي ،به سمت چپ رفتم .هنوز هم درحال دويدن
بودم .نفس كم آورده بودم؛ بين راه يه زن با شنل سياه رو ديدم كه كاله روي سرش مانع ديدن صورت اش مي شد.
صداش رو شنيدم:
ــ آرتيميس؟
اين صدا چقدر آشنا بود ،صبر كن ،نـه!
امكان نداره خودش باشه؛ دست زن به طرف كاله اش رفت و اون رو پايين آورد .خون توي رگ هام يخ بست .زير لب
گفتم:

ــ مارگاريت؟
چشم هاي مارگرايت كامال قرمز بود .آب دهنم رو قورت دادم .دهنم خشك شده بود ،لرزش دستام رو حس كردم؛
مارگاريت با چهره اي پر از تنفر بهم خيره شده بود .از چشم هاي قرمزش به معناي واقعي خون مي باريد؛ قدمي به من
نزديك شد كه من عقب رفتم ،مارگايت با لحن پر از تنفري گفت:
ــ همه ي اين فالكت تقصير توئه آرتيميس! توي لعنتي همه ي ما رو به بدبختي مي كشوني.
متعجب گفتم:
ــ منظورت چيه؟
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مارگاريت قهقهه ترسناكي زد كه كل دشت رو در برگرفت.
مارگاريت  :تو كاري كردي كه من...من مارگرايت كسي كه هيچ كس جرات سرپيچي از من رو نداشت ،توي اون آشپز
خونه به عنوان خدمتكار كار مي كنم...تو...تو آرتيميس بزودي باعث نابودي همه ي ما ميشي...پس بايد نابود شي!

وبعد خنجري با دسته اي سياه رنگ رو بيرون آورد و قدمي به من نزديك شد ،صداي شوم كالغ رو شنيدم و بعد از اون
صدا هاي خش داري كه به سمت من مي اومدن ،به اون دختر هاي اسكلتي نگاه كردم .چشم هام از ترس گشاد شده
بود.

خودشون رو روي زمين مي كشيدن تا به من برسن .عقب عقب رفتم .يكي از پري هاي دريايي دختر نبود ،بلكه مرد بود و
عضله ي خيلي خوب داشت .موهاي سياه اش روي صورتش ريخته بود؛ صداش با اينكه ترسناك بود ،آشناهم بود .دوباره
صداي قار قار كالغ و اين بار اون مردان سياه پوشي كه از چشم ها شون تنفر و خشم فوران كرده بود .همشون رو به روم
بودند .مارگاريت وسط بود و بقيه كنارش؛ صداي فرياد مارگاريت رو شنيدم:
ــ بايد نابود بشي!
و بعد صداي فرياد همه رو شنيدم :
ــ نابود شو.
آب دهنم رو قورت دادم .قلبم هر لحظه نزديك بود از جاش كنده شه ،پشتم كه به درخت خورد ديگه فهميدم بايد مرگ
رو قبول كنم .فهميدم اميدي نيست؛ خودم رو كامال باخته بودم .ديگه به چند قدميم رسيده بودن ،دقيقا رو به روم به
اندازه يه قدم واستادن .مارگاريت جلو تر اومد .چشم هاي قرمزش ترس به دلم مي انداخت ،خنجر رو جلوم گرفت و
گفت:
ــ اين رو مي بيني؟
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سرم رو تكون دادم .توان حرف زدن نداشتم؛ مارگاريت پوزخندي زد و گفت:
ــ اين خنجر تورو نابود مي كنه...شنيدي؟ نابودت مي كنه!
چشمام رو بستم ،سعي كردم خونسرد باشم.حداقل االن كه موقع مرگم بود .چشمام رو باز كردم كه دست مارگاريت باال
رفته بود تا خنجر رو تو قلبم فرو كنه رو ديدم و دوباره صداي نحس اون كالغ توي دشت پيچيد .به چشم هاي مارگاريت
نگاه كردم و گفتم:
ــ اين چيزي به جزء يه كابوس نيست.
مارگرايت پوزخندي زد و گفت:
ــ كابوس؟
وبعد خنجر رو با تمام سرعت و نيروش به سمت قلبم فرود اورد .فرياد زدم:
ــ اين چيزي جز يه كابوس نيست!
جيغي كشيدم و روي تخت نشستم .بابهت و لرز به اطراف نگاه مي كردم .نفس نفس مي زدم ،عرق سردي روي
پيشونيم نشسته بود.قلبم نزديك بود از سينه بيرون بزنه .لعنتي اين ديگه چه خوابي بود؟ لعنت به تو مارگاريت كه حتي
توي خواب هم ولم نمي كني .مالفه رو كنار زدم و از روي تخت بلند شدم .احساس گرما مي كردم ،براي لحظه اي اون دو
جفت چشم قرمز جلوي چشمم اومد .لرزش تنم بيشتر شد؛ به سمت پنجره رفتم،كي اين رو بسته بود؟ پنجره رو باز
كردم كه باد سردي به صورتم خورد كه حالم رو بهتر مي كرد.
چشمام رو بستم تا كمتر ياد اون خواب لعنتي بيافتم ،چشمام رو باز كردم .شب شده بود و اون الماس ها درخششون
خيلي بيشتر .من تا االن خوابيده بودم؟ اه! دوباره يادش افتادم؛ هنوز هم احساس خفه گي مي كردم ،بايد بيرون ،توي
محوطه ،پيش اون بركه كوچيك ولي زيبا مي رفتم .اون مي تونه بهم آرامش بده .خواستم برم ولي ياد تاريكي راهرو
افتادم .به كنار تخت نگاه كردم ،فانوس هنوز اونجا بود .فانوس رو گرفتم و از اتاق بيرون اومدم ،حدسم درست بود!
راهرو تاريك بود .فانوس رو باال آوردم و به سمت در خروجي حركت كردم .عجيب بود! انگار نور ديگه اي هم بود!ياد
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درخشش گردنبند افتادم ،بهش نگاه كردم .مثل هميشه درحال درخشش بود ولي اين بار بيشتر .لبخندي به اين
درخشش زدم و دوباره حركت كردم.
باالخره به در رسيدم،در رو باز كردم كه باد شديدي بهم خورد .بادي لذت بخش و آرامش بخش! داخل محوطه يخي
شدم و در رو بستم .به سمت همون درياچه حركت كردم .با ديدن درياچه ،لبخندي زدم؛ درخشش عجيبي داشت .نزديك
تر شدم ،فانوس رو پايين گذاشتم و كنار درياچه نشستم و پام رو توي اب گذاشتم .سرماي آب رو حس كردم؛ دستام رو
تكيه گاهم كردم و به درياچه خيره شدم ،نورماه روي صورتم افتاده بود و باعث مي شد بيشتر از هر وقت ديگه سفيد
بشم ،بادي هم داشت با موهام مي رقصيد.
يه لحظه فكر كردم جان قراره از توي آب بپره و بيرون بياد؛ از وقتي اومدم نديده بودمش! يعني كجاست؟با اون چشم
هاي آبيش كه خيلي قشنگ بود واقعا دل هر دختري رو مال خودش مي كرد ولي دل من رو نه!هه ،فكر كن من عاشق جان
بشم!خيلي مسخره ست!اگه يه روز عاشقش بشم خودم رو توي آب غرق مي كنم .پسره براي خودش پدر بزرگيه!چند
سالش بود؟ 1صد سال؟يا بيشتر؟ولي چشهره اش مثل يه مرد 28ساله ست؛ اصال به من چه ربطي داره! يه لحظه
احساس كسي پشت سرم هست .سرم رو چرخوندم ولي چيزي نديدم .شونه اي باال انداختم و دوباره به درياچه خيره
شدم كه عكس ماه توش افتاده بود ،با ديدن ماه يه لحظه به ياد ماوريس افتادم ،گرگ عجيبي كه زياد زيبا بود!چرا دستم
رو چنگ زد؟ نفس هاي سردي رو كنار گردنم حس كردم .سريع برگشتم كه چشمم افتاد به دو جفت چشم درشت و
كشيده طوسي .عقب رفتم و به ماوريس خيره شدم!با تعجب گفتم:
ــ چرا اينجايي؟
دركمال تعجب دهن باز كرد و گفت:
ــ چون تو بهم فكر كردي.
چشمام گرد شد!ماوريس حرف مي زد؟چطور يه گرگ ممكنه حرف بزنه؟!اين واقعا تعجب برانگيزه! اروم گفتم:
ــ تو حرف مي زني؟
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دوباره صداي ماوريس رو شنيدم:
ــ آره...من حرف مي زنم ،كه چي؟
و بعد باالي تخت سنگي رفت و نشست .درست عين پادشاه ها!مغرورانه به بركه خيره بود .شنيده بودم كه گرگ ها حس
انتقام و غرور رو توي خودشون دارن ولي تا به حال از نزديك نديده بودم.
دوباره به طرف بركه رفتم و پام رو توش فرو كردم .نمي دونم چرا ديگه از ماوريس وحشت نداشتم ،تازه كنارش انگار
آرامش داشتم!بهش نگاه كردم و گفتم:
ــ پس چرا اون روز باهام حرف نزدي؟
ماوريس نگاهي بهم انداخت و گفت:
چون اون گردنبد توي گردنم بود.
متعجب گفتم:
ــ واقعا؟
ماوريس  :آره ،اون گردنبند مانع از حرف زدنم مي شد ،بايد اون رو تا موقعي كه صاحب اصليش مي رسيد بهش مي دادم،
كه دادم.
متعجب به خودم اشاره كردم و گفتم:
ــ يعني صاحب اين گردنبند منم؟
ماوريس  :آره تو صاحبشي.
گفتم:
ــ ولي چرا من؟
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ماوريس  :نميتونم بهت بگم!
گفتم:
چرا؟ماوريس  :گفتم نمي تونم،خودت مي فهمي.
ديدم كه هيچي نميگه ول كن شدم .به بركه خيره شدم ،يه لحظه احساس كردم اون دختر هاي اسكلتي قراره بيرون
بيان .تنم لرزيد ،چشمام رو بستم تا از فكر اون كابوس لعنتي بيرون بيام ولي صداي ماوريس باعث شد چشمام رو باز
كنم:
ــ چرا لرزيدي؟
با صدايي كه لرزش خفيفي داشت ،گفتم:
ــ به خاطر اون كابوس لعنتي!
ماوريس چشم هاش رو تنگ كرد و گفت:
ــ چه كابوسي؟
با به ياد آوردن اون كابوس تنم مور مور شد.
آروم گفتم:
ــ خواب ديدم كه توي يه دشتم...يه دشت بزرگ و قشنگ كه يه بركه خيلي بزرگ داشت ،وقتي روي زمين نشستم و
چشم هام رو بستم صداي يه كالغ رو شنيدم و چشم هام رو باز كردم كه ديدم ديگه خبري از اون دشت زيبا نيست!به
جاي اون دشت حاال يه دشت سياه و تاريك رو به روم بود...
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نفس عميقي كشيدم تا آرامشم رو بدست بيارم .دوباره شروع كردم:
ــ و بعد دختر هايي از جنس اسكلت كه نيمه بدنشون مثل اسكلت دم ماهي بود از آب بيرون اومدن و به طرف من حركت
كردن...فرار كردم...رسيدم به يه دروازه سنگي عجيب غريب،همون لحظه مردان سياه پوش اومدن ،از چشم هاي
همشون نفرت مي باريد و...مي خواستن من رو نابود كنن.
بازم فرار كردم .اين بار به يه دوراهي رسيدم ،خيلي سريع داخل يكي از راه ها شدم ،وسط راه بودم كه يه زن سياه پوش
رو ديدم ولي روي صورتش كاله بود و نمي تونستم دقيق ببينمش ،ولي فهميدم.
نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم:
ــ اون زن ...مارگاريت بود!حاال اون هم به ليست قاتل هاي من اضافه شده بود ،خنجر سياهي رو دراورد ،همون لحظه
بقيه هم رسيدن،عقب عقب رفتم كه خوردم به يه درخت؛ راهي نبود...نا اميد شدم...خودم رو براي مرگ آماده كردم...حاال
مارگاريت جلوم بود ...خنجر رو باال برد و توي قلبم فرود آورد كه همون لحظه فرياد كشيدم كه اينا همه اش
كابوسه...اينجا بود كه از خواب بيدار شدم و اومدم اينجا.
ماوريس چند ثانيه توي چشمام خيره شد و گفت:
ــ اون دختر ها پري هاي دريايي بودن.
متعجب بهش خيره شدم.پري هاي دريايي؟مگه اوناهم وجود دارن؟بعيد هم نيست توي اين دنياي عجيب غريب وجود
داشته باشن!
ماوريس ادامه داد :
ــ اين خوابي كه ديدي بستگي به خودت داره!
چشمام رو تنگ كردم و گفتم:
ــ منظورت چيه ماوريس؟
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ماوريس از روي تخته سنگ بلند شد و اومد كنار من نشست و با اون چشم هاي طوسي زيباش به چشمام خيره شد و
گفت:
ــ در آينده اتفاق هاي زيادي ميافته.
آرتيميس،البته بيشتر اين اتفاق ها به تو مربوطه!
به خودم اشاره كردم و گفتم:
ــ من؟
ماوريس  :آره تو ،اين خوابي كه ديدي ممكنه جزئي از سرنوشت تو بشه.
با اين حرفش تنم لرزش خفيفي كرد ،جزئي از سرنوشتم بشه؟نه!
ماوريس  :البته فقط ممكنه! اگه تو اراده ي قوي داشته باشي و بتوني از قدرتي كه داري به خوبي استفاده كني...مي توني
همه رو نجات بدي!حتي اون پري هاي دريايي بيچاره رو كه ممكنه به همون روزي بيافتن كه توي خوابت ديدي!
گفتم:
ــ ولي مگه من كيم كه بخوام آينده رو تغيير بدم؟!
ماوريس به ماه نگاه كرد و گفت:
ــ حتي نمي توني فكرشم بكني! بازم ميگم ،بزودي همه چي رو مي فهمي آرتيميس.
تو ذهنم در حال تحليل حرف هاش بودم .من كي ام؟به جزء مهموني از زمين كه به اين جا اومدم؟شايد بايد به حرف
ماوريس گوش بدم و بذارم زمان همه چي رو برام معلوم كنه!آره اين راه بهتره!صداي ماوريس من رو از فكر دراورد:
ــ بزودي با دوست من آشنا ميشي.
با خنده گفتم:
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ــ نكنه اونم يه گرگه؟
ماوريس  :نه ،اون يه انسانه ،ولي يه انسان عجيب...
بعد اضافه كرد :
ــ من ديگه بايد برم ،هر وقت كمك خواستي بهم فكر كن تا بيام پيش ات.
سرم رو تكون دادم و گفتم:
ــ فقط مثل اين دفعه نيا كه از ترس سكته مي كنم!
احساس كردم گوشه چشم هاش چين خورد ،ولي لبخندي رو لبش نيومد؛ اين گرگ همه چيزش عجيبه!
دوباره تبديل شد به گرده هاي سفيد و توي هوا محو شد .اين ها رو فقط توي فيلما ديده بودم ،ولي حاال به واقعيت
پيوسته! دوباره كنار چشمه نشستم و پامو توي چشمه فرو كردم...همين كه چشمام رو بستم صداي مردي من رو از جا
پروند:
ــ با كي حرف مي زدي؟
دستم رو روي قلبم گذاشتم و با اخم به جان نگاه كردم ،يه بار نشد من با آرامش از اينجا برم!
جدي گفتم:
ــ به خودم ربط داره!
اخمي كرد و زير لب گفت:
ــ پر رو!

Page 151

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

بعد كنار من اومد و نشست و همين كه پاهاش رو توي آب فرو كرد ،نيم تنه پايينش تبديل به باله اي طاليي رنگ شد! با
تعجب به اين صحنه نگاه مي كردم!جان پري بود؟ ولي اون كه امپراطور آب بود؟ اه چه قدر خنگم ،خب امپراطور آب
همون آمپراطور پريان هستش ديگه! با صداي جان به خودم اومدم:
ــ تا به حال پري نديدي؟
سرم رو به نشونه نه تكون دادم.
خواستم دستم رو روي بالش بذارم و لمس اش كنم كه محكم دستم رو گرفت و با اخم گفت:
ــ داري چيكار مي كني؟
متعجب گفتم:
ــ فقط مي خواستم به باله تو دست بزنم ببينم چجوريه!
جان با عصبانيت گفت:
ــ فقط ملينا مي تونه به من دست بزنه نه هر كسي!
ملينا؟ اها همسرش ،دستم رو از دست اش بيرون كشيدم و سعي كردم به باال تنه نگاه نكنم .از وقتي پاش توي آب بود و
بالش به وجود اومده بود باال تنش ل*خ*ت شده بود!خيلي هيكلي بود! توي دلم پوزخندي زدم وگفتم به من چه؟يهو به
ياد خوابم افتادم كه يه مرد كه عضله خيلي خوبي داشت ،جلو تر از همه بود و رنگ موهاشم سياه و چشم هاش هم ابي
بود!با اين فكر تنم يخ بست ،با دستام خودم رو بغل كردم و چشم هام رو بستم .سرم بد جور تير مي كشيد ،اون مرد
جان بود ،امپراطور!حرف هاي ماوريس توي گوشم زنگ خورد .ممكنه به آينده تبديل شه ،واي نه ،نـه!سرم رو به اطراف
تكون دادم كه صداي متعجب جان رو شنيدم:
ــ هي چرا اينجوري مي كني؟
به چشم هاش نگاه كردم كه خيلي سريع خودش رو عقب كشيد و بهت زده به چشمام نگاه كرد و گفت:
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ــ چشمات!
چشمام گرد شد ،رفتم جلوي رود و تصوير خودم رو توي آب ديدم ،دوباره چشم هام رنگ عوض كرده بودن!لعنتي حاال
توي شوك و درد كشيدن هم رنگ عوض مي كنن ،ولي چرا توي زمين بودم اينجوري نمي شد ،چرا؟
از عصبانيت و ناراحتي مشتي به آب زدم كه آب روم پاشيده شد .دست جان روي شونم نشست و بعد صداش توي
گوشم پيچيد :
ــ چيزي شده؟
دستش رو كنار زدم و سرجام نسشتم و توي چشمش خيره شدم و گفتم :
ــ هنوزم سياهه؟
جان  :آره ،هنوزم سياهه.
گفتم:
ــ تو كه بار اولت نبود پس چرا اينقدر جاخوردي؟
اخمي كرد و گفت :
ــ نمي دونم...فقط وقتي سياه ميشن،هم به آدم آرامش ميدن ،هم ترس و حشت...
چشمام گرد شد ،هم ترس ،هم وحشت؟من فقط چشمام سياه ميشه!مثل هزار تا دختر و پسر چشم سياه؛ پس چرا فقط
من اينجوريم؟ چرا؟ اه خسته شدم از اين چرا ها! بايد با اين قضيه كنار بيام؛ آره همين درست شه ،رو به جان گفتم :
ــ تو چرا نرفتي؟
جان  :كجا؟
گفتم :
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ــ مگه ملكه ها هنوز هم اينجان؟
جان  :نه اونا رفتن ،من فردا ميرم.
سرم رو تكون دادم..حتماً براي ديدن بيشتر خواهرش مونده بود.
جان  :شنيدم جون ملكه رو نجات دادي!
بدون اينكه بهش نگاه كنم ،گفتم :
ــ اره..خب كه چي؟
جان  :بايد مقام خيلي خوبي بهت بده!..راستي تو چجوري ملكه رو نجات دادي؟
بهش نگاه كردم و غرق اون چشم هاي زيباي آبيش شدم و گفتم :
ــ خب فرمانده اونا رو شكست دادم.
يه تاي ابروش رو باال انداخت و گفت :
ــ واقعاً؟
پوفي كشيدم و گفتم :
ــ آره...من هنر هاي رزمي رو خيلي خوب بلدم...حتي مي خواستم برم توي ارتش ،ولي درس باعث شد نرم.
جان متعجب گفت :
ــ تو اولين دختري هستي كه مي بينم به لباس ها و كفش هاي قشنگ فكر نمي كنه!
اخمي كردم و گفتم:
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ــ نمي دونم شما چرا اينقدر درمورد دخترا بد مي گين...هر چند توي دنياي خودمون هم همين طوره ولي توي دنياي ما
بيشتر شما پسر ها و مرد ها هستيد كه متلك بارون مي شيد.
بعد از روي زمين بلند شدم و به طرف در قصر قدم برداشتم كه صداي جان رو شنيدم :
ــ كجا؟
پوفي كشيدم و زير لب گفتم :
ــ فضول...همه چي رو مي خواد بدونه ،اَه!
جان  :هي هي ،شنيدم چي گفتي!
شونه باال انداختم و گفتم :
ــ شنيدي كه شنيدي!
و بعد به طرف در حركت كردم .به در بزرگ يخي كه رسيدم بازش كردم و داخل شدم؛ واي اينجا كه تاريكه ،يادم رفت
فانوس رو بيارم .بهتره برم و بيارمش ولي عمراً اگه من برگردم پيش جان!
آب دهنم رو قورت دادم و قدم برداشتم و شروع كردم به زمزمه كردن شعر تا بلكه حواسم پرت شه ،صداي زمزمه كردنم
توي كل راهرو اكو مي شد ،درست عين اين فيلم ها! با اينكه نور گردنبندم فضا رو كمي روشن مي كرد ولي رو به روم
كامالً تاريك بود! شروع به دويدن كردم .چشمم به تاريكي عادت كرده بود؛ مي تونستم در ها رو تشخيص بدم .روي در
من عكس يه گل بود .بعد از دويدن زياد باالخره به در مورد نظرم رسيدم .نفس عميقي كشيدم و در رو بازكردم؛ بازم نور
ماه بود كه اتاقم رو روشن مي كرد البته اين بار نور گردنبندم بود! روي تخت نشستم و خواستم گردنبند رو درش بيارم
ولي در كمال تعجب اصال از گردنم جدا نمي شد! زنجير گردنبند به گردنم چسبيده بود و حتي ميلي متري هم جدا نمي
شد! اين گردنبندم مثل ماوريس عجيب بود ،بي خيال شدم و روي تخت دراز كشيدم و به سقف خيره شدم .به خوابم فكر
كردم ،به اين كه بايد خودم رو براي آينده نامعلومم آماده كنم،اونطور كه ماوريس مي گفت بايد خيلي مواطب باشم و
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تالش كنم ،آينده سختي در پيش دارم.توي همين فكرا بودم كه در كمال تعجب چشمام گرم شد و توي تاريكي مطلق
فرو رفتم.

***

با نوازش كسي چشمام رو باز كردم كه چشمم به دو جفت چشم آبي معصوم خورد كه فقط مي تونست متعلق به يه نفر
باشه!
آرميتا  :خواباي خوب ديدي؟
خميازه اي كشيدم و گفتم :
ــ نه خوابي نديدم.
آرميتا  :ولي من خواباي خوب ديدم!
روي تخت نشستم و گفتم:
ــ چه خوابي؟
آرميتا  :خواب مادرم رو ديدم.
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ چه خوب.
آرميتا  :آره ،دلم خيلي براش تنگ شده بود.
ديدم چهره اش غمگين شد .براي اينكه از اون حال و هوا درش بيارم گفتم :
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ــ پيش بسوي جنگ!
آرميتا متعجب گفت :
ــ چي؟
خنديدم و گفتم :
ــ جنگ ديگه!
آرميتا  :چه جنگي؟
به موهام اشاره كردم و گفتم :
ــ جنگ با موهام!
خنده شيريني كرد و مشتش رو به هوا پرتاب كرد و گفت :
ــ بريم بجنگيم.
با خنده از روي تخت پايين اومدم و روي صندلي ميز آرايش نشستم .اين دختر واقعاً با حضورش به آدم ارامش و شوق
ميده! ديدم آرميتا ساكته بهش نگاه كردم ،ديدم خيره داره بهم نگاه مي كنه! با تعجب گفتم :
ــ به چي نگاه مي كني؟
آرميتا تو همون حالت مثل مسخ شده ها گفت :
ــ خيلي خوشگل و نازي!
يه كم نگاش كردم و بعد خنديدم و گفتم :
ــ مثل تو كه نيستم خانوم كوچولو!
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آرميتا حالت تفكر به خودش گرفت و گفت :
ــ نچ نچ ،من خيلي بهترم.
بعد خودش شروع به خنديدن كرد.
لبخندي زدم و شونه رو برداشتم و به آرميتا گفتم :
ــ فكر كنم بايد صلح كنيم.
آرميتا  :چرا؟
به موهام توي آينه نگاه كردم و گفتم :
ــ چون معلومه زياد گره ندارن...من موهام هميشه همين جوريه.
آرميتا  :چجوري؟
بهش نگاه كردم و گفتم:
ــ صاف و ل*خ*ت.
آرميتا سري تكون دادو گفت:
ــ ولي مو هاي من فره
با لبخند به موهاش نگاه كردم و گفتم :
ــ اره...موهاي قشنگي داري!
آرميتا اومد روي پام نشست و گفت :
ــ از مادرم به ارث بردم.
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از توي آينه بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ واقعاً؟
آرميتا  :اره ،من موهام رو از مادرم به ارث بردم و چشمام رو از پدرم.
سرم رو تكون دادم و دستم رو توي موهاش فرو كردم و گفتم :
ــ يه جنگ با موهات داريم.
ارميتا خنديد؛ بعد از اينكه موهام رو شونه كردم ،موهاي آرميتا رو هم شونه كردم و با يه كش مو باالي سرش جمع كردم
و موهاي جلوش رو يه طرفه روي صورتش ريختم .با همين يه تغيير كوچولو عين يه ابنبات شده بود كه دلت مي خواست
بخوريش! دستش رو گرفتم و گفتم :
ــ خب خب...حاال بايد چيكار كنيم؟ اها ،انتخاب لباس!
ارميتا  :و همين طور من.
متجب گفتم :
ــ ولي تو كه چيزي نياوردي؟
آرميتا به كمد اشاره كرد و گفت:
ــ چرا ،من نياوردم ولي خياط قصر براي من چند تا لباس گذاشت.
سرم رو تكون دادم و به طرف كمد رفتم و درش رو باز كردم .يه طرف لباساي من و لوازم من و طرفي ديگه لوازم و
لباس هاي آرميتا!
چه لباساي خوشگلي هم بود.ارميتا پريد جلو گفت:
ــ يه پيشنهاد!
Page 159

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

گفتم:
ــ چي؟
آرميتا:
ــ تو لباس من و انتخاب كن..منم لباس تورو..چطوره؟
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ عاليه ،بزن بريم!
بعد شروع به گشتن لباس ها كرديم.
از توي كمد يه سارافون آبي كه تا روي رون آرميتا مي اومد و يه آستين پف پفي مثل اين فيلماي قديمي انگليسي بود.
خيلي ناز بود ،سارافون رو همراه با يه كفش ابي برداشتم و به طرف آرميتا برگشتم كه ديدم چند تا لباس دستشه!با
تعجب بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ وروجك،تو چقدر زود انتخاب كردي!
ارميتا چشمكي برام زد و لباس رو به طرفم گرفت و گفت:
ــاميدوارم از سليقه من خوشت بياد خواهر جون!
از گفتن خواهرجون لبخند بزرگي روي لبم اومد.لباس رو از آرميتا گرفتم و لباس خودش رو جلوش گرفتم و گفتم :
ــ اميدوارم مورد پسند واقع بشه خواهر كوچيكه!
خنده آرميتا كل اتاق رو در بر گرفت؛ اين دختر چقدر شيرينه ،لباس ها رو به هم داديم .به لباس هايي كه آرميتا برام
انتخاب كرده بود نگاه كردم؛ يه تيشرت ليمويي و يه جين ابي .نه مثل اينكه سليقه اش خوبه! صداي آرميتا رو شنيدم كه
با شادي گفت :
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ــ واي آرتيميس ،اينا عالين!
چشمكي زدم و گفتم :
ــ تو هم سليقه ات حرف نداره ها!
خنديد و رفت تا لباسش رو عوض كنه .از توي كمد يه كتوني ال استار زرد رنگ دراوردم ،ملكه اين ها رو از كجا آورد؟
نكنه سفارش داده؟ با اين فكر خنده ريزي كردم و سريع لباس هام رو عوض كردم كه آرميتا اومد پيشم و گفت :
ــ خوب شدم؟
عين مسخ شده ها بهش نگاه كردم .يهو بغلش كردم و چرخوندمش .صداي خنده هام توي كل قصر مي پيچيد.آرميتا رو
پايين گذاشتم و دست اش رو گرفتم و باهم به اتاق ملكه رفتيم .چند ضربه به در زدم و داخل شدم .ملكه با لبخند به
بازديد ما اومد و آرميتا رو در اغوش گرفت و به من گفت :
ــ صبحت بخير آرتيميس!
منم گفتم :
ــ صبح شمام بخير
ملكه ما رو به سمت ميز پر از غذايي كه گوشه اتاقش بود راهنمايي كرد .عجب ميزي بود؛ از كره و پنير بگير تا اون
نوشيدني مورد عالقه ام! نوشيدني رنگين كموني ،روي صندلي هايي از جنس يخ نشستيم و مشغول خوردن شديم .يكم
از اون نوشيدني رو توي جام از جنس يخ ريختم و سر كشيدم ،انرزي زيادي بهم وارد شد .طوري كه يه لحظه احساس
كردم روي هوام! با لبخند به آرميتا گفتم :
ــاين نوشديني رو بخور...خيلي خوشمزه ست و سرحالت مي كنه!
ارميتا  :واقعاً؟
ملكه  :اره ارميتا بخورش.
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ارميتا جام رو از دستم گرفت و سر كشيد .جام رو كه پايين اورد تونستم برقي رو كه توي چشماش مي درخشيد ،ببينم،
پس اونم االن پر انرژي بود .گفتم:
ــ چطور بودش؟
آرميتا  :عالي!
بعد هر سه تامون خنديديم .صبحانه كه تموم شد ملكه بهم گفت :
ــ آرتيميس؟
بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ بله؟
ملكه  :فرمانده ويليام باهات صحبتي داره.
سوالي نگاش كردم؛ فرمانده باهام چيكار داره؟ سوال رو از چشمام خوند و گفت :
ــ به من هم نگفته...ولي به تو مربوطه!
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ خب االن فرمانده كجاست؟
ملكه  :تو ميدون تمرين سرباز هاست...به انجي ميگم كه تو رو به اون جا ببره.
سرم رو تكون دادم كه آرميتا گفت :
ــ جايي مي خواي بري آرتيميس؟
به چهره سواليش نگاه كردم و با لبخند گفتم :
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ــ اره.
آرميتا  :كجا؟
گفتم  :ميخوام برم پيش فرمانده تا باهاش حرف بزنم!
آرميتا با ذوق گفت :
ــ همون اقاهه كه مهربونه؟
منظورش فرمانده بود ،واقعاً فرمانده ادم مهربون و خوبي بودش .سرم رو تكون دادم كه از صندلي پايين اومد و جلوم
ايستاد و گفت :
ــ پس منم ميام!
ملكه لبخندي زد و گفت :
ــ ولي آرميتا...اونجا جاي مناسبي براي بچه ها نيست!
ارميتا لج كرد و گفت:
ــ ولي من اون اقا رو دوست دارم...خيلي مهربونه!
خنديدم و گفتم :
ــ يه موقع ديگه ،باشه؟
آرميتا سرش رو پايين انداخت و با انگشت هاش بازي كرد و آروم گفت :
ــ باشه.
لبخندي بهش زدم و از روي صندلي بلند شدم كه همزمان سر آرميتا به طرفم چرخيد و ملكه هم از جاش بلند شد.
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آرميتا  :زود بيا!
خنديدم و لپ ش رو كشيدم و گفتم :
ــ باشه ،زود ميام.
بعد به طرف ملكه چرخيدم و گفتم :
ــ من ديگه برم بينم فرمانده با من چيكار داره ،ممنون بابت صبحانه.
ملكه  :خواهش مي كنم.
از اتاق بيرون اومدم كه انجي جلو اومد و گفت :
ــ ملكه به من گفتن شما رو راهنمايي كنم.
سرم و تكون دادم و گفتم :
ــ آره،بايد بريم به محل تمرين سرباز ها!
انجي  :لطفاً همراه من بيايد.
سرم رو تكون دادم و پشت سرش راه رفتم .در خودش باز شد .عجيب بود! من چند بار با دست خودم بازش كردم و
حاال اون خودش باز شده.
شونه ام رو باال انداختم و به راهم ادامه دادم .وارد يه محوطه شديم ،به سمت چپ رفتيم و بعد قصر رو دور زديم .به يه
جاده خاكي كه دور تا دورش پر از درخت هايي بود كه يخ زده نبودن و از جنس برگ و چوب بودن .جاده رو ادامه داديم
كه يه چيزي به اندازه قصر نمايان شد ،منتها اين بار چوبي!بزرگيش به اندازه يه كاخ مي شد ولي نماش مثل يه خونه
معمولي بود.درخت هاي سر سبز كل ساختمون رو در بر گرفته بودن .پشت ساختمون چوبي رفتيم كه چشمم به چيزي
حدود  50نفر سرباز خورد كه بعضي هاشون در حال جنگيدن و بقيه در حال تير اندازي بودن وباز هم درخت بود كه كل
زمين تمرين رو احاطه مي كرد.دقيقا كنار زمين،درخت ها يه جنگل رو تشكيل مي دادن ،يه جنگل سرسبز كه درست كنار
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زمين تمرين بود.برام جالب بود! انگار اومده بودم به دوره باستان و درحال تماشاي تمرين سرباز ها بودم .صداي انجي
من رو به خودم آورد :
ــ فرمانده اونجان،توي اون چادر سفيد.
به چادري كه زير درخت بود نگاه كردم،درخت ها وخاك اينجا يخ زده نبودن و اين باعث مي شد بوي خاك توي دماغ ادم
بپيچه .يه چادر سفيد معمولي.به طرف اون چادر حركت كرديم كه دو تا سربازي كه جلوي چادر بودن راه مون رو سد
كردن و گفتن :
ــ شما كي هستيد؟
انجي جواب داد :
ــ من نديمه ملكم و با جناب ويليام كار دارم،ايشون خواسته بودن يه نفر رو براشون بيارم.
سرباز بهم نگاه كرد و اجازه ورود رو داد.پارچه اي كه نقش در چادر رو داشت ،كنار زدم و داخل شدم،انجي هم اون بيرون
مونده بود .به فرمانده نگاه كردم كه با لبخند داشت بهم نگاه مي كرد.يه مرد ديگه هم كه زره به تن داشت روي صندلي
نشسته بود و سرش پايين بود.فرمانده از جاش بلند شد و به طرف من اومد و بلند گفت :
ــ آرتيميس خوش حالم كه اومدي.
بعد به صندلي رو به روي مرد اشاره كرد و گفت :
ــ بشين اينجا!
نشستم ،گفتم :
ــ ملكه بهم گفته بود بيام پيش شما!
فرمانده پشت ميزش نشست ،گفت :
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ــ درسته.
بعد رو به مرد گفت :
ــ هي جاستين،اين دختر رو مي بيني؟
مرد كه اسمش جاستين بود سرش رو باال اورد كه نگاهم به دوتا چشم عسلي روشن افتاد .جاستين بهم نگاه كرد و گفت
:
ــ آره...مي بينمش!
فرمانده  :اين همون دختريه كه ما رو نجات داد و با اون گروهسياه پوش مبارزه كرد!
چشماي جاستين درشت شد و با تعجب خيره به من شد و گفت :
ــ واقعاً؟! تو همون دختري؟
توي چشماش زل زدم و گفتم :
ــ درسته،من همونم و شما؟
فرمانده  :ايشون فرمانده نگهبان ها هستند و مسئول اموزش به افراد تازه كار.
يه تاي ابروم رو باال انداختم و گفتم :
ــ خوشبختم.
جاستين فقط سري تكون داد و به صندلي تكيه داد و به فرمانده خيره شد،انگار با چشماش بهش مي گفت حرف بزنه!
فرمانده  :اوه...آرتيميس،مي دوني تو براي چي اينجايي؟
سرم رو به نشونه نه تكون دادم و گفتم :
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ــ راستش نه ،ملكه فقط بهم گفت بيام اينجا.
فرمانده سري تكون داد و گفت :
ــ نمي دونم قبول مي كني يا نه ،ولي من يه پيشنهاد خوب برات دارم!
سوالي نگاش كردم و گفتم :
ــ پيشنهاد؟چه پيشنهادي؟
فرمانده  :تو بهم گفتي كه هنر هاي رزمي رو بلدي درسته؟
سرم رو تكون دادم .ادامه داد :
ــ خيلي خب ،با توانايي كه من ديدم از تو،وقتي داشتي با الفرد مبارزه مي كردي ،لياقتت خيلي بيشتر از اينهاست كه توي
قصر بي كار باشي و اين ويژگي ها خاك بخوره.
گفتم :
ــ ببخشيد،الفرد كيه؟
فرمانده  :فرمانده مردان سياه پوشي كه بهمون حمله كردند.
سرم رو تكون دادم ،گفتم :
ــ اها ،ادامه بديد لطفاً.
فرمانده  :پيشنهاد من اينه كه بياي و اينجا اموزش ببيني.
چشمام درشت شد.اموزش؟منظورش چيه؟يعني بيام به عنوان سرباز آموزش ببينم؟ ولي...
صداي فرمانده فرصت فكر كردن رو ازم گرفت :
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ــ البته،اينجا مي توني عالوه بر مهارتي كه داري ،مهارت هايي كه جاستين بهت آموزش ميده رو ياد بگيري و بتوني اينجا
به عنوان سرباز كار كني.
اخم كردم و گفتم :
ــ ولي فرمانده ،من وقتي توي زمين بودم هنر هاي رزمي رو ياد گرفتم براي دفاع از خودم،شايد مي خواستم روزي وارد
ارتش بشم ولي نشد،و اين دليل نميشه كه من اينجا ،جايي كه نمي شناسم و تازگي داره برام به عنوان يه سرباز دختر
تعليم ببينم!
بعد از روي صندلي بلند شدم كه فرمانده پيشم اومد و دستم رو گرفت ،گفت:
ــ آرتيميس ،اگه توي قصر هم بموني كاري از پيش نميره ،ولي اگه اينجا بياي مي توني مفيد باشي و يا حتي يه فرمانده
زن بشي!
سرم رو پايين انداختم .بايد فكر مي كردم ،سرم رو باال آوردم و توي چشم هاي آبي فرمانده خيره شدم و گفتم :
ــ بهم يه كم وقت بديد!بايد خوب فكر كنم،اين انتخاب به اينده من ربط پيدا مي كنه،لطفاً دو روز بهم مهلت بديد،
اينجوري مي تونم بهتر تصميم بگيرم.
فرمانده  :خيلي خب ،قبول...اميدوارم جوابت مثبت باشه!
دستم رو از توي دستش بيرون اوردم و همونطور كه به طرف بيرون از چادر مي رفتم ،گفتم :
ــ بهتون ميگم.
از چادر فرمانده خارج شدم و دستم رو توي جيب ام كردم و به طرف آنجي كه حدود  200متر اون ور تر بود ،حركت
كردم .ياد حرف هاي فرمانده افتادم .من هميشه دوست داشتم توي ارتش مشغول باشم ،ولي خب؛ خيلي ها بهم مي
گفتن ارتش جاي دختر نيست و احتياج به يه مرد قوي داره ولي من اين چيزا توي گوشم فرو نمي رفت ،تا اينكه دانشگاه
شروع شد و شد مانعي بزرگ براي رفتن من به ارتش! چون هم به رشته ام عالقه داشتم و هم رفتن به ارتش ،اما ترجيح
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دادم كه درسم رو ادامه بدم تا بلكه بتونم يه كاره اي بشم .عمران مي خوندم،با اينكه يكم سخت بود ولي مي ارزيد ،
چون به محض گرفتن مدرك و فارغ التحصيل شدنم مي تونستم برم و تو يكي از شركت ها مشغول به كار بشم .صداي
انجي من رو به خودم آورد:

ــ لطفاً دنبال من بيايين.

سرم رو تكون دادم و بي حرف همراهش راه رفتم .توي فكر بودم ،امشب بايد برم كنار اون بركه زيبا تا بتونم تمركز كنم
و تصميم درستي بگيرم ،به هر حال من نمي تونستم تا آخر عمرم اينجا باشم و زندگي كنم ،يه روزي آتريس قدرتش رو
بدست مياره  ،اميدوارم اون روز خيلي زود از راه برسه! با به ياد آوردن آتريس لبخندي محو صورتم رو پوشوند.

اتريس ،مرد يا جني كه اولش مي خواست سرم رو با شمشيرش قطع كنه ولي بعد تنها دوستم شد توي اين دنياي
عجيب و زيبا! اميدوارم زود ببينمش ،البته اگه اون مورگان بذاره! به آسمون نگاه كردم ،ابري بود .انگار بارون مي خواست
بباره .بارون ،من رو به ياد زمين مي اندازه!بارون هاي لندن كه خيلي زيبا و لذت بخش بود ولي بارون هاي اينجا ،حتماً
وقتي برسه پايين تر از هواي اينجا ،يخ ميزنه و ميشه تگرگ و روي سر همه آوار ميشه .با اين فكر ريز خنديدم .به در
بزرگ قصر رسيدم.

در خودش باز شد و ما دوباره وارد راهروي يخي و باريك شديم .چند قدم كه جلو رفتيم برگشتم و به انجي گفتم :

ــ انجي ،احتياجي نيست باهام بياي ،خودم بلدم مي توني بري.
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انجي  :حاال كه مي دونيد پس من برم،خدانگهدار.

و بعد از تعظيم كردن رفت .با اخم به رفتنش نگاه كردم ،خوشم نمي اومد كسي جلوم خم و راست بشه ،البته عاشق اينم
كه آدم هاي شرور و بد ذات جلوم خم شن و التماسم رو كنن ،نمي دونم چرا ولي لذت بي اندازه اي رو به وجودم سرازير
مي كنه!

هرچي هست چيز خيلي خوبيه ،به طرف اتاقم حركت كردم .به در يخي اتاقم نگاه كردم كه نقش يه گل زيبا روش حك
شده بود .در رو بازش كردم و داخل شدم كه آرمتيا رو ديدم كه كنار پنجره ايستاده و به بيرون زل زده بود.در رو آروم
بستم و دست به سينه بهش نگاه كردم .موهاي طالييش داشت توسط باد نوازش داده مي شد و لباس خوابي كه عين
مال من بود منتها كوچيك تر ،توسط باد تكون مي خورد .شده بود شبيه فرشته هاي كوچولو! صداش زدم :
ــ آرميتا؟
به طرفم برگشت و بالبخند زيبايي نگام كرد و گفت :
ــ اومدي؟
سرمو تكون داد مو روي تخت نشستم و گفتم:
ــ اهوم..
آرميتا كنارم نشست و با چشماي كنجكاوش نگام كرد و گفت:
ــ چي بهت گفت؟
به كجكاويش خنده اي كردم :
ــ گفتش،برم و به عنوان سرباز اونجا آموزش ببينم.
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چند لحظه مات نگام كرد و بعد يهو دويد و از اتاق بيرون رفت .چرا يهو اينجوري شد؟صبر كن ببينم ،واي نه!ارميتا حتماً
فكر كرده تنهاش مي ذارم ولي من هنوز تصميم نگرفتم.سريع از روي تخت بلند شدم و شروع كردم توي راهرو دويدن.
ارميتا هم داشت مي دويد.صداش زدم :
ــ ارميتا؟دختر واستا!
دنبالش دويدم ،از قصر بيرون رفت ،منم خواستم برم بيرون كه پام به پله گير كرد و سر خوردم و سرم خورد به در يخي
و فريادم بلند شد :
ــ ارميتا!
صدام داشت تحليل مي رفت ،واي خدا هيچكس نبود.دستم رو روي سرم گذاشتم و خواستم بلند شم كه پخش زمين
شدم .اون در يخي حتي از سنگ هم سفت تر بود! با سرعتي كه من داشتم فكر مي كردم قراره فراموشي بگيرم ،سرم به
طور فجيعي درد مي كرد .انگار مي خواست منفجرشه!چشمام سياهي مي رفت و تنم هر لحظه بي حس تر مي شد.صداي
گريون آرميتا رو شنيدم :
ــ آرتيميس...چشماتو باز كن...
هق هق مظلومانه اش اجازه بحرف زدن باهاش رو نداد .چشمام خيلي سنگين شده بود.كم كم چشمام بسته شد و صداي
هق هق ارميتا گم شد.
با درد چشمام رو باز كردم .به اطراف نگاه كردم ،سرم خيلي بد داشت تير مي كشيد؛ تصاوير واضح نبود ،چند بار پلك
زدم تا تونستم اتاقم رو ببينم ،تاريك تاريك بود .فقط نور ماه بود كه كمي اتاق رو روشن مي كرد و البته نور گردنبند من
كه اطرافم رو روشن مي كرد .سعي كردم بشينم .روي تخت نشستم و به ارميتا كه كنار من روي تخت دراز كشيده بود
نگاه كردم،چهره اش توي نور ماه مهتابي تر شده بود .دستم رو روي موهاش گذاشتم و مشغول نوازش موهاش
شدم.ب*و*س*ه اي به روي پيشونيش زدم كه از خواب بيدار شد و نشست و با ناباوري بهم نگاه كرد و گفت :
ــ آرتيميس!
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يه قطره اشك از چشماش روي گونه اش چكيد .بغلم پريد و با صدا بغض داري گفت :
ــ مي دوني چقدر منتظر بودم تا چشمات رو باز كني؟
ب*و*س*ه اي روي موهاش زدم و گفتم :
ــ چقدر؟
ارميتا  :دو روز!
متعجب بهش نگاه كردم .از بغلم بيرونش اوردم و گفتم :
ــ دو روز؟
ارميتا  :اره ،به خاطر كار احمقانه من تو دو روز بي هوش بودي.
اخمي كردم و گفتم :
ــديگه اين حرف رو نزن...من خودم پام ليز خورد!
ارميتا زد زير گريه و گفت :
ــ من...من بازم د...داشتم به يكي از عزيزانم آسيب مي زدم...ارتيميس تو اگه اسيبي مي ديدي من خودم رو نمي
بخشيدم.
دستم رو روي صورت اش گذاشتم و گفتم :
ــ االن كه خوبم...پس گريه نكن ،باشه؟
ارميتا سرش رو تكون داد .روي تخت خوابوندمش و خودم هم كنارش دراز كشيدم و بهش گفتم :
ــ مي خوابي؟
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ارميتا  :خوابم نمياد!
گفتم :
ــ مي خواي برات قصه بگم؟
آرميتا با ذوق گفت؟
ــ اره ،من قصه خيلي دوست دارم!
اين دختر رو ميشه با كوچيك ترين چيز ها خوشحال كرد!لبخندي زدم و گفتم :
ــ يكي بود يكي نبود...يه دختري بود كه توي زمين زندگي مي كرد...ولي پدر و مادري نداشت ،يعني پدر و مادرش رو
وقتي به دنيا اومده بود از دست داده بود!دختر بيچاره پيش خاله اش بزرگ شد...بزرگ شد و بزرگ شد تا اينكه رفت به
مدرسه...اونجا هم كه رفت تنها بود...با اينكه آدم هاي زيادي اونجا بودن ولي اون تنهاي تنها بود ،چرا؟ چون كه يتيم بود،
چون پدر و مادري نداشت،براي همين هم همدكالسي هاش مسخره اش مي كردن ،اونم مي رفت يه جا قايم مي شد و
گريه مي كرد...براي زندگيش،براي يتيم بودنش ،گذشت و گذشت ،دختر قصه ما وارد دبيرستان شد ولي حتي اون جا هم
تنها بود ،البته اونجا يه دوست خيلي خوب هم پيدا كرد،اسم دوستش كتي بود،خيلي هم با هم صميمي بودن ،ولي با اينكه
دوست داشت ،باز هم بقيه يتيمي بودنش رو توي سرش مي زدن...ميدوني دختر قصه چيكار كرد؟
به ارميتا نگاه كردم.خوابيده بود ،اهي كشيدم و ادامه دادم :
ــ قوي شد ،خودش رو ساخت ،ديگه حتي يه قطره اشك هم نريخت ،اون ديگه هيچ وقت اشك نريخت،وقتي هم كه
دوستاش مسخرش مي كردن اون باهاشون دعوا مي كرد ،اون دختر ديگه قوي شده بود ،ديگه از هيچي ترس نداشت،
فقط مي خواست درس بخونه و بتونه يه كاره اي براي خودش بشه تا همه بتونن بهش افتخار كنن ،همونايي كه
مسخرش مي كردن ،بازم گذشت!دختر قصه وارد دانشگاه شد،اونجا دوست هاي ديگه اي هم پيدا كرد ،اون و كتي تو يه
دانشگاه بودن...تازه دختر قصه تونسته بود خوشي رو مزه مزه كنه...ولي وقتي اون و دوستاش به جنگل رفتن...بدترين
اتفاق براي دختر افتاد! اون شب ،شب نحس اي براي دختر قصه بود...شبي كه تا ابد توي ذهنش حك شده! اون شب
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يكي از دوستاش كشته شد...ولي اتفاق بدتري براي دختر افتاد! اون توسط يه جن دزديده شد!اون ناخواسته پا به دنيايي
گذاشت كه هيچي ازش نمي دونست! آرتيميس هنوز هم نمي دونه كجاست...هنوز هم نمي دونه!
به ماه نگاه كردم كه عين يه تابلو شده بود! ماهي در اسمان كه پنجره ،اون رو قاب گرفته بود .باز هم با ديدنش آرامش به
وجودم سرازير شد .بايد برم...برم به بركه!توي اين دو روز بايد در مورد پيشنهادي كه فرمانده بهم داده يه كم فكر كنم.
آره بايد برم؛ از روي تخت بلند شدم .لباسم عوض شده بود.دامشب مي تونم با خيال راحت فكر كنم.از اتاق بيرون
رفتم.گردنبندم همه جا رو روشن كرده بود چقدر خوب!قدم برداشتم ،قدم هايي كه برمي داشتم توي راهرو اكو مي شد.
به در يخي رسيدم و بازش كردم و وارد محوطه شدم .به طرف بركه دويدم ،وقتي به بركه رسيدم پام رو توي آبش فرو
كردم و سرما رو پوست پام حركت مي كرد و باال مي اومد .سعي كردم تمركز كنم،تمركز!به پيشنهاد فرمانده فكر كردم،
به اينكه گفت بيا اونجا آموزش ببين،براي من مشكلي نبود ولي ارميتا ،اون بود كه دلتنگم مي شد ،شايد بتونم از فرمانده
اجازه بگيرم و يه مدتي ببينمش،شايد بشه! نه اگر هم فرمانده اجازه بده اون جاستين اجازه نميده.حاال بايد چيكار
كنم؟برم و آرميتا رو تنها بذارم؟يا اينكه اين جا بمونم و به روز هاي كسل كننده ام ادامه بدم؟
يه سنگ برداشتم و توي اب پرتش كردم.شكل اب تغيير كرد و شناور تر شد و سنگ توي اب غرق شد .اي كاش مي
شد مشكالت رو عين اين سنگ غرق كني.چقدر خوب مي شد!چقدر خوب مي شد از آينده خبر داشته باشي!درسته،
خودشه،ماوريس! بايد بهش فكر كنم.
چشمام رو بستم و بهش فكر كردم،به چشماي جادوگرش،به صداش.
باد شديدي شروع به وزيدن كرد و بعد صداي زوزه گرگ!زوزه اي كه زيبا بود ،درست مثل يه موسيقي بي كالم زيبا و روح
نواز و بعد سرماي نفس ماوريس كه به گردنم مي خورد.
ماوريس  :من اومدم.
چشمام رو باز كردم و به گرگ تنومد و مغرور مقابلم نگاه كردم و باز هم توي چشم هاي طوسي اش غرق شدم .سرم رو
تكون دادم و گفتم :
ــ خوبه كه اينجايي.
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ماوريس دوباره روي همون تخت سنگ نشست .بهم نگاه كرد و گفت :
ــ شنيدم اسيب ديدي.
متعجب گفتم :
ــ تو از كجا مي دوني؟
ماوريس  :توي اين دنيا فقط دو نفر هستند كه از همه چيز خبر دارند،يكي هافمن و ديگري من.
به رود نگاه كردم و گفتم :
ــ پس چرا اتريس بهم نگفت؟اون فقط درمورد هافمن بهم گفت.
ماوريس سرش رو تكون داد و گفت :
ــ اين موضوع رو فقط تعداي از الهه هاي مهم مي دونن.
گفتم :
ــ پس چرا خودت رو بهشون نشون نميدي؟
ماوريس  :من فقط براي دو ملكه كار مي كنم.
فقط براي دو ملكه؟اون ها كين؟سوالم رو پرسيدم :
ــ خب كيا؟
برقي توي چشماش درخشيد و گفت :
ــ نمي تونم بگم.
متعجب گفتم :
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ــ چرا؟
ماوريس به ماه نگاهي انداخت و گفت :
ــ فكر كنم كار ديگه اي باهام داشتي آرتيميس!
معلوم بود نمي خواست در اين مورد توضيح بده .من هم بي خيالش شدم و گفتم :
ــ درسته...مربوط به ايندمه.
ماوريس  :خب؟
يه سنگه ديگه پرتاب كردم و گفتم :
ــ راستش،فرمانده بهم پيشنهاد داد و گفت كه مي تونم برم و توي ارتش كار كنم...ولي نمي دونم اين كار درسته يا
نه؟براي همين از تو مي پرسم چون از همه چيز مطلعي.
ماوريس خيره شد توي چشمام و گفت :
ــ بستگي به خودت داره...خودت بايد بتوني تصميم بگيري.
گفتم :
ــ من دلم مي خواد كه برم و اونجا آموزش ببينم ولي آرميتا رو نمي دونم چيكارش كنم!
ماوريس  :از من كمك نخواه!
متعجب گفتم :
ــ ولي اخه چرا؟
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ماوريس  :اگه از االن بخواي از ديگران كمك بگيري در اينده نمي توني هيچ كار درستي رو انجام بدي همش بايد وابسته
به عمل ديگران باشي ،بهتره خودت كاري رو انجام بدي كه هم قلبت مي خواد و هم عقلت!

سرم رو پايين انداختم و به حرفاش فكر كردم،درست مي گفت ،بايد خودم براي خودم تصميم بگيرم و وابسته به
ديگران نباشم،مثل وقتي كه توي زمين بودم و از هيچ كس كمك نمي خواستم .سرم رو باال اوردم و محكم گفتم :
ــ ممنون ماوريس.
احساس كردم لبخند زد ولي فقط گوشه چشماش چين خورد.
ماوريس  :با من حرفي نداري؟
يه كم فكر كردم و يهو پرسيدم :
ــ چرا،ميشه بگي اون سرزمين شگفت انگيز كه همه درموردش حرف ميزنن كجاست؟
ماوريس از روي تخته سنگ بلند شد و پايين اومد و گفت :
ــ ميفهمي ،خودت ميفهمي،در اينده تو چيز هايي وجود داره كه نمي توني حتي تصورش رو هم بكني.
ناليدم :
ــ حداقل اسمش ،قول ميدم به كسي نگم!
ماوريس سرش رو پايين انداخت و گفت :
ــ اِلف ها!
متعجب نگاهش كردم و گفتم :
ــ هان؟
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ماوريس  :اسم اون سرزمين شگفت انگيز ،سرزمين اِلف هاست!نبايد اين رو به كسي بگي،متوجه اي؟
سرم رو براش تكون دادم كه گفت :
ــ اگه تصميم ات رفتن و آموزش ديدنه ،شبه قبل اش اين گردنبند رو بهم بده.
گفتم :
ــ چرا؟
ماوريس  :يادت رفته چي گفتم؟تو به احتمال زياد مبارزه مي كني و اين گردنبند وظيفه محافظت از تورو داره...توي مبارزه
به جاي تو به حريفت اسيب مي زنه.
سرمو تكون دادم و گفتم :
ــ باشه.
و بعد كم كم به گرده هاي سفيدي تبديل شد و كم كم محو شد .از روي زمين بلند شدم و به طرف اتاقم حركت كردم .باز
هم نور گردنبند بود كه همه جا رو روشن مي كرد.
داخل اتاقم شدم .در رو بستم ،به ارميتا كه خوابيده بود لبخندي زدم.كنارش دراز كشيدم و به سقف خيره شدم .داشتم به
تصميمي كه مي گرفتم فكر مي كردم .شايد بتونم هم اموزش ببينم و هم ارميتا رو ببينم ،ولي چجوري؟شايد ملكه بتونه
بهم كمك كنه!شايد بهم اجازه بده كه هفته اي يه بار بتونم ارميتا رو ببينم .با اين فكر ،شادي به وجودم سرازير شد .اين
طوري هم به حرف عقلم گوش دادم و هم قلبم ،به پهلو شدم ،دركمال تعجب چشمام گرم شد و توي عالم خواب فرو
رفتم.

اينجا كجا بود؟من اينجا چيكار مي كنم؟تو يه دشت زيبا بودم؛ كمي كه دقت كردم فهميدم توي همون دشت نفرين
شدم،ترس دوباره توي وجودم رخنه كرد .باد شروع به وزيدن كرد .دستام رو داخل جيبام فرو كردم تا بلكه يه كم گرم
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شم؛ به يه درخت پناه بردم و روي زمين نشستم .دستام رو دور خودم حلقه كردم ،ولي انگار باد سرد تر از اين حرفا بود!
صداي خنده چند نفر رو شنيدم ،به پشتم برگشتم كه يه درياچه خيلي خيلي بزرگ رو ديدم ،دهنم از تعجب باز مونده بود.
چند تا دختر توي درياچه در حال بازي بودن؛ دختر هاي زيبا كه با لبخند هاشون خيلي زيبا تر هم مي شدن .لبخندي زدم،
مثل اينكه ديگه خبري از جنگ و دعوا نبود،اينجا بوي زندگي رو مي داد .از جام بلند شدم و به طرف بركه حركت كردم،به
بركه كه رسيدم صداي قار قار كالغي باعث شد سرجام خشكم بزنه!به باالي سرم نگاه كردم ،دوباره همون كالغ لعنتي
بود!داشت روي سرم پرواز مي كرد و قار قار ميكرد.دندون هامو روي هم فشار دادمو به بركه نگاه كردم.دختر ها باتعجب
بهم نگا ميكردند.بهشون نگاه كردمو گفتم:
ــ چرا اينجوري بهم نگاه ميكنيد؟
يهمو همشون جيغ كشيدن...اب درياچه شروع كرد به سياه شدن..چند قدم عقب رفتم و به اون دخترايي كه از
چشماشون مايع سبزي بيرون ميزد نگاه كردم..اين مايع سبز خيلي برام خيلي اشنا بود! درسته!اين...اين مايع توي
صورت پري هاي دريايي اسكلتي بود!چند قدم ديگه عقب رفتمو باترس و دلهره به پري هاي دريايي نگاه كردم كه داخل
آب فرو رفتن.و دوباره صداي قار قار كالغ!به باالي سرم نگاه كردم...اون كالغ لعنتي هنوز داشت پرواز ميكرد.فرياد زدم:
ــ برو گمـــــشوووووووو!!
سرمو اوردم پايين كه....كه ديدم ديگه خبري از اون دشت زيبا نيست!خبري از اون درختاي سر سبز نيست!ديگه اين
دشت بزرگ بوي زندگي نميداد!بوي مرگ ميداد!اب دهنمو قورت دادم،دوباره چهره اون مردان سياه پوش اومد توي ذهنم
و بعد تصوير مارگاريت با اون چشماي قرمز...ناخوداگاه دويدم..
صداي قهقهه اومد..يه قهقهه وجشتناك!صدا توي كل دشت پيچيد...گوشامو نگه داشتم تا بلكه نشنوم.ولي اينگار صدا از
توي ذهنم ميومد!ناخوداگاه فرياد زدم:
ــ چي از جوونم ميخواين؟؟؟؟؟!!
صداي خنده قطع شد.سكوت بدي توي دشت حاكم شد!وبعد از دقايقي صداي سرد و وحشتناكي رو كه متعلق به يه مرد
بود رو شنيدم:
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ــ جون تو.....
صدا تو كل دشت اكو شد.اعصبام خورد شد،دستمو از روي گوشم برداششتمو با عصبانيت فرياد زدم:
ــ هه...هركي هستي نميزارم دستت بهم برسه..چه برسه به جونم!
واينبار اين صداي خنده عصبي من بود كه كل دشت و پر ميكرد!صدا خشمگين شدو گفت:
ــ خواهيم ديد..آرتيميس!بزودي روز مرگت ميرسه!
عصباني تر شدمو گفتم :
ــ اصال تو كي هستي؟
و دوباره قهقهه!صداي خنده قطع شد و دوباره صداي مرد توي دشت پيچيد :
ــ بزودي مي فهمي...عجله نداشته باش!
فرياد زدم :
ــ خودت رو بهم نشون بده.
هيچ صداي نياومد .دوباره فرياد زدم و حرفم رو تكرار كردم ولي انگار كسي نبود!صداي قار قار كالغ توي دشت طنين
انداخت.كالغ درست جلوي پاي من نشست و با اون چشماي سياهش توي چشمام خيره شد! دودي سياه دور كاله پيچيد
و باعث شد نتونم كالغ رو ببينم.
كم كم دود محو شد و من تونستم مردي با رداي سياه رو تشخيص بدم.
سرش پايين بود ،چند قدم جلو رفتم و پرسيدم :
ــ تو كي هستي؟
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مرد سرش رو باال اورد .چشمام گرد شد؛ اب دهنم رو با ترس قورت دادم و چند قدم عقب رفتم كه پام به يه سنگ گير
كرد و روي زمين افتادم .مرد با اون لبخند كريه ش و چشم هاي قرمز و مشكيش جلوتر اومد و بعد دهنش رو باز كرد كه
دوباره صداي چند دقيقه پيش رو شنيدم :
ــ ديدي نمي توني هيچ كاري كني؟تو از اونچه من فكر مي كردم خيلي ضعيف تر هستي ،از ماريا بعيده!
پرسيدم :
ــ ماريا كيه؟
مرد خنده اي كرد و گفت :
ــ نمي شناسي؟پس بهتر شده ،بهتره خودت بفهمي خانوم كوچولو!
عصباني شدم ،از گفتن خانوم كوچولو متنفرم! از روي زمين بلند شدم و درست توي  5سانتي صورتش ايستادم ،با چشم
هايي كه مي دونستم سياه شده ،توي چشماي اون زل زدم و با نفرت گفتم :
ــ تو...حق نداري...به...من...بگي...خانوم كوچولو ...فهميدي؟
نفس هام به شماره افتاده بود .مرد بدون اين كه حركتي بكنه فقط بهم خيره شد و گفت :
ــ خيلي زود...در واقعيت هم رو مالقات مي كنيم،اون روز...روز مرگ توئه!
پس تا اون روز خوش بگذرون!
و بعد چند قدم عقب رفت.
داد زدم :
ــ تو كي هستي لعنتي؟
مرد همونطور كه عقب مي رفت ،فرياد زد :
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ــ مايك!
وبعد دوباره دود سياه اون رو دربرگرفت و كالغي از اون دود به پرواز دراومد و توي آسمون اوج گرفت.
از خواب پريدم ،نفس نفس مي زدم .لعنتي اين دشت ول كن نبود!اون مرد لعنتي مايك ،چقدر اسمش برام
اشناست!"مايك" اين اسم رو كجا شنيده بودم؟سرم رو به اطراف تكون دادم تا اين افكار مزاحم از مغزم به بيرون پرت
بشن .دستم رو روي پيشونيم كشيدم تا بتونم عرقي رو كه ناشي از اين خواب لعنتي بود ،پاك كنم.تازه چشمم به اتاق
افتاده بود ،صبح شده بود و نور افتاب اتاق رو روشن مي كرد .عجيب بود كه اين يخ ها اصالً اب نمي شدن!شونه اي باال
انداختم و به تخت نگاه كردم.ارميتا نبود .حتماً پيش ملكه رفته بود .از روي تخت بلند شدم و به طرف ميز ارايش رفتم و
روي صندلي يخي اش نشستم و مشغول شونه كردن موهام شدم .شونه رو سرجاش گذاشتم و از روي صندلي بلند شدم
و به طرف كمد لباسم رفتم و از توش يه تيشرت مشكي با يه جين قهوه اي در اوردم و پوشيدم .دستم رو توي جيبم فرو
كردم و از اتاق بيرون اومدم؛ به طرف اتاق ملكه قدم برداشتم.توي راه مدام به خوابم فكر مي كردم،به اينكه ماريا
كيه؟مايك!اين اسم خيلي برام اشنا بود"مايك" من اين اسم رو كجا شنيدم؟به اتاق ملكه رسيدم .دستم رو روي در
يخي اش گذاشتم و چند ضربه بهش وارد كردم و داخل شدم .ارميتا روي پاي ملكه نشسته بود و داشت باهاش حرف مي
زد .سرشون به طرف من برگشت.ملكه از جاش بلند شد و جلو اومد و گفت:
ــ خوشحالم كه حالت خوبه!
وبعد من رو در اغوشش گرفت .دستم رو دورش حلقه كردمو گفتم:
ــ منم خوشحالم كه كسي رو مثل شما دارم.
ملكه خنديد و ازم جدا شد.به ارميتا نگاه كردمو براش چشمك زدم و دستام رو براي اغوشش از هم باز كردم .دويد و
توي بغلم اومد .بعد از چند ثانيه از هم جدا شديم به طرف ميز صبحانه رفتيم .روي صندلي نشستم و به ملكه گفتم :
ــ شما هنوز صبحانه نخورديد؟
ملكه  :نه ما منتظر تو بوديم.
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لبخندي به اين مهربونيش زدم.مشغول خوردن شديم كه ياد حرفي افتادم .گفتم :
ــ ملكه...من از شما يه خواهشي دارم.
ملكه  :بگو ارتيميس.
با شك گفتم :
ــ من پيشنهاد فرمانده رو قبول كردم و مي خوام برم به ارتش.
سرفه ارميتا باعث شد نتونم ادامه حرفم رو بزنم.سرفه ش كه تموم شد به من نگاهي كرد و گفت :
ــ واقعاً؟
سرم رو تكون دادم كه سرش رو پايين انداخت .به ملكه نگاه كردم و ادامه دادم :
ــ از شما مي خوام كه اگه ميشه ،هفته اي يه بار ارميتا رو ببينم.
ملكه  :ولي ارتيميس ،اونجا همه اش توي تمرين و اموزش و جنگيدني،وقتي براي اين كار نداري.
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ شب ها چطور؟
ملكه  :شب ها خروج از سرباز خونه ممنوعه!
سرم رو پايين انداختم .يهو با فكر كه به ذهنم رسيد سرم رو باال اوردم و گفتم :
ــ مخفيانه ميام.
ملكه بهم نگاه كرد و گفت :
ــ خيلي خب،حاال كه اينقدر اصرار داري باشه.
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لبخندي زدم و به آرميتا نگاه كردم كه داشت با لبخند بهم نگاه مي كرد.
دوباره مشغول خوردن شديم.امروز بايد برم به چادر فرمانده تا بهش بگم.اوه ماوريس!بايد گردنبند رو به ماوريس بدم.
از ملكه پرسيدم :
ــ فرمانده هست؟
ملكه  :تا دو ساعت ديگه از شهر مياد.
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ شما مي دونيد مايك كيه؟
ملكه خيلي سريع سرش رو به طرف من چرخوند ،اونقدر سريع كه احساس كردم گردن من درد گرفت.با شك پرسيد :
ــ چطور؟
نمي دونم چرا نمي خواستم ملكه چيزي بفهمه!براي همين گفتم :
ــ اسمش رو يه بار از فرمانده شنيدم.
ملكه  :اهان...اون پادشاه شياطينه.
با چشمايي گرد شده به ملكه نگاه كردم و با لكنت گفتم :
ــ چـ...چي؟
ملكه  :پادشاه شياطين...اون ادم مرموز و بدي هستش و در حال حاضر...
بقيه حرفش رو متوجه نميشدم!يعني اون كسي كه من توي خوابم ديدم ،پادشاه شياطين بود؟يعني اون توي اينده من
هستش؟نه!چشمام رو بستم و سرم رو پايين انداختم كه صداي ارميتا رو شنيدم :
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ــ چيزي شده ارتيميس؟
سرم رو باال اوردم كه جيغ كشيد.متعجب گفتم :
ــ چي شده؟؟چرا جيغ كشيدي؟؟
ملكه:
ــ چشمات ارتيميس...سياه شده!
سرم رو پايين انداختم؛ از روي صندلي بلند شدم و به طرف در رفتم و گفتم :
ــ ممنون بابت صبحانه...خداحافظ.
و از اتاق بيرون رفتم.
طبق عادت ،دستم رو داخل جيب ام فرو كردم و به طرف محوطه قدم برداشتم.حاال ديگه راه رو مي دونستم .رفتم پشت
قصر كه به يه جاده باريك خاكي رسيدم .جاده رو گرفتم و رفتم داخل ،بعد از چند دقيقه راه رفتن به اون كاخ ساده چوبي
رسيدم .بوي خاك توي دماغم پيچيد .از بس توي فضاي يخي بودم اين فضاي جديد برام تازگي زيادي داشت! قدم هام
رو تند تر كردم .ديدم چند تا سرباز داشتن اينور مي اومدن .درحال خوش و بش كردن باهم بودن؛ با تعجب نگاهشون
كردم ،مگه اينا نبايد تمرين كنن؟چشم يكي از اون  5تا بهم افتاد .با تعجب بهم نگاه كرد ،جلو اومد و گفت :
ــ تو اينجا چيكار مي كني؟
خواستم جواب بدم كه دوستش خنديد و گفت :
ــ حتماً اومده نامزدش رو ببينه!
و بعد خودش و بقيه زدن زير خنده!
پوزخندي زدم و گفتم :
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ــ فكر نمي كردم چند تا بچه اينجا باشن!
باالخره دهن هاشون رو بستن .يه پسره مو مشكي گفت :
ــ من كه بچه اي نمي بينم،فكر كنم منظورت خودت بود ،اره؟
دوباره پوزخندي زدم .داشتم ميرفتم توي جلد بي رحم بودنم.گفتم :
ــ منظورم خيلي واضح بود!منظورم شما ها هستيد!
و بعد نگاه تحقير آميزي بهشون كردم؛ پسر مو طاليي خشمگين شد و جلو اومد ،با عصبانيت گفت :
ــ چي گفتي؟
پوفي كشيدم و گفتم :
ــ فكر كنم شنيدي...حاالم برو كنار كه كار دارم.
خواستم از كنارش رد بشم كه مچ دستم رو گرفت و گفت :
ــ ولي من با تو كار دارم.
قهقهه اي زدم و گفتم :
ــ گم شو اونور.
يهو عصباني شد و مچ دستم رو پيچوند ولي كوچك ترين دردي رو حس نكردم.خيلي تعجب كردم كه چرا دردم نگرفت
ولي سعي كردم تعجبم رو پنهان كنم .صداي فرياد فرمانده ،باعث شد لبخندي بزنم :
ــ هي پسر داري چيكار مي كني؟
پسر دستم رو ول كرد و كنار دوستاش ايستادن .فرمانده پيش من اومد و گفت :
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ــ آرتيميس حالت خوبه؟
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ اره فرمانده من حالم خوبه.
فرمانده رو به اون  5نفر كرد و با اخم گفت :
ــ شما به چه جرأتي قصد آسيب رسوندن به اين دختر رو داشتين؟
همون پسري كه دستم رو پيچونده بود ،من من كنان گفت :
ــ هـ...هيچي فرمانده...فقط...
فرمانده فرياد زد :
ــ ساكت پيتر!
بعد رو به من گفت :
ــ از پيتر شكايتي داري؟
به چشماي ملتمس اش نگاه كردم،در كمال بي رحمي گفتم :
ــ اره...اون سعي كرد به من اسيب بزنه بايد مجازات بشه!
فرمانده به پيتر نگاه كرد و گفت:
ــ ميري توي اهنگري و  6تا شمشير درست مي كني،فهميدي؟
پيتر با صداي لرزان گفت :
ــ بله.
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بعد نگاه پر نفرتي بهم انداخت و رفت.
يهو از كار خودم پشيمون شدم .من چطور اينقدر بي رحم شدم؟اصالً كجام بي رحم بود؟اون واقعاً مي خواست بهم
اسيب بزنه!تازه تحقيرم هم كرد!پس هيچ بي رحمي در كارنيست!
فرمانده  :ارتيميس بيا به چادر من.
بعد رو به اون چهار تا گفت :
ــ شما هم بريد سر تمرين.
اطاعتي گفتن و رفتن .فرمانده با لبخند گفت :
ــ دنبالم بيا.
سرم رو تكون دادم و دنبالش راه افتادم ولي تمام حواسم به درخت هاي سرسبز بلند و اون جنگل زيباي رو به روم بود.
خيلي دوست داشتم برم توش و قدم بزنم؛ داخل چادر فرمانده شديم ،اين بار خبري از جاستين نبود.روي صندلي نشستم
و همين كه فرمانده روي صندلي ش نشست بدون مقدمه گفتم :
ــ من فكر هام رو كردم.
فرمانده مشتاق نگام كرد و گفت :
ــ خب؟به چه نتيجه اي رسيدي؟
سرم رو پايين انداختم و گفتم :
ــ توي اين مدت خوب فكر كردم و تصميم گرفتم...
فرمانده  :خب؟
نفس عميقي كشيدم و خيره توي چشماي ابيش شدم و گفتم :
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ــ كه بيام اينجا و به عنوان اولين دختر توي ارتش باشم.
فرمانده با ذوق خنديد و گفت :
ــ عاليه...مي دونستم اين همه استعداد رو مي بيني و قبول مي كني.
وسط حرفش پريدم و گفتم :
ــ فقط يه شرطي داره!
فرمانده جدي زل زد توي چشمام و گفت :
ــ چه شرطي؟
گفتم :
ــ اينكه هر يكشنبه برم به قصر ملكه تا بتونم آرميتا رو ببينم.
فرمانده لبخندي زد و گفت :
ــ البته،يكشنبه موقع شب مي توني بري و به آرميتا سري بزني و باز برگردي.
لبخندي زدم و گفتم:
ــ ممنون،راستي من از كي بايد بيام؟
فرمانده  :فردا تمام لوازمي رو كه مي خواي جمع كن و بيا توي همين چادر تا بهت همه جا رو نشون بدم.
با ذوق گفتم :
ــ خيلي خوبه.
نمي تونستم انكار كنم كه از وارد شدن به ارتش ذوق زده نبودم!
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از روي صندلي بلند شدم وگفتم :
ــ من ديگه برم...خوشحال شدم ديدمتون.
فرمانده از جاش بلند شد و گفت :
ــ منم همي طور،فردا صبح مي بينمت!
سرم رو تكون دادم و با لبخند بيرون رفتم .به زمين تمرين نگاه كردم كه سرباز ها باهم درحال شمشير زني بودن.
چشمم به جنگل سرسبز خورد ،وسوسه شدم برم ببينم؛ به سمت جنگل قدم برداشتم ،از كنار زمين گذشتم و پام رو توي
جنگل گذاشتم .صداي پرنده هارو مي تونستم بشنوم.همه شون باهم داشتن مي خوندن درست شبيه يه سرود دسته
جمعي زيبا!
لبخندي زدم و قدم هام رو تند تر كردم.دستام رو از هم باز كردم و دور خودم چرخيدم.باد شروع به وزيدن كردن ،از
خوشحالي و ذوق جيغ كشيدم :
ــ يوهو...
با صداي رعدو برق با لذت چشمام رو بستم و دوباره صداي شكافته شدن آسمون رو شنيدم و در اخر نم نم بارون كه
احساسش مي كردم.با خوشحالي چشمام رو باز كردم .بارون خيلي شديد شده بود ،داشتم از صداي فرود اومدن بارون
روي خاك و برگ لذت مي بردم كه صداي قارقار كالغي رو باالي سرم شنيدم.تمام تنم خشك شد!درست مثل يه چوب و
صداي كالغ بود كه عين يه ناقوس مرگ توي گوشم تكرار مي شد.ضربان قلبم باال رفته بود و پاهام لرزش خفيفي
داشت ،اون كالغ نحس االن اينجاست! درست باالي سرم ،به باال نگاه كردم كه چشم كالغ به من افتاد.چشمي كه حاال
يه دونش سياه بود و يه دونه اش قرمز ،مايك ،پادشاه شياطين!با اين فكر شروع به دويدن به سمت ميدان تمرين كردم.
با تمام توانم زير اون بارون داشتم مي دويدم.قطره هاي بارون روي صورتم بودن و مدام جابه جا مي شدن .صداي رعد
و برق و صداي نحس كالغ با هم قاطي شده بود .ديگه توان دويدن نداشتم؛ نمي دونم چرا هرچي مي رفتم ،نمي
رسيدم!ايستادم و خم شدم ،دست هام رو روي زانوم گذاشتم و شروع كردم به تند تند نفس كشيدن .خداي من هنوز
هم روي سرم پرواز و قار قار مي كرد .عصباني شدم و ايستادم و فرياد زدم :
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ــ چي از جونم مي خواي لعنتي؟
ولي اون جوابش فقط يه قار قار نحس بود! دوباره فرياد زدم :
ــ برو گم شو
ولي اون همين طوري داشت روي سرم مي چرخيد ،انگار از بازي دادن من خوشش مي اومد؛ دوباره شروع كردم به
دويدن .تي شرتم خيس خيس بود ،موهام هم همين طور!مي تونستم قطره هاي بارونو روي كمرم حس كنم؛ به پشتم
نگاه كردم،لعنتي هنوز هم دنبالم بود .وقتي چشمم ميدون تمرين رو ديد ،انگار دوباره جون گرفته باشم شروع كردم به
دويدن و وقتي به ميدون تمرين رسيدم خودم رو روي خاك انداختم و دستام رو از هم باز كردم و نفس راحتي كشيدم.
اصال حواسم نبود كه سرباز ها دارن تمرين مي كنن .جاستين رو به همراه پنجاه تا سرباز باالي سرم ديدم.
جاستين  :ارتيميس...حالت خوبه؟اين چه وضعيتيه؟
رو زمين نشستم و خواستم به كالغ اشاره كنم كه ديدم نيست.فكم رو روي هم فشار دادم و توي يه حركت از جام بلند
شدم و گفتم :
ــ چيزي نيست...رفته بودم به جنگل...
جاستين فرياد كشيد :
ــ جنگل؟
متعجب بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ خب اره...مگه عيبي داره؟
جاستين خشمگين گفت :
ــ اون جنگل پر از موجودات عجيب و غريبه ،چطوري تونستي توش دووم بياري؟
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به چشماش زل زدم و گفتم :
ــ با دويدن...
تازه فهميدم چي گفتم!نبايد مي فهميد يه كالغ يا مايك من رو دنبال كرده!
جاستين  :دويدن؟ از دست چه موجودي فرار مي كردي؟
واي الن چي بهش بگم؟
صداي فرمانده اون لحظه حكم نجات من رو داشت :
ــ ارتيميس،حالت خوبه؟ چرا رنگت پريده؟
به فرمانده نگاه كردم و دستم رو توي جيب خيسم فرو كردم و گفتم :
ــ چيزي نيست.
و بعد بدون توجه به اون همه سربازو فرمانده و جاستين شروع به راه رفتن كردم.توي فكر اون كالغ يا مايك بودم.لعنتي
اول اومد توي خوابم و حاال اومد توي واقعيت!نكنه ،نكنه اون پري هاي دريايي هم يه روزي تبديل به واقعيت بشن؟سرم
رو به اطراف تكون دادم .سرباز هايي كه از كنارم رد مي شدن با تعجب به سر و وضعم نگاه مي كردن ولي من اصالً
حواسم به دنياي بيرون نبود .حواسم پي حرف هاي ماوريس بود كه مي گفت اگه تالش نكنم و اراده نداشته باشم ممكنه
همه اينا به واقعيت تبديل بشه!چشمام رو بستم و سعي كردم از فكر اينا بيرون بيام .االن بايد حمام كنم و برم توي اتاقم
و استراحت كنم .اين همه دويدن جون رو از پاهام گرفته بود .داخل راهرو شدم كه به انجي برخوردم.
انجي  :شما چرا اينجوري شديد؟؟
بي حوصله گفتم:
ــ انجي ،حموم كجاست؟
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انجي  :با من بيايد بهتون ميگم.
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ فقط صبر كن لباس هام رو بردارم.
توي اتاقم رفتيم و از توي كمد يه تاپ و يه شلوارك ارتشي برداشتم و به طرف حمام حركت كرديم .به يه در بزرگ يخي
رسيدم كه روش نوشته بود(female or male :موئنث يا مذكر).
انجي دستش رو روي موئنث گذاشت كه در باز شد و ما داخل حمام شديم .حمامي از جنس يخ ،تمام چيز ها از يخ بود!
توي حمام چند تا در داشت كه انجي من رو به طرف يكي از همون در ها برد كه در خودش باز شد و انجي گفت :
ــ بفرماييد داخل ،من بايد برم.
سرم رو براش تكون دادم و گفتم :
ــ باشه.
داخل شدم و در رو بستم .تازه چشمم به حمام افتاد .يه حمام مخصوص بزرگ ،چيزي حدود  150متر مي شد ،وسط
حمام يه استخر از جنس يخ بود كه توش هم پر از اب بود و ادم رو بدجوري وسوسه به داخلش پريدن ،مي كرد .روي
ديوار هم چندين حوله بود.لباس هام رو دراوردم و روي شاخه لباسي از جنس يخ آويزون كردم .رفتم روي يخ استخر
ايستادم؛ چشم هام رو بستم و با يه شيرجه بلند توي آب پريدم .سرماي اب كل بدنم رو در بر گرفت و ارامش عجيبي
بهم داد .دلم مي خواست همون زير بمونم ولي حيف كه نفس كم اوردم .به طرف باال شنا كردم و سرم رو از اب بيرون
آوردم و دستام رو به بدنه استخر چسبوندم و سرم رو هم تكيه دادم؛ چشم هام رو بستم و به بارون امروز فكر كردم .با
ياد مايك سريع بازشون كردم و زير لب گفتم :
ــ لعنت به تو.
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مشغول شستن خودم شدم .وقتي شستنم تموم شد با حوله خودم رو خشك كرم و لباس هام رو پوشيدم و از حموم
بيرون اومدم و به سمت اتاقم پرواز كردم .به اتاقم رسيدم ،ديدم كه ارميتا نيست .داخل اتاق شدم و پنجره رو باز
كردم.هنوز باون مي اومد ،خيلي بارون رو دوست دارم؛ به عالوه برف! صداي انجي من رو از خياالتم بيرون آورد :
ــ براتون ناهار اوردم.
بهش نگاه كردم و لبخندي زدم و گفتم :
ــ ممنون انجي!
لبخندي زد و رفت .سيني بزرگ ناهار رو روي ميز ناهار خوري گذاشتم و مشغول خوردن شدم و زير لب گفتم :
ــ اوممم..چقدر خوش مزه ست...دستت درد نكنه مارگاريت!
با به ياد آوردن مارگاريت خنده بلندي كردم .نمي دونم من چرا جديداً اينقدر بي رحم شدم!دوباره مشغول خوردن شدم.
وقتي غذام تموم شد در باز شد و يكي داخل اومد .فكر كردم انجيه ،براي همين گفتم :
ــ واي انجي خيلي خوشمزه بودن! تا به حال غذا به اين خوشمزگي نخورده بودم!
ولي باز هم صدايي نياومد.نمي دونم چرا يه لحظه احساس كردم مايك پشتمه ولي به جاش صداي كسي رو شنيدم كه
دو هفته منتظرش بودم :
ــ حتي بيشتر از اون مرغ؟
اولش يخ شدم ولي بعد سريع از جام بلندشدم و به اتريس نگاه كردم و با ناباوري زمزمه كردم :
ــ اتريس!
لبخندي بهم زد ،بغلش كردم .دست هاش رو دورم حلقه كرد و گفت :
ــ مثل اينكه خيلي دلت برام تنگ شده بود ،اره؟
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از بغلش بيرون اومدم و مشتي به بازوش زدم و گفتم :
ــ اخه تو مثالً جني! نمي توني دو دقيقه غيب شي بياي اينجا!
دوباره لبخندي زد و گفت :
ــ اخه كار هاي قصر خيلي طول كشيد...توكه خودت اون روز اونجا بودي و ديدي چه باليي سر قصر اومد...نصف قصر
فرو ريخته.
روي تخت نشستم و گفتم :
ــ من كه خيلي راضيم از ريختن اون قصر وگرنه االن سرم رو كنده بودي!
ارتيس خنديد و گفت :
ــ اگر هم نمي ريخت من اينكارو نمي كردم.
متعجب بهش خيره شدم و گفتم :
ــ واقعاً؟
اتريس  :درسته،من اين كار رو نمي كردم ،در عوض خيلي راحت عاليجناب رو راضي مي كردم كه از تو بگذره و منم تو رو
به زمين برمي گردوندم.
سريع گفتم  :اي كاش قصر خراب نمي شد.
با اين حرف من صداي قهقهه اش كل اتاق رو در بر گرفت.تيز بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ چرا مي خندي؟
اتريس  :اخه تازه داشتي مي گفتي خوب شد كه قصر خراب شد ولي االن ميگي اي كاش خراب نمي شد.
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صداي بلند رعد و برق باعث شد نتونه حرفش رو بزنه ،باد وحشيانه به داخل اتاق اومد و باعث شد موهاي من
توي صورتم بياد،موهام رو كنار زدم و بلند شدم و پنجره رو بستم و دوباره روي تخت نشستم .به اتريس گفتم :
ــ عجب رعد و برقي هست!
اتريس  :اره..تا به حال همچين رعد و برقي رو نديده بودم!
بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ اتريس؟
اتريس  :بله؟
نمي دونم گفتنش درست بود يا نه ولي عزمم رو جذم كردم و گفتم :
ــ تو كي قدرتت كامل ميشه؟
اتريس از حرفم جا خورد و گفت :
ــ تو درمورد قدرتم مي دونستي؟
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ آره ،ملكه بهم گفته بود.
اتريس سرش رو پايين انداخت و گفت :
ــ ولي من اين موضوع رو تا به حال به هيچ كس نگفته بودم و نخواهم گفت!
كنجكاو شده بودم كه بدونم؛ براي همين گفتم :
ــ بگو ديگه...اخه مي خوام بدونم كي قدرتت كامل ميشه كه بتوني من رو به زمين ببري!
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اتريس جلو اومد ،دستم رو توي دستش گرفت و گفت :
ــ اگه بگم به كسي نميگي ارتيميس؟
متعجب گفتم :
ــ نه..ولي اخه تو چرا اينجوري مي كني؟
اتريس  :چون شياطين مي خوان همين رو بدونن و اگه بفهمن از قدرت من براي رفتن به زمين و نابودي اون استفاده مي
كنن.
نا بودي زمين؟اخمي كردم و جدي گفتم :
ــ من يه زميني هستم و هيچ وقت راضي به آسيب ديدن جايي كه توش زندگي كردم نميشم.
اتريس كه فهميده بود راز دار خوبيم ،گفت :
ــ يه سال ديگه!
ناليدم :
ــ يه سال؟خداي من!
وبعد سرم رو توي دستام گرفتم و چشمام رو بستم .يه سال؟ اين خيلي برام زياد بود .شايد توي اين مدت به اين دنيا
عادت كنم و رفتن از اينجا برام سخت بشه!صداي اتريس باعث شد بهش نگاه كنم :
ــ ناراحت نباش ،معلوم نيست سرنوشت تا اون موقع برامون چي رو رقم بزنه!
تازه به ياد خوندن ذهن اتريس افتادم .با اخم بهش نگاه كردم و گفتم :
ــ ديگه نبايد ذهن من رو بخوني.
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اتريس  :گفتم دست خودم نيست!
گفتم :
ــ خب يه كاري كن نشنوي ديگه!
اتريس شونه اي باال انداخت و گفت :
ــ مگه اينكه من گوش نداشته باشم.
لبخندي زدم و گفتم :
ــ چرا كه نه؟همونطور كه مي خواستي سر من رو جدا كني ،گوش هاي خودتم جدا كن...چطوره؟
اتريس اخمي كرد و گفت :
ــ شوخيه جالبي نبود!
با اين قيافه اخموش شبيه بچه هاي تخس شده بود .يه دفعه زدم زير خنده.
اتريس با لبخند گفت :
ــ اينجا با كيا اشنا شدي؟
خنده ام رو جمع كردم و گفتم :
ــ با ملكه...با ارميتا...با فرمانده....با جاستين....
اتريس  :با فرمانده؟
سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ اره مرد خيلي خوبيه...بر خالف جاستين اصالً بد اخالق نيست.
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اتريس  :ولي جاستين هم فرمانده اليقي هستش ،اون تا به حال دو بار جون ملكه رو نجات داده.
بهت زده گفتم :
ــ واقعاً؟
سرش رو تكون داد و گفت :
ــ تو جاستين رو از كجا مي شناسي؟
گفتم :
ــ خب وقتي كه رفتم توي چادر فرمانده اون رو ديدم.
اتريس  :فرمانده بهت چي گفت؟
گفتم :
ــ گفت كه برم توي ارتش كار كنم و به عنوان اولين دختر مبارز باشم.
اتريس بهت زده گفت :
ــ واقعاً؟
سرم رو تكون دادم كه گفت :
ــ چي در تو ديد؟
سر در گم گفتم :
ــ منظورت چيه؟
اتريس  :يعني تو چه كاري جلوش انجام دادي كه ديد به درد ارتش مي خوري.
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سرم رو تكون دادم و گفتم :
ــ اهان...خب ما يه روز رفته بوديم به جنگل كه يه عده مرد سياه پوش بهمون حمله كردن...من هم چون هنر هاي رزميم
خيلي خوب بود همراه با سربازا مشغول جنگ شدم و من تونستم فرماندشون رو مغلوب كنم.
اتريس با تحسين نگاهم كرد و گفت:
ــ دختر جنگجو ،شجاع و باهوش و البته زيبايي هستي!
گفتم :
ــ توهم،اشراف زاده...نامرئي...چاپلوس و با نمك هستي!
اتريس اخمي كرد و گفت :
ــ من كجام چاپلوسه؟
گفتم :
ــ همين االن داشتي چاپلوسي مي كردي!
خنديد و گفت :
ــ تيز هم هستي!
منم گفتم :
ــ ادم شناس هم هستي.
اتريس  :دانشمند هم هستي.
گفتم :
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ــ فضول هم هستي!
اتريس  :تسليم ،من كم آوردم!
خنديدمو گفتم:
ــ من بردم...بايد بهم جايزه بدي!
اتريس:
ــ خبيث!
با اين حرفش بيشتر خنديدم و گفتم:
ــ خب جايزه من چيه؟؟
اتريس:
ــ اومممم...نميدونم..تو چي دوست داري؟
اهي كشيدمو گفتم:
ــ اينكه برگردم زمين..
اتريس:
ــ خب اين جايزت!
با چشمايي كه از خوشحالي برق ميزد گفتم:
ــ ميتوني منو ببري؟؟
اتريس در حالي كه از خنده سرخ شده بود گفت:
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ــ يه سال ديگه اره...ميبرمت...
وشروع كرد به خنديدن.اخمي كردمو روي تخت دراز كشدم و گفتم:
ــ خندت تموم شددددد؟؟
اتريس با صدايي كه ته مانده خنده توش بود گفت:
ــ اره...اي واي!
گفتم:
ــ ها؟؟
اتريس:
ــ از دست تو...ملكه گفته بود بهت بگم بياي بريم بيرون هوا خوري!
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ تو اين هوا؟
اتريس:
ــ اره ولي يه جايي هست اونجا سقف داره روي سرمون هم بارون نمياد..حاال پاشو بريم كه خيلي ديره...
سرمو تكون دادمو از جام بلند شدمو از توي كمد يه تيشرت سياه و سه جين سياه همراه با يه پالتوي بازم سياه
دراوردم...رنگ سياهو دوست داشتم...براي من مثل يه ارامبخش بود..اتريس بهم نگاه كردو گفت:
ــ چرا سياه؟
شونه اي باال انداختمو گفتم:
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ــ خب دوست دارم..حاالم برو بيرون ميخوام لباس عوض كنم..
سري تكون دادو رفت..منم سريع لباسامو عوش كردم ولي دلم نيومد پالتو رو بپوشم...اخهمن خيلي بارونو دوست دارم و
هميشه هم دلم ميخواد حسش كنم..براي همين پالتو رو روي تخت انداختمو از اتاق بيرون اومدم..اتريس با تعجب گفت:
ــ پالتوت كوش؟
گفتم:
ــ گذاشتمش تو...دلم ميخواد از اين هواي خوب لذت ببرم..
اتريس لبخندي زدو گفت:
ــ دختره عجيب!
خنديدمو گفتم:
ــ اتريس فضول...راه بيفتيم ديگه..
با چهره هايي خندو به بيرون از قصر داخل محوطه رفتيم...بارون هنوز ميباريد...حتي شديد تر از قبل!رعدو برق اسمون رو
ميشكافت و خودشو به رخ همه ميكشيد..باالخره رسديدم .يه ميز برگ و باريكي داخل محوطه بود و يه سقف عجيب
يخي هم داشت...روي صندلي نشتيم...اتريس كنار من نشست..ملكه و فرمانده و ارميتا و حتي جاستين هم بودن!ملكه با
لبخند به اتريس نگاه كردو گفت:
ــ مثل اينكه خيلي باهم صميمي هستيد..
اتريس لبخندي زدو گفت:
ــ درسته.
گفتم:
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ــ اولش ميخواست سر من و قطع كنه ولي االن شده دوست صميمي من!
همه با تعجب نگامو كردن كه اتريس خنديدو گفت:
ــ راست ميگه...ولي اون روز همون روزي بود شياطين حمله كردن و ارتيميس تونست جون سالم به در ببره.
فرمانده با تعجب گفت:
ــ واقعاً؟؟؟
سري تكون دادمو گفتم:
ــ اره...همش فكر ميكردم االن ميميرم!
اتريس ناگهان قهقهه اي زد.جاستين با تعجب گفت:
ــ به چي ميخندين؟
اتريس كه خندش بند اومد گفت:
ــ به ماجرايي كه براي ما اتفاق افتاد!
با تعجب گفتم:
ــ چه ماجرايي؟؟
اتريس:
ــ مرغ!
با به ياد اوردن اون خنده اي كردم..يادش بخير چقدر او شياطين و اذيت كردم..ارميتا كنجكاو گفت:
ــ مرغ ؟
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من و اتريس ماجرا رو براي همه تعريف كرديم..همه داشتن ميخنديدن...كمي كه گذشت ملكه گفت:
ــ چه خبر از امپراطور مورگان؟
اتريس:
ــ حال ايشون خوبه.
فرمانده:
ــ اجنه ها چطورن؟
اتريس:
ــ بعضي هاشون توسط مايك گروگان گرفته شدن و بقيه هم توي خونه هاشونن.
فرمانده:
ــ خيلي خوشحالم كه تونستي اوضاع رو آروم كني.
اتريس:
ــ ممنون...شنيدم يه گروهي بهتون حمله كرده بود درسته؟
فرمانده:
ــ اره،بايد از ارتيميس ممنون باشيم..اون دختر شجاعيه!
اتريس بهم نگاه كردو گفت:
ــ درسته..راستي ارتيميس تو اينجا چيكار ميكني؟؟
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اصالً حواسم پي حرفاشون نبود...مايك....مايك....مايك...لعنت به و كه هميشه خرابي به بار مياري!با صداي اتريس به
خودم اومدم:
ــ ارتيميس معلوم هست كجايي؟؟
بهش با حالتي گنگ نگاش كردمو گفتم:
ــ ها؟...اينجام ديگه!
اتريس خنده اي كردو گفت:
ــ حواس پرت!
واي نكنه ذهنمو خوند؟اي كاش ذهنم براش قفل شه و نتونه بخونه!اين اولين باريه كه رسماً خودم اينو واستم تا ذهنم در
مقابلش قفل شه..توي اين مدتم چون بهش اطمينان داشتم هيچ عكس و العملي نشون ندادم..من و بگون فكر كردم
واقعاً ذهنم به حرف من گوش ميده!لبخندي از اين فمر اومد روي لبم.اتريس و بقيه مشغول صحبت شدن....منم سرم
پايين بودو بي توجه به اتريس به مايك فكر ميكردم.دستمو مشت كردم...طبق گفته اتريس چند نفرو زنداني هم
كرده...معلومه بايد بعضي هاشونم كشته باشه..اون مايكي كه من ديدم اين كارا براش چيزي نيست!ولي اگه اون همه رو
هم بكشه و نابود كنه ،نميذارم منو نابود كنه..بايد به حرف ماوريس گوش بدم..اصالً شايد تونستم خودم نابودش
ميكنم...اره من ميتونم ..من تونستم اون فرمانده سياه پوشارو نابود كنم پس مايكم ميتونم نابود كنم.
يه لحظه به خودم اومدم...چجوري؟من چه جوري ميتونم مايك و نابود كنم؟؟هه!من! من يه دختر در مقابل يه مرد!اونم نه
هر مردي..مايك!اون ميتونه به كالغ تبديل بشه..اون اين قدرتو داره و معلوم نيست كه چه قدرت هاي ديگه اي داشته
باشه كه من هيچي ازشون نميدونم...حرفهاي ماوريس توي گوشم زنگ زد...منكه نميدونم قراره چه اتفاقي برام در آينده
بيوفته...ولي هرچي هست من آمادم..هرچي...با حرف اتريس سرمو باال اوردم:
ــ خيلي تو فكري؟؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
Page 206

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ تو كه ميدوني توي چه فكريم...
اتريس:
ــ شب كه شد بيا كنار بركه نقره اي اونجا بهت يه چيزي رو ميگم.
متعجب گفتم:
ــ بركه نقره اي كجاست؟؟
اتريس:
ــ كنار قصر يه بركه كوچيك قشنگ هست..اون اسمش بركه نقره ايه!
اها...شايد داشت همون بركه اي رو ميگفت كه هميشه ميرفتم اونجا..ولي من بايد گردنبند رو به ماوريس بدم...خواستم
بگم نه كه انجي اومد و همراهش چندتا نديمه ديگه كه با غذا ها رو روي ميز پخش كردن...شام؟به آسمون نگاه كردم
شب شده بود و ماه درخشان تر و زيبا تر از هميشه!معلومه خيلي توي فكر بودم كه زمان و نفهميدم.اتريس با ارنجش زد
تو پهلومو گفت:
ــ اونجارو نگاه!
به جايي كه اشاره كرده بود نگاه كردمو گفتم:
ــ چرا مرغ و بهم نشون ميدي؟؟
اتريس:
ــ به نظرت اين مرغ بيشتر ميچسبه يا اون مرغي كه وقتي اسير بوديم خورديم؟
با خنده گفتم:
ــ خب معلومه...اون مرغ بيشتر ميچسبيد چون اذيت كردن شياطين و يه روز به غذا نخوردن و به همراه داشت..
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اتريسم خنديد..اضافه كردم:
ــ واقعاً آشپزاي ماهري بودن!
اتريس شروع كرد به بلند خنديدن...از خنده اونم منم خندم گرفت..جمع ساكت شد كه ملكه گفت:
ــ چرا شما دوتا اينقدر امروز ميخندين؟؟
بين خنده هام گفتم:
ــ ياد خاطراتمون افتاديم..
وبعد با به ياد آوردن اذيت كردن اون شياطين و سنگ انداخت بهشون خندم باال تر رفت...همين طور اتريس...
فرمانده گفت:
ــ اتريس تا به حال نديدم با كسي اينقدر صميمي باشي....
اتريس بهم نگاه كردو گفت:
ــ اخه ارتيميس فرق داره!
هممون بهش نگاه كرديم ت حرفشو بزنه كه گفت:
ــ من هميشه ارزوي يه خواهرو داشتم...حاال ارتيميس جاي اونو برام پر كرده..
بعد بهم نگاه كرد..بادقت به چشماش نگاه كردم..نميدونم چرا حس كردم داره دروغ ميگه!!ميتونستم اينو به راحتي از
چشماش بخونم..مشغول خوردن غذا شديم..چشمم افتاد به اون نوشيدني رنگي..ولي دستم نميرسيد بهش..به اتريس
گفتم:
ــ ميشه اون نوشيدني رو بدي؟
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اتريس لبخندي زدو گفت:
ــ البته!
وبعد دست دراز كردو نوشيدني رو برام توي جام ريخت و داد به دستم..با قدرداني نگاش كردمو گفتم:
ــ ممنون.
اتريس برام يه چشمك زد كه لبخندم وسيع تر شد..يه لحظه احساس كردم مثل پسراي تو زمين..هر چند قيافشم عين
اونا بود و منتها زيبا تر و جذاب تر.جامو سركشيدم..انرژي بدنم دوبرابر شد...جامو پايين گذاشتم.
بعد از اينكه شام تموم شد هم رفتن تا به كار هاي خودشون برسن..آرميتا هم رفت تا پيش ملكه بخوابه..داشتم ميرفتم
توي اتاقم كه اتريس گفت:
ــ نيمه شب..يادت نره.
سرمو تكون دادمو به اتاقم رفتم و لباس خواب سفيد و بلندمو پوشيدم...پنجره رو باز كردم..بارون بند اومده بود...همين
كه پنجره رو باز كردم باد سرد صورتمو نوازش كرد..به آسمون نگاه كردم..به ماه خيره شدم..لبخندي زدم و چشمامو
بستم سعي كردم به چيزاي خوب فكر كنم كه صداي كالغي من و از جا پروند!سريع چشمامو باز كردمو به مايك كه توي
كالبد كالغ رفته بود نگاه كردم...با اون چشماي سياه و قرمزش بيش از حد ترسناك شده بود!سريع پنجره رو بستم و
خودمو روي تخت انداختم...مثال بايد باهاش ميجنگيدم...چه اعتماد به نفس بيخودي داشتم...چشمامو بستم و تمام
شجاعتمو جمع كردم....بايد از همين حاال قوي شم..سريع پنجره رو باز كردم كه مايك اومد داخل..دوباره دود دورش
پيچيدو تبديل شد به همون مرد منفور!با نفرت بهش زل زدمو گفتم:
ــ تو لعنتي اينجا چيكار ميكني؟
لبخند كريحي زدو جلوتر اومد و گفت:
ــ خودت پنجره رو باز كردي!
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به دروغ گرفتم:
ــ ميخواستم ببينم رفتي يانه!
خنده اي كردو اومد جلوتر..عقب رفتم..با چشمام دنبال چيزي ميگشتم تا بتونم از خودم دفاع كنم ولي هيچي نبود!
وقتي خوردم به ديوار يخي ناخوداگاه چشمامو بستم...صداي قدماش بهم فهموند كه داره مياد جلوتر..
وقتي نفساش به صورتم خورد صورتم از انزجاز جمع شد..چشمامو باز كردم كه دوتا چشم سياه و قرمز جلوي چشمم
ديدم..هلش دادم ولي قدمي جابه جا نشد!گفتم:
ــ گمشو از اينجا حروم زاده!
يهو صورتش قرمز شد.بادستاش گردنمو گرفتمو فشارش داد...پاهام چند سانت از روي زمين فاصله گرفت...دستمو روي
دستاش گذاشتم تا بتونم برشون دارم ولي بيفايده بود...به خر خر افتاده بودم...دلم نميخواست بهش التماس كنم..تمام
نفرتو ريختم توي چشمامو وزل زدم توي چشماش!از عصبانيت قرمز شده بود..پوزخندي زدمو بريده بريده گفتم:
ــ تو...يه..عو..عوضي هستي!
يهو ولم كرد..افتادم روي زمين...شروع كردم به سرفه كردن...گلومو ماساژ دادم كه صداي لعنتيشو شنيدم:
ــ ميرم اما دست از سرت برت نميدارم...
بهم نگاه كردو گفت:
ــ منتظر مرگت باش........آرتيميس!
وبعد تبديل به كالغ شد و به بيرون پرواز كرد...با تنفر گفتم:
ــ شايد اون روز همه چي معكوس بشه....مايك!
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حاال ديگه مطمئن بودم..شده جونمم بدم بايد اون لعنتي رو نابود كنم....بايد!از جام بلند شدم و روي تخت
نشستم...حدود يه ساعت نشستم كه به ياد حرف اتريس افتادم..نيمه شب! از روي تخت بلند شدمو به طرف بركه نقره
اي رفتم..بدون اينكه لباسمو عوض كنم..شايد اب بتونه از گرماي بدنم كم كنه..به بركه كه رسيدم روي زمين نشستمو
صورتمو آب زدم.
پاهامو توي شكمم جمع كردمو به ماه توي آب زل زدم.يعني آتريس ژي ميخواس بهم بگه؟ براي چي من و آورد به
اينجا؟چرا احساس كردم داره دروغ ميگه؟؟شونه اي باال انداختمو توي دلم گفتم:
ــ حتماً كار مهمي داشته!
وبا اين حرف خودمو قانع كردم...دستي رو شونم نشست.سرمو برگردوندم كه آتريسو ديدم داره با لبخند بهم نگاه
ميكنه.كنارم نشست و گفت:
ــ اولين باره تو رو توي اين لباس ميبينم..زيبا شدي!
هيچ حسي بهم دست نداد..درعوض توي چشماي اتريس پر بود از حساي عجيب غريب.بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ ممنون.

و در ادامه گفتم:
ــ چيكارم داشتي آتريس؟
اتريس خيره شد توي چشمامو گفت:
ــ اومدم تا جواب سوالتو بهت بدم.
گفتم:
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ــ كدوم سوال؟
اتريس:
ــ همون سوالي كه سر ميز شام پرسيدي.
يكم فكر كردم...سر ميز شام ..اوه اره!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خب بگو!
اتريس:
ــ تا به حال همچين چيزي برام پيش نيومده بود..
سوالي نگاش كردم و گفتم:
ــ چه چيزي؟
اتريس:
ــ يه چيز خيلي عجيب كه به تو مربوطه!
تنم يخ كرد! نكنه ذهنمو خونده باشه؟آب دهنمو با ترس قورت دادمو گفتم:
ــ چي؟
اتريس خيره شد توي چشمام و گفت:
ــ اينكه من نميتونم ديگه ذهن تورو بخونم.
متعجب بهش زل زدم! هم خوشحال بودم هم متعجب! براي چي نميتونه؟سوالمو گفتم:
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ــ آخه براي چي؟
اتريس شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ نميدونم..من حتي ميتونم ذهن الهه هارو هم بخونم ولي ديگه نميتونم ذهن تورو بخونم..يه سدي داره كه
نميزاره...عين يه حفاظ شديد ذهني كه تا به حال توي هيچ كس نديدم به جزء تو!
به هر كلمش چشمام بزرگتر ميشد!نكنه واقعاً ذهنم حرفمو گوش داده؟اين واقعاً مسخرست!تا به حال همچين چيزي
اثبات نشده...اونوقت چجوري من تونستم؟اونم فقط با يه فكر كردن!خيلي عجيبه!ولي خوب شد..ديگه نگران نيستم كه
اتريس ميتونه ذهنمو بخونه يانه!لبخندي زدمو گفتم:
ــ چه خوب!
اتريس:
ــ خوش به حالت ارتيميس...هيشكي نميتون بفهمه چي تو ذهنته!
لبخندم بزرگ تر شد .درست ميگفت..هيچكس نميتونه! با صداي اتريس از خياالت دراومدم:
ــ اين چيه؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ چي رو ميگي؟
اتريس به گردنبندم اشاره كرد.بيشتر از هميشه ميدرخشيد ....شايد كار گردنبند بوده شايدم كار خودم..بهتره از ماوريس
بپرسم...اره اين بهترين راهه! با اينكه از دروغ بدم ميومد ولي به ناچار گفتم:
ــ خب..اينو يكي بهم هديه داده!
اتريس:
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ــ قشنگه و زيبا!كي اينو بهت داده؟
بازم يه دروغه ديگه..گفتم:
ــ يه دوست.
سرشو تكون داد .زيادم دروغ نشده بود..ماوريس هم دوستم بود هم اينكه اين گردنبندو بهم داده بود! يه لحظه ياد اون
پسره الل افتادم كه زبونشو از دهنش كشيده بودن بيرون..پرسيدم:
ــ اتريس...بقيه گروگانا چيشدن؟
اتريس:
ــ كدوم گروگانا؟
گفتم:
ــ وقتي كه شياطين مارو دستگير كردن يه دختر و يه پسر بودن...اونارو ميگم.
اتريس:
ــ دختر كه رفته به سرزمين ارواح و اون پسره رو هم فرستاديم به زمين.
خوشحال شدمو گفتم:
ــ چه خوب ،براش خوشحالم...
اتريس:
ــ منم همين طور...زياد با كشت و كشتار موافق نيستم ...ولي به خاطر جناب مورگان مجبورم!
سري تكون دادم...دعا ميكردم كه بره چون بايد اين گردنبند رو ميدادم به ماوريس..بعد از نيم ساعت بلند شدو گفت:
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ــ من حرفامو بهت زدم....تا يه هفته هم اينجام.
با ذوق بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ چه خوب!
وبعد باهاش خدافظي كردم.دوباره نشستمو به ماوريس فكر كردم..دوباره صداي زوزش توي گوشم پيچيد وبعد سردي
نفساش!گفتم:
ــ بيا جلو تر.
اومد جلوم و نشست و گفت:
ــ تصميمتو گرفتي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ هم دلم راضيه هم عقلم..
ماوريس سرشو انداخت پايين .گفتم:
ــ ماوريس..يه سوالي داشتم!
سرشو باال آوردو گفت:
ــ چه سوالي؟
گفتم:
ــ اتريس بهم گفت نميتونه ديگه ذهنمو بخونه...به خاطر خودمه يا اين گردنبند؟
ماوريس:
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ــ به خاطر خودته...تو از ذهنت اينو خواستي و اونم عمل كرد.
متعجب گفتم:
ــ ولي اين علمي نيست!
ماوريس:
ــ توي اين دنيا هيچي از روي علم نيست،به جزء وجود افراد و جانوران.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ عجيبه!
ماوريس:
ــ درسته..ولي نميشه گفت هيچي از روي علم نيست..درواقع بيشتر چيزا...مثل حرف زدن من يا دستور تو به ذهنت و
خوندن افكار توسط اتريس..
سرمو تكون دادم و به گردنبند نگاه كردمو گفتم:
ــ نميشه به اينم دستور داد؟
ماوريس:
ــ شايد...
گفتم:
ــ بهش عادت كردم...دوسش دارم..حتي اگه ازم محافظت نكنه!
ماوريس:
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ــ بهش بگو...بگو كه از كار بيوفته..
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ چجوري؟
ماوريس:
ـ كافيه چشماتو ببندي و حرفاتو توي ذهنت بهش بگي...
گفتم:
ــ ميشه؟
ماوريس:
ـ براي تو آره.
يه تا ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ چرا من؟
ماوريس:
ــ چون تو صاحبشي.
سرمو تكون دادمو چشمامو بستم...خنكي بادو روي پوستم حس كردم..توي ذهنم زمزمه كردم " خاموش شو ..احتياجي
به محافظت از من نيست..خاموش شو "..تمام حرفها و كلمه ها به طور خودكاراومد توي ذهنم..دست خودم نبود..انگار
ذهنم خودش اينارو ميگفت.چشمامو باز كردمو به گردنبند نگاه كردم...ديگه نوري نداشت!هيچ نوري! نا خوداگاه دلم
گرفت! ماوريس:
ــ از چيزي كه فكر ميكردم خيلي بهتر بودي!
Page 217

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

گفتم:
ــ منظورت چيه؟
ماوريس:
ــ خيلي خوب تونستي ارتباط برقرار كني..تو اولين كسي هستي كه تونسته به اين گردنبند دستور بده حتي من و هم
نتونسته بودم با اينكه حدود بيست هزار سال گردنم بود!
بيست هزار سااااال؟؟؟اون حتي عمرش از الهه هاهم بيشتر بود!
چهره سواليمو كه ديد گفت:
ــ من بيست هزار سال پيش توسط يه الهه نجات پيدا كردم..اون اين گردنبند و بهم دادو گفت كه هميشه گردنم باشه
تا صاحب اصليش بياد...
چشمامو تنگ كردمو پرسيدم:
ــ اون الهه كي بود؟
ماوريس چشماشو بهم دوخت و بي حرف بهم زل زد،انگار ميخواست از طريق چشماش چيزي رو بهم بگه!سوالمو دوباره
پرسيدم:
ــ اون الهه كي بود ماوريس؟
ماوريس:
ــ كسي كه بزودي ميبنيش!
كالفه گفتم:
ــ يعني چي ماوريس؟؟؟ من هر بار سوالي درمورد يكي ميپرسم تو ميگي بزودي!
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ماوريس:
ــ چون همه اينها توي آينده تو هستند!
متعجب گفتم:
ــ واقعاً؟
ماوريس:
ــ واقعاً.
سرمو تكون دادمو ناخوداگاه پرسيدم:
ــ تو هافمن و ديدي؟؟
ماوريس:
ــ اره.
گفتم:
ــ چه جور ادميه؟
ماوريس:
ــ به ياد داشته باش ارتيميس..هر حرفي كه بين من و تو رد و بدل ميشه نبايد به گوش كسي برسه،متوجه اي؟
سرمو قاطعانه تكون دادم كه ماوريس گفت:
ــ اون مرد عجيبيه! يه جادوگري كه همه راز هارو ميدونه.
پرسيدم:
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ــ به جزء تو و هافمن باز چه كسي همه راز هاي اين سرزمين رو ميدونه؟
ماوريس:
ــ من از راز هاي همه سرزمين مطلع نيستم!
متعجب گفتم:
ــ ولي اخه چطور؟ خودتن به من گفتي!
ماوريس:
ــ اون زمان آره ،چون تازه با تو اشنا شده بودم و بايد راز داريت رو ميسنجيدم  ،حاال كه فهميدم راز دار خوبي هستي
ميتونم بهت بگم.
مشتاق نگاش كردم.نگاه مشتاق من و كه ديد گفت:
ــ فقط دو نفر هستند كه از تمام راز ها مطلع اند..
با لحن مشتاقي گفتم:
ــ اوليش كه هافمنه دوميش چه كسيه؟
ماوريس با يه پرش رفت روي تخت سنگ نشست و گفت:
ــ الهه اي كه من و نجات داد.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ ماوريس ميخوام يه چيزي رو بهت بگم كه تا به حال به كسي نگفتم.
ماوريس چشماشو تنگ كردو گفت:
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ــ چه چيزي ارتيميس؟
گفتم:
ــ درمورد مايك هستش!
تيز بهم نگاه كردو گفت:
ــ خب؟
نفس عميقي كشيدمو گفتم:
ــ از چند روز پيش خواب هاي من شروع شد...خواب هايي كه يه دونشو برات تعريف كردم....حاال مايك واقعاً به
دنبالمه....هرجا ميرم مثل يه كالغ دنبالم مياد و نحسي رو به همراه مياره...نميدونم چيكار كنم! امشبم اومده بود بيرون
پنجره اتاقم..منم براي اينكه خودمو براي ايندم اماده كنمو قوي باشم پنجره رو باز كردم و اون اومد داخل و نزديك بود
خفم كنه كه گذاشت و رفت!
ماوريس با تحسين بهم نگاه كردو گفت:
ــ ميدونستم تو صاحب اين گردنبندي! واقعاً شايستگي اينو داري!
متعجب بهش خيره شدمو گفتم:
ــ درمورد چي حرف ميزني؟
ماوريس:
ــ حتي الهه ها هم از خطر دوري ميكنن ولي تو خودتو به آغوش خطر سپردي و تونستي جون سالم به در ببري.
از تعريفش خوشحال شدمو گفتم:
ــ ممنون .
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يكم توي سكوت گذشت كه باز من سكوتو شكستم:
ــ ماوريس ،ماريا كيه؟؟
به خوبي ديدم كه چشماي ماوريس لرزيد و شفاف تر شد..سرشو انداخت پايينو گفت:
ــ خواهر الهه من.
گفتم:
ــ الهه تو همون الهه اي كه نجاتت داد؟
ماوريس:
ــ درسته....تو اسمشو از كجا شنيدي؟
گفتم:
ــ مايك بهم گفت.
ماوريس:
ــ مايك...ميدونستي اون اول ادم خوبي بود؟
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ محاله! مايك؟؟؟ اشتباه ميكني ماوريس!
ماوريس:
ــ نه...اون وقتي كه توي زمين بوده خانوادش چون جزئي از شياطين بودن كشته ميشن البته به جزء پسرش! پسر اونم
مياد به زمين و به مايك ميگه..و اونجا بود كه ريشه هاي تنفر و خشم و انتقام توي مايك شروع به رشد ميكنه و تبديل
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ميشه به يه درخت تنومند! از همونجا بود كه مايك بزور پادشاهي رو بدست ميگيره و حكمراني ميكنه و بعد همراه با
پسرش براي متحد كردن شياطين به اين دنيا مياد تا انتقمشو از الهه ها بگيره و سرزمين هارو تصاحب كنه.
گفتم:
ــ نميدوستم....بخاطر همين انقدر تنفر توي چشماشه؟
ماوريس :
ــ اره.
گفتم:
ــ پس چرا چشماش دو رنگه؟؟
ماوريس:
ــ اون درونش سياهه ،اون درونش پر از خشم انتقام...به خاطر درون سياهش يكي از چشماش سياهه و به خاطر خشم
و انتقام يه چشمش قرمزه..درواقع هر كسي اين دوتا رو توي خودش داشته باشه همين بال سر چشماش مياد.
سرمو تكون دادم...مايك! اصالً بهش نمياد كه ادم خوبي بوده باشه!يعني رنگ چشماش قبالً چه رنگي بوده؟شاد
ابي...شايد سبز....از افكار خودم خندم گرفت! هر چيم باشه من بايد نابودش كنم!بايد با تمام توانم باهاش بجنگم!بايد
برم توي كالبد بيرحمم! گفتم:
ــ اون نقط ضعفي نداره؟؟ براي نابوديش بايد چيكار كرد؟؟
ماوريس:
ــ اينو هافمن و الهه من ميدونن!
گفتم:
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ــ تو نميدوني؟
ماوريس:
ــ الهه به من هنوز چيزي نگفته.
به ماوريس زل زدم...عجيب ترين گرگ...ياد موقعي افتادم كه براي اولين بار ديدمش! خيلي ازش ميترسيدم ،ولي حاال
هيچ ترسي ازش نداشتم...به بازوم نگاه كردم كه عكس حالل ماه روش بود..چرا ماوريس منو گاز گرفت؟براي اينكه
عكس اين حالل باشه؟ چرا بايد عكس اين حالل روي بازوم باشه؟صداي ماوريس مانع از ادامه سواالتم شد:
ــ چيزي شده ؟
گفتم:
ــ راستش ازت سوالي داشتم.
ماوريس:
ــ بپرس..
گفتم:
ــ چرا من و گاز گرفتي؟؟
ماوريس:
ــ براي اينكه اون حالل ماه روي بازوت به وجود بياد.
دوباره پرسيدم:
ــ براي چي؟
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ماوريس:
ــ ميخواي بفهمي؟؟
سرمو تكون دادم.ماوريس از روي سنگ پريد و اومد روبه روم.
ماوريس:
ــ بلند شو.
به حرفش گوش دادم.ميخواست چيكار كنه؟؟
ماوريس:
ــ حاال چشماتو ببند!
متعجب بهش نگاه كردم.چشمامو اروم بستم...صداي ماوريسو شنيدم:
ــ به هيچ چيز فكر نكن...ذهنتو خالي از هرچيزي بكن.
خيلي سخت بود ولي اينكارو كردم..حاال به هيچي فكر نميكردم...واين براي خودم هم عجيب بود چون اينكار غير ممكن
بود!ماوريس:
ــ حاال سعي كن به ماه فكر كني....سعي كن حسش كني.
لبامو روي هم فشار دادم..با به ياد آوردن حالل ماهي در اسمون لبخندي توي وصورتم جا باز كرد...يه حالل ماه سفيد كه
توي اسمون سياه و تاريك شب ميدرخشيد....نور سرد ماه هميشه باعث ارامشم ميشد...يهو سرماي وحشتناكي كل بدنمو
در برگرفت ....اونقدر كه نميتونستم حتي چشمامو باز كنم و ببينم چه اتفاقي داره ميفته! احساس كردم قدم داره كوتاه
ميشه!حتماً خياالتي شدم....سرما دوبرابر شد....حس كردم صورتم داره كشيده تر ميشه و موهايي ازش در مياد..خواستم
سرمو تكون بدم ولي انگار بدنم خشك شده بود! وبعد احساس كردم چهار دستو پا روي زمينم!ممكن نيست!من ايستاده
بودم...اخه چطور؟؟چه باليي به سرم اومده؟؟چشممو باز كردمو به ماوريس نگاه كردمو گفتم:
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ــ ماوريس...
خداي من!!اين صداي من بود؟؟چرا  ...چرا اينجوري شده بود؟؟؟ چرا صدام يكم كلفت شده؟چشمام متعجب بود و به
ماوريس زل زده بودم...ماوريس:
ــ چطوره؟؟
گفتم:
ــ چ.....چي چطوره؟؟
ماوريس:
ــ بدن جديدت!
چشمام درشت تر شد!چي؟ بدن جديد؟ماوريس:
ــ پايينو نگاه كن!
سرمو پايين انداختم كه چشمم خورد به دو جفت پنجه گرگ سفيد.سريع سرمو باال اوردم و به ماوريس گفتم:
ــ من چيم؟؟
ماوريس:
ــ تو يه گرگي! تبديل شدي به يه گرگ!
چشمام درشت تر شد!اونقدر كه فكر ميكردم هر لحظه ممكنه بيفتن بيرون......من گرگ شدم؟! ولي آخه چه
طوري؟؟ماوريس:
ــ بيا برو خودتو توي اب ببين.
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به حرفش گوش دادمو به طرف بركه رفتم..چشمامو بستم...نبايد از قيافم جا بخورم...چشمامو باز كردم...چشمم افتاد به
دوتا چشم خيلي بزرگ و كشيده سياه ....پيشوني كه عكس حالل ماه روش بود ..وبعد بدن گرگ سفيدي روديدم كه
خودم بودم!من! گرگي با چشمان و موهاي سفيد و پيشوني كه ماه روشه! با تعجب داشتم به خودم نگاه ميكردم كه چهره
ماوريس و توي اب ديدم وبعد صداشو شنيدم:
ــ حاال فهميدي اون حالل يعني چي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آ...آره!
به ماوريس نگاه كردم و گفتم:
ــ چرا گرگ؟؟
ماوريس:
ــ بعضي ها مثل مايك ميتونن به كالغ يا پرنده ديگه تبديل بشن ...مثال ملكه برف ميتونه به يه عقاب تبديل شه...همه
الهه ها و ملكه ها به عالوه امپراطور ها ميتونن به پرندگان تبديل بشن ،ولي تو و الهه من اولين كساني هستيد كه حيوانات
تبديل ميشيد نه به پرندگان.
پرسيدم:
ــ الهه تو به چي تبديل ميشه؟
ماوريس:
ــ اون ميتونه به پلنگ سياه تبديل شه.
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ منم ميتونم مثل توي تبديل به گرده هاي سفيد شم؟؟
ماوريس:
ــ اره  ،ولي خب شايد گرده هاي تو سفيد نباشه.
گفتم:
ــ چرا؟
ماوريس:
ــ هر گرگي با بقيه فرقي داره.....
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خوش حالم كه متفاوتم...هميشه دوست داشتم با بقيه متفاوت باشم..وحاال من با كساني متفاوتم كه با جهان متفاوتن!
ماوريس:
ــ اره..ميخواي بشي همون ارتيميس؟؟
خنديدمو گفتم :
ــ اره....
ماوريس:
ــ چشماتو ببند و به چهره خودت فكر كن.
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سرمو تكون دادم و چشمامو بستم...به چهره خودم فكر كردم...دختري با پوست سفيد و قدي بلند..دختري با چشماي
درشت طوسي كه گاهي اوقات به سياه تبديل ميشن....دختري با موهايي به سياهي شب و بلند ولخت كه تاباسنش
ميرسيد...دختري با لبان صورتي زيبا و دماغي قلمي وكوچيك....................دختري به نام ارتيميس!
صداي ماوريس و شنيدم:
ــ چشماتو باز كن.
چشمامو اروم باز كردم.به دستام نگاه كردمو لبخندي زدم....شده بودم همون ارتيميس .ماوريس:
ــ خيلي زود ياد گرفتي ....حداقل براي تبديل شدن به گرگ و انسان بايد چهار روز معطل ميشدي!
اخمي كردمو گفتم:
ــ حاال كه زود ياد گرفتم ،عيبي داره؟
ماوريس:
ــ عيبي نداره...............شگفت انگيزه!
وبعد پشت به من شروع كرد به راه رفتن و گفت:
ــ خدافظ......ارتيميس!
منم زمزمه كردم:
ــ خدافظ گرگ دوست داشتني!
وبعد تبديل شد به گرده هاي سفيد ....و توي هوا محو شد! نفس عميقي كشيدمو به گردنبند خاموش توي گردنم نگاه
كردم .با اينكه خاموش بود ولي زيبايي خودشو داشت .ب*و*س*ه اي روش زدمو به طرف اتاقم رفتم...داخل راهرو
تاريك شدم..يادم رفته بود گردنبندم خاموشه! شونه اي باال انداهتمو به راهم ادامه دادم ...حاال حتي اگه مايكم بياد من
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ميتونم نبديل به يه گرگ قوي بشم و از خودم محافظت كنم! ولي نه!بهتره توي مواقع خيلي ضروري ازش استفاده
بكنم...يعني مايك ضروري نيست؟فكر نكنم چون من و اون توي اينده قراره مقابل هم قرار بگيريم و اون تا اون موقع
كاريم نداره و االن فقط ميخواد من و بترسونه! به اتاقم رسيدم درو باز كردمو داخل اتاقم شدم.خميازه اي كشيدمو
خواستم برم روي تختم ولي به ياد حرف فرمانده افتادم كه ميگفت وسايلي رو كه ميخواي بياري رو جمع كن.به طرف
كمد رفتم تا ببينم توش چمدون هست يانه..ولي مثل اينكه نبود!يه لحظه چشمم به يه چيز يخي باالي كمد افتاد!اون چي
بود؟ كجنكاوي داشت قلقلك ميداد و منم براي رها شدن از قلقلك تصميم گرفتم اون شيء يخي رو بگيرم..صندلي ميز
ارايش رو اوردمو رفتم روش...حاال ميتونستم بهتر ببينم  ....دقيق تر كه نگاه كردم ديدم اون يه چمدون از جنس يخه!
دستمو بردم جلو اوردمش پايين..از صندلي پايين اومدمو در كمدو دوباره باز كردم....در چمدون رو هم باز كردم.....زير لب
گفتم:

ــ واي چقدر جا!
چمدون با اينكه بزرگ بود ولي خيلي خيلي سبك بود..حتي سبك تر از چمدون هاي خودم! به طرف كمد رفتمو نگاهي به
لباسا انداختم ...دستمو بردم جلو از توي كمد سه تا شلوار جين به رنگ هاي ابي ،طوسي ،مشكي درآوردم ،گذاشتم توي
چمدون...دوباره از توي كمد سه تا تيشرت به رنگ هاي همون شلوار هاي جين دراوردم...دستموبردم جلو چهار تا تاپ به
رنگ هاي ليمويي ،زرد ،سبز ،ابي و دوتا شلوار ورزشي پوما به رنگ هاي سياه و سفيد دراوردم و گذاشتم توي
چمدون..تازه نصف چمدون پر شده بود! براي همين دوباره برگشتم به طرف كمد و از توش دوتا شلوارك كه جذب بودو تا
روي زانوم ميومد و به رنگ سياه و طوسي بودن دراوردم ،به همراه دوتا تيشرت معمولي و سه تا شلوار به رنگهاي مختلف
دراوردمو گذاشتم توي چمدون...هنوز يكم جا بود! براي همين به طرف كمد برگشتم..چشمم خورد به يه لباس كه با بقيه
لباسا متفاوت بود ....به لباساي اين دنيا بيشتر ميخورد! درش اوردمو بهش نگاه كردم..يه تونيك خيلي خيلي ساده بلند و
سفيد رنگ كه تا پايين زانوم ميومد و يه كمربند خيلي پهن داشت كه از جنس چرم بود .شونه اي باال انداختمو
گذاشتمش توي چمدون و درشو بستم.خب حاال بايد لوازم ديگه ام رو بگيرم.از پايين كمد كه كفشام اونجا بود چند تا
كتوني اوردم بيرون به همراه يه جفت بوت ساده چرم كه تا زانوم ميومد .مطمئنن اونجا براي پسرا پوتين داشتن براي
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همين اين ميتونه جاي پوتين و برام پر كنه ،چون هم پاشنه بلندي نداشت هم اينكه ساده بود! پاشنش چيزي حدود پنج
سانت بود و براي دويدن و پريدن مناسب .ولي اينارو چجوري جا بدم توي چمدون؟؟دوباره رفتم باالي صندلي تا ببينم
باالي كمد بازم چمدون هست يانه كه از خوش شانسي من يه دونه چمدون يخي بود منتها يكمي كوچيك تر بود خوب
بود اونم اوردم پايين ،هيچ وزني نداشت خيلي وزنش كم بود! كفشها و بوتي رو كه گرفته بودمو گذاشتم داخلش...ديگه
چي ميخواستم؟اهان شونه و كشته مو! شونه و كشت مو رو به همراه اون سشوار يخي رو گرفتمو گذاشتمشون توي
چمدون لباسا.خب ديگه همچي رو برداشتم.چمدونارو كنا كمد گذاشتن تا فردا بعد صبحانه با خودم ببرمشون به اون كاخ
ساده چوبي يا همون سرباز خانه! خميازه ديگه اي كشيدمو رفتم روي تخت و دراز كشيدمو چشمامو بستمو به خواب
عميقي فرو رفتم......

********
اب دهنمو قورت دادم....لعنتي اين ديگه چه خوابي بود من ديدم؟؟عرق كرده بودم...از روي تخت بلند شدمو به طرف
پنجره رفتمو بازش كردم...باد خنكي كه به صورتم ميخورد تونست كمي از التهاب درونم كم كنه.سرمو تكون دادم تا
افكار بيهوده رو از ذهنم در كنم ......دوباره كابوس ديده بودم..همون كابوساي قبلي! با صداي در از فكر كردن بيرون
اومدم..بلند گفتم:
ــ بيا تو.
در باز شدو آني با سيني پر از غذا كه براي صبحانه بود اومد داخل.بعد اينكه همه رو روي ميز چيد بيرون رفت .يكم كه
شد و تونستم آرامشمو بدست بيارم رفتم سر ميز صبحانه مشغول خوردن شدم..يكم از اون نوشيدني رنگي رو ريختم
توي جام بلورين و خوردم ،با خوردنش تونستم دوباره انرژي رو بدست بيارم.صبحانه كه تموم شد از روي صندلي بلند
شدمو لباسمو با يه تي شرت مشكي و يه جين مشكي عوض كردمو لباسي رو كه تنم بود رو گذاشتم توي چمدون هاي
يخي .هر دوتا چمدون رو گرفتم توي دستمو از اتاقم بيرون اومدمو به سمت اتاق ملكه حركت كردم.مطمئناً آرميتا و ملكه
االن بيرون بودن ،بايد ازشون خدافظي ميكردم.چند ضربه به در زدم كه صداي ملكه رو شنيدم:
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ــ بيا تو.
داخل شدم.ارميتا روي پاي ملكه نشسته بود.از روي پاي ملكه بلند شد و ملكه هم از جاش بلند شدو به طرف من واومد .با
لبخند زيبايي گفت:
ــ سالم آرتيميس ،صبحت بخير.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ صبح شماهم بخير.
بعد به آرميتا گفتم:
ــ سالم ارميتا! صبحت بخير!
آرميتا جلو اومد و با قيافه ي گرفته اي گفت:
ــ صبح تو ام بخير.
اخمام توي هم رفت.اين بچه هنوز راضي نشده بود!قيافش داد ميزد كه دوست نداره من برم به سرباز خونه.ملكه اومد
جلو آروم طوري كه فقط خودم بشنوم گفت:
ــ مراقب خودت باش ،منم از دل آرميتا در ميارم.
با قدرداني نگاش كردمو گفتم:
ــ ممنون...شما خيلي به من محبت كردين.
ملكه با دستش زد به بازومو گفت:
ــ تو هم برام كم كاري نكرديا! يه بار جونمو نجات دادي.
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خنده اي كردمو گفتم:
ــ پس اينا مزدم بود؟
با اين حرف من ملكه هم خنديد ........بعد از چند دقيقه از اتاق ملكه زدم بيرون و راه محوطه رو پيش گرفتم .به در بزرگ
يخي كه رسيدم بازش كردمو همين كه قدمي به بيرون گذاشتم باد محكم به صورتم خورد.چشمامو با لذت بستم و سعي
كردم همه چيه اين قصر و به خاطر بسپرم .قصري كه يك ماه توش زندگي كردم و آدمايي كه يك ماه عين خانودام
بودن.چشمامو باز كردمو قدم اول رو براي دوري از اين قصر برداشتم و بعد قدم دوم...قدم سوم......قدم چهارم......قدم
پنجم......قدم ششم...قدم هفتم...قدم هشتم...حاال درست وسط محوطه يخي بودمو داشتم بادقت به اطراف نگاه ميكردم
تا بتونم تمام اين يخي هارو به خاطر بسپرم...چون قرار بود به جايي برم كه از جنس خاك و برگ بود.دوباره باد صورتمو
نوازش كرد..انگار ميخواست ازم خدافظي كنه.موهام داشتن براي آخرين بار توي اين قصر يخي ميرقصيدن  .قدمامو به
سمت پشت قصر برداشتم .تند تند راه ميرفتمبراي رفتن شوق داشتم.قصرو دور زدم و وارد جاده خاكي زيبا شدم و به راه
خودم ادامه دادمو ودر آخر به اون كاخ چوبي يا سرباز خونه رسيدم.سرجام ايستادمو چند ثانيه به اون خونه غول آسا نگاه
كردم.قرار بود توش زندگي كنم.سرمو پايين آوردمو به راه خودم به سمت چادر فرمانده ادامه دادم.سربازخونه رو دور
زدمو به طرف ميدون تمرين حركت كردم.مثل اينكه استراحت داشتن چون همشون روي زمين نشسته بودنو در حال
حرف زدن بودن و گه گاهي صداي خندشون توي فضا ميپيچيد.داشتم بيخيال بهطرف چادر فرمانده ميرفتم كه صداي پيتر
با عث شد از حركت باستم:
ــ هي صبر كن!
سر جام ايستادم و به طرف پيتر برگشتم كه ديدم كل سربازا كه پنجاه نفري ميشدن دارن به من نگاه ميكنن و فقط پيتر
جلو ايستاده بود.گفتم:
ــ كاري داشتي؟
يه نگاه به چمدونم انداخت و گفت:
ــ اين چيه؟؟
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گفتم:
ــ به تو مربوطه؟؟؟
صداي اوووووووو گفتن سربازا رو شنيدم.پيتر قدمي جلو تر اومدو گفت:
ــ اينجا چيكار ميكني؟؟
صاف توي چشماش زل زدمو گفتم:
ــ به تو مربوط نيست!
وخواستم برم به سمت چادر كه گفت:
ــ واقعاً يه احمقي!
خشم و كامالً حس ميكردم.ميدونستم االن صورتم قرمزه!چمدونارو ول كردمو با شتاب رفتم طرفشو گفتم:
ــ چي گفتي؟؟؟؟؟؟؟؟
پيتر:
ــ تو....يه....احمقي!
دندونامو روي هم فشار دادمو دستمو مشت كردم.مطمئنن قيافه ترسناكي به خودم گرفته بودم چون به خوبي براي چند
ثانيه ترس و توي چشماي پيتر ديدم.قدمي جلو رفتم كه صداي جيمز با عث شد باستم:
ــ پيتر بس كن.
پيتر گفت:
ــ چراا؟؟
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جيمز از جاش بلند شدو اومد طرفم و گفت:
ــ بهتره كاريش نداشته باشي!
همه سربازا خنده اي كردنو يكيشون گفت:
ــ اون يه دختر بيشتر نيست!
جيمز اخمي كردو گفت:
ــ اون دختر همون كسي بود كه منو زد.
همشون با هم گفتن:
ــ چــــــــــــي؟؟
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ چيه؟؟تا به حال از يه دختر شكست نخورده بودين نه؟هه!
پيتر:
ــ خفه شـ..
هنوز حرفش تموم نشده بود كه پام توي شكمش نشست و منم با آرنجم افتادم روي سينش و با خشم گفتم:
ــ عوضي پست فطرت!
همه سربازا دورمو حلقه زدنو شروع كردن به تشويق كردن دوطرف.دوباره بيرحمي توي وجودم رخنه كرد!از روي پيتر بلند
شدم كه با پاش زد به كمرم ولي من هيچي رو حس نكردم! خواستم برم طرفش كه آتريس و فرمانده و جاستين از بين
اون جمعيت اومدن داخل.ارتيس اومد طرفمو گفت:
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ــ داري چيكار ميكني؟؟
با عصبانيت فرياد زدم:
ــ داشتم يه حيوون رو آدم ميكردم.
فرمانده:
ــ آرتيميس چي شده؟؟
با همون تن صدا گفتم:
ــ فرمانده من از تصميم خودم برگشتم ،ميخوام برگردم.
فرمانده جدي اومد جلو گفت:
ــ يعني چي آرتيميس؟؟
زل زدم توي چشماشو بدون توجه به چشماي سربازا كه داشتن با تعجب نگام ميكردن گفتم:
ــ من امروز كه اينجا اومدم اين شد...حاال اگه هرروز بيام چي؟؟
فرمانده با خونسردي گفت:
ــ باز چي شده؟؟
به پيتر نگاه كردمو گفتم:
ــ اومدم تا بيام توي چادر ولي اين سربازتون با پررويي اومده جلوم وميگه يه احمقم منم يه لگد مهمونش كردم تا
حاليش شه!
فرمانده خنديدو گفت:
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ــ دختر تو هنوز نيومده گرد و خاك به پا كردي؟؟
دستمو توي موهام فرو كردمو گفتم:
ــ فرمانده!!!!
آتريس اومد جلو گفت:
ــ هي آرتيميس بحث نكن ،اين يه اتفاق بود ولي در مواقع ديگه جاستين هست.
با اين حرف آتريس آروم شدمو گفتم:
ــ تو اينجا چيكار ميكني؟؟
يهو جيمزگفت:
ــ تو يعني چي؟ ايشون جناب اتريس هستند...
اتريس لبخندي زدو دستشو روي شونم گذاشت و گفت:
ــ احتياجي نيست جاستين! اين دختر دوست صميمي منه!
جيمز با تعجب نگامون كردو گفت:
ــ واقعاً؟
به جزء جاستين و فرمانده ،همه سربازا حتي پيتر هم تعجب كرده بودن!واقعاً تعجب داشت من با يه مرد بيست و هشت
ساله دوست باشم؟اونم يه دوستي ساده؟؟براي اينكه اين بحث كش پيدا نكنه گفتم:
ــ هي اتريس،سوالمو دوبار نميگما!
اتريس خنده اي كردو گفت:
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ــ خيلي خب دخترجون بيا بريم توي چادر اينجا كه جاي حرف زدن نيست!
يه مشت به بازوش زدمو گفتم:
ــ تو هم استاد ايني كه حرف آدمو قطع كني!
اتريس خنديد و بادستش منو به داخل چادر راهنمايي كرد.چمدونامو دستم گرفتم و با فرمانده وآتريس داخل چادر شديم.
روي صندلي ولو شدمو گفتم:
ــ خب من بايد چيكار كنم؟؟
فرمانده:
ــ چقدر عجولي!
خنديدمو گفتم:
ــ اخه من خيلي دوست داشتم روزي وارد ارتش بشم.
آتريس خنديدو گفت:
ــ اينو همون روز كه مرغ رو دزديدي فهميدم.
هر سه تامو خنديديم كه فرمانده گفت:
ــ خيلي خب...آرتيميس اينجا قوانين و مقرراتي داره كه ميخوام بعضي هاشو برات بگم.
بادقت بهش نگاه كردمو سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ اينجا همه بايد ساعت ده شب بخوابن و ساعت هفت صبح بيدار بشن و تمرين كنن.اين پنجاه نفري كه توي ميدون
تمرين ديدي فقط قسمتي از سربازا بودن ،سربازا به چند دسته تقسيم ميشن ،دسته اول بهشون ميگيم سال اولي و
دسته دوم هم سال دومي ودسته سوم دسته عقاب هاست و دسته آخر كه برترين دسته هستند دسته گرگاست!
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لبخندي زدم.خب من خودم يه گرگم!با اين فكر لبخندم بيشتر شد.گفتم:
ــ خب؟
فرمانده:
ــ هر كدوم از اين دسته ها براي خودشون سرگروه دارند و براي انتخاب سرگروه جديد ما هر دوسال نبردي رو ترتيب
ميديم تا سرگروه جديد انتخاب بشه .وضيفه سرگروه اينه كه با سربازايي كه توي دسته خودش مشكل دارن تمرين كنه
و مشكلشون رو حل كنه.
بعد برگه اي رو دراوردو دادش به من و گفت:
ــ بقيه چزا هم توي اين نوشته شده كه بهتره بدوني.
سرمو تكون دادم كه ادامه داد:
ــ امروز نميخواد تمرين كني ،از فردا تمريناتت شروع ميشه!
گفتم:
ــ من جزء سال اولي هام؟؟
فرمانده:
ــ نه تورو فرستادم توي گروه عقاب منتها قسمت تازه واردا كه آموزش ميبينن،براي اين تورو فرستادم كه تونسته بودي
فرمانده اون مردان سياه پوش رو شكست بدي واين كار هر كسي نيست!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ سرگروه عقاب ها كيه؟؟
فرمانده:
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ــ الكس سرگروهه و اين پنجاه تا سربازم كه ديدي همون دسته عقاب ها بودن.
اخمي كردمو به شانس خودم لعنت فرستادم و گفتم:
ــ اجازخ كتك كاري به من ميديد؟؟
فرمانده:
ــ چرا؟؟
گفتم:
ــ اگه اتفاقي مثل امروز پيش اومد تا وقتي دلم ميخواد كتكشون بزنم.
فرمانده و آتريس خنديدن و فرمانده گفت:
ــ نه آرتيميس!
پنچر شدم! پس چجوري از خودم دفع كنم؟لعنتي! فرمانده:
ــ به يكي ميگم بياد و بهت اتاقتو نشون بده....اتاق تو توي قسمت عقاب هاست.
بعد از جاش بلند شدو به بيرون رفت.من و آتريسم به بيرون رفتيم.سراباز روي زمين نشسته بودن كه باداد فرمانده
ايستادن.فرمانده:
ــ مكس؟
مكس اومد جلو گفت:
ــ بله فرمانده؟
فرمانده:
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ــ اين دخترو ببر به اتاق پنجاه و دو توي قسمت عقاب ها!
مكس با تعجب گفت:
ــ يه دختر توي قسمت عقاب ها؟؟
فرمانده:
ــ آره مكس.
بعد روبه تمام سربازا كه با چشمايي درشت شده از تعجب نام ميكردن گفت:
ــ اين دختر اسمش آرتيميس جكسون هستش و از اين به بعد توي دسته عقاب ها مشغول به آموزش ميشه ،هر كسي
به اون كوچك ترين بي احترامي كنه شخص خودم باهاش برخورد ميكنم!
فرمانده فاميلي منو از كجا ميدونست؟؟
اَه! خب به خودم ميگفتي تا ميزدمشون! جيمزاز بين جمعيت گفت:
ــ ولي فرمانده اون يه دختره!
فرمانده:
ــ ميدونم ولي همين دختر تونسته جون ملكه رو نجات بده ،جيمز خودت كه همراه ما بودي؟
جيمز سرشو تكون دادو رفت سر جاش.قيافه هاشون خيلي خنده دار شده بود!لبموگاز گرفتم تا بلكه نخندم.
فرمانده به من نگاهي كردو گفت:
ــ آرتيميس ؟
گفتم:
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ــ بله؟
فرمانده:
ــ موافقي براي اطمينان سرباز ها به مهارت تو با يكي از سرباز ها مبارزه كني؟
لبخند خبيثانه اي كه فقط مخصوص خودم بود روي لبم اومد و گفتم:
ــ چرا كه نه!
فرمانده لبخنديي زدو از بين جمعيت فرياد زد:
ــ مارتين؟؟
مارتين اومد جلو گفت:
ــ بله فرمانده؟
فرمانده:
برو دوتا شمشير بيار!
شمشير؟عاليه!لبخندم بيشتر شد.دقايقي بعد مارتين با دوتا شمشير زيباي يخي اومد.فرمانده:
ــ همگي بريد كنار!ارتيميس و مارتين شما دوتا بايد توي ميدون مبارزه باهم بجنگيد و اگر تو مارتين شكست خوردي
آرتيميس بايد اينجا بمونه واگه آرتيميس تو شكست خوردي بايد از اينجا بري....قبول داريد؟
چند ثانيه من و مارتين بهم زل زديم .مارتين همونطور كه به چشمام نگاه ميكرد گفت:
ــ قبول دارم.
منم همونطور كه بهش نگاه ميكردم جدي گفتم:
Page 242

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ قبول دارم.
وبعد به طرف زمين مبارزه رفتم و شمشير و از دست مارتين بيرون كشيدم..خيلي سبك بود! مارتين روبه روي من ايستاد
و بقيه هم دور زمين ايستادن.سكوت تمام مكان رو گرفته بود.سربازا با چشماشون به مارتين خيره بودن.صداي فرياد
فرمانده رو شنيديم:
ــ با يك دو سه من شروع ميكنيد.
مارتين با هر دودستش شمشير و گرفت و مصمم به من خيره شد ومن خالي از هر احساسي بهش زل زده بودمو شمشير
رو توي دست راستم گرفتم .دوباره شده بودم بيرحم!وقتي بيرحم ميشدم هيشكي رو نميشناختم.فقط دلم ميخواست
كسي رو كه جلومه رو تا ميخوره كتك بزنم.فرمانده:
ــ ...1
ديدم اب دهنشو قورت داد..
فرمانده:
ــ ...2
دستشو بيشتر دور شمشير سفت كرد ولي من بدون هيچ حسي بهش زل زده بودم.
فرمانده:
ــ ...3
مارتين فرياد كشان شروع كرد به دويدن به طرف من.شمشيرو هم باال آورده بود تا فرود بياره روي سرم.ولي من بي
حركت ايستاده بودم و بهش نگاه ميكردم.چشمام براي لحظه اي سوخت فهميدم رنگ چشمام تغيير كرده! لبخند
وحشتناكي زدم.مارتين بهم رسيده بود و خواست شمشيرو پايين بياره كه با شمشيرم مانعش شدم و با پام خيلي راحت
به شكمش ضربه محكمي زدم كه خم شد .چند قدم عقب رفت چهرش از خشم و ناراحتي جمع شده بود .دوباره اومد
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جلو تر و چرخيد و خواست با شمشيرش به كتفم ضربه بزنه كه مانع شدم و اون تونست يه ضربه پا به شكمم
بزنه.صداي فرياد سربازا رو شنيدم كه ميگفتن:
ــ مارتين....مارتين....مارتين!
پوزخندي زدم.به همشون نشون ميدم آرتيميس وقتي بي احساس بشه كيه! چشمامو بستمو نفس عميقي كشيدم،با
كشيدن اين نفس عميق انگار ريشه احساس و توي قلبم خشك كرده باشم.چشمامو باز كردم.اينبار من بايد حمله
ميكردم.دويد بطرف من...منم دويدم به طرفش و در اخر برخوردي كه با هم كرديم ،صورتامون جلوي هم بود،نفساي گرم
اون ميخورد به من ونفساي سرد من به اون..با شمشيرامون به هم فشار مياورديم..تو يه حركت ناگهاني با پام زدم ساق
پاش كه خم شد ،منم از فرصت استفاده كردمو با زانو روش فرود اومدم....شمشيرو باال بردمو خواستم روي قلبش فرود
بيارم كه صداي داد فرمانده پيچيد:
ــ بس كنيد!
ولي من هيچي نميفهميدم و فقط ميخواستم اون تيغ شمشيرو بچشه! شمشير نزديكاي گردنش بود كه چشماش با عث
شد دوباره احساس توي وجودم جريان پيدا كنه!چشمايي كه شبيه چشماي خودم بود! درست چشماش احساس
چشماي منو داشت وقتي كه دوستام مسخرم ميكردن و من آماده گريه بودم..شمشيرم متوقف شد و من سريع از روي
سينش بلند شدمو شمشيرو به گوشه اي پرت كردم..لعنتي من داشتم ميكشتمش!چرا اينجوري شده بودم؟؟چرا اينقدر
ميل به كشتن داشتم؟؟چم شده بود؟فرمانده سربازا اومدن.سربازا دور مارتين جميع شده بودن.روي زمين نشستم
آتريس اومد كنارمو گفت:
ــ آرتيميس؟
بهش نگاه كردم كه يهو دوقدم به عقب رفت...گفتم:
ــ چيه؟
اتريس:
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ــ چشمات خيلي سياه شده!
سرمو تكون دادم.سعي كردم خودمو اروم كنم....كم كم اروم شدم.صداي مارتين شنيدم:
ــ آرتيميس؟
بهش نگاه كردم ،اونو بقيه سربازا باالي سرم ايستاده بودن.از جام بلند شدمو گفتم:
ــ بله؟
مارتين:
ــ مبارزه هيجان انگيزي بود!
با شرمندگي نگاش كردمو گفتم:
ــ ببخشيد...اون لحظه هيچي دست خودم نبود!متاسفم مارتين!
مارتين لبخندي زدو دستشو جلو اوردو گفت:
ــ اين فقط يه مبارزه بود!
به دستش نگاه كردمو دستمو توي دستش گذاشتمو فشار دادمو گفتم:
ــ فقط يه مبارزه!
فرمانده:
ــ خب مكس؟؟كجايي پسر؟
مكس اومد جلو گفت:
ــ بله فرمانده؟
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فرمانده:
ــ ارتيميس و ببر به اتاقش.
مكس:
ــ اطاعت!
دستمو از دست مارتين بيرون آوردمو گفتم:
ــ خدافظ مارتين.
و روبه اتريس گفتم:
ــ تو هم زود بيا اينجا!نرو يه وقت غيب نزن!
اتريس خنديدو گفت:
ــخيلي خب..من كه يه هفته اينجام!
اخمي كردمو گفتم:
ــ منظورت دوروز بيشتر نيست ديگه؟
اتريس:
ــ نه يه هفته.
همين طور كه داشتم همراه مكس ميرفتم گفتم:
ــ اتريس يكي از اون شياطين و بيار تا اينجا اشپزي كنه! دلم ه*و*س مرغشو كرد!
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بعد اين حرفم صداي خنده فرمانده و اتريس به هوا رفت.چمدونا رو از توي چادر گرفتمو همراه مكس شروع كردم به راه
رفتن.
يه لحظه به پشتم نگاه كردم...فرمانده و آتريس داشتن با هم حرف ميزدن...خيلي خوشحال بودم از اينكه مبارزه رو
بردم ،احساس غرور ميكردم! من تونستم يه آدم رو كه خيلي تحت آموزش بودو ببرم واين خيليه برام!با صداي مكس از
فكر كردن بيرون اومدم:
ــ تو اون حركاتو از كجا ياد گرفتي؟
بهش نگاه كردم.با اون چشماي قهوه ايش زل زده بود به من.گفتم:
ــ خب از استادم.
مكس:
ــ استاد؟؟تو اصالً از كجا اومدي؟
گفتم:
ــ از زمين.
متعجب گفت:
ــ واقعاً؟؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ از لباسام معلوم نيست؟
مكس:
ــ چرا...لباسات براي ما خيلي عجيبه ولي ربطيم به ما نداره.
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گفتم:
ــ توي زمين خيلي دلم ميخواست كه برم به ارتش ولي خب درس مانع شد!براي همين نتونستم ولي حاال واقعاً دارم
وارد ارتش ميشم واين خيلي برام هيجان انگيزه!فقط نميدونم چرا همه باهام ميونه خوبي ندارن!
مكس لبخندي زدو گفت:
ــ اونا فكر ميكنن كه فقط خودشونن كه ميتونن مبارزه بكنن ،ولي تو بهشون ثابت كردي تو هم ميتوني براي همين اونا از
اينكه از يه دختر شكست خورده باشن خيلي ناراحتن!
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ حتي توي ارتش زمين هم چندين دختر هست!
متعجب گفت:
ــ واقعا!؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره.
با هيجان گفت:
ــ زمين چجوريه؟؟
از هيجانش خندم گرفت ولي گفتم:
ــ زمين هم سرسبزه هم خشك و بي آب! پر از حيوانات اهلي و وحشي و ما انسان هايي كه فقط داريم زمين و نابود
ميكنيم و هيچ فايده اي براش نداريم! زمين يه جاي خيلي پيشترفس كه تويي كه اهل اينجايي حتي نميتوني فكرشو هم
بكني! حاال فهميدي زمين چجوريه؟
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سرشو تكون داد.ديگه به سرباز خونه رسيدم.سرمو باال آوردمو به اون كاخ چوبي خيره شدم.درست مثل فيلما!دختري با
دوتا چمدان كه جلوي يه ساختمو بزرگ ايستاده و داره نگاش ميكنه!لبخندي زدمو با مكس وارد ساختمون شديم.فضا
تماماً چوبي بود.پله چوبي داشت.از پله ها باال رفتيم.رسيديم به يه راهروي باريك و بزرگ كه پر از در بود.جلوتر دوباره پله
داشت.از پله ها باال رفتيم و دوباره همون راهرو جلومون ظاهر شد.كنار راهرو پله بود.پوفي كشدمو همراه مكس از پله ها
باال رفتيم كه رسديم به يه راهروي باريك و پر از در.داخل راهرو شديم.روي هر دري شماره نوشته شده بود.رسديم به
آخرين در.در پنجاه و دوم!مكس با كليدي كه دستش بود درو برام باز كردو كليدو داد دستم و گفت:
ــ اينم از اتاقت.
بعد دستشو جلوآوردو گفت:
ــاميد وارم دوستاي خوبي باشيم.
دستمو توي دستش گذاشتمو بال لبخند گفتم:
ــ منم همينطور مكس!
لبخندي زدو رفت.با پام درو باز كدردمو داخل اتاق شديم.يه اتاقتقيباً 60متري چوبي با پنجره و يه تخت چوبي و يه كمد
چوبي.عين مسافر خونه ها ولي خيلي تميز بود.باز با پام درو بستم و چمدونام رو گذاشتم پايين.يه كشو قوسي به بدنم
دادم.به طرف پنجره رفتمو بازش كردم.دوباره باد به صورتم برخورد كردو بي امان شروع كرد به رقصيدن با
موهام.چشمامو با لذت بستم.اينجايي كه من بودم ميشد خيلي راحت ميدون مبارزه رو ديد.دستمو زير چونم گذاشتمو به
سربازا نگاه كردم كه داشتن تير اندازي تمرين ميكردن.اتريس و فرمانده هم يه گوشه داشتن با هم حرف ميزدن و
جاستين مشغول آموزش بود.دستمو از زير چونم برداشتمو به طرف كمدم رفتمو درشو باز كردم.جاي زيادي
داشت.چمدنامو باز كزدمو وسايلو چيدم توي كمد.كشت مو گير مو شونه به عالوه اون سشوار يخي رو گزاشتم باالي كمد
و اون دوتا چمدون رو هم گذاشتم زير تخت.نشستم رو تخت.نرم بودروش دراز كشيدمو دستامو زيرسرم گذاشتمو به
سقف خيره شدم.
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به ياد مبارزه افتادم.اون حس بيرحمي! حسي لذت بخش! خيلي دلم ميخواست مارتين و نابود كنم...ولي حس ترحمم
نذاشت! هنوزم كه بهش فكر ميكنم دوباره اون بيرحمي رو حس ميكنم.مبارزه عالي بود! شايد بتونم برم به دسته گرگ
ها!مثالً خودم گرگم ولي نميتونم برم.از اين فكر خندم گرفت.ماوريسم بشه سردسته ما گرگ ها!واي چقدر خنده
دار!همين طور داشتم ميخنديدم كه صداي در باعث شد ديگه نخندم.گفتم:
ــ بيا تو.
در باز شدو جيمز اومد داخل.از جام بلند شدمو به طرفش رفتم كه گفت:
ــ اينا رو فرمانده داد كه بهت بدم.
گفتم:
ــ فرمانده؟؟
سرشو تكون داد.جعبه رو ازش گرفتمو گفتم:
ــ خيلي ممنون جيمز.
لبخندي زدو رفت.به جعبه نگاه كردم.يعني چي توش بود؟؟جعبه خيلي بزرگي بود! جعبع رو زمين گذاشتمو با كنجكاوي
بازش كردم.يه شمشير!شمشير يخي رو بيرون آوردم كه ديدم يه لباسم هست!لباسو هم بيرون آوردمو نگاه كردم .يه
لباس بلند مشكي كه تا پايين تر از زانوم بود.استيناش كوتاه بود.هيچ مدلي نداشت!هيچي!نه تنگ بود نه طرحي روش
بود هيچي نداشت.لباسو پايين گذاشتمو به داخل جعبه نگاه كردم.يه كمربند چرم قهوه اي كفت و پهن.دوباره داخلو
ديدم.يه پارچه سبه رنگي هم بود.پارچه رو باال آوردم فهميدم يه شنل كاله داره.خيلي خوشم اومد چون من عاشق شنل
هاي كاله دار بودم.دوالره نگاه كردم ببينم چيزي هست يا نه كه توش يه برگه بزرگ بود.درش آوردمو بازش كردمو به
توش نگاهي كردم.نوشته شده بوده بود اين لباسا براي موقع تميرنه.پايين ترشو نگاه كردم،ساعت شام و ناهارو گفته
بود كه بايد جمع شيم توي سالن غذا خوري.و نوشته بود صبح ها يكي مياد و مثل آشپز خونه قصر مارو بيدار ميكنه و ما
هم بايد در حالت اماده باش باشيم .وسايلو گذاشتم توي كمد.جعبه رو هم يه گوشه گذاشتم.دوباره به طرف پنجره رفتمو
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به بيرون نگاه كردم.چشمم روي جنگل ثابت موند.خيلي دلم ميخواس برم اونجا ولي مثل اينكه ممنوعه بود!لبخندي زدمو
توي ذهنم تكرار كردم ولي من نميدونم ممنوعه چيه!با اين فكر سريع از اتاق بيرون اومدم،اينبار خطري تهديم نميكرد
چون ميتونستم به گرگ تبديل شم واينو مديون ماوريس بودم.از پله ها تند تند پايين اومدم.دستمو روي زانوم گذاشتمو
نفساي عميقي كشيدم تا ظربان قلبم آرومم تر بزنه.صاف ايستادمو بهطرف در خروجي رفتم.به سمت ميدون مبارزه
حركت كردم...حاال چجوري بايد برم كه كسي منو نبينه؟! يكم فكر كردم...چجوري؟چطوره البه الي درختا حركت
كنم؟؟نه نميشه تا بخوان برم پشت يه درخت ديگه منو ميبينن! بايد از يه نفر كمك بخوام...خودشه!! با فكري كه توي
ذهنم اومد لبخندي زدم.رفتم گوشه اي قايم شدم تا هيشكي نتونه من و ببينه.
لبخندي از روي شادي زدم .موفق شدم!خب حاال وقت اين بود كه برم توي جنگل.آروم اآروم پشت درختا قايم ميشدمو
حركت ميكردم و تا اينكه تونستم ميدون تمرين رو دور بزنم...حاال دقيقاً كنارم جنگل بود ولي بايد از حسار درختا ميمدم
بيرون.بهشانس خودم لعنتي گفتم و چشمامو بستم تا بتونم تمركز كنم و مقعيت بهتري رو گير بيارم.فعالً جاستين اونجا
ايستاده بود.منتظر شدم كهتوسط يكي از سربازا صداز ده شدو رفت.خب مانع اول برداشته شد..حاال بستگي به سرعت
عمل خودم داره...نفس عميقي كشيدم و پنجه هامو چند بار روي زمين كشيدمو شروع كردم به شمردن:
ــ .3........2...1حاال!
وبعد با تمام سرعت شروع كردم به دويدن.به ورودي جنگل رسيده بودم كه صداي فرياد پيترو شنيدم:
ــ فرمانده جناب آتريس.....اون اون گرگ ماوريسه!
لعنت به تو پيتر كه هميشه مايه دردسري!
سرعتمو بيشتر كردم ،خوبيش اين بود كه ميدونستم اونا نميتونن داخل جنگل بياين واين براي من خيلي خوب بود!ديگه
وسطاي جنگل بودم كه مطمئن شدم ونا دنبالم نيستن.نفس راحتي كشيدمو دوباره چشمامو بستمو خودمو مجسم كردمو
تبديل به خودم شدم.به جنگلي كه توش بودم نگاه كردم....خيلي زيبا بود!
نفس راحتي كشيدم،ديگه خطري تحديدم نميكرد.نه اون سربازا نه مايك.مايك نفرت انگيز!دستامو توي جيبم كردمو
شروع كردم به قدم زدن...به گلها نگاه كردم..بوشون توي دماغم ميپيچيد و من و به وجد مياورد.صداي اواز پرنده ها توي
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جنگل بود.احساس ميكردم درم يه اهنگ آرامش بخش الست گوش ميدم...واقعاً اين جنگل يه جنگل ممنوعه بود؟؟به
نظر من كه محاله! جنگلي به اين زيبايي ،جنگلي كه صداي آواز پرنده ها رو داره چطور ممكنه خطر ناك باشه؟سرمو به
اطراف تكون دادمو زير لب گفتم:
ــ حتي اگه خطر ناكم باشه من ميدونم چجوري از خودم دفاع كنم.
همين طور داشتم قدم ميزدم كه صدايي شبيه شر شر آب شنيدم...توي اين مدت سرم پايين بود.وقتي سرمو باال آوردم
صحنه اي به زيبايي يه نقاشي ديدم!درست مثل يه نقاشي! روبه روم چشمه اي خروشان بود كه درختاي زيبا دورشو قاب
گرفته بودن...صحنه اي رويايي!
به طرف چشمه قدم برداشتم...كنار چشمه زانو زدمو با شوق به چشمه اي كه كشف كرده بودم نگاه كردم.دستمو داخل
آب بردم كه سرماي لذت بخشي رو حس كردم...سرمايي كه منو آروم تر از هر وقتي كرد!صورتمو اب زدم.حاال غرق
ارامش بودم.پاهامو توي شكمم جمع كردم و سرمو روي پاهام گذاشتمو به چشمه نگاه كردم.چشمامو بستم به صداي
لذت بخشش گوش دادم.سعي كردم براي چند لحظه هم كه شده خودمو از هر چيزي رها كنم و به اين آواي زيبا كه با
صداي پرنده ها مخلوط شده بود گوش بدم.انگار تو يه كنسرت لذت بخش بودم كه يكي پيانو ميزد و يكي آروم ميخوند!
درحال گوش دادن به اين كنسرت زيبا بودم كه صداي چخ چخ برگي حواسم رو به كل پرت كرد.چشمامو باز كردمو به
پشت برگشتم.چيزي نبود!دوباره صداي چخ چخ برگ.از جام بلند شدمو قدمي از چشمه دور شدم ولي بازم چيزي رو
نديدم!سرمو چرخوندم كه يه ناشناس و ديدم خم شده و داره يه گل رو نوازش ميكنه.رداي سياهي و شنل سياهي به تن
داشت.موهاش از كاله شنل بيرون اومده بودن و من فهميدن اون يه زن يا دختره.تعجب كردم.يعني به جزء منم كسي
اينجا ميومد؟؟كنجكاو شده بودم كه ببينم اون كيه؟چند قدم جلو تر رفتم و با صداي تقريباً بلندي گفتم:
ــ هي خانوم! شما كي هستيد؟؟
دست زن متوقف شد! به خاطر كاله شنل كه روي سرش بود نميتونستم چهرشو ببينم.جلو تر رفتمو گفتم:
ــ خانوم؟جوابمو نداديد!
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زن ايستادو بدون توجه به من پشت كرد به مشغول قدم زدن شد.حس كنجكاويم زياد شده بود.چون ازم دور بود شروع
كردم به دويدن و در همون حال گفتم:
ــ هي خانوم....كجا ميريد؟
ولي اون زن بدون توجه به من به راه خودش ادامه داد.همين طور داشتم ميدويدم كه يهمو پام گير كرد به سنگ و افتادم.
ــ اخ!
شانس آوردم كه پام آسيبي نديده بود! به روبه روم نگاه كردم......در كمال تعجب اون زن و نديدم!ممكن نيست اين همه
راهو رفته باشه! اون كي بود؟يه زن ناشناس اينجا چيكار ميكرده؟؟توي اين جنگل ممنوعه؟شونه اي باال انداختمو بلند
شدمو لباسامو كه كمي خاكي شده بود رو تكوندم .به آسمون نگاه كردم....اوه مثل اينكه بيش از حد به صداي چشمه
گوش دادم چون هوار روبه شب بود! ماه توي اسمون پيدا بود.دستمو توي جيبم كردمو راه برگشتو پيش گرفتم.اي كاش
ميفهميدم اون كي بود...زني با لباسي سياه و شنلي بلند!درست مثل فيلم ها! هر چند توي اين مدت همه چيز مثل فيلم
بود.نزديكاي خروجي جنگل بودم..بايد يواشكي ميرفتم به اتاقم...چطوره دوباره گرگ شم؟آره فكر خوبيه!
چشمامو بستم و به ماه فكر كردم.................بعد از چندين ثانيه تبديل شده بودم به يه گرگ سفيد با چشماني سياه!
شروع كردم به دويدن.بادي كه به صورتم ميخورد بهم انرژي ميداد.به خروجي كه رسيدم پشت يه درخت قيم
شدم.هيچكي تو ميدون تميرن نبود و اين براي من عالي بود!خيلي سريع اومدم بيرون و وارد ميدون تميرن شدمو بعدم
خيلي سريع شت يه درخت قايم شدم.نفسمو به حالت فوت به بيرون فرستام...خيالم راحت شده بود .دوباره از همون
روش قايم شدن پشت درختا استفاده كردمو خودمو به سرباز خونه رسوندم.پشت يه درخت قايم شدم.خودمو تصور
كردمو توي چند ثانيه به خودم تبديل شدم.آروم از الي درختا اومدم بيرون و به سرباز خونه نزديك شدم.طبق عادتم
دستمو توي جيباي شلوارم جينم كردمو قدم زنان نزديك شدم.چند تا سرباز داشتن باهم حرف ميزدن.بدون توجه
بهشون به طرف در حركت كردم...صداي يكيشون رو شنيدم كه داشت با آب و تاب تعريف ميكرد:
ــ اره...ميگن از زمين اومده! اونجا هم دوست داشته بره توي ارتش!
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خيلي سريع برگشتم به طرفشون.اونا داشتن درمورد من صحبت ميكردن؟هه!مكس دهن لق! بيخيال موضوع شدمو به
طرف اتاقم حركت كردم.بعضي از سربازا توي راهرو بودن.همشون يه جوري نگام ميكردن.بي توجه به نگاهاشون حركت
كردم.باالخره به اتاقم رسيدم درو باز كردم............................................................................................سريع درو
بستم! اين ديگه كي بود؟؟؟؟؟درو دوباره باز كردمو داخل شدم.دست به سينه به پسر روبه روم خيره شدمو گفتم:
ــ شما اينجا چيكار ميكنيد؟؟اصال كي هستي؟
پسر از روي تخت بلند شدو گفت:
ــ معموالً اول ميگن تو كي هستي بعد ميپرسن چرا اينجاي،ولي مثل اينكه تو برعكسي!
چند قدم جلو تر اومدمو گفتم:
ــ جواب سوال من و بده!تو كي هستي؟؟؟؟
پسر روي تخت نشست و گفت:
ــ دنيل...هم اتاقي جديدت!
متعجب گفتم:
ــ چي؟چرا فرمانده بهم نگفته بود؟
دنيل شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ نميدونم!
به اتاق نگاه كردم.يه كمد و تخت اضافه شده بود كه احتماالً براي دنيل بود.روي تختم نشستمو گفتم:
ــ چطور اومدي؟
دنيل رو تختش دراز كشيدو گفت:
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ــ خب من اتفاقي از زمين اومدم..
متعجب گفتم:
ــ واقعاً؟؟
دنيل :
ــ اره..نميدونم چرا همتون تعجب ميكنيد! تو هم زميني هستي آره؟
گفتم:
ــ تو از كجا فهميدي؟
دنيل به لباسم اشاره كردو گفت:
ــ از لباست مشخصه!
اوه! اونقدر ذهنم پر از سوال بود كه چشمم به لباساي دنيل نيافتاده بود! لباساي اونم عين مال من بود.سرمو تكون دادمو
روي تخت دراز كشيدمو گفتم:
ــ توهم براي اموزش ديدن اومدي؟
دنيل:
ــ اره...توهم همينطور؟
گفتم:
ــ اره ولي اولش من و قبول نكردن بعد از مبارزه قبولم كردن.
دنيل:
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ــ بايدم اينطور باشه!
اخمي كردمو گفتم:
ــ اين تفكر شماها غلطه!
دنيل:
ــ خب چيكار كنيم؟نيمتونيم قبول كنيم كه يه دختر بياد و بشه يه فرد نظامي.
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ ميشه...مثل من كه اينجام!
دنيل ديگه حرفي نزد و چشماشو بست.انگار ميخواس بخوابه.از جام بلند شدمو گفتم:
ــ ميشه يه لحظه بري بيرون؟؟
دنيل يه چشمشو باز كردو گفت:
ــ چرا؟
گفتم:
ــ ميخوام لباس عوض كنم.
يهو خنديد و گفت:
ــ خب عوض كن ديگه!
گفتم:
ــ نميشه!اينجوري شما كل بدنمو ميبيني!
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با تعجب بهم خيره شد و بعد يهو زد زير خنده! سوالي نگاش كردم.حتماً فكر كرده منم مثل دختراي ديگم كه خودشونو
به نمايش ميزارن.در حين خنده از جاش بلند شدو بيرون رفت.درو قفل كردمو از توي كمد يه تيشرت و يه شلوارك ابي
برداشتمو پوشيدم.قفل درو باز كردم تا هر وقت كه خواست بياد.
اوووففف اين پسره ديگه كجا بود؟؟حاال ديگه نميتونم توي خودم باشم...آة لعنت به تو دنيل!بي حوصله روي تختم دراز
كشيدم كه در باز شدو دنيل اومد داخل.بدون اينكه بهش توجه اي كنم پشتمو بهش كردم.دلم خواب ميخواست...توي
اين مدت دويدن و استرس زيادي بهم وارد شده بود براي همين خيلي خسته بودم..آتريس االن كجاست؟حتماً پيش
ملكه و آرميتا...عجيبه!دلم براي هيچ كدومشون تنگ نشده! نميدونم چرا احساس ميكنم سنگدل شدم!سرمو به اطراف
تكون دادم تا اين افكار مزاحم از ذهنم دور بشه كه صداي دنيل رو شنيدم:
ــ اسمت چيه؟
پوفي كشيدمو روبهش گفتم:
ــ آرتيميس.
ابروهاشو باال انداخت و گفت:
ــ اسم با حالي داري!
زل زدم به چشماي سبزش و گفتم:
ــ اسم اسمه فرقي نداره.
دنيل:
ــ اهل كجايي؟
گفتم:
ــ لندن.
Page 257

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

سرشو تكون دادو گفت:
ــ من توي نيويورك بودم.
روي تخت نشستمو گفتم:
ــ چجوري اومدي اينجا؟؟
اونم روي تخت نشست و گفت:
ــ خب من با دوستام بيرون بودم...تنهايي رفتم يه دوري توي جنگل بزنم كه يه نوري ديدم...جلو تر كه رفتم ديدم
چندتا مرد ايستادن و چيزي شبيه به يه دريچه جلوشونه..منم خواستم برگردم كه پام به سنگ گير كردو زمين
خوردم..اوناهم منو ديدنو به زور آوردنم اينجا!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ منم عين تو بزور آوردنم..
دنيل:
ــ اره فكر نميكردم همچين دنيايي باشه!
منم عين خودش گفتم:
ــ منم با دوستام اومده بودم بيرون..عين تو توي جنگل بوديم..ولي يهو همه چيز خراب شد!دوستم سلنا غيبش زد.همه
رفتن تا پيداش كنن منم تنها شده بودم..اتيشم خاموش شده بود!وضعيته بدي بود! تا اينكه اتريس اومد و من وبرد به
سرزمين جنيان.
دانيل:
ــ پس سفر پر ماجرايي داشتي؟درسته؟
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سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره..خيلي سخت بود.
دنيل با قيافه شيطوني گفت:
ــ شنيدم نيومده گردو خاك به پا كردي؟اره؟
حتماً كار اون سربازاست.عجب دهن لقي هستن! با به ياد افتادن مبارزه حس غرور به عالوه يه حس ديگه كه برام
عجيب بود بهم دست داد!حسي شبيه به خواستن دوباره!
گفتم:
ــ اره..مبارزه خيلي خوبي بود!
دنيل لبخندي زدو گفت:
ــ پس مهارتت خيلي زياده درسته؟
سرمو تكون دادم.خميازه اي كشيدم و گفتم:
ــ بهتره بخوابيم..
دنيل سري نكون دادو گفت:
ـ درسته منم خيلي خستم...........شب بخير آرتيميس.
براش سري تكون دادمو روي تخت دراز كشيدمو مالفه رو تا گردنم باال آوردم...اونقدراهم كه فكر ميكردم بد نبود...فقط
يكم شيطنت داره..كه اونم خوب عاديه اكثر پسرا اينجورين.چشمامو بستمو سعي كردم به چيزي فكر نكنم...
چشمام كم كم گرم شدو من توي دنياي پر از خيال فرو رفتم.....
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احساس كردم يكي داره تكونم ميده!!با صداي خواب آلودي گفتم:
ــ چيه؟

صداي رو شنيدم:
ــ پاشو بايد بريم به سالن غذاخوري!
آه به كل يادم رفته بود كجام! انگار دنيل با اينكهيه روزه اينجاست بهتر از من ميدونه!بي حوصله سري براش تكون دادمو
گفتم:
ــ خيلي خب...االن ميام.
با گفتن يه باشه از جاش بلند شد.روي تخت نشستمو خميازه بلند و كشيده اي كشيدم.يكم چشمامو مالوندم و گفتم:
ــ كجايي؟
دنيل اومد جلو .با ديدن لباس نظاميش تعجب كردم! تعجب من و كه ديد لبخندي زدو گفت:
ــ چيه؟بهم مياد نه؟
از خود راضي! با اين حال گفتم:
ــ شبيه گالدياتور ها شدي!
خنديد و گفت:
ـ بايد ديد تو شبيه چي ميشي!
سوالي نگاش كردم كه گفت:
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ــ احتماالً شبيه شخصيت تاريك فيلم ها ميشي!
چشمامو تنگ كردمو گفتم:
ــ چرا؟؟ چرا بايد شبيه شخصيت تاريك فيلم ها بشم؟
دنيل شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ همين طوري حدس زدم!
گفتم:
ــ بايد ديد حدست درست در مياد يانه!
دنيل چشمكي زد و گفت:
ــ مطمئنم كه در مياد!
از روي تخت بلند شدم به طرف كمدم رفتم.درهمون حال گفتم:
ــ بيرون منتظرم باش.
دنيل:
ــ باشه...منتظرتم.
صداي در بهم فهموند كه رفته.به جاي خاليش نگاه كردم حدسم درست بود.لباسايي رو كه فرمانده بهم داده بود به عالوه
يه جفت بوت چرم رو بيرون آوردم.لباسمو خيلي سريع دراوردم.از توي كمد يه ساپورت از جنس ساتن كه جذب جذب
پام بود و سياه رنگ بود دراوردمو پوشيدم .لباس سياه رنگ بلند و تنم كردم .كمر بند چرممو هم بستم .بوت هاي بندمم
رو پوشيدم.از توي آينه خودم نگاه كردم.لبخندي زدم...شده بودم يه دختر شرور!يه لحظه ياد حرف دوستام افتادم كه
وقتي چشمام تغيير رنگ ميداد بهم ميگفتن زاده تاريكي! حاال واقعا زاده تاريكي شده بودم.لباسي كه پوشيده بودم خيلي
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ساده ولي در عين حال بهم ميومد.فكر كنم بايد به دنيل افرين گفت با اين حدسي كه زده! براي اين كه شرارتمو كامل
كنم لبخندي زدم كه شرارت ازش ميباريد...حاال شده بودم يه دختر شرورسياه پوش! شمشيرو برداشتمو به كمرم بستمو
از اتاق خارج شدم كه دنيل ديدم.صداش كردم سرشو كه باال آورد لبخند زنان به طرفم اومدو گفت:
ــ ديدي حدسم درست بود؟
خنديدمو گفتم:
ــ پيشگو
لبخندي زدو ادامه راهرو رو بهم نشون دادو گفت:
ــ اخر راهرو يه سالن هست..سالن غذاخوري اونجاست.
سرمو تكون دادمو پشتش راه رفتم.دنيل:
ــ اين لباس تو رو شبيه دختراي شرور تو فيلما كرده!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خيلي دوست داشتم يه بارم شده اونجوري لباس بپوشم...وحاال پوشيدم.
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ يه دختر شرور سياه پوش در كنار يه گالدياتو!
دنيل خنديدو گفت:
ــ اره...خيلي حرفت جالب بود!
لبخندي زدمو گفتم:
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ــ اين زره اي كه به تن داري سنگين نيست؟
دنيل:
ــ با اين اندامي كه من دارم اصالً!
اخمي كردمو گفتم:
ــ خيلي اعتماد به نفس داريا!
دنيل:
ــ ولي تو مثل اينكه خوشت نمياد!
سرمو به طرفين تكون دادمو گفتم:
ــ از آدماي زياد مغرور هرگز!
خنديدو گفت:
ــ پس نگران نيستم كه ازم خوشت نياد چون زياد مغرور نيستم.
گفتم:
ــ شانس آوردي وگرنه اين شمشير زير گلوت بود.
لبخندي زدو گفت:

ــ دختر جنگجو!
با گفتن اين جمله احساس غرور كردم...دوباره داشتم اون حسو تجربه ميكردم .حس ميل به جنگيدن و............كشتن!
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آه!اين ديگه چه حس لذت بخشي بود كه برام ممنوع بود؟؟سرعي كردم افكار مزاحم رو از ذهنم دور كنم ولي فقط 40
درصد موفق بودم! صداي دنيل من و از اون  60درصد فكر بيرون آورد:
ــ اينم از سالن غذا خوري!
سرمو باال آوردم كه با سالني بزرگ پر از ميز مواجح شدم.چند تا ميز براي نشستن بود و يه ميز باريك و بزرگ كه روش
پر بود از غذا و سيني و چاقو وچنگال .اشتهام به يكباره با ديدن غذا هاي مختلف باز شد .يه سري از سربازا داشتن غذا
ميخوردن و ميخنديدن و بعضي هام داشتن براي خودشون غذا ميگرفتن.دنيل بهم اشاره كرد كه بريم غذا بگيريم.سري
به نشونه موافقت براش تكون دادم و حركت كرديم .همين كه داخل سالن شديم سر همه بهطرف ما برگشت.بدون توجه
به سربازا كه خيره خيره داشتن نگامون ميكردن به راهمون ادامه داديم.به ميز غذا كه رسديم هر كدوم برا خودمو سيني و
چنگال و چاقو برداشتيم.براي خودم عسل و نون تست و يه ليوان شير و كره برداشتم.دنيلم وقتي براي خودش برداشت
بهم گفت:
ــ بزن بريم كه خيلي گشنمه!
چشمكي براش زدمو گفتم:
ــ منم همين طور!
بعد باهم روي هي ميز خالي نشستيم.سكوت همه جارو گرفته بود صداي پچ پچ ميومد .چشماي همه روي ما زوم شده
بود.سربازا شده بودن عين دختراي فضول! خندم گرفت كه دنيل گفت:
ــ چرا ميخندي؟؟
گفتم:
ــ آلماني بلدي حرف بزني؟؟
دنيل متعجب گفت:
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ــ چرا ميپرسي؟
گفتم:
ــ براي اينكه اونا حرفامونو متوجه نشن.
صداي خنده دنيل كل سالن رو پر كرد...دنيل:
ــ آره!
اين بار من متعجب گفتم:
ــ واقعاً؟؟
دنيل سري تكون دادو به آلماني گفت:
ــ اره..عجيبه نه؟؟
منم عين خودش گفتم:
ــ بله جناب!
دنيل لبخند زيبايي زدو گفت:
ــ منم موافقم ليدي!
اينبار من خنديم..سربازا با كجنكاوي نگامون ميركردن.بيچاره ها حقم داشتن اونا چيزي از حرف ما نميفهميدن .به غذاش
اشاره زدمو گفتم:
ــ بهتره بخوري چون قراره تمرين كنيم.
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سرشو تكون دادو مشغول خوردن شد.منم براي خودم لقمه گرفتمو مشغول شدم .همين طور كه ميخوردم زير چشمي
بهش نگاه ميكردم...پسر خيلي جذاب و زيبايي بود!چشماني سبز زمردي درشت ،موهاي خوش حالت به رنگ
طاليي،لباني قلوه اي و سرخ رنگ و صورتي اصالح كرده كه هيچ ريشي نداشت.هيكل خيلي ورزيده و درشتي
داشت.مطمئنن دوست دختراي زيادي داشته! دست از نگاه كردن برداشتمو توي سكوت مشغول خوردن شدم.كم كم
دوباره صداي حرف زدن سربازا سالن رو پر كرد.درحال خوردن بود كه حس كردم دو نفر اومدن كنار ما نشستن.سرمو كه
باال اوردم جيمز و مارتين وديدم كه كنار ما نشستن.با تعجب گفتم:
ــ شما دوتا؟؟
مارتين با لبخند گفت:
ــ انتظار نداشتي؟؟
دنيل:
ــ چرا بايد انتظار داشته باشه؟
گفتم:
ــ انتظاريم نداشم ولي خب يكم تعجب كردم!
جيمز لبخندي زدو گفت:
ــ بايدم تعجب كني!اينجا هيچ كس از بودن تو راضي نيست به جزء من و مارتين و مكس.
اخمي كردم و گفتم:
ــ همشون برن به درك!
دنيل خنديد.مثل اينكه خيلي خنديدن و دوست داره! يهو كل سرو صدا ها خوابيد! سرمو باال آوردم كه چشم تو چشم
دوجفت چشم درشت مشكي زيبا شدم .با اخم زل زده بود به من! نگاهمو ازش گرفتمو روبه مارتين گفتم:
Page 266

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ اين غول بيابوني ديگه كيه؟؟؟؟
جيمز خواست دهن باز كنه مشتي رو ميز ما نشست كه باعث شد غذا ها وارونه شه .با عصبانيت به اون دو گوي سياه
رنگ نگاه كردم و از جام بلند شدمو با صداي تقريباً بلندي گفتم:
ــ هي چته چرا وحشي بازي در مياري؟؟؟؟؟
صداي تيريك تيريك مشت دستشو شنيدم.وبعد صداش رو:
ــ تو كار آموز جديدي؟؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ بله مشكليه؟
يه قدم اومد جلو.قد بلندي داشت.پوزخندي بهم زدو گفت:
ــ يه دختر؟؟از فرمانده ويليام بعيده!
از چشماش غرور ميباريد.گفته بودم از آدماي زيادي مغرور متنفرم؟ گفتم:
ــ دختر بودن من چه ربطي به كار آموز بودن من داره؟؟اصالً شما كي هستي كه اينجوري جلوم ايستادي؟
قهقه اي زد.صداي جيمز رو شنيدم:
ــ اون سردسته گروه عقابه!
يه نگاه بهش كردمو اينبار من قهقه اي زدمو گفتم:
ــ تو؟واقعا خنده داره!
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و دوباره خنديدم كه يهو الكس مچ دستمو گرفت و فشار داد..خونسر بهش نگاه كردم.دستم اصال درد نگرفت!خيلي برام
عجيب بود!با اون فشاري كه الكس به مچ دستم وارد ميكرد تا به حال بايد خورد ميشد! يه نگاه به مچ دستم كردمو يه
نگاه به الكس و گفتم:
ــ حرصت خالي شد؟حاال ول كن.
جا خورد ولي خيلي زود به خودش مسلط شد و دستمو ول كرد.يه پوزخند بهم زد و پشت به من درحالي كه داشت از
سالن خارج ميشد فرياد زد:
ــ همه برين به زمين تمرين.
با اين حرفش همه سربازا از جاشون بلند شدن خيلي سريع از سالن خارج شدن.كنار دنيل به طرف ميدون تمرين رفتيم.
دنيل:
ــ دختر خيلي شجاعي هستي!
سري تكون دادمو گفتم:
ــ از آدماي مغرور متنفرم...مخصوصاً اين يكي!
دنيل:
ــ خب باالخره سر پرست گروهه!
با عصبانيت گفتم:
ــ چون سرپرست گروهه بايد دستمو فشار بده!
يهو دنيل سرجاش ايستاد و بهت زده به من نگاه كرد.آه حتما چشمام دوباره سياه شده!بي توجه به دنيل به طرف زمين
تميرن حركت كردم.وقتي كه به زمين رسيدم ديدم سربازا صف بستن.با چشمام دنبال جيمز ومارتين گشتم.مارتين بهم
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اشاره كرد برم پشتش.منم رفتم پشت مارتين ايستادم.باالخره دنيلم اومد و اونم درست پشت من ايستاد.صداي نحس
الكس رو شنيدم:
ــ امروزم مثل روزاي ديگه .دو گروه ميشيد .يه گروه تير اندازي با كمان رو تمرين ميكنن و گروه ديگه هم ميرن مبارزه
كردن رو تمرين ميكنن.مفهموم شد؟
همه باهم گفتن بله به جزء من.مردك از خود راضي! وبعد دوتا صف كناري به طرف ميدون رفتن و مشغول جنگيدن باهم
شدن.خب ميث اينكه بايد ميرفتم تير اندازي!ولي منكه بلد نيستم؟حتماً يكي هست كه بهم ياد بده!ماهم به طرف محل
تيرو كمان رفتيم.هركي براي خودش تيرو كماني برداشت.يه كمان چشممو گرفت.كماني سياه بود كه روش طرح و نقش
نقره اي بود.كمانو توي دستم گرفتم.خوش دست بود ،با گرفتنش توي دستم حس كردم تير اندازي با كمان رو خيلي
خوب بلدم.از اين حسم متعجب شدم.شند تا تير يخي برداشتم و روبه روي تخته ايدايره اي شكل رنگي كه وسطش يه
نقطه كوچيك قرمز داشت با فاصله ي  10متر ايستادم.هركسي كه تير اندازي ميكرد  5متر عقب تر ميرفت.توي فيلم ها
ديده بودم كه بايد كمانو توي زه گذاشت و زه و محكم كشيدو رهاش كرد ولي اينكار احتياج به زور بازو بود.صداي الكس
رو كنارم شنيدم:
ــ بلدي تير اندازي كني؟
صادقانه گفتم:
ــ راستش نه...من جنگيدن با شمشير رو بلدم.
اخمي كردو دستشو جلو آوردو گفت:
ــ كمانتو بده به من.
يكم بهش نگاه كردمو بعد كمانمو دادم بهش كه گفت:
ــ چرا اين كمانو اتخاب كردي؟
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شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ دليل خاصي نداشت...ار نگش خوشم اومد..
الكس:
ــ نگش كه سياهه..سياهي و اين كمان در كنار هم ممكنه خيلي قدرتمند و خطرناك باشه!
متعجب از حرفش گفتم:
ــ منظورت چيه؟
الكس به تمام تير اندازي ها اشاره كردو گفت:
ــ همه اينا هر رنگي رو گرفتن به جزء سياه،چون رنگ كمان توي حدف تير اندازيت تاثير ميزاره!
خنده اي كردمو گفتم:
ــ چي؟ميخواي بگي به طالع بيني معتقدي؟
اخماشو درهم كشيدو گفت:
ــ سياهي اين نقش در روحيه تو داره!
ديگ داشتم از خنده منفجر ميشدم..واي خداي من داشت عين پيشگوي ها حرف ميزد واين خيلي براي من خنده دار بود!
خندمو قورت دادمو گفتم:
ــ خيلي خب حاال بهم ياد ميديد كه چطور تير اندازي كنم؟
اخمشو شديد تر كردو بهم گفت:
ــ خوب نگاه كن..
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بهش نگاه كردم..تير رو گذاشت توي زه و كشيد،بعد از چند ثانيه زه رو رها كرد..تير با سرعت زياد درست به وسط تخته
خورد.
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ عالي بود!
نگاهي سرد بهم انداخت و كمان و گرفت طرفمو گفت:
ــ امتحانش كن!
كمان و ازش گرفتم.كه گفت:
ــ تير و بزا توي زه.
كاري رو كه بود كردم ولي تير كامالً توي زه نميرفت.الكس:
ــوسط تيرو بزا توي زه.
كاري رو كه بود رو كردم ولي بازم جا نميرفت كه دوباره گفت:
ــ فشارش بده.
سرمو تكون دادمو تيرو به زه بيشتر فشار دادم كه جا رفت .دوباره گفت:
ــ خيلي خب ،حاال زه كمانو تا جايي كه ميتوني بكش وهدف بگير،بعد اينكه هدف گرفتي رهاش كن.
كاري رو كه گقت كردم،با تمام توانم زه رو كشيدم،يكم سخت بود ولي عملي شد ،خودمم تعجب كردم اون همه زور رو از
كجا آوردم،ولي االن وقت فكر كردن به اينا نبود بايد با چشمام درست تخته رو هدف ميگرفتم..درست وسط و هدف
گرفتم،يه لحظه به جاي تخته مايك جلوم بود!تمام نفرتمو جمع كردم،دوباره داشتم بيرحم ميشدم،دوباره داشتم توي
تاريكي دوست داشتنيم فرو ميرفتم.زه رو عقب تر كشيدمو درست توي چشم مايك رو هدف گرفتم.با نفرت زمزه كردم:
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ــ بمير..
وبعد تيرو رها كردم.چشممو بستم ،فقط صداي شمشير زدن سربازا بود كه سكوت رو ميشكست.صداي الكس رو شنيدم:
ــ مهارتت باالست!
چشمامو باز كردمو به تخته نگاه كردم...لبخندي روي لبم اومد،درست وسط رو زده بودم.يادم باشه يه روز با همين كمان
چشمشو كور كنم.با لبخند به الكس نگاه كردمو گفتم:
ــ خوب بود؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ از يه دختر بعيده!
لبخند از روي لبام رفت ولي گفتم:
ــ ولي من اين طلسم رو ميشكنم.درسته ما زور زيادي نداريم ولي دليل بر اين نميشه كه به ما توهين بشه!
اخمي كردو گفت:
ــ من از وجود تو توي اين گروه بدم نمياد ولي نگران اينم كه نتوني از پس تمرينات بر بياي و از پا بيفتي.
با حرفاش يكم آروم شدم چون فهميدن حدفش لج كردن با من نيست و همه ي كاراش به صالح خودم و بقيه ست.با
اين حال جدي گفتم:
ــ حرف شما درسته...ولي من تونستم اون تيرو به هدف بزنم و مطئنن ميتونم كار هاي ديگه اي هم انجام بدم.
براي اولين بار لبخندشو ديدم...بهت زده به لبخندش نگاه ميكردم كه گفت:
ــ دختر شجاعي هستي! دختراي شجاعم خوب ميجنگن.
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چشمام گرد شد!گفتم:
ــ مگه غير از من دختر ديگه اي هم اينجا بود؟
يهو قيافش در هم شدو دوباره توي جلد مغرور و جدي خودش فرو رفت و گفت:
ــ تميرنتو بكن.
وبعد رفت!حاال ديگه مطمئن شده بودم كه يه دختري قبل من اينجا بوده!اصال شايد به خاطر همين بوده باشه كه دختر
ديگه اي رو راه نميدادن...يادم باشه از مكارتين يا جيمز در مورد اين موضوع بپرسم! گفت تميرن كنم..سرمو تكون دادم
تا افكار مزاحم رو از ذهنم دور كنم.
كمان و برداشتمو تيرو داخل زه كردمو باهاش تخته رو هدف گرفتم.نميخواستم دوباره مايك رو تصور كنم  ،اينجوري يه
جورايي به هدف زدنمو به اون مديون ميشم ومن ا ايز بيزارم!چشمامو بتنگ كردمو زه و تا جايي كه امكان داشت كشيدم.
نفس عميقي كشيدمو زه رو رها كردم.تير با سرعت باورنكردني به پرواز در اومد و وباره توي همون جاي قبليش يعني
درست وسط تخته نشست.لبخندي از روي رضايت زدم 5 .متر عقب تر اومدمو خواستم تيرو بردارم كه دست يه نفر روي
شونه نشست.كمانو پايين آوردمو به پشت برگشتم.بهت زده بهش نگاه ميكردم.يهو پريدم بغلش و دستامو دورش حلقه
كردمو خنديدم.اونم خنديدو گفت:
ــ اينجا خوش ميگذره؟؟
خنديدمو گفتم:
ــ واي ملكه شما اينجا چيكار ميكنيد؟؟
ملكه:
ــ تو ببينم..اين آرميتا بي طاقت شده بود.
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آرميتا؟با چشمم دنبالش گشتم...مثل اينكه همه سربازا براي احترام به ملكه از كار خودشون دست كشيده بودن چون
صاف ايستاده بودنو داشتن به ما نگاه ميكردن.ملكه:
ــ ارميتا بيا!
ايمتا از پشت ملكه بيرون اومد.واي خداي من!عين فرشته ها شده بود!با اون لباس سفيد و تاج گلي كه روي سرش
گذاشته بود درست عين فرشته ها شده بود!ارميتا دويد طرفمو منم محكم توي آغوشم گرفتمش و چرخوندمش كه
جيغش به هوا رفت.زمينش گذاشتمو بدون توجه به حظور سرابازا گفتم:
ــ چه خبر آرميتا خانوم؟
ارميتا خنده شيريني كردو گفت:
ــ واي ارتيميس دلم خيلي برات تنگ شده بود!
به قلب خودم اشاره كردمو گفتم:
ــ دل منم برات يه كوچولو شده بود.
و دوباره خنده شيرين ارميتا!فرمانده واتريس اومدن پيش ما.فرمانده با لبخند بهم نگاه كردو گفت:
ــاوضاع چطوره؟
به كمانم اشاره كردمو گفتم:
ــ درحال تميرن تيرو كمانم.
اتريس:
ــ خوب تا كجا پيش رفتي؟
گفتم:
Page 274

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ تا وسط اون تخته چوبي.
روي لب همشون لبخندي اومد.
اتريس:
ــ ميخواي من تير اندازي كنم؟
دست به سينه نگاش كردمو گفتم:
ــ حتماً!
بعد تيرو كمان رو جلوش گرفتم كه صداي اووو گفتن سراباز رو شنيدم.اتريس برام يه چشمك نامحسوسي زدو گفت:
ــ ببينم تو بهتري يامن!
گفتم:
ــ صد در صد من!
خنده بلندي كردو تيرو كمان و توي دستش گرفت.خيلي راحت تيرو توي زه جا انداخت و كشيد.يه لحظه به جنگل كناريم
نگاه كردم كه چشمم افتاد به همون زن با شنل سياه!متعجب داشتم نگاهش ميكردم.سرشو تكون دادو به من نگاه
كرد.يهو صداي يه زني رو شنيدم:
ــ بيا جنگل...
چشمام درشت شد! كي بود؟صداي ملكه نبود!اينجاهم جزء ملكه هيچ زني نيست! پس كي بود؟زن سياه پوش سرو
انداخت پايينو رفت.
با صداي اتريس به خودم اومدم:
ــ هي آرتيميس حواست هست؟
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يكم با تعجب نگاش كردمو بعد تند تند سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آ..آره...زدي به هدف؟
اتريس لبخندي زدو تخته رو بهم نشون داد.عين من زده بود به هدف.لبخند مصنوعي زدمو گفتم:
ــ عاليه..تير اندازيت خيلي خوبه!
اونم لبخندي زد و به طرف فرمانده رفت.آه! ذهنم خيلي مشغول بود!اون زن كي بود؟اون زن سياه پوش!مهم تر از همه
اون صدا!سرمو به اطراف تكون دادم..نبايد ميزاشتم افكار بيهوده ذهنمو تسخير كنن! يادم باشه يه سري به جنگل
بزنم.صداي فرمانده من و از فكر بيرون آورد:
ــ آرتيميس دوباره تير اندازي ميكني كه ما ببينيم؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ البته.
وبعد يه تيري گرفتم و توي زه جاش انداختم.كمان و باال آوردمو زه و به راحتي كشيدم.وسط رو هدف گرفتم و خواستم
تيرو پرتاب كنم.كه صداي كالغي مانع شد!تمام بدنم خشك شده بود!كالغ درست اومد جلوي پاي من نشست!با
چشماي درشت شده بهش بهش نگاه ميكردم...خودش بود!مايك! با اون چشمهاي دورنگش!سرمو تكون دادم تا از
فكرش بيام بيروم ولي يكهو شروع كرد به قار قار كردن...صداهاي عجيبي رو داشتم ميشنيدم...صدايي شبيه به پچ
پچ....انگار هزار نفر داشتن زير گوشم باهم پچ پچ ميكردن.دوباره سرمو تكون دادم كه صداي الكس رو شنيدم:
ــ حالت خوبه؟؟
صداش چرا اينجوري شده بود؟خيلي خيلي بم و وحشتناك كه مثل يه اكو توي ذهنم ميپيچيد...حاال صداي قار قار و الكس
و اون پچ پچ هاي لعنتي باهم قاطي شده بود...چشمامو بستم و سعي كردم همه رو فراموش كنم...دوباره هدف
گرفتم....فشار زيادي روم بود...خيلي زياد!ذهنم انگار آماده منفجر شدن بود...تو يه لحظه تير رو رها كردم...درست خورد
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به هدف...لبخندي زدم...صدا ها دو برابر شده بود...سرم داشت منفجر ميشد..دستمو روي سرم گذاشتم وفشار دادم كه
ملكه اومد جلوم و با چهره اي نگران گفت:
ــ حالت خوبه؟؟
پاهام داشت بي حس ميشدن..ناخوداگاه يك قدم به عقب رفتم...كمانو انداختم پايين...يهو صدا ها قطع شد! به حالت
عادي برگشتم...به سختي قدمي برداشتمو خودمو به ملكه رسوندمو با بيحالي گفتم:
ــ نگران چيزي نباشيد...حالم خوبه.
ملكه:
ــ ولي صدات اينو نميگه آرتيميس!
سرمو به اطراف تكون دادمو گفتم:
ــ آب داريد؟
جمله ام كه تمو شد فرمانده فرياد كشيد:
ــ اب!آب بياريد.
وبعد از چند لحظه يه پياله آب جلوم بود..پياله رو برداشتمو سر كشيدم...يكم اب توش مونده بود..به اون يكم اب نگاه
كردم...خشكم زد!اب به رنگ خون بود!!پس چرا من هيچ چيزي حس نكردم؟خودمو عادي نشون دادم تا كسي فكر نكنه
ديوونه شدم...وقتي اونا اون همه صدا رو نشنيدن پس اميدي به ديدن اين پياله خونم نيست.پياله رو توي بشكه
انداختم.كه صداي ملكه رو شنيدم:
ــخب ماديگه ميريم ارتيميس...
لبخندي زدمو هم ديگه رو بغل كرديم.گفتم:
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ــ خدانهدار.
ب*و*س*ه اي رو گونه ي آرميتا كاشتمو گفتم:
ــ مراقب خودت باش خانوم كوچولو.
اونم گفت:
ــ تو هم همين طور خانوم بزرگه!
خنديدم.ملكه و بقيه رفتن كه صداي الكس توي ميدون پيچيد:
ــ برين سر تمريناتون..
واي خداي من نه!توانشو ندارم!بدنم كرخت و بي حس شده بود.با تنفر به مايك كه جلوم بودو ساكت داشت با اون
چشماش بهم نگاه ميكرد نگاه كردم.با تنفر گفتم:
ــ گمشو از اينجا..
و دركمال تعجب پرواز كردو رفت! صداي الكس من و از جا پروند:
ــ چرا موقع تير اندازي بي حال شده بودي؟
متعجب نگاش كردمو بعد گفتم:
ــ نميدونم..
با يه حالت شكاكي بهم نگاه كردو گفت:
ــ حالت خوبه؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ اره خوبم...
يهو گفتم:
ــ ميتونم وارد اون جنگل بشم؟
صورتش قرمز شد!چرا اينجوري شد؟چشماش شده بود به سرخي گل رز!با تعجب نگاش كردم كه با صداي كنترل شده
اي گفت:
ــ نه نميتوني...
وبعد رفت!يعني چي؟چرا هيچ كس حق ورود رو نداشت؟؟اينجا يه خبرايي هستش!اول اون دختره وحاال هم اين
جنگل!بايد بفهمم!بايد! از مارتين ميپرسم...
شروع كردم به تير اندازي...تند تند تيرامو پرتاب ميكردم و همشونم به هدف ميخورد و منو حسابي سر حال
ميكرد..خواستم تير بردارم كه ديدم تيري نيست!همه تيرام تموم شده بود!خب مثل اينكه وقت استراحتم شده بود!به
طرف مارتين رفتمو صداش كردم:
ــ مارتين!
مارتين دست از تير اندازي كشيدو گفت:
ــ چي شده آرتيميس؟چرا دست از تير اندازي كشيدي؟
گفتم:
ــ تمام تيرامو به هدف زدم...اومدم ازت بپرسم حاال كه تيرامو به هدف زدم ميتونم استراحت كنم؟
مارتين با بهت نگام كردو گفت:
ــ به هدف زدي؟
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سرمو تكون دادم كه با لبخند بهم گفت:
ــ تو خيلي كارت خوبه آرتيميس! به جرئت ميتونم بگم تا به حال كسي مثل تورو توي مبارزه نديدم!
غرق شادي شدم!با خوشحالي گفتم:
ــ ممنون خيلي بهم روحيه دادي!
لبخند زيبايي تحويلم دادو گفت:
ــ صبر كن تير اندازي منم تمو بشه ...نه تا تير ديگه مونده..
سرمو تكون دادمو به تير اندازيش نگاه كردم...وقتي زه و ميكشيد شبيه يه عقاب ميشد كه ميخواد تعمشو شكار كنه .ولي
سرعتش به اندازه سرعت من نبود..اون توي دو دقيقه دوتا تير مي انداخت ولي من توي دودقيقه ده تا ميانداختم!
بعد چند دقيقه تيراش كه تموم شد بهم گفت:
ــ بريم تيراي منم تموم شد.
سرمو تكون دادمو باهم از ميدون تمرين بيرون اومديم...رفتيم يه جاي خلوت روي چمنا نشستيم..دستمو تكيه گاهم
كردمو به جنگل خيره شدم...مارتين:
ــ مبارزه رو از كجا ياد گرفتي؟
گفتم:
ــ خب توي زمين.
سري تكون دادو مثل من بي هيچ حرفي به جنگل نگاه كرد..
االن بهترني فرصت براي من بود!اب دهنمو قورت دادمو گفتم:
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ــ مارتين اگه من ازت يه سوالي بپرسم راستشو بهم ميگي؟
مارتين لبخندي زدو گفت:
ــ البته!
گفتم:
ــ راستش ميخواستم بدونم دختري ديگه اي جزء من اينجا بوده كه اموزش ببينه؟؟
يهو انگار خشك شده باشه نگاهم كرد!از جاش بلند شد.بلند شدمو گفتم:
ــ بهم بگو!
مارتين با صدايي كه ميلرزيد گفت:
ــ نميشه..ازم نخواه!
چرا صداي اينقدر ميلرزيد؟رفتم جلوش و گفتم:
ــ خواشه ميكنم...بگو اون دختر كيه؟؟
مارتين چشماشو به زمين دوخت و با صداي لرزوني گفت:
ــ نميتونم..فقط اينو بدون اسم اون دختر گلوريا اشنايدر بود...
صداش خيلي ميلرزيد!گفتم:
ــ چه باليي سر اون دختر اومده؟ جوابي بهم نداد ولي هو به حالت هيستريك بازومو توي دستاش گرفت و با چماش
فوق العاده نگران بهم نگاه كردو گفت:
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ــ اون دختر و فراموش كن.....آرتيميس تو نبايد ميومدي اينجا...براي همين بود كه هيچ سربازي دلش نميخواست توي
بياي اينجا....ما  ...ما ميترسيم تو به سرنوشت گلوريا دچار بشي..ارتيميس از خطر دوري كن...به..به اون جنگل لعنتي
نزديك نشو..
با چشماي گشاد شده نگاش ميكردم...اون چي داشت ميگفت؟! اينجا چه رازي رو داشت؟؟گفتم:
ــ ولي من ميخوام به اون جنگل برم مارتـ..
هنوز حرفم تكوم نشده بود كه منو محكم به درخت كوبوند..چشماش قرمز قرمز بود! تقريبا فرياد زد:
ــ حق نداري پاتو اونجا بزاري....شنــيدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو ديگه نبايد به سرنوشت گلوريا دچا بشي..گلوريا دختر خيلي
خوبي بود..مهربون بود...ولي خيلي زود مرد...خيلي زود...اينجا هيشكي نميخواد دوباره گذشته تكرار بشه...
دستمو روي سينش گذاشتم تا هولش بدم ولي اون زره اي جا به جا نشد..گفتم:
ــ ولم كن...دارم له ميشم..
ولم كردو كالفه موهاي زيتونيش رو چنگ زد..يهو اومد جلو ايستادو خيلي جدي گفت:
ــ حق نداري به اون جنگل بري...
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ حداقل بهم بگو چه باليي به سر گلوريا اومد تا از اون خطر دوري كنم...
داشتم دروغ ميگفتم!مجبور بودم!بايد ميفهميدم توي اون جنگل چه خبره تا ميرفتم و سر درمياوردم.
نشست روي زمينو گفت:
ــ آرتيميس...نميتونم بگم..اگه بگم الكس منو بيچاره ميكنه..
كنارش زانو زدمو گفتم:
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ــ حداقل بگو مشخصاتشو از كجا پيدا كنم..
نگام كرد...توي چشماي آبيش موجي از نگراني و ترديد بود...
بايد مطمئنش ميكردم..براي همين لبخندي زدمو گفتم:
ــ مارتين،قول ميدم به اون جنگل نرم..خواهش ميكنم..بهم بگو مشخصات كجاست؟
سرشو انداخت پايينو گفت:
ــ مشخصات توي چادر فرماندست...توي كمدش ...چندين پروندست كه هر كدوم مربوط به يكي از سربازاست.ولي
گرفتن اونا ممنوعه و مجازات سختي رو به همراه داره...
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ شما نمتونيد منو مجبور به چيزي كنيد...اون مداركو بدست ميارم..بايد بفهمم چه چيزي شده كه نميتونم وارد اون
جنگل بشم..
كنارش روي زمين نشستمو گفتم:
ــ اولين روزي رو كه اومدم رو يادته؟
باالخره لبخندي روي لبهاش شكل گرفتو گفت:
ــ آره...همون روزي كه باهات مبارزه كردم...دختر تو از جنس سنگ بود؟؟چرا هيچيت نميشد؟
خنده اي كردمو شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ خودمم نميدونم..ولي هيچيم نشد...
مارتين:
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ــ چرا چشمات سياه شده بودن؟؟
براش توضيح دادم كه اين اتفاق هميشه برام ميوفته...
مارتين:
ــ چه عجيب.پيش پزشك رفتي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره..خيلي زياد.ولي همشون ميگفتن نميدونن و اين عجيب ترين چيزيه كه ديدن..ولي نميدونم چرا تو مواقع بيشتر
سياه ميشه!
مارتين:
ــ توي چه مواقعي؟
گفتم:
ــ وقتي كه ميترسم...عصبانيم..جديداً نگرانيم بهش اضافه شده..
مارتين:
ــ خيلي عجيبه!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ به نظرت نبايد بريم براي تمرين؟
مارتين:
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ــ فعالً نه...بايد منتظر باشيم تا شمشير زني بچه ها تموم بشه بعد بريم به سالن غذا خوري وبعد از سالن غذا خوري
ميريم اطاف و بازرسي كنيم..
سرمو تكون دادم...فرصت خوبيه!وقتي كه اونا ميرن براي بازرسي شايد من بتونم اينجا باشم..براي اينكه دقيق تر بفهمم
پرسيدم:
ــ كيه براي بازرسي ميرن؟؟
مارتين:
ــ افرادي كه مهارت زيادي ندارن..
چشمام برق زدو گفتم:
ــ خب چه كسايي به عنوان مثال نميرن؟؟
مارتين:
ــ مثال من و تو و پيتر و جيمز نميريم...
عاليه!خيلي خوشحال شده بودم كه راهي براي رفتن به جنگل پيدا كردم..ولي حاال نه!بايد بزارم شك مارتين به من كامالً
از بين بره بعد به جنگل برم...شايد دوهفته ديگه!آره اين بهتره! هم بايد سر از كار اون زن سياه پوش در بيارم هماينكه
بفهمم اون جنگل چه چيزي رو در خودش مخفي كرده كه همه ازش خوف دارن!
مارتين:
ــ هي دختر كجايي؟؟
بدون توجه به حرفش گفتم:
ــ مارتين ميتوني بهم كمك كني؟
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مارتين:
ــ بستگي داره چي باشه..
گفتم:
ــ براي رفتن به چادر فرمانده!
مارتين جدي گفت:
ــ چرا بايد كمكت كنم؟؟
سرمو انداختم پايين و گفتم:
ــ خب چون من به عنوان يه دوست ازت كمك خواستم..
مارتين يكم فكر كردو گفت:
ــ باشه ولي به يه شرط!
با ذوق گفتم:
ــ چه شرطي؟
مارتين:
ــ اينكه به جنگل نزديك نشي!
بادم خالي شد..متاسفم مارتين ولي مجبورم بهت دروغ بگم:
ــ قبول حاال بهم كمك ميكني؟
مارتين:
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ــ آره ولي چجوري ميخواي بري به چادر فرمانده؟؟
يكم فكر كردمو گفتم:
ــ شب نيمه شب همينجا منتظرم باش تا بهت بگم..
مارتين خنديدو گفت:
ــ قضيه جنايي شد.
منم عين خودش خنديدمو گفتم:
ــ آره..
صداي جيمز رو از پشت سرمون شنيديم:
ــ بچه ها بياين بريم براي ناهار.
ازجامون بلند شديم و بهطرف سرباز خونه حركت كرديم..بقيه سربازا هم داشتن به سالن غذا خوري ميرفتن.از پله ها باال
رفتيم.جيمز:
ــ باالخره تموم شد..
مارتين:
ــ هي جيمز چرا انقدر شلوغش ميكني؟؟! همش چند ساعت تمرين كرديم..
جيمز:
ــ اگه توهم عين من چند ساعت در حال مبارزه بودي ميفهميدي..
مارتين:
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ــ ما اگه بخوايم در مقابل شياطين بجنگيم بايد دوروز در حال مبارزه باشيم..
متعجب گفتم:
ــ دور روز؟
مارتين:
ـ اره..چون اونا قدرت اتيش رو دارن و ما قدرت سرما رو..واين دو دوتا چيز كامالً متفاوتيه!!
گفتم:
ــ شما هم عين ملكه از دستاتو نور هاي آبي بيرون مياد؟
جيمز:
ــ ما قدرت ملكه رو نداريم...فقط ميتونيم يخ و اب رو پرتاپ كنيم..
ذوق زده گفتم:
ــ واقعا؟؟چه عالي!
مارتين:
ــ شما زميني ها از چي استفاده ميكنين؟
گفتم:
ــ ما از وسايلي استفاده ميكنيم كه تو يه چند ثانيه ميتونه جون خيلي هارو بگيره...اين سالح ها خيلي خطرناكن!
چيمز ابرو هاشو باال انداخت و گفت:
ــ چرا؟!
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گفتم:
ــ زمين خيلي بزرگه! بعضي ها از اين سالح ها براي دزدي استفاده ميكنن.بعضي ها هم براي قتل.
مارتين:
ــ چه قدر خطرناك!
سرمو تكون دادم.به سالن غذا خوري كه رسديم دنيل رو ديدم كه جلوي در ايستاده و دست به سينه داره مارو نگاه
ميكنه.تكيه شو از ديوار گرفت و اومد جلو غر غر كنان گفت:
ــ شما معلومه كجايين؟؟
جيمز با خنده گفت:
ــ حاال چرا غر ميزني؟
دنيل:
ــ اخه خيلي خستم...آرتيميس تو چي؟
شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ نه زياد..
دنيل متعجب گفت:
ــ تو ديگه كي هستي! دختر آهني!
هر سه تامون خنديديم چون خيلي بامزه گفته بود..داخل سالن شديم و به طرف ميز غذا ها رفتيم..

Page 289

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

خيلي گشنم بود...براي خودم يكم گوشت و ساالد و سوپ و يه ليوان آب گرفتمو روي يه ميز پنج نفره نشستم.بقيه هم
اومدن و نشستن.با تعجب به سيني دنيل نگاه كردم...
دنيل:
ــچرا اينجوري نگاه ميكني؟
متعجب گفتم:
ــ تو اين همه رو ميخواي بخوري؟
دنيل:
ــ خوب چيكار كنم..گشنمه!
وبعد مشغول خودن شد! يه مرغ كامل رو گرفته بود با  9تا نون تست ويه بشقاب پر سوپ و چند تا تيكه استيك!با دهن
باز نگاش ميكردم كه مارتين با خنده گفت:
ــ آرتيميس بهتره غذا تو بخوري.
از بهت بيرون اومدمو سري تكون دادمو گفتم:
ــ آ.آره راست ميگي..
وبعد مشغول خوردن شدم..مكسم به جمع ما اضافه شده بود..با اومدن مكس من فقط داشتم ميخنديدم...پسر خيلي
شوخي بود!مدام از خاطارتش با نامزدش كتي رو برامون تعريف ميكرد.دستمو باال بردمو در حالي كه نفسم از خنده بند
اومده بود گفتم:
ــ خواهش ميكنم...بس كن....
مكس:
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ــ نه بزار بگم..ديروز با كتي رفته بوديم بازا..
همه باهم يك صدا گفتيم:
ــ بس كن!
بيچاره يهو ساكت شد..بهمون نگاه كردو گفت:
ــ به جهنم...
يعد مشغول غذا خوردن شد...بهم ديگه نگاه كرديم زو زديم زير خنده...مكس كالفه گفت:
ــ بازم من تعريف كردم؟
سرمو به دو طرف تكون دادمو گفتم:
ــ واي خداي من...معدم درد گرفت از بس كه خنديدم...
يه ليوان آب خوردمو تهديد وار گفتم:
ــ ياال غذاتو رو بخورين وگرنه....
مكس:
ــ وگرنه چي؟
لبخند شرارت باري زدمو گفتم:
ــ يه ليوان اب روي سرت خالي ميكنم!
مكس با ترس مصنوعي گفت:
ــ اوه اوه بچه ها بخوريد..
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بعد همه مشغول خوردن غذاشون شدن...بچه هاي با نمك و شوخ طبعي بودن .غذامون كه تموم شد روبه مارتين گفتم:
ــ خب االن باز بايد بريم براي تمرين؟؟!
مارتين:
ــ بايد ببينيم الكس چي ميگه.
سرمو تكون دادم كه در سالن باز شدو الكس اومد داخل.بازم اخم بخ چهره داشت..مردك مغرور بد اخالق!با صداي
رسايي گفت:
ــ بعد از نهار همه مياين به زمين تمرين..همه باهم به جنگل ميريم به جزء...
به من نگاهي انداخت و گفت:
ــ به جزء آرتيميس بقيه مياين به جنگل!
همه اظاعتي گفتن.از حام بلند شدم و گفتم:
ــ چرا نميتونم بيام؟
سرجاش ايستاد.مارتين:
ــ آرتيميس!
با اخم گفتم:
ــ چرا نه؟؟چرا يكي اينجا بهم توضيح نميده؟؟
به طرفم برگشت.اخم وحستناكي به چهره داشت.چند قدم اومد جلو درست توي چند سانتي متري صورتم ايستاد.نفس
هاي گرمش ميخورد به صورتم و نفس هاي سرد من به اون...
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باالخره گفت:
ــ نميشه...
وبعد بدون توجه به من راهشو گرفت و رفت! دستامو مشت كردم...تمام سربازا بلند شده بودنو داشتن از سالن غذا
خوري بيرون ميرفتن..سالن خالي شد...داشتم از عصبانيت منفجر ميشدم!مشتمو بردم باال و با فرياد روي ميز فرود آوردم
كه.....
چند قدم با تعجب عقب رفتم!به مشتم نگاه كردم!هيچ دردي نداشتم!به ميز نگاه كردم...از وسط نصف شده بود! اين
ديگه غير عادي بود! خيلي غير عادي!اب دهنمو قورت دادمو از سالن غذا خوري زدم بيرون.وارد محطه شدم و بدون توجه
به سربازا به طرف همونجايي كه با مارتين بودم رفتم..روي زمين نشتمو به به دستام نگاه كردم...دستمو توي سرم
گرفتم..
من چم شده بود؟؟چرا اينجوري شده بودم؟؟؟چطور تونسته بودم اون ميزو فقط با يه مشت از وسط نصف كنم؟اونم كي؟
من! آرتيميس جكسون كه يه دخترمو تا به حال از خشم به هزار تا چيز توي زمين مشت زدم ولي هيچ كدومشون
نشكسته بود!ولي اينجا زمين نيست! يعني چه اتفاقي داره برام ميوفته؟؟؟ ماوريس! اون گرگ حتماً ميدونه!! آره
خودشه!بايد شب باهاش حرف بزنم..لعنتي شب بايد ميرفتم به چادر فرمانده!پس حاال بايد چيكار كنم؟؟!هه اون سربازاي
از خود راضي رفتن به جنگل اون وقت من اينجام! مني كه ميتونم تبديل به گرگ بشم! سرمو به اطراف تكون دادم..چندتا
نفس عميق پشت سر هم كشيدم و گفتم:
ــ چيزي نيست....آروم باش...

صداي يكي منو از جا پروند:
ــ چيزي شده آرتيميس؟؟؟
متعجب به پشت برگشتم..چشمام درشت شد!اون اينجا چيكار ميكرد؟؟!با تعجب گفتم:
Page 293

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ آتريس؟
لبخندي زدو اومد كنار من نشست و گفت:
ــ چيزي شده آرتيميس؟؟
سرمو به اطراف تكون دادمو گفتم:
ــ نه..چيزي نيست..
آتريس:
ــ تو چرا به جنگل نرفتي؟
با به ياد آوردن اون قضيه دوباره اعصابم بهم ريخت..دستام مشت شدو گفتم:
ــ الكس گفت نميتونم برم.
اتريس:
ــ چرا؟!
شونه باال انداختمو گفتم:
ـنميدونم..از خودش بپرس!
آتريس:
ــ تير اندازيت خيلي خوب بود..
لبخندي زدمو گفتم:
ــ خيلي ممنون....تو چرا اينجا موندي؟
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اتريس خنده اي كردو گفت:
ــ مثل اينكه خيلي دوست داري من برم..
يه لحظه احساس كردم چشماش از سياه به قرمز شد...بس كن آرتيميس! بهم نگاه كردو گفت:
ــ شب جايي ميري؟!
متعجب گفتم:
ــ آره چطور؟
احساس كردم چشماش برق زد و بعد احساس كردم يكي از چشماش به قرمز ميزنه! اخمامو توي هم كشيدم.رفتارش
عادي نبود! اون از كجا ميدونست من شب قراره جايي برم؟
با صداي از فكر بيرون اومدم:
ــ چرا حودت به جنگل نميري؟؟
اين حرفش جاي تعجب داشت! اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــ به تو مربوطه؟؟
يهو صداش بلند شدو گفت:
ــ دختره ي...
چشمام گرد شد!سريع تغيير حالت دادو گفت:
ـ خب..خب نه..
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مشكوك نگاش كردم..اين آتريس اون آتريس چند ساعت پيش نبود! يه چيزي عجيب بود!سرمو انداختم پايين...چند
لحظه بعد يهو سرمو باال آوردم تا حرفي بزنم كه ديدم چشماي اتريس دورنگست! سياه و........قرمز!!
از جام بلند شدمو فرياد زدم:
ــ مـــايك؟!
آتريس از جاش بلند شد و چند قدم اومد جلو تر...كم كم صورتش شروع كرد به تغيير حالت دادن...لباساي سفيدش به
گرده هاي قرمز تبديل شدن و مايك پديدار شد!متعجب بهش زل زدم كه قهقه اي زدو گفت:
ــ فكرشو نميكردي نه؟؟
اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــ گمشو از اينجا...
سريع اومد جلوم ايستاد.صورتش توي چند سانتي متري صورتم بود.با نفرت زل زده بودم به چشماي دورنگش و زمزمه
كردم:
ــ گمشو..
در كثري از ثانيه دستاش دور گلوم حلقه شد.پاهام از زمين فاصله گرفت.هيچ عكس العملي از خودم نشون ندادم فقط با
نفرت بهش زل ميزدم.دستاشو از گزدنم باز كردو گفت:
ــ خيلي قدرتمند شدي.
پوزخندي زدم و چيزي نگفتم.چند قدم ازم فاصله گرفت و گفت:
ــ هرچي با امواجم به اون ذهن فشار آوردم چيزيت نشد...
ديگه نتونشتم به وراجي هاش گوش بدم براي همين شمشيرمو از غالف دراوردمو خيلي سريع گذاشتم زير گلوي مايك.
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مايك متحير نگام ميكرد..زل زدم توي چشماش وبا نفرت زمزمه كردم:
ــ خودتو براي روز مرگت آماده كن مايك....به زودي به جهنم ميري.
نميدونم چرا ولي يه حسي بهم ميگفت دام درست ميگم..يه حس خيلي قوي كه از همون بيرحمي سرچشمه ميگرفت.
مايك:
ــ چشمات سياه شده...هه...
خودمو ازش جدا كردمو شمشيرو توي غالف گذاشتمو گفتم:
ــ بهتره به اون پرنده مسخره تبديل بشي و گورتو از اينجا گم كني...
پوزخندي بهم زدو گفت:
ــ منتظر روز موعود باش آرتيميس!روزي كه من و تو باهم ميجنگيم.
پوزخندي به حرفش زدمو گفتم:
ــ تو هم خودتو تا اون روز زنده نگه دار..چون ممكنه به دستم نابود شي.
وبعد صداي قهقه وحشتناك من توي فضا پيچيد.
مايك:
ــ به اميد ديدار آرتيميس!
دود سياه دورش پيچيد و تبديل به اون كالغ منفور زندگيم شد و به پرواز در اومد و توي اسمون پرواز كرد.
دستمو مشت كردم..اعصابم بهم ريخته بود.حاال ديگه هيچ جايي برام امن نبود!هيچ جايي! اون لعنتي تونست تبديل به
آتريس بشه و من و گول بزنه ولي اون چشماي دورنگش لوش داد.دوباره روي چمنا نشستمو به موهام چنگ زدم..عادتم
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بود وقتي عصباني ميشم به موهام چنگ بزنم..دلم ميخواس يكي پيشم باشه و آرومم كنه..ولي كي به فكر
منه؟ملكه؟جيمز؟دنيل؟حتي آرميتا هم االن به فكرم نيست..
دوباره احساس تنهايي بهم دست داد..احساسي كه توي زمين حسش ميكردم..چشمم به گردنبند افتاد...شايد اين
گردنبند بتونه آرومم كنه..دستمو روش گذاشتمو زمزمه كردم:
ــ روشن شو...بهت احتياج دارم...تنهام...خواهش ميكنم روشن شو...
ناگهان گردنبند پر از نور شد...نورش اونقدر زياد شده بود كه چشممو اذيت ميركد..دستمو گذاشتم جلوي چشمم..نوري
كه داشت به سرماي ماه بود و منو آروم ميكرد..كم كم نور كمتر شدو من تونستم حالل نوراني گردنبند رو ببينم..لبخندي
زدمو گردنبند رو به لبام نزديك كردمو ب*و*س*ه اي روش زدم..يهو گردنبند درخشان تر از قبل شد و دوباره به حالت
اول خودش در اومد.
گردنبند و رها كردمو چونمو روي پاهام گذاشتم...صدايي شنيدم كه منو از جا پروند!صداي زيبا و خاص!مثل الاليي ها
شبانه!
ــ آرتيميس؟
به اطراف نگاه كردم ولي چيزي نديدم.........
گفتم:
ــ تو كي هستي؟
صدا دوباره اومد:
ــ منم آرتيميس...روح گردنبند!!
چشمام گرد شد! روح؟مگه گردنبند هم روح داره؟؟با تعجب به گردنبند نگاه كردم كه عكس يه دختر زيبا روش افتاده
بود!متعجب گفتم:
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ــ ر..روح؟؟
دختر داخل گردنبند لبخندي زدو لباش تكون خورد كه صدا رو شنيدم:
ــ درسته...من يه روحم منتها يه فرقي با روح هاي ديگه دارم...
بي توجه به حرفش متعجب به دختر داخل گردنبند نگاه كردمو گفتم:
ــ چرا اون تويي؟
دختر اهي كشيدو گفت:
ــ من اين تو زندانيم....
گفتم:
ــ چرا؟؟
دختر:
ــ براي اينكه تا وقتي صاحب اين گردنبند نخواد من نميتونم آزاد بشم...
يه لحظه ياد چراغ جادو افتادم! خندم گرفته بود..گفتم:
ــ خب چيكار كنم كه بياي بيرون؟
دختر:
ــ بايد روي حالل رو ببوسي...
گفتم:
ــ منكه بوسيدم؟
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دختر:
ــ اون ب*و*س*ه براي فعال شدن من بود..
سرمو تكون دادمو يه بار ديگه گردنبند رو بوسيدم...چند لحظه چيزي نشد.نور گردنبند به كل از بين رفت.ترس وجودمو
برداشت ديگه عكس دختر توي گردنبند نبود...
دستي روي شونم نشست كه باعث شد ميخ شم سر جام..وبعد اون صداي زيبا رو درست كنار گوشم شنيدم:
ــ سالم آرتيميس!
به پشت برگشتم كه زني با قامت بلند و با لباس سفيد و موهايي طاليي با چشماني سبز رنگ رو ديدم...
ازجام بلند شدمو بهت زده گفتم:
ــ تو همون روحي؟؟
ناخوداگاه براي دختر روبه روم احترام خاصي قائل شده بودم.دختر لبخند زيبايي زدو گفت:
ــ بله..من روح گردنبندم...مثل اينكه احظارم كردي..اسم من گلوريا ست!
چقدر اين اسم برام اشنا بود!گلوريا.....گلوريا..گلوريا اشنايدر!!بهت زده گفتم:
ــ گـ..گلوريا ا...اشنايدر؟؟؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ اره...تو از كجا اسممو ميدوني؟
آب دهنمو قورت دادم.چند بار دهنمو باز كردم تا حرفي بزنم ولي انگار كلماتو گم كرده بودم و چيزي از دهنم بيرون
نميومد!
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روي زمين نشستمو با بهت به زمين نگاه كردم..گلوريا كه مرده بود؟!يعني االن من دارم باروح يه مرده يا همون روح
گردنبند حرف ميزنم؟؟چـ..چطور ممكنه؟؟احساس كردم گلوريا پيشم نشست...دختر زيبايي بود.بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ تو مگه هنوز زنده اي؟؟
متعجب گفت:
ــ مگه تو قضيه منو ميدوني؟
نه مثل اينكه واقعاً خودش بود! سعي كردم خونسرديمو حفظ كنم..گفتم:
ــ نه كامل...يه چيزايي از مارتين شنيدم..ولي فقط ميدونم كه مردي.
گلوريا لبخند تلخي زدو گفت:
ــ دلم براي مارتين تنگ شده..
گفتم:
ــ ميشه ماجراتو برام تعريف كني؟؟
گلوريا با چشمان غمگينش نگام كردو گفت:
ــ ميخواي بدوني؟؟
سرمو تكون دادم كه شروع كرد به حرف زدن:
ــ من تو يه خانواده پرجمعيت بزرگ شده بودم...ولي خب،همشون به دست شياطين كشته شدن..فقط من مونده
بودم.تصميم گرفتم برم جنگيدن و ياد بگيرم تا بتونم با شياطين بجنگم...ميدونستم غير ممكنه..ولي يه روز كه ملكه به
شهر اومده بود رفتم پيشش....ملكه ازم خوشش اومده بود و گفت:
ــ دختر خوبي هستي...هرچي ميخواي بگو تا برات مهياش كنم..
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منم از فرصت استفاده كردمو گفتم ميخوام وارد ارتش شما بشم...قبول كردو من و وارد ارتش كرد..وقتي وارد اين مكان
شدم همه با تعجب هم نگاه ميكردن..ولي كم كم باهام خوب شدن...طوري كه هميشه باهاشون ميخنديم....
آهي كشيدو ادامه داد:
ــ همه چي داشت خوب پيش ميرفت..هم من مبارزم خوب بود..هم اينكه بقيه از وجودم راضي بودن...ولي يه شب..
اون شب باعث شد من زنداني اين گردنبند بشم.
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ اون شب چي شد؟؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ اون شب دلم ميخواست برم به جنگل...دلم عجيب ه*و*س جنگل رو كرده بود!وقتي پامو توي جنگل گذاشتم آرامش
عجيبي داشتم..همينطور براي خدوم راه ميرفتم كه چشمم به يه زن افتاد!يه زن سياه پوش.فكر كردم راهو گم
كرده..نزديكش شدمو بهش گفتم:
ــ ببخشيد خانوم راهتون رو گم كرديد؟
هيچي نگفت .يهو دستمو گرفت.هركاري كردم نشد كهه دستمو از دستش بيرون بيارم..خيلي زور داشت! من رو برد كنار
چشمه.باالخره شروع كرد به حرف زدن...اول از حرفاش سر در نمياوردم...اون همه چيرو درموردم ميدونست!حتي هدفمو!
اون ميدونست كه من به خاطر خانوادم اومده بودم به ارتش...فقط بهش نگاه ميكردم.ازش پرسيدم تو از كجا ميدوني
كه جوابي بهم نداد .بهم گفت:
ــ ميخواي انتقام پدر و مادرتو بگيري؟
منم قاطع گفتم:
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ــ اره..براي همين به اينجا اومدم.
دوباره گفت:
ــ حاظري هر كاري براي هدفت بكني؟
بازم گفتم اره.بهم يه گردنبند رو نشون داد..هميني كه توي گردنته...چيزي بهم گفت كه باعث تعجبم ميشد! چيزي رو كه
بهم گفت در مورد تو بود! بهم نشون داد! تكه اي از آينده رو نشون داد.وهمين شد من سند زنداني شدنمو امضاء
كنم..بهم گفت اگه ميخواي انتقامتو بگيري بايد به يه نفر كمك كني! منظورش تو بود! گفت بايد همه فكر كنن كه مردم.
گفتش كه بايد برم توي اين گردنبند زندگي كنم تا وقتي تو بياي! اولش مخالفت كردم ولي وقتي به ياد هدفم افتادم
قبول كردم.دوروز پيش اون زن بودم...زني كه حتي قيافشو هم نديده بودم...يه روز گفت ميره يه جايي و مياد..وقتي رفت
و اومد توي دتسش جسد يه دختر بود...ببهش گفتم اون جسد كيه كه بهم نشون داد.باوردم نميشد!بهت زده به جسد
خودم كه توي دستش بود نگاه ميكردم..اون من بودم! زن بهم توضيح داد كه مجبور شده بود جسد يكي رو بگيره و
تبديل به چهره من كنه تا همه بدونن من مردم...روي جسد پاره پاره شده بود..خيلي وحشتناك بود!
بعد يه روز سربازا جسدمو پيدا كردن.چون روي جسدم خراش هايي بود كه خبر از وجود داشتن موجودات عجيب غريبي
ميداد همه فكر كردن اين جنگل خطرناكه و ورود به جنگل رو ممنوع كردن.از فرداش من توي گردنبند بودم...تا االن كه 5
ساله كه توش هستم.
قطره اي اشك از چشماش چكيد روي گونش.گفتم:
ــ يعني االن بعد پنج سال اومدي بيرون؟
سرشو تكون داد.دوباره پرسيدم:
ــ اون زن كي بود؟چيرو بهت نشون داده بود؟
بهم نگاه كردو گفت:
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ــ ببخشيد آرتيميس ولي نميتونم بهت بگم.
گفتم:
ــ اخه چرا؟چرا هيشكي بهم چيزي نميگه؟؟
لبخندي زدو گفت:
ــ چون خودت بايد آيندتو رقم بزني...نه ما!
درست ميگفت!ولي اون زن واقعاً كي بود؟زني كه توي جنگل ديده بودمش...ديگه همه چيزو درمورد گلوريا ميدونستمو
احتياجي به رفتن به چادر فرمانده نبود.بايد يه بهونه براي مارتين مياوردم.به آسمون نگاه كردم...غروب بود! صداي
گلوريا رو شنيدم:
ــ بهتره من برگردم به داخل گردنبند....االن بقيه ميان.
تو لحن بيانش دلتنگي به خوبي حس ميشد.گفتم:
ــ خب چجوري؟
گلوريا:
ــ روي گردنبند رو ببوس.
گردنبند رو بوسيدم.به گلوريا نگاه كردم...داشت محو ميشد...هي محو و محو تر...تاجايي كه ديگه نبود! دستمو روي
گردنبند گذاشتمو گفتم:
ــ خاموش شو...
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دوباره اون نور زيبا وبعد گردنبندي بدون نور.گردنبند رو توي لباسم مخفي كردمو از جام بلند شدمو به طرف سرباز خونه
حركت كردم كه سربازا رو ديدم باقيافه اي كه خستگي ازش ميباريد داشتن به اين سمت ميومدن.بي توجه به اونا به
طرف اتاقم حركت كردم.داخل اتاق كه شدم سريع لباسامو عوض كردم..از اين ساعت به بعد ديگه خبري از تمرين نبود.
روي تخت دراز كشيدمو به اين مدتي كه توي اين دنيا بودم فكر كردم...به اين يه ماه!چقدر زود يه ماه گذشت! يه ماهي
كه اتفاقات زيادي برام افتاده بود!يه ماه خاطره انگيز.در باز شدو چهره خسته دنيل نمايان شد.به طرف كمدش
رفتم.چشمامو بستم تا راحت بتونه لباسشو عوض كنه.صداشو شنيدم:
ــ باز كن خانوم راهبه!
چشمامو باز كردمو گفتم:
ــ راهبه خودتي.
خنده خسته اي كردو روي تختش دراز كشيدو گفت:
ــ آخيــــــش! خوش به حالت كه نيومدي!
گفتم:
ــ چرا؟؟!
دنيل:
ــ نميدوني كجاها رفتيم..
گفتم:
ــ كجا ها؟
دنيل:
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ــ رفته بوديم باالي درخت!
متعجب گفتم:
ــ چرا باالي درخت؟
دنيل:
ــ براي پاكسازي درختا!!
گفتم:
ــ چي؟!
دنيل:
ــ هيچي...جناي سرگروه اعتقاد داشت پرنده هاي خون خواري اون باال هستن كه ما بايد نابوشدون كنيم..فكر كنم
منظورش كالغ بود!
توي دلم گفتم :پس درست ميگفته!
با خنده گفتم:
ــ يعنيهمتون عين ميمون درختي آويزون شده بودين؟
دنيل خنديد و گفت:
ــ اره...ولي هممون از درخت ميوفتاديم پايين...اوضاع خنده داري بود!
خنديدمو گفتم:
ــ پس خيلي خوب شد كه نيومدم.
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خنديدو شورع كرد به تعريف كردن اتفاق هايي كه افتاد.بعد اينكه حرف زدنش تموم شد از جام بلند شدم و پرسيدم:
ــ ميدوني مارتين كجاست؟!
دنيل:
ــ اره ،توي ميدون مبارزه نشسته.
يه نگاه به لباسم انداختم...يه تيشرت پوشيده بودم...با يه شلوارك ارتشي .در كمدم رو باز كردم و يه سيوشرت درآوردمو
پوشيدم.كالهشم سر كردم..هميشه عاشق سيوشرت بودم...مخصوصاً كالهش! دستمو توي جيب سيوشرت كردمو از
اتاق بيرون اومدمو به طرف ميدون مبارزه حركت كردم...بعضي از سربازا كه ميديدنتم تعجب ميكردن...حتماً به خاطر
لباسم بوده.از پله ها پايين اومدم.يه پله مونده بود كه حوصله پايين اومدن و نداشتم براي همين از روش پريدم..از
شانس خوبم پاركور كار بودمو خيلي راحت ميتونستم از درو ديوار باال برمو بپرم.به حالت دو خودمو به ميدون
رسوندم.مارتين و ديدم كه نشسته و به ماه نگاه ميكنه.رفتم پيشش نشستم.سرشو نگاه كردو بهم نگاه كرد.يهو نگاهش
رنگ تعجب گرفتو گفت:
ــ اين چه لباسيه؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ يه لباس زميني...
مارتين:
ــ آها...
گفتم:
ــ اومدم تا يه چيزي رو بهت بگم.
مارتين:
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ــ چه چيزي رو؟
گفتم:
ــ نميخوام به چادر فرمانده برم.
چند لحظه متعجب نگام كرد وبعد با خوشحالي گفت:
ــ خيلي خوبه..تصميم درستي گرفتي.
سرمو تكون دادمو به ماه نگاه كردم..بازم داشت زيباييشو به رخم ميكشيد.مارتين از جاش بلند شدو گفت:
ــ بهتره زود بياي چون قراره شام بخوريم.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خيلي خب خوبدت برو منم ميام.
مارتين رفت و باز من تنها موندم.باد سردي گونمو نوازش كرد..با لذت چشمامو بستم و با تمام وجودم بادو حس كردم.
صداي يه زن رو شنيدم:
ــ آرتيميس.
چشمامو باز كردمو به اطراف نگاه كردم...زني نبود!فقط صداي مدام برام تكرار ميشد...از جام بلند شدمو به طرف سرباز
خونه رفتم.داخل شدمو تند تند از پله ها باال رفتم.همه داخل سالن غذاخوري بودن.سرم پايين بود.داخل شدمو روي به
طرف ميز غذا ها رفتم....اشتها نداشتم..فقط يه ليوان ابو يه كاسه سوپ برداشتمو رفتم رو يه ميز خالي نشستم كه درست
كنارش يه پنجره بزرگ بود..كالهمو از روي سرم برداشتم كه دوباره باد شروع كرد به بازي با موهام..مشغول خوردن
شدم..به ياد گلوريا افتادم..ناخوداگاه دستمو روي گردنبند گذاشتم..دلم براش ميسوخت!
مطمئنن خاطره هاي زيادي از اينجا داشت...اي كاش ميتونست بياد و اينجا باشه..اي كاش ميشد همه بدونن گلوريا
زندس! آهي كشيدمو مشغول خوردن شدم...
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از روي ميز بلند شدم و به طرف اتاق خواب رفتم...دلم يه خواب عميق و طوالني ميخواست..در اتاق رو باز كردم و داخل
شدم.دوباره اون لباس خواب بلند و زيبا رو پوشيدم و روي تخت دراز كشيدم...طولي نكشيد كه خوابم برد....
********
مارتين:
ــ هي ارتيميس،بهتره مواظب خودت باشي كه يه وقت نبازي!
خنديدمو گفتم:
ــ آه مارتين حرفاي خنده دار ميزني!
مارتين خنديد.توي پيست مسابقه اسب سواري بوديم....قرار بود من و مارتين و پيتر وجيمز با چندتا از بچه هاي ديگه
مسابقه اسب سواري بديم...مكس رفت روي سكو ايستاد و پرچمو توي دستش گرفت و فرياد زد:
ــ وقتي شمارشم تموم شما شروع به حركت ميكنيد.
سرمو به گوش مشكي نزديك كردمو گفتم:
ــ هي مشكي...دلم ميخواد امروز ما برنده بشيم..نظرت چيه؟
سرشو برام تكون داد..مشكي اسمي بود كه من روش گذاشته بودم...همون اول كه بايد اسبا رو انتخاب ميكرديم چشمم
اينو گرفت.با اينكه چندتا اسب سياه ديگه هم بودن ولي من عجيب دلم اينو ميخواست! اسب عجيبي بود..حرفامو
ميفهميد..توي اين دو هفته به هم وابسته شده بوديم..در حدي كه مشكي به هيچ كس سواري نميداد و رم ميكرد..منم
سوار هيچ اسب ديگه اي نميشدم براي همين الكس مجبور شد اين اسبو بده به من تا براي من باشه.
با دستم نوازش كردم...صداي فرياد مكس و شنيديم:
ــ بايد  10دور كامل بريد...هر كس زود تر از همه خط پايانو رد كرد اون برندس و نفر اول هستش.
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به جمعيت جمع شده نگاه كردم..عالوه بر سربازا ملكه و فرمانده و جاستين هم بودن...آتريس هم برگشته بود به
سرزمين خودش.صداي مكس منو به خودم آورد:
ــ برنده اين مسابقه جايزش يه تنديس يخي هستش!
خندم گرفته..تنديس يخي؟همه تنديس طال ميگيرن ما يخيشو!مكس:
ــ آماده!
افسار مشكي رو توي دستم گرفتم و زمزمه كردم:
ــ مشكي ما بايد برنده بشيم.
سرشو برام تكون داد.مكس:
ــ يك...
دستمو مشت كردم...بايد ميبردم!
مكس:
ــ دو...
مشكي شيهه اي كشيد...عين خودم بود!لبخندي به اين كارش زدم...
مكس:
ــ سه..حركت!
افسارو تكون دادم و فرياد زدم:
ــ حاال مشكي!
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ومشكي شروع كرد به سرعت باد دويدن....خودمو خم كردم تا نيوفتم...بقيه هم ميومدن ولي نفرات اصلي كه جلو بودن
من و پيتر و مارتين بوديم...پيتر درست كنارم بود.....فرياد زد:
ــ آرتيميس ببينيم كي اول ميشه!
منم عين خودش فرياد زدم:
ــ مطئن باش من اول ميشم..
خنده اي كرد..توي اين دوهفته من و پيتر باهم بهتر شده بوديم...يه لحظه به پشتم نگاه كردم،شنل سياهم توي هوا
داشت براي خودش ميچرخيد و موهامم همراهيش ميكردن...ياد فيلما افتادم...
مارتينم اومد كنا ما..حاال همه كنار هم بوديم....سه دور رو زديم...سرمو به طرف مشكي بردمو گفتم:
ــ بايد ثابت كنيم ما كي هستيم...آماده باش!
شيهه بلندي كشيدو با قدرت بيشتري شروع كرد به دويدين...
از مارتين و پيتر جلو زدم...حاال حدود سه متر باهام فاصله داشتن...امروز ميخواستم يه شاهكار به جا بزارم...يه چيز
عجيب.دور  6رو هم زديم...حاال چهار دور مونده بود...سرعتمو كم كم كردم....مارتين و پيتر ازم جلو زدن به عالوه چند
نفر ديگه...من آخرين نفر بودم...همينه!همين رو ميخواستم...سرمو به گوش مشكي نزديك كردمو گفتم:
ــ حاال!!!با سرعت باااااااد!!
شيهه بلندي كشيد و به معناي واقعي شروع كرد با سرعت باد دويدن...خيلي سريع به مارتين و پيتر رسيدم...لبخندي
زدم...دوباره افسارو تكون دادم كه مشكي از همشون جلو زد...با تعجب نگام ميكردن...حقم داشتن اين عجيب ترين
چيزي بود كه ديدن!كسي كه تا همين چند لحظه پيش اخرين نفر بود حاال اول شده! حاال من اول بودم...تا خط پايان
فقط  10متر فاصله بود....
 1متر 2.....متر 3.......متر 4.......متر5.......متر.....9......8.....7.......6.....و!!!10.....
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افسارو كشيدم كه مشكي شهيه اي كشيد و روي پاهاش ايستاد...لبخندي زدمو گفتم:
ـــ ما برديم مشكي!
ودوباره همين حركت...پياده شدمو رويه روي مشكي ايستادمو پيشونيمو روي پيشوني مشكي گذاشتم..چشماشو
بست..منم چشمامو بستمو گفتم:
ــ ما...برديم مشكي.....افرين به تو پسر!افرين!
پيشونيم از روي پيشونيش برداشتمو به طرف ملكه و فرمانده جاستين برگشتم...ملكه يه تنديس زيبايي يخي تو دستش
بود...روي تنديس يه الماس درخشان آبي بود...تو آغوش ملكه فرو رفتم...ملكه:
ــ كارت عالي بود دختر!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ فقط من نبودم...مشكي هم بود.
ملكه پيش مشكي رفت و سرشو نوازش كردو گفت:
ــ اسب شگفت انگيزيه!
سرمو تكون دادم كه صداي خنده فرمانده رو شنيدم:
ــ هي پيتر...ميبينم كه دوم شدي!
پيتر خنده كنان اومد وقتي رسيد به من مشتي به بازوم زدو گفت:
ــ چون آرتيميس به هممون كلك زد..
مارتينم به جمع ما پيوست..مارتين:
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ــ امشب مهموني داريم به اين افتخار..
و بعد خودشو فرمانده خنديدند..همه سربازا دورمون جمع شده بودن و من و ملكه وسط بوديم..ملكه بلند گفت:
ــ خب ،حاال نوبيت جايزه برندست! آرتيميس بيا!
رفتم نزديك ملكه.
ملكه:
ــ اين تنديس زيبا و گرانبها تعلق ميگيرد به....
حرفشو قط كردو يه نگاه به جمع كردو ادامه داد:
ــ تعلق ميگيرد به آرتيميس جكسون!
وبعد صداي هوراي سربازا به هوا رفت.با لبخند به اين صحنه نگاه ميكردم...من اين جايزه رو مديون مشكي بودم..رفتم
پيش مشكي و گفتم:
ــ ببين...اينا همه به خاطر توئه! اسب زيبا و تند روي من!
وبعد پيشونيشو بوسيدم..سرشو به سرم چسبوند..بقيه با ديدن اين حركتش خنديدن..با مشكي رفتم جلو تنديس و از
ملكه گرفتمو دستامو باال بردم كه دوباره صداي هورا و فرياد همه به هوا رفت...
با ملكه و جاستين و فرمانده و الكس دست دادم...كم كم همه متفرق شدن.با مشكي به طرف استبل مخصوصي كه براي
مشكي درست شده بود رفتيم...اخه مشكي فقط رام من بود و براي ديگران وحشي! بعد اينكه مشكي رو توي استبل
گذاشتم به طرف سالن غذا خوري حركت كردم..وقت شام بود! همينكه درو باز كردم همه بلند شدن و با من همراه
شدن...روي يه ميز نشستم..جيمز و پيتر و مارتين و مكس اومدن پيشمو نشستن..پيتر:
ــ تنديست كوش؟
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گفتم:
ــ يه جايي گذاشتم كه دست تو يكي بهش نرسه!
مارتين خنديدو گفت:
ــ چرا؟
گفتم:
ــ اخه وقتي داشتم تنديس و ميگرفتم جوري بهش زل زده بود كه مطمئن شدم براي دزديدنش اقدام ميكنه!
همه خنديدن كه پيتر گفت:
ــ مثل اينكه به هيچ وجه نميشه اون تنديسو مال خودم كنم...گقدر بد شد!
اونقدر بامزه اين حرفارو گفته بود كه دوباره خنديديم....روز خيلي خوبي بود!دنيلم به جمع ما اضافه شدو گفت:
ــ فقط من اين وسط كم بودما!
مكس زد به پشت دنيل گفت:
ــ اره واقعاً!دلمون براي مسخره بازيات تنگ شده بود!
دنيل يه چشم غره رفت...با خنده گفتم:
ــ بچه ها بس كنين...بياين شاممونو بخوريم...خيلي گشنمه!
مشغول خوردن شديم..بعد خوردن شام از هم خدافظي كرديم و به اتاق هاي خودمو رفتيم.رفتم توي اتاقم...دنيل هنوز
نيومده بود.روي تخت دراز كشيدم .امشب شبي بود كه بايد ميرفتم به جنگل!كل روز رو درحال تمرين با مشكي بودم و
حاال بايد ميرفتم به جنگل .نميدونم با مشكي برم يا تنهايي؟مشكي حتماً خستس بهتره تنها برم.در باز شدو دنيل اومد
داخل.توي اين يه هفته فهميدم خوابش خيلي خيلي سنگينه!طوري كه من خيلي راحت ميتونستم كارامو انجام بدم.
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دنيل:
ــ چرا داري با اين لباسا ميخوابي؟
گفتم:
ــ حوصله عوض كردنشون رو ندارم..
سرشو تكون دادو بعد عوض كردن لباسش روي تختش دراز كشيدو خوابيد...اينو ميشد از نفش هاي عميقش و منظمش
فهميد..براي احتياط نيم ساعت ديگه ام صبر كردم.
از روي تخت بلند شدمو به طرف كمد لباس رفتم...يه جين سياه با يه تيشرت مشكي همراهه شنل سياهم .از توي آينه به
خودم نگاه كردم...براي اين سياه پوشيده بودم كه ديده نشم..حاال بايد ميرفتم بيرون..االن نيمه شب بود!در باز كردمو
پامو بيرون اتاق گذاشتمو درو بستم...قلبم تند تند ميزد!اروم شروع كردم به راه رفتن..از پله ها پايين اومدم.
از سرباز خونه كه بيرون اومدم نفس عميقي كشيدم.
ديگه وقتش بود...قلبم عجيب ميزد...تند تند!! كاله شنلو پايين تر كشيدم تا صورتم مخفي باشه.قدمامو به سمت وروردي
جنگل برداشتم.هرچي نزديك تر ميشدم قلبم بيشتر ميزد.از تاريكي نمي ترسيدم و اين يه پوئن مثبت براي من بود.به
ورودي جنگل رسيده بودم.ايستادمو به داخل جنگل نگاه كردم كه تاريك بود و نور ماه از البه الي شاخه ها راه پيدا كرده
بودو كمي اون جاده خاكي رو روشن تر ميكرد.نفس عميقي كشيدم..نميدونم ولي حس ميكردم اين جنگل راضي رو در
خودش داره!راضي كه فقط يه نفر ميدونه و اون همون زنسياه پوش مرموزه! به پام نگاه كردمو قدم اول و برداشتمو وارد
جاده خاكي جنگل شدم.وق دم هاي بعدي..دستمو توي جيب شلوارم كردمو به راهم ادامه دادم....مطمئنن اگه اين جنگل
خطري داشت امشب معلوم ميشد! نميدونم چرا هيچ ترسي از اين جنگل مرموز نداشتم!سرمو باال آوردمو به ماه كه پشت
شاخه هاي درخت بود نگاه كردم..صداي هو هو جغد اين صحنه رو زيبا ترو ترسناك تر ميكرد .قدمامو تند تر كردم تا به
اون چشمه زيبا برسم.شايد اون زن اونجا باشه!بادي كه بهم ميخورد باعث شد كاله از سرمو بيوفته پايينو دوباره موهام
به ر*ق*ص باد دربيان.صداي چشمه رو ميشنديم...خروشان! انگار داشت با سنگايي كه جلوش بود ميجنگيد!به چشمه
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كه رسيدم ناخوداگاه لبخندي زدم...صداي زوزه گرگ به خوبي شنيده ميشد..براي من خطري نداشت چون خيلي راحت
ميتونستم به يه گرگ سفيدو زيبا تبديل بشم...دستمو توي اب كردمو با تمام وجودم سرماشو حس كردم...
ــ باالخره اومدي!
دستم توي آب خشك شد!اين كي بود؟صداي يه زن بود!يه صداي زيبا!آروم از جام بلند شدمو به عقب برگشتم و به زن
مرموزي كه قبالً ديده بودمش نگاه كردمو گفتم:
ــ شما..
چهرش زير كاله بود وفقط لباش معلوم بود..لباس تكون خورد و صداش و شنيدم:
ــ منتظرت بودم...فكر ميكردم زود تر از اينا مياي!
اخمي كردمو گفتم:
ــ شما چرا منتظر من بودين؟
لبخندي زدو گفت:
ــ ميفهمي...دنبالم بيا.
دوباره گفتم:
ــ شما كي هستيد؟من چرا بايد دنبال شما بيام؟!
زن:
ــ ميخواي بدوني من كيم؟!سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره..
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لبش شكل يه لبخند زيبا رو گرفت.دستش به طرف كالهش رفت...ناخوداگاه ضربان قلبم تند تر شد..يه حسي بهم
ميگفت اون كسيه كه توي آينده من نقش داره!كاله آروم آروم پايين اومدو من تونستم چهره زن رو ببينم....
همين كه كالهشو پايين آورد موهاي بلند و سياهش توسط باد توي هوا به حركت در اومد...زني با پوست سفيد و موهاي
مشكي مشكي درست مثل موهاي من...چشمايي درشت و كشيده سرمه اي..محوش بودم...نميدونم چرا اين چهره برام
آشناست!!...صداي زن منو از هپروت در آورد:
ــ من مارتام...وتو بايد همون دختر شجاع آرتيميس باشي درسته؟؟!
چشمام درشت شد!اون اسم منو از كجا ميدونست؟صداش يه جوري بود! هم سرد بود هم مرموز!توي چشماش زل زدمو
گفتم:
ــ شما اسم منو از كجا ميدونيد؟
مارتا:
ــ .....
دوباره پرسيدم:
ــ چرا جواب نميديد؟؟!
بي توجه به من به پشت برگشت و مشغول راه رفتن شد..شنل سياهش توي هوا به گردش در اومده بود..قدمي به
سمتش برداشتمو گفتم:
ــ هي چرا داريد ميريد؟چرا جوابمو نميديد؟؟!
ولي اون به راهش ادامه داد..دنبالش رفتم..رسديدم به يه دوراهي وارد راه سمت چپ شد...
نميدونم من كند شده بودم يا اون اينقدر تند راه ميرفت؟! دويدم طرفش و صداش زدم:
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ــ مارتاااا....صبر كنين....
ولي يهو ديدم نيست! به اطافم نگاه كردم..خبري از مارتا نبود!اون زن مرموز كي بود؟!به اطراف دوديدم...مه اطراف رو
گرفته بود...طوري كه نميدش اطافو تشخيص داد...آب دهنمو قورت دادمو سعي كردم افكار مزاحي رو كه توي ذهنم بود
رو پس بزنم ولي فايده اي نداشت! همشون ميگفتن كه من گم شدم...سرمو انداختم پايين..آره من گم شده
بودم..چشمامو بستم و نفس عميقي كشيدم...بايد راهو پيدا كنم...من آرتيميس جكسونم! نميتونم براي من معني نداره!
عزممو جمع كردمو همينكه سرمو باال آوردم چشمام تا حد ممكن گشاد شد!
ــ اينا ديگه چين؟!
متعجب به نور هاي سفيد كوچولويي كه چند سانت از زمين فاصله داشتن وشناور بودن نگاه كردم...نورا مثل يه خت
داشتن يه راهو نشون ميدادن...شايد اينا راهو بهم نشون بدن!...
به سمت اون نورا حركت كردم...از هر نوري كه رد ميشدم محو ميشد..قدمامو تند تر كردم...مه كم تر شده بود ولي خب
هنوزم بود!
نورا هنوزم ادامه داشت!اوفف دارم كجا ميرم؟خسته شده بودم!خيلي دويده بودم!خم شدمو دستمو روي زانوم
گذاشتم،نفسم بند اومده بود..نفسي گرفتمو سرمو باال آوردم...دهنم باز مونده بود! نميدونم درست ديدم يانه ولي
ميتونستم يه كلبه چوبي رو از بين مه تشخيص بدم..لبخندي روي لبم نقش بست و با خوشي گفتم:
ــ آخ جون كلبه! حتماً يكي هست توش!
انگار دوباره جون به پاهام سرازير شده باشه شروع كردم به دويدين به سمت كلبه...
هرچي جلوتر ميرفتم تصوير كلبه واضح تر ميشد!
يه كلبه كوچيك چوبي كه سقف شيب داري داشت!كلبه طوري بود كه فكر ميكردم اگه يه فوت بهش كنم فرو ميريزه!
چون معلوم بو خيلي ناشيانه درست شده چون انگار يكم كج بود!يعني كي اينجا زندگي ميكنه؟يه خانوداه؟يه دختر؟يه
پيرمرد؟كي؟
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شونه اي بال انداختمو گفتم:
ــ مهم نيست كي توشه مهم اينكه يه نفر توش هست!
سرمو تكون دادمو به طرف كلبه قدم برداشتم...ديگه بهش رسيده بودم.
مه اطراف كلبه رو گرفته بود.يه فانوس عجيب غريب به ديوار چوبي كلبه آويزون بود كه فضا رو روشن تر ميكرد.دستمو
به طرف دستگيره چوبي بردم كه وسط راه متوقف شد...
يعني درسته من بدون اجازه وارد اين كلبه بشم؟اصالً شايد اين كلبه جاي بدي باشه...اونم توي اين جنگل خب بعيد
نيست!
ولي منكه االن راهو گم كردم! عيبي نداره همين يه بار فقط همين يه بار خطر ميكنم..دستمو روي دستگيره قرار دادمو درو
آروم باز كردم...در با صداي قيژ بلندي باز شد...معلوم بود كلبه خيلي قديميه اينو هم ميشد از قيافش فهميد هم از اين
صداي قيژ كشدار!سرمو داخل بردمو به درون كلبه نگاه كردم...يه فانوس هم توي كلبه بود...يه كلبه بهم ريخته! پامو
توش گذاشتمو درو آروم بستم..
يه تخت خيلي قديمي چوبي..گوشه كلبه ام يه ميز كوچولو كه انگار خيلي خيلي قديمي بود و معلوم بود ميز كار هستش..
اينو ميشد از قلم و كاغذي كه روش بود فهميد...يه كمد هم يه گوشه بود!كامالً معلوم بود خونه عتيقه ست! اخه خيلي
خيلي قديمي بود طوري كه بدرد موزه ميخورد! يه قدم برداشتم كه صداي چوب زير پام بلند شد...
ديگه مطمئن شده بودم كه هيشكي توي اين خونه نيست! خونه بهم ريخته بود...خواستم روي تخت بشينم كه ترسيدم
خراب شه براي همين روي صندلي نشستم..دستمو زير چونم گذاشتمو به درو ديوارا نگاه كردم....يه تابلوي زيبا از يه زن
آويزون بود...يه زن كه دستش گل بود و داشت ميخنديد...توي يه دشت بود.موهاي قهوه اي زن توي هوا معلق بود و
چشماي زيباي سياهش برق زيبايي داشت! هركي اين نقاشي رو كشيده بود مطمئنن از پيكاسو هم سر تر بوده! از روي
صندلي بند شدمو شنلمو در اوردمو روي چوب لباسي كنار كمد آويزون كردم...قدم نميرسيد و هرچي تالش ميكردم
نميشد تا اينكه آخر تونستم...گفتم:
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ــ باالخره تونستم!
ــ كار سختي نبود!
چيشد؟اين صداي كي بود؟! به نظر صداي يه پيرمرد بود! حتماً صاحب اين كلبه بود ولي اخه منكه اومدم اينجا نبود پس
چجوري ومده بود؟!اروم برگشتم به پشت كه چشمم به يه پير مرد با ريش هاي بلند سفيد و صورتي چروكين و چشماني
نافذ و ابي افتاد...با تته پته گفتم:
ــ شـ..شما صاحب ..ا..اين خونه ..اين؟؟!
صداي جديش رو شنيدم:
ــ توي كي هستي دختر؟!
آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
ــ آ..آرتيميس....آرتيميس جكسون!
بدون اينكه تغييري توي نگاهش حس بشه به طرف چوب لباسي رفت و كاله بزرگ و عين جادوگراشو آويزون كرد...بعد
عصاي عجيب غريب چوبيشو يه گوشه گذاشت و روي صندلي نشست و تيز بهم نگاه كردو گفت:
ــ براي چي اينجايي؟؟!
چه مرد عجيبي! االن بايد من و از اين خونه پرت كنه بيرون نه اينكه دركمال آرامش ازم سوال بپرسه!
آروم جواب دادم:
ــ خ..خب...من راهمو گم كردم...يعني توي اين جنگل گمش شدم...
جدي گفت:
ــ همشو نگفتي!
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متعجب بهش نگاه كردم و گفتم:
ــ چ..چي؟!!!
پير مرد:
ــ يكي تورو آورده اون كيه؟!
چشمام درشت تر شد!خداي من اون از كجا ميدونست؟! دوباره صداشو شنيدم:
ــ بهتره بگي...
آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
ــ يه زن....به ....به اسم مارتا آره اسمش مارتا بود...اون وسط راه غيب شد..منم گم شدم و از طريق نور هاي آبي به
اينجا اومدم....راست ميگم..
از جاش بلند شد..چه لباس عجيبي داشت! يه لباس بلند كه حتي پاهاشو هم ميپوشوند....يه لباسي شبيه لباس دامبلدور
كه توي هري پاتر بود منهتا خيلي ساده...صداشو شنيدم:
ــ پس راهتو گم كردي!
به طرف ميزش رفت و پشتش نشست....همينكه پشتش نشست قلمي كه به شكل پر بود بدون تماس دستي به طور
خودكار روي هوا معلق شد...يه برگ هم خودش بدون اينكه كسي بگيرتش اومد جلوي پيرمرد و روي هوا معلق شد و قلم
هم شروع كرد به نوشتن روش!
با چشمايي از تعجب گشاد شده داشتم به اين صحنه نگاه ميكردم...چجوري؟! م..مگه ممكنه؟! پير مرد بهم نگاه كردو
گفت:
ــ تعجب نكن...اينجا هميشه همينطوريه!
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بعد يه بشكن زد كه دوتا فنجون چاي جلومون پديدار شد...دهنم باز مونده بود....
پير مرد:
ــ بيا بشين يكم چاي بخور!
ولي من بهت زده بودم...ناخوداگاه به ياد حرف نيوتن افتادم...مگه اون نگفته بود جاذبه همه چيرو به طرف خودش
ميكشه؟!پس ايني كه من االن ميبينم چيه؟!
روي صندلي نشستمو گفتم:
ــ چجوري؟!
يه نگاه بهم انداخت و گفت:
ــ انقدر تعجب داره؟!
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ حقم داري چون به هر حال يه زميني هستي!
شوكي ديگه!اون از كجا ميدونست كه من از زمين اومدم؟! گفتم:
ــ شمـا...
حرفمو قطع كردمو با شك گفتم:
ــ شما جادوگرين؟
خنده اي كردو گفت:
ــ درسته دختر جون!
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ديگه رسماً هنگ كرده بودم!جادوگر؟!ولي ماوريس ميگفت كه فقط يه جادوگر وجود
داره؟پس...نــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!
يعني...از جام بلبند شدمو با فرياد گفتم:
ــ هافـــــــمن؟!
بدون اينكه تغييري توي چهرش ايجاد بشه گفت:
ــ آره اسم من هافمن چطور؟
دهنم باز مونده بود!واي يعني من االن جلوي هافمن بودم؟!كسي كه خيلي ها آرزوشون بود جلوش باشن؟!كسي كه ازهمه
چي خبر داره؟كسي كه دانا تر از همه كس بود؟!كسي كه حتي الهه ها هم ازش حساب ميبردن؟
با چشمام دنبال گردنبندش گشتم...يه گردنبند كه يه الماس ابي داشت روي گردنش بود...با دهن باز نگاش كردمو گفتم:
ــ ممكن نيست!
نگاهم كردو گفت:
ــ انگار براي تو هيچي ممكن نيست!
بهش نگاه كردم..خودمو جمع و جور كردمو گفتم:
ــ خب برام عجيبه كه من تونستم شما رو ببينم.
هافمن:
ــ چيز هاي عجيب تري هم هست!
روي صندلي نشستمو گفتم:

Page 323

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ مثالً چي؟
هافمن:
ــ نميتونم بگم.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ ببخشيد حاال كه اومديد من بايد برم...ميشه راهو نشونم بديد؟!
هافمن:
ــ باشه ولي بهتره دير تر بري!
گفتم:
ــ براي چي؟!
هافمن:
ــ چون االن سربازا دارن توي جنگل دنبالت ميگردن..
اولش تعجب كردم ولي بعد كه ياد اين افتادم كه اون از همه چيز خبر داره گفتم:
ــ اهان..
هافمن:
ــ ويليام هم همراهشونه..
گفتم:
ــ حتماً خيلي نگرانمن..
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هافمن:
ــ حق هم دارن..اين اتفاق چند سال پيش براي گلوريا افتاده بود..
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره...بيچاره گلوريا كه توي گردنبند زندانيه.
هافمن:
ــ چه زود فهميدي!
سرمو كج كردمو گفتم:
ــ منظورتون چي بود؟!
هافمن:
ــ خب خيلي زود داري واكنش نشون ميدي....معلومه كه خيلي متفاوتي!
از حرفاش گيج شده بودم! من چيم متفاوته به جزء رنگ چشمام...با اخم گفتم:
ــ ولي من فقط رنگ چشمام متفاوته...
هافمن:
ــ بزودي تفاوتاتو با بقيه رو حس ميكني..
وبعد گفت:
ــ بهتره چاييتو بخوري..
فنجون خودش از جاش بلند شدو به طرف دهن هافمن رفت و هافمن مشغول نوشيدن شد..
Page 325

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

برام جالب بود ديدن اين چيزاي عجيب! فنجون رو توي دستم گرفتمو چاي رو مزه مزه كردم...يه چاي ارام بخش
بود...چون وقتي خوردم انگار وجودم آروم شده بود! فنجون خالي رو روي ميز گذاشتمو به نقاشي خيره شدم و گفتم:
ــ اين زن زيبا كيه؟!
جوابي نشنيدم...به هافمن نگاه كردم،اخمي به چهره داشت..
هافمن:
ــ همسر مرحومم..
با تاسف گفتم:
ــ خيلي ببخشد نمخواستم ناراحتتون كنم...
هافمن با همون اخم سرشو تكون داد و گفت:
ــ ميدوني اون چجوري مرد؟!
سرمو تكون دادمو گفتم :
ــ نه!
هافمن:
ــ اون شياطين لعنتي كشتنش..
سرخ شد و دستاش مشت شد.معلوم بود بد كينه اي از شياطين توي دلش داره.يهو آروم شد و گفت:
ــ ولي اونا يه روزي نابود ميشن...
گفتم:
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ــ كي اونا رو نابود ميكنه؟!
هافمن لبخندي زدو گفت:
ــ خيلي كنجكاوري آرتيميس!
سرمو انداختم پايينو گفتم:
ــ هميشه همين طور بودم.
هافمن:
ــ ميدونم...دختر ها بيشترشون كنجكاو هشتن.
وبعد جرئه اي ديگه از چايش رو نوشيد .ناخوداگاه پرسيدم:
ــ يه چيزي برام عجيبه!
هافمن:
ــ چي؟
گفتم:
ــ من يه بار ديگه هم اومده بودم توي جنگل ولي اثري از اين كلبه و اون دوراهي نبود!
هافمن:
ــ بود ولي تو نديدي.
گفتم:
ــ نه من مطمئنم كه نبودن..
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هافمن:
ــ اينجا يه حفاظ نامرئي داره كه نميزاره تا من نخوام كسي وارد اينجا بشه!
متعجب گفتم:
ـ يعني شما خواستين من به اينجا بيام؟!
سرشو تكون دادو چيزي نگفت...ولي چرا؟!
چرا همه چي پر از سوال شده؟ميدونستم اگر اون هافمن باشه عين ماوريس چيزي بهم نميگه براي همين چيزي در اين
مورود نپرسيدمو به جاش گفتم:
ــ مارتاكيه؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ نميدوني؟!
اخمي كردمو گفتم:
ــ من از كجا بايد بدونم اون زن سياه پوش مرموز كيه؟
هافمن:
ــ حاال چرا عصباني ميشي!
گفتم:
ــ عصباني نشدم ولي از اين همه ابهام و عالمت هاي سوال خسته شدم...چون هيچ كسي بهم چيزي نميگه!
هافمن:
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ــ مگه ما بايد بهت بگيم؟چرا خودت اين سواال رو با زمان حل نميكني؟
گفتم:
ــ منظورتون اينه كه به قول ماوريس صبر كنم تا ببينم چي ميشه؟!
هافمن:
ــ اره ولي نه اينكه ساكت بشيني و به همه چيز نگاه كني!تو سه تا چيز ميخواي! اراده،تالش و.........قدرت!
قدرت؟!شايد منظورش جنگيدنم بود!براي اينكه مطمئن بشم گفتم:
ــ منظورتون از قدرت چيه؟!
هافمن:
ــ اينم به تدريج متوجه ميشي.
سرمو تكون دادم.مثل اينكه همه چي فقط به دست زمان حل ميشه!ولي واقعاً مگه آيندم چجوريه كه هافمن و ماوريس
ميگن بايد اراده و تالش و قدرت داشته باشم؟! هزارتا سوال توي سرمو ميچرخيد و اين منو خيلي عصبي ميكرد! نا
خوداگاه پرسيدم:
ــ از اون چاي ها دارين؟!
لبخندي زدو گفت:
ــ دلت ميخواد؟!
سرمو تكون دادم.يه پشكن زد كه توي فنجونامون پر از چايي شد.گفتم:
ــ چجوري اينكارو ميكنيد؟!
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هافمن:
ــ اين قدرت از بچگي باهام بوده..درست از وقتي كه  5سالم بود فهميدم همچين قدرتي دارم...
پرسيدم:
ــ چجوري متوجه شديد؟!
هافمن:
ــ خب صداي ذهن ديگرانو ميشنيدم و وقتي اعصابم خورد ميشد و عصباني ميشدم همه چيز ميشكست!
ناليدم:
ــ يعني شماهم ذهن ميخونديد؟
هافمن:
ــ نترس ذهن تورو نميتونم بخونم..
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ چرا؟!
هافمن:
ــ چون يه قدرت خيلي خيلي قوي از توي مراقبت ميكنه! اين قدرت واقعاً با ارزش و بسيار بسيار بسيار نيرو مند و قوي
هستش! حتي نميتوني فكرشو هم بكني!
گفتم:
ــ اون قدرت چيه؟
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هافمن:
ــ نميتونم االن بهت بگم....
پوفي كشيدم و بهش خيره شدم...بهش ميخورد كه  60يا  70سال باشه!
براي همين پرسيدم:
ــ شما چند سالتونه؟!
هافمن:
ــ يك ميليون و شصد و دو هزار سالمه!
دهنم باز مونده بودو چشمام از تعجب اندازه توپ پينگ پونگ شده بود!خداي من اين همه سن؟!حتي از الهه هاهم سن
بيشتري دارو بيشتر عمر كرده! وقتي تعجبم و ديد:
ــ خيلي سنم زياده؟!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ ولي عجيبه كه شما يه جورايي از الهه ها برترين!
خنديد و گفت:
ــ حاال به حرف ماوريس پي بردم!
پرسيدم:
ــ ماوريس؟!
هافمن:
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ــ اون گفته بود خيلي شجاع و البته باهوشي!حاال دارم ميبينم!
متعجب گفتم:
ــ ولي اين كجاش شجاعت داشت؟!
هافمن:
ــ هيشكي جرئت حرف زدن با من رو نداره اون وقت تو نه تنها حرف نميزني بلكه ازم سنمم ميپرسي و منو تعريف
ميكني و اين شجاعت براي من قابل ستايشه!
از حرفاش متعجب شدم...اگه هركس ديگه اي هم بود من همينارو ازش ميپرسيدم حتي اگه يه الهه جلوم بود!گفتم:
ــ چرا همه از حرف زدن با شما ميترسن؟!
هافمن:
ــ ميترسن كه نتونن نظر منو جلب كنن و همين طور خيلي از قدرتم ميترسن!
گفتم:
ــ ولي اينا هيچ ربطي بهم نداره! اونا حتماً آدماي چاپلوسي هستند و انسان هاي چاپلوس هم خيلي ترسو اند!
لبخند كجي زدو گفت:
ــ از توصيفات خوشم مياد..
گفتم:
ــ حتي اگه يه الهه هم جلوم نشسته بود همينجوري باهاش حرف ميزدم.
چند دقيقه توي سكوت گذشت.ديگه بايد ميرفتم.ار جام بلند شدمو گفتم:
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ــ من ديگه بايد برم.
هافمن:
ــ اوه درسته....راستي اين راه هميشه برات بازه..هر وقت خواستي ميتوني بياي اينجا!
متعجب نگاش كردم!همه آرزوشنو بود كه فقط چند دقيقه هافمن رو ببينن و اونوقت من ميتونم هر وقت دلم خواست؟!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ از اين لطفتون ممنوم...
به در نزديك شدم و دستمو روي دستگيره گذاشتمو خواستم بازش كنم كه گفت:
ــ آرتيميس....هرچي شنيدي و هرچي ديدي و فراموش كن!قرار نيست كسي از مالقاتمون بفهمه!برگشتم طرفشو گفتم:
ــ مطمئن باشيد من به كسي چيزي نميگم ،كسي نيستم كه هر اتفاقي برام افتاد رو براي همه تعريف كنم.
وبعد اضافه كردم:
ــ به اميد ديدار!
در و باز كردمو بيرون رفتم كه نور افتاب خورد به چشمم..دستمو روي چشمم گذاشتمو گفتم:
ــ كي صبح شده؟!
هافمن:
ــ زمان زود ميگذره آرتيميس!مخصوصاً وقتي كنار يكي باشي!
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ خيلي ممنون...
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وبعد خواستم برم كه صداشو شنيدم:
ــ هميشه همينطور محكم باش!به اميد ديدار آرتيميس!
همونطور كه پشت بهش راه ميرفتم گفتم:
ــ حتماً جناب هافمن! به اميد ديدار!
وبعد بهر اهم ادامه دادم....دوباره اون نورهاي ابي روديدم...حتماً راهو بهم نشون ميدادن...دنبال نور هاي آبي رفتم.به
اطراف نگاه كردم،صبح قشنگي بود!آفتاب از شاخ و برگ ها رد شده بود و روي زمين افتاده بود...يه صبح دلچسب!دستامو
دورم حلقه كردم.....هر لحظه از كلبه هافمن دور تر ميشدم...قدمامو تند تر كردم...نور ها ديگه نبودن.از اين به بعد رو بلد
بودم براي همين تقريباً مشغول دويدن شدم..
قبلم شروع كرد به تندر زدن...آب دهنمو قورت دادم.من حاال روبه روي خروجي جنگل ايستاده بودم.ميدونستم االن همه
منتظر منن!آب دهنمو قورت دادم.قدم اولو برداشتم......قلبم تند تر شد....قدم دوم..................يعني الكس با من چيكار
ميكنه؟!........................قدم سوم..........................تنبيهم ميكنه؟!......................قدم چهارم.....................مارتين
چيطور؟!.........................قدم پنجم......................مارتين باهام بد ميشه؟!.......................قدم
ششم.........................بقيه سربازا چطور؟!..................................قدم هفتم.......................شايد همشون فكر ميكنن كه
مردم............................قدم هشتم................شايد از ديدنم خوش حال بشن!.................قدم نهم.............شايدم
نشن!...............................................قدم دهم!حاال اگه يه قدم ديگه برميداشتم داخل ميدون ميشدم.....چشمامو بستم و
نفس هاي عميقي كشيدمو پامو توي زمين گذاشتم....قدم يازدهم!قدم هامو بيشتر كردمو درست كنار ميدون ايستادمو به
سربازا كه و يه جا جمع شده بودنو سرهمشونم پايين بود...الكسم يه گوشه نشسته بود.به نظر خيلي غمگين
ميومدن......يعني به خاطر من غمگينن؟!
يه لحظه خوشحال شدم....به طرفشون حركت كردم....سر همشون پايين بود و نميتونستن من رو ببينن...بهشون
رسيدم...جيمز و دنيل و پيتر و مكس وسط نشسته بودنو چشماشون قرمز بود...يعني به خاطرم گريه كردن؟! صداي
قدمامو شنيدن...سرشونوبلند كردنو بهت زده به من نگاه كردن....دستمو طبق عادتم توي جيبم كردمو گفتم:
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ــ فكر نميكردين زنده بيرون بيام؟!
ولي اونا همينطوري داشتن نگام ميكردن....
يهمو الكس از جاش بلند شدو به طرفم اومد...صورتش قرمز بود....يقمو توي دستش گرفت و فرياد زد:
ــ دختره نفــــــــــهم!!!مگه بهت نگفته بودم نبايد بري توي جنگل؟!هــــــــــــان؟!
سربازا سراسيمه از جاشون بلند شدن و سعي كردن الكس رو ازم جدا كنن ولي اون فقط با خشم و عصبانيت به چشمام
زل زده بود و من بدون هيچ حسي درست مثل يه آدم بي حس روح نگاش ميكردمو هيچ تالشي از خودم نشون
نميدادم...جيمز اومدو مارو جدا كردو درعوض سرمو با بغضي كه توي صداش بود فرياد زد:
ــ ميدوني ما چي كشيديم؟! مگه بهم قول نداده بودي نري جنگل؟!مگه بهت نگفتم خطرناكه؟
ديگه داشتن بحث و زيادي جديش ميكردن....با لحن جدي گفتم:
ــ اين به من مربوط نيست!هرجا خواستم ميرم.
الكس نعره اي زدو خواس بهم نزديك بشه كه جيمز و مكس جلوشو گرفتن...الكس نعره زد:
ــ ميخواي بميري؟آرهههه؟!!!!
عصباني شدم....فرياد زدم:
ــ بايد يه چيزي رو به همه شماها بگم.....
با انگشت به خودم اشاره كردمو گفتم:
ــ من آرتيميس جكسونم!.........نه گلوريا اشنايدر! من عين اون نيستم كه بميرم!! من يه دختر جنگجو هستم كه ميتونم
از خودم دفاع كنم و نزارم دست كسي بهم بخوره! من گلوريا اشنايدر نيستم!
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بي توجه به صورت هاي بهت زدشون با قدم هايي محكم و عصباني به طرف سرباز خونه حركت كردم......صداي فرياد
الكس رو شنيدم:
ــ هه!! واقعاً ميتوني از خودت دفاع كني؟!باشه پس موافق هستي باهم بجنگيم؟!
سرجام ايستادمو دستامو مشت كردم و دندونامو روي هم ساييدم....صداي تيريك تيريك مشتمو ميشنيدم...اين حق من
بود كه همه جا برم و به كسيم ربط نداشت!چشمام سوخت و فهميدم كه دوباره سياه شده!! سريع برگشتم طرفشو با
فرياد گفتم:
ــ باشه جناب سرپرست!!! من براي جنگيدن آمادم!!
وبعد به طرف سالح ها رفتم و دوتا شمشير توي دستم گرفتمو يكي رو جلوي پاي الكس انداختمو يكي رو توي دستم
فشردمو با بيرحمي و لحني سرد گفتم:
ــ بيا مبارزه كنيم...
دوباره بيرحمي!دوباره اين حس ناآشنا ولي زيبا و قدرتمند! از اين حس لذت ميبردم....شمشيرو از روي زمين برداشت..
جيمز:
ــ آرتيميس بس كن...قبول كن اشتباه كردي!
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ من اشتباه نكردم...گلوريا اشنايدر اشتباه كرده بود رفت توي جنگل!
دنيل:
ــ تمومش كن آرتيميس!
غريدم:
Page 336

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ نمياي مبارزه كنيم جناب الكس؟
با قدم هاي استوار اومد جلوم و به فاصله ده متر ازم ايستاد.خيره تو چشماي هم بوديم...چشماي اون پر از حس غرور
بود و چشماي سياه وتاريك من پر از حس بيرحمي و.........................مرگ!
از اون لبخند هاي وحشتناكي زدم كه الكس فرياد زد:
ــ مكس تا سه ميشموري و ما به هم حمله ميكنيم.
مكس:
ــ ولي...
الكس بدتر گفت:
ـ مكس اگه قبول نكني يه ماه ميري توي اهنگري و كار ميكني!
مكس:
ــ خيلي خب!
وبعد نگاه مظطرب خودشو بهم دوخت.نگاه نگران اون و نگاه پر از بيرحمي و سياهم باهم مخلوط شده بود....
مكس:
ــ اماده بشيد...
نگاهمو ازش گرفتمو به چشماي پر از غرور الكس زل زدم...
مكس:
ــ ...1
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شمشيرو توي دستم فشار دادم.
مكس:
ــ ....2
خيلي دلم ميخواست يه درس درست و حسابي بهش بدم....درسي كه هيچ وقت فراموشش نشه!
مكس:
ــ...3.....حمله!!!
شمشيرو توي هردو دستش گرفت و فرياد كشان به طرفم دويد....ولي من ،سر جام ايستاده بودم و داشتم بهش نگاه
ميكردم....سه قدم باهام فاصله داشت...چشمامو بستم و تمام خاطرات اين يه ماه با الكس رو به خاطر آوردم و و عيني
يه قيچي بريدمشون ،حاال انگار خالي از هرچيزي باشم و پر از حس بيرحمي و كشتن!!!حسي كه حتي از يه عسلم برام
شيرين تر بود!....چشمامو باز كردم چشماش جلوي چشمام بود و شمشير و گرفته بود جلومو خواشت بياره پايين كه
چرخيدمو شمشيرمو به شميرش چسبوندم....
هم اون فشار مياورد هم من...هيچ كدوم حاظر نبوديم كه ببازيم.شميرمو از روش برداشتمو به دور چرخيدمو خواستم
شمشيرمو به گردنش برسونم كه مانع شد.چند قدم عقب رفتيم....دوباره خواست با شمشير بهم ضربه بزنه كه با پام به
شكمش كوبيدم .ميدونستم خيلي دردش اومده و به خاطر غرورش كاري نميكنه...صداي مارتين رو شنيدم:
ــ الكس بس كن...آرتيميس تازه پيداش شده...بهتره جشن بگيريم تا اينكه بجنگيم...
جشن؟!هه! من تا به اين درس ندم از جام جم نميخورم....فرياد زدم:
ــ ما جشني نداريم....
چيزي رو توي وجودم حس كردم....يه جس عجيب!يه حسي كه باال تر از بيرحمي و مرگ بود!! حسي نا آشنا ولي در عين
حال لذت بخش كه منو وسوسه به جنگيدن و كشتن ميكرد.حسي كه داشت قلب و ذهنمو در بر ميگرفت!حسي كه تاريكي
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شو توي قلبم حس كردم.يه قدم جلو اومدمو شمشيرو توي دستم گرفتم....من بايد تموم كننده اين مبارزه باشم...اينبار
من بودم كه حمله ميكردم.به طرفش دويدم.....اونم شروع كرد به طرف من دويدن.نعره زنان بهم نزديك ميشد .حس يه
كمان و داشتم كه ميخواست به قلب حريف بخوره و سوراخش كنه!منم همينو ميخواستم...ميخواستم حريفمو نابود
كنم...براي لحظه اي همه چي جلوي چشمم رنگ باخت! احساس ميكردم كه هر كسي رو كه اونجاست
نميشناسم....احساس ميكردم همه برام غريبن! غريبه هايي كه دلم ميخواست نابودشون كنم....
متوجه سوزشي شدم...به دستم نگاه كردم الكس بريده بودش و خون ازش جاري شده بود...حواسم پرت شده بود و
اونم از فرصت استفاده كرده بود..پوزخندي زدمو به الكس نگاه كردمو گفتم:
ــ نميخواي حمله كني؟!
الكس:
ــ بهتره قبول كني كه باختي.
اخمي كردمو گفتم:
ــ بايد ديد آخر اين مبارزه چي ميشه! من اهل جازدن نيستم..
مثل اينكه از حرفم عصباني شده بود چون با قدم هاي محكم و به طرفم دويد و شمشيرو هم باال برده بود..خواست فرود
بياره كه مانع شدم....صداي فرمانده رو شنيدم:
ــ بس كنيــــــن!!!
قهقه اي زدمو با لحن سرد و وحشتناكي گفتم:
ــ فرمانده شما دخالت نكنين...اين جنگ بين ماست..
وبعد برگشتم به طرفش...از چشماش آتيش بيرون ميزد...بايد شمشيرو از دستش در مياوردم...اينكار برام خيلي راحت
بود.دوباره گارد گرفتو به طرفم حمله ور شده...صداي شمير هاي ما بود كه سكوت حاكم شده توي ميدون مبارزه رو
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ميشكست....همه با نگراني به ما نگاه ميكردن....دستشو گرفتمو پيچيدم وبعد با پام لگدي به دست چپش زدم كه شمير
از دستش افتاد...سرمو به گوشش نزديك كردمو گفتم:
ــ ديدي باختي؟!
نعرعه اي زدو توي يه حركت غافلگيرانه دستشو از دستم در آوردو با مشت زد توي شكمم...ولي من هيچي رو احساس
نكردم!كوچيك ترين دردي توي بدنم نبود..شمشيرو از روي زمين برداشت...چند قدم عقب رفتم.ديگه وقتش بود.
بايد به اين نمايش پايان ميدادم.بايد كارو تموم ميكردم...شمشيرو توي دستم گرفتم و محكم فشار دادمو زير لب گفتم:
ــ ديگه تمومه!
وبعد با سرعت به طرفش دويدم....با پام روي زمين فشار آوردمو پريدم توي هوا و شمشيرو باال بردم...اون روي زمين
بود و با بهت داشت بهم نگاه ميكرد....روي سينش فرود اومدمو خواستم شمشير زير گلوش بزارم كه به خودش اومدو با
شمشيرش مانع شد....فشار آوردم ولي مثل اينكه اونم دلش نميوخواست كشته شه! بيشتر فشار اوردم...با شمشيرم
روي دسته شميرش ضربه زدم كه افتاد اونور...حاال اون بدون هيچ سالحي در اختيار من بود و من به راحتي ميتونستم
جونشو بگيرم....شمشيرمو باال بردمو خواستم با بيرحمي روي صورتش فرود بيارم كه صداي فرمانده رو شنيدم:
ــ آرتيميس نــــــــه!!
ولي من انگار اصالً كسي رو اونجا حس نميكردم....اصال انگار همشون برام غريبه بودن!! تيغه شمشير تو يه سانتي متري
چشمش بود كه نگام به چشماش افتاد...چقدر آشنا!!شمشير توي دستم متوقف شد...اين چشما چقدر برام آشنا
بودن؟!چشمايي به سياهي شب! اين چشما چقدر شبيه چشماي الكس هستش!الكس؟! الكس كيه؟! به يكباره تمام اون
حسا از بين رفتن.چشمام گرد شدو تمام خاطراتم با الكس مثل يه فيلم سينمايي شروع به اجرا كردن...الكس سر گروه
تيم عقاب...من....جنگل...جنگمون و حاال!به خودم اومدم...اون الكسه و اينجا هم ميدون تمرين.خداي من چرا همه چي
فراموشم شده بود؟!از روي سينش بلند شدمو اونورتر نشتمو كالفه دستمو توي موهامم فرو كردم....نبايد اين اتفاق براي
من ميفتاد...سرمو توي دستام گرفتم...داشتم ميكشتمش..اگه..اگه نگام به چشماش نميفتاد معلوم نبود چي ميشه!همش
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تغصير اون حس لعنتي بود!حسي كه خيلي تاريك بود! االن كه بهش فكر ميكنم بازم لذت وجودمو ميگيره....بايد چيكار
كنم؟!دست يكي روي شونم نشست و من و از افكارم بيرون آورد..به پشتم نگاه كردم...پيتر بود..
كنارم نشست و با لحن مهربوني گفت:
ــ آرتيميس؟!
سرد گفتم:
ــ بله؟
پيتر:
ــ حالت خوبه؟!
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ يهو چيشد؟!
كالفه گفتم:
ــ نميدونم....هيچي نميدونم....
پيتر:
ــ اي كاش نميرفتي ب..
حرفشو قطع كردمو جدي گفتم:
ــ گوش كن پيتر!من يه انسانمو حق دارم هر تصميمي براي خودم بگيرم حتي ميتونم خودمو هم بكشم و اين به كسي
ربط نداره!فهميدي؟!
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خنده مصنوعي كردو گفت:
ــ خيلي خب چرا عصباني ميشي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ ميخوام تنها باشم...
سرشو بازم تكون دادو گفت:
ــ خيلي خب...پس من رفتم...
وبعد رفت...به بازوم نگاه كردم.چشمام گشاد شد!هيچ اثري از اون زخم عميق روي بازوم نبود! اين ديگه واقعاً عجيب
بود!
سرم داشت ازافكار مزاحم منفجر ميشد...احتياج به آرامش داشتم.بايد ميرفتم يه جايي كه بتونم آروم شمو تنها باشم..
باغ ملكه! اونجا برام آزاده ميتونم برم.از وقتي كه ملكه اجازه ورود به اونجا رو بهم داده بود حتي نتونسته بودم پامو توي
باغ بزارم چه برسه به اينكه بتونم ببينمش.از جام بلند شدمو به طرف سرباز خونه حركت كردم.الكس و فرمانده و
جاستين كنار هم بودنو داشتن باهم بحث ميكردن .اينو ميشد از سرخ شدناي الكس فهميد...بي توجه به اونا به طرف
استبل رفتم....در استبلو كه باز كردم چشمم به مشكي افتاد.اون بهترين دوست من بود!شايد مسخره باشه ولي اون واقعاً
حرفامو ميفهميد!سوتي زدم كه به طرفم برگشت..همين كه منو ديد اومد طرفمو پيشونيشو به پيشونيم چسبوند...با
اينكارش لبخندي روي لبم نشست...زمزمه كردم:
ــ خوبي؟
سرشو تكون داد.دوباره گفتم:
ــ مياي بريم يه دوري بزنيم؟
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دوباره سرشو تكون داد.لبخند عميق تري زدم.دستمو روي گردنش گذاشتمو تو يه حركت سوارش شدم...هيچ وقت
افسارو زين و وسايل ديگه رو بهش نمي بستم چون هم من دوست نداشتم هم خودش.گردنشو نوازش كردمو زير
گوشش گفتم:
ــ بريم باغ ملكه...
سرشو تكون دادو از استبل خارج شد.درست مثل پرنده اي كه از قفس رها شده باشه شروع كرد به دويدن...توي جاده
خاكي بوديم كه به باغ وصل ميشد....باد به صورتم ميخورد و باعث ميشد موهام تو هوا واسه خودش بچرخه....موهاي
مشكي هم همينطور بود...راه خاكي تموم شدو به دوراهي رسيديم...گفتم:
ــ وايسا مشكي..
به حرفم گوش دادو ايستاد...چپ برم يا راست؟راست ميره به باغ يخي و چپ هم ميره به باغ از جنس خاك و شاخه
برگ.خيلي وقت بود رنگ سرما و يخ رو نديده بودم...به مشكي گفتم:
ــ بنظرت از كدوم راه بريم؟
مشكي با سرش به مسير راست اشاره كرد...لبخندي زدمو گفتم:
ــ مثل اينكه سليقمون هم شبيه به همه ها!!
مشكي شيهه اي كشيدواينو به پاي خندش گذاشتمو گفتم:
ــ پيش به سوي باغ يخي!
دوباره شيهه كشيدو داخل مسير سمت راست شد.شروع به دويدن كرد...باد بهم حس خوبي ميداد...هوا داشت كم كم
سرد ميشد و جاده داشت اسكي مانند ميشد....ذوق كرده بودم...خيلي وقت بود سرما رو حس نكرده بودم..
ــ مشكي وايسا.....رسيديدم...
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به دروازه روبه روم نگاه كردم....دروازه اي زيبا...مثل دروازه ورودي قصر نبود...يه دروازه يخي كه مثل لوله بود و دور هم
پيچيده شده بودن.وديواراي يخي كه باغ رو قاب گرفته بودن.چشمامو بستمو گفتم:
ــ مشكي برو داخل باغ...
ميخواستم خودم خودمو سوپرايز كنم...ميخواستم يهو با صحنه روبه روم مواجه بشم...اينجوري قشنگ تره!صداي باز
شدن درو شنيدم و بعد صداي برخورد سم مشكي با زمين اسكي شده!پس داخل شديم!...بعد از يه دقيقه صداي شيهه
مشكي رو شنيدم..چشمامو باز كردمو به صحنه رويايي روبه روم نگاه كردم...
دهنم باز مونده بود! اخه اين همه زيبايي؟تا به حال همچين باغ زيبايي رو نديده بودم!!! درختايي بزرگ و بلند يخي برگاي
يخي داشتن!! و گل هاي يخي كه همه جوره بودن! با اينكه يخي بودن ولي رنگي بودن واين خيلي زيبا بود!وزيبا تر از همه
يه تپه يخي بود كه يه ابشار زيبا كه ابش به بركه بزرگي ريخته ميشد!
دوباره صداي شيهه مشكي رو شنيدم...گفتم:
ــ آ..آره....خيلي قشنگه!!!
سرشو تكون داد...ادامه دادم:
ــ بار اولمه كه ميام اينجا..
وبعد به طرف رودخونه رفتم..پامو كه توي اب فرو كردم لذت زيادي بهم وارد شد...جشمامو بستم و با آغوشي باز به
استقبال اين لذت رفتم...صدا مشكي رو شنيدم...اونم مثل من به اب خيره بود..
ابي شفاف!!خيلي شفاف!مثل يه الماس بود!زيبا! سرمو جلو بردم تا تصوير خودمو توي آب
ببينم...............................................................................................................................................
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سريع رفتم عقب!خداي من!ا..اون تصوير كي بود؟! ممكن نيست تصوير من بوده باشه!! چشمامو روي هم گذاشتمو نفس
عميقي كشيدم...حتي اين نفس هاي عميق معجره گر هم نتونسته بودن التهاب درونمو آروم كنن! سرمو توي دستام
گرفتم..صداي مشكي رو شنيدم...با صداي لرزوني گفتم:
ــ م..مشكي يه لحظه س..ساكت باش!
به حرفم گوش دادو ساكت شد...هركاري ميكردم چهره دختري كه خيلي شبيه من توي آب توي ذهنم بود...سرمو تكون
دادم ولي بي فايده بود!
دوباره اون دختر توي ذهنم ميومد!دختري با چشماي سياه كه يه تاريكي خوفناكي توش داشت!! چشماش به رنگ مرگ
بود!!! چشمايي زيبا و در عين حال وحشتناك!! چشمايي كه سردو بيرحمي توشون بود!موهايي بلند و سياه به رنگ
چشماش!!پوستي سفيد و لباني صورتي!!درست مثل من و..ولي اون يه لباس سياه به تن داشت! اون دختر خيلي شبيه من
بود!اصال شايد عكس خودم بود!نه نه نه من اين نيستم!شايد بعضي مواقع بيرحم بشم ولي نه مثل اون دختر تو اب كه
چشماش مرگ و تاريكي توشون بيداد ميكرد!سرمو به اطراف تكون دادم...مثالً اومده بودم آرامش بگيرم ولي بدتر
شد!حاال بايد تا خود فردا ذهنم مشغول باشه! بايد از اينجا برم...ديگه اين بركه برام جذابيتي نداشت! از جام بلند شدمو
سوار مشكي شدمو گفتم:
ــ برميگرديم به سرباز خونه..
با اين حرفم به طرف دروازه باز شد.وقتي به دروازه رسيديم در خودش باز شد و ما از باغ خارح شديم..نفس راحتي
كشيدم..ديگه هيچ وقت به اين باغ لعنتي نميام....هيچ وقت! توي مسير بوديم...بعد از چند دقيقه به سرباز خونه رسيده
بوديم..از مشكي پياده شدمو به گردنش ضربه آرومي زدمو گفتم:
ــ برو استبل..
سرشو تكون دادو رفت..همون لحظه مكس به حالت دو اومد پيشم و در حالي كه نفس نفس ميزد گفت:
ــ آ...آرتيميس!
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گفتم:
ــ چي شده مكس؟
مكس:
ــ بايد بريم به ميدون مبارزه..
سوالي نگاش كردمو گفتم:
ــ چرا؟ بازم مشكلي پيش اومده؟؟
مكس سرشون تكون دادو گفت:
ــ نه چه مشكلي؟فرمانده ميخواد يه موضوع خيلي مهمي رو با ما در ميون بزاره!
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ يه موضوع مهم؟
مكس:
ــ اره..
گفتم:
ــ چه موضوعي؟
شونه اي باال انداخت و در حالي كه داشت ميرفت گفت:
ــ خودت بيا ببين چي ميگه...

Page 346

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

همراهش به طرف ميدون مبارزه رفتم...همه صف كشيده بودن...ولي تعداد بيشتر بودن!چيزي حدود  200نفر!! به هر
كدوم هم به چهار تا گروه تقسيم شده بودن...اوه بقيه از گروه هاي سال اولي و سال دومي و گرگ ها بودن!به طرف صف
گروه خودمون رفتم و درست پشت سومين نفر ايستادم...پيتر جلوم بود و مارتين پشتم...از مارتين پرسيدم:
ــ قضيه چيه مارتين؟
مارتين:
ــ ما هم نميدونيم فرمانده چي ميخواد بگه ولي مثل اينكه خيلي مهمه!
سرمو تكون دادمو كه پيتر گفت:
ــ فكر كنم من بدونم...
با تعجب گفتم:
ــ واقعا؟پس چيه؟
پيتر سرشو جلو آورد آروم طوري كه فقط من و مارتين بشنويم گفت:
ــ پشت چادر فرمانده بودم كه حرفاي جاستين و فرمانده رو شنيدم...فكر كنم قراره چند نفرو انتخاب كنن كه به
ماموريت برن...
ابروهامو باال انداختمو گفتم:
ــ واقعاً؟
مارتين:
ــ اگه توي اينو ميگي كه حتماً درسته!
پيتر خنديدو گفت:
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ــ خوب من گوشم خيلي تيزه!
خنديديم...صداي فرمانده باعث شد همهمه ها بخوابه...مثل هميشه با صداي بلندي مشغول حرف زدن شد:
ــ خب،من همتون رو اينجا جمع كردم كه درباره مسئله اي باهاتون حرف بزنم!مسئله اي خيلي مهم!اونقدر مهم كه ملكه
دستور اجراشو دادن! حتماً كنجكاويد كه بدونيد درمورد چي حرف ميزنم؟خب بايد بگم اين مسئله خيلي مهم مربوط ميشه
دشمن  10ساله ما يعني مايك و شياطين! دشمنان بيرحمي كه در حال حاظر قدرت زيادي دارن و روياي تسخير كردن
تمام سرزمين هارو دارن و ما بايد جلوشون رو بگيريم! براي اينكه جلوشون رو بگيريم بايد از نقشه هاي آيندشون سر در
بياريم! وبراي اينكه از نقشه هاشون سر دربياريم احتياح به شما داريم!
يكي از سرباز هاي گروه گرگ ها گفت:
ــ براي چي ما؟منظورتون جنگيدنه؟
فرمانده:
ــ نه! منظورم جنگيدن نيست! به شما براي جاسوسي احتياج داريم! من از بين شما جند نفر رو انتخاب كردم كه برين به
سرزمين و ناحيه ها مختلفي كه مربوط به شياطينه و اونا رو تسخير كردن! افرادي كه براي اين كار انتخاب شدن واقعاً
حرفه اي و باهوش و قدرتمند هستند! اين افراد از چيزي وحشت ندارن حتي از شياطين! اسامي اين افرادو ميخونم و اونا
بايد بياين اين جلو كنار من تا بهشون مدال افتخار اين ماموريت رو بدم....خب!.....شروع ميكنم از گروه سال دومي ها!

كه اينطور! چقدر خوب!اينطوري ميتونم اچند تا از شياطين رو به جهنم بفرستم...واين عاليه!صداي فرمانده منو از افكارم
بيرونآورد:
ــ ويليام واتسون از سال دوم.................مايكل الكساندري از سال دوم.........مورگان نيومن از سال دوم.
سه تا مرد قوي هيكل اومدن كنار فرمانده ايستادن كه فرمانده بهشون گردنبندي از طال داد...و بعد رو به ما گفت:
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ــ اين گروه سه نفره به شهر كانتي كه تازه تسخير شده ميرن تا اطالعاتي برامون تهيه كنند...خب حاال نوبت ميرسه به
گروه گرگ ها!
وبعد شروع كرد به گفتن اسم ها:
ــ لوكان مارتينا از گروه گرگ ها...........اليور هارنمون از گروه گرگ ها.......و جوردن مكسيا از گروه گرگ ها....
ودوباره سه تا مرد قوي هيكل با فاصله از سال دومي ها ايستادن...به اوناهم مدال دادن....
خب مثل اينكه نوبت گروه ماست!مطمئنن من يكي نيستم! حتماً به خاطر دختر بودنم منو كنار ميزارن...
فرمانده شروع كرد با هيجان خاصي صحبت كردن:
ــ و حاال نوبت ميرسه به آخرين گروه يعني گروه عقاب ها!گروهي كه چهره هاي متفاوتي داره!!
وبعد به من نگاه كردو ادامه داد:
ــ از اين گروه چهار نفر رو انتخاب كردم..به خاطر اينكه قراره برن به پايتخت شهر شياطين يعني مورسيال!!
صداي همهمه بلند شد...پس اسم پايتختشون مورسيالست!
فرمانده:
ــ خب خب...همگي ساكت!حاال نوبت به اسامي ميرسه!............
وبعد گفت:
ــ اولين نفر كسي نيست جزء الكس فرمانده گروه!!
تمام بچه ها شروع كردن به تشويق كردن الكس...اونم با غرور قدم برداشت و با فاصله كناره گروه گرگ ها ايستاد.
فرمانده ادامه داد:
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ــ ودومين نفر از گروه عقاب...........مارتين فارنر!
صداي دست بچه ها باال رفت.به مارتين نگاه كردم كه داشت با بهت به فرمانده نگاه ميكرد...با خنده گفتم:
ــ نميخواي بري؟؟!
سرشو تكون دادو رفت كنار الكس ايستاد...فرمانده:
ــ سومين نفر گروه عقاب!...........پيتر اسمارت!
ودوباره صداي دست و سوت بچه ها باال رفت....پيترم به جمعشون پيوست! يهو همه ساكت شدن! آخرين نفر كيه؟!
كي ميتونه باشه؟ فرمانده:
ــ خب!رسيديم به اخرين نفر!
نفس همه توي سينشون حبس شد!حتي من!....شايد مكس بره! نه نه مكس توي سرعت ضعيفه!پس كي ميره؟واي دارم
ديوونه ميشم!
فرمانده:
ــ اين آخرين نفر....كسي نيست جزء.....
واي بگو ديگه!! فرمانده به من نگاه كردو باالخره دهنشو باز كردو گفت:
ــ كسي نيست جزء............آرتيميس جكسون!!!!
با چشماي گرد شده به فرمانده نگاه ميكردم!من؟ يعني من انتخاب شدم؟ خداي من!انتخاب شدممممم!!!لبخند عريضي
صورتمو پر كرد! دوباره صداي دست و سوت بچه ها باال رفت و همه باهم ميگفتن:
ــ آرتيميس.......آرتيميس......آرتيميس!
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صداي فرمانده رو شنيدم:
ــ آرتيميس نمياي باال؟
لبخند ديگه زدمو به طرف مارتين قدم برداشتم.....تمام سربازا با تعجب نگام ميكردن....البد فكر نميكردن كه يه دختر
انتخاب بشه!
كنارپيتر ايستادمو دستمو توي جيبم فرو كردم....به فرمانده نگاه كردم كه داشت با لبخند بهم نگاه ميكرد...برگشت به
طرف سربازا و گفت:
ــ دليل انتخاب آرتيميس يه چيز بوده! اين دختر كارهاي زيادي انجام داده و من خودم تمامي كارهاشو ديدم.....آرتيميس
شايد دختر باشه ولي از تمامي شما قوي تر،باهوش تر و سريع تره!! مهارت زيادي توي شمشير زني و تير اندازي داره
واين عاليه!!!
وبعد اومد به طرف من و گردنبند و به گردنم آويخت و رفت و روبه ما هايي كه انتخاب شده بوديم گفت:
ــ همگي شما فردا شب حركت ميكنيد! بعد تمام شدن مراسم به چادر من بيايد تا نكاتي رو بهتون بگم....
روبه سربازا گفت:
ــ اميدوارم شما هم مثل اينهايي كه اينجا هستن تالش و كوشش كنيد تا بتونيد به همچين ماموريت هايي بريد...خيلي
ممنون از حظورتون!
تو دلم اعتراف كردم فرمانده با تمام فرمانده هاي ديگه فرق داره!آخه كدوم فرمانده اي مياد براي ما اينطوري سخنراني
ميكنه؟واقعاً تكه!! سربازا متفرق شدن كه فرمانده اومد پيش ما و گفت:
ــ همراهم به چادرم بيايد.
بعد به طرف چادر فرمانده حركت كرديم....مارتين و پيتر و دورمو گرفتن .مارتين:
ــ آرتيميس ديدي چجوري همه با حسرت نگات ميكردن؟
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گفتم:
ــ با حسرت؟منكه فقط عصبانيت و تو چشماشون ديدم...
پيتر خنديدو گفت:
ــ پشت هر عصبانيتي حسرتي هست!
منو مارتين اووووو گفتيم كه پيتر شروع كرد به خنديدن!
داخل چادر فرمانده شديم و هر گروه يه طرفي ايستاد....فرمانده روي صندليش نشست و گفت:
ــ شما رو آوردم اينجا تا چيزهايي رو بهتون بگم! اولين كه هركدوم از شما به جايي ميريد كه حساسيت خودشو داره!
خيلي بايد مواظب خودتون باشيد!مخصوصاً شما گروه عقاب كه بايد به پايتخت گروه شياطين بريد! ما براي شما توي
شهر شياطين يه خونه تهيه كرديم كه هر اطالعاتي رو كه گرفتيد ميبريد اونجا و يا اينكه جلسه اي داشتيد ميتونيد اونجا
باشيد.
وسايل مورد نيازتون هم خودتون انتخاب ميكنيد! به جاستين ميگم بياد و شمارو به اتاق مهمات ببره تا خودتون وسايلتون
رو انتخاب كنيد..متوجه شديد؟
همه اطاعت گفتند به جزء من...دلم نميخواست مطيع كسي باشم.
فرمانده روبه من گفت:
ــ آرتيميس....مشكي رو با خودت به ماموريت ميبري...خودت ميدوني كه اون وحشيه و فقط همرا تو مياد..
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ قصدشو داشتم...
بايد ميرفتم از هافمن خدافظي ميكردم...يه قدم جلو رفتم كه فرمانده گفت:
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ــ چيزي ميخواي بگي آرتيميس؟
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ بگو.
جدي گفتم:
ــ ميخوام برم به جنگل.
متعجب نگام كرد....يكي از گروه گرگ ها گفت:
ــ ولي نميشه!
گفتم:
ــ چرا نميشه؟من دوبار وارد اون جنگل شدم و چيزيم نبود كه بخوام ازش بترسم....
الكس فرياد كشيد:
ــ تو دوبار واردش شدي؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ اره رفتم...چيزيم نبود!
يه قدم جلو اومدو گفت:
ــ من اين اجازه رو بهت نميدم.
اخمي كردم و جدي گفتم:
ــ اگه نزاريد خودم ميرم و كسيم نميتونه جلومو بگيره!
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حسابي قرمز شده بود.فرمانده:
ــ ميتوني بري.
با قدر داني نگاش كردم كه الكس با صداي بلند گفت:
ــ ميخواين دوباره يه جسد ديگه بياد؟
فرمانده با خونسردي گفت:
ــ توچي درمورد آرتيميس فكر كردي؟ درسته كه اون از زمين اومده ولي تونسته بود كه جون ملكه رو نجات بده!
با اين حرف هاي فرمانده دلم گرم شد...دست مشت شده الكس رو ديدم...چشماش مثل خون آشام ها قرمز شده
بود..فرمانده:
ــ ولي آرتيميس!اينو بدون ما هيچ مسئوليتي در اين قبال ندارم..چون خودت اصرار كردي.
سرمو تكون دادمو خواستم بيرون برم كه فرمانده گفت:
ــ ماهم تا ورودي جنگل باهات ميايم...
گفتم:
ــ چرا؟
فرمانده از جاش بلند شدو گفت:
ــ كه به همه ثابت شه تو ميتوني و گلوريا نيستي!
خيلي دلم ميخواست بگم گلوريا زندس! گلوريا نمرده همينجاست!ولي ساكت شدمو چيزي نگفتم...همراه فرمانده از چادر
خارج شديم...مارتين:
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ــ آخرش كار خودتو كردي؟
گفتم:
ــ كار خودمو كردم چيه؟حقم بود گرفتمش!
يترم به جمع ما پيوست و گفت:
ــ آرتيميس بهت توصيه ميكنم اصال يه الكس نزديك نشي چون هر لحظه ممكنه كنترل خودشو از دست بده!
خنديدمو گفتم:
ــ چرت نگو پيتر...
به ورودي رسديم...بقيه سربازا حتي سربازاي گروه هاي ديگه هم اومده بودن....فرمانده قضيه رو براي همه تعريف كردو
به من اجازه ورود رو داد...
به تمام بچه ها نگاه كردم...تو نگاه همشون نگراني بود...لبخندي زدمو پامو داخل جنگل گذاشتم..همزمان باد به صورتم
خورد وباعث شد درختا كمي تكون بخورن...قدم دومو گذاشتم....قدم سوم و كم كم داخل جنگل شدم....با لخند به اطرفا
نگاه ميكردم....جنگل زيبايي بود!صداي پرنده ها به گوش ميرسيد....دستمو توي جيب شلوارم كردمو قدمامو تند تر
كردم....بايد طبق گفته هافمن به يه دوراهي برسم...
بعد از چند دقيقه راه رفتن به دوراهي رسيدم...لبخندي زدم و خواستم وارد دوراهي بشم كه باصدايي لبخند از روي لبم
رفت:
ــ پس باالخره تونستي!
به پشت سرم نگاه كردم........مارتا! اون چرا اينجا اومده بود؟ گفتم:
ــ چرا اينجا اومدين؟
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مارتا:
ــ براي ديدن تو...
گفتم:
ــ ديدن من؟؟
سرشو تكون دادو به طرف گلي رفت و درحالي كه بوش ميكشيد گفت:
ــ دختر سرسختي هستي! بايد بگم فراتر از انتظارم هستي!
قدمي بهش نزديك شدمو گفتم:
ــ منظورتون چيه؟
مارتا:
ــ در مقابل همه ايستادي و تونستي همه رو حتي فرمانده رو راضي كني كه به اين جنگل بياي....
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ شما از كجا ميدونيد؟
صاف ايستادو گفت:
ــ من همه چيرو ميدونم....
متعجب گفتم:
ــ چي؟
سرشو تكون دادو در حالي كه پشت به من حركت ميكرد گفت:
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ــ هموني كه شنيدي....من همه چيزو در باره همه كس ميدونم....
متعجب به رفتنش نگاه كردم....اونقدر كه از جلوم محور شد...به خودم اومدم و به آسمون نگاه كردم....غروب شده بود!
به طرف خونه هافمن حركت كردم.....دوباره با مه غليظي برخورد كردم...تونستم كلبهشو تشخيص بدم....
به طرف كلبه دويدم....دستمو باال اودرمو چند تا ضربه به كلبه هافمن زدم....در باز شدو من باز هم با خونه خالي هافمن
مواجه شدم....برگشتم برم كه صداي هامن و از پشت سرم شنيدم:
ــ بيا تو ارتيميس!
با تعجب برگشتمو به هافمن نگاه كردم كه داخل خونه بود...وارد كلبه شدمو گفتم:
ــ شما واقعا شگفت انگيزيد!
در حالي كه بهطرف ميزش ميرفت گفت:
ــ چرا همچين فكري ميكني؟
روي صندلي چوبي نشستمو گفتم:
ــ وقتي اومدم داخل نبوديد...ولي االن هستيد...
روي ميزش نشست گفت:
ــ چرا بودم...توي اتاقم...
گفتم:
ــ اتاق؟اينجا كه اتاقي نيست!
هافمن:
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ــ همه چي رو كه نميشه ديد!
منظورشو فهميدم...باالخره هافمن بودو با كار هاي عجيبش!
هافمن:
ــ چشيده كه دوباره برگشتي؟
گفتم:
ــ خب....اومدم تا از شما خدافظي كنم....
هافمن:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ شما كه از همه چيزو كس خبر داريد پس چرا ميپرسيد؟
خنده اي كردو گفت:
ــ اگه نپرسم كه روال حرف زدن بهم ميخوره دختر جون!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ درسته.....اومدم از شما خدافظي كنم چون قراره برم به سرزمين شياطين..
گفت:
ــ شياطين براي چي؟
گفتم:
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ــ براي جاسوسي! بايد بفهميم نقشه هاشون چيه!
سرشو تكون دادو گفت:
ــ شجاعت غير قابل وصفي داري!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ منكه از خودم شجاعتي نديدم!
هافمن:
ــ ميبيني....به زودي.....
وبعد گفت:
ــ چاي ميخواي؟
ناخوداگاه ذوق كردمو گفتم:
ــ آره ميخوام....

بشكني زد كه دوباره همون فنجون هاي چاي روي ميز بودن...فنجونو گرفتم توي دستمو چاي رو مزه مزه كردم....واقعاً
دلچسب بود! چايمو كه تموم كردم فنجون رو روي ميز گذاشتمو گفتم:
ــ خيلي خوشمزه بود!
هافمن:
ــ وقعاً؟
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سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ سالحي براي محافظت از خودت داري؟
خيره توي چشماش گفتم:
ــ االن كه نه ندارم..ولي فرمانده بهمون گفت كه بهمون سالح ميده...
سرشو تكون دادو از جاش بلند شدو به طرف ديواره چوبي رفت...از جام بلند شدمو گفتم:
ــ چيكار ميكنيد؟
دستشو روي ديواره چوبي گذاشت و گفت:
ــ يكم صبر كن..
به دستش كه روي ديواره چوبي بود نگاه كردم....يهو ديواره شروع كرد به لرزيدن...با تعجب به اين صحنه نگاه
ميكردم....حاال يه در جلومون بود.....هافمن درو باز كردو گفت:
ــ اين همون اتاقه كه توش بودم...
با كنجكاوي داخل اتاق شدم....اتاقي با نماي چوبي كه عجيب و غريب بود! كل اتاق پر بود از وسايل عجيب غريب!از گرز
و تير و كمان بگير تا شمشير....با تعجب به هافمن نگاه كردمو گفتم:
ــ اينجا چرا اينجوريه؟
هافمن:
ــ اين اتاق جايي هستش كه وسايل كه خيلي برام اهميت داره رو توش ميزارم.....وسايلي كه هر كسي لياقتشو نداره!
دست به سينه به اتاق نگاه كردم....چشمم رو يهچيزي ثابت مونده بود كه روش يه پارچه سياه كشيده بودن....

Page 360

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

هافمن به طرف همون چيز عجيب غريب حركت كرد....
هافمن:
ــ گفته بودي سالحي نداري.....منم ميخوام بهت يه سالح بدم....سالحي كه فقط و فقط مخصوص توست ارتيميس!
مخصوص من؟اصال اون سالح چي هست؟دست هافمن روي پارچه سياه قرار گرفت و با يه حركت پارچه رو برداشت و
من تونستم اون سالح رو ببينم....
بهت زده داشتم به سالح روبه روم نگاه ميكردم كه هافمن گفت:
ــ بيا جلوتر آرتيميس...
به حرفش گوش دادمو كنارش ايستادم.....سالح و از جاش برداشت و گفت:
ــ دستاتو بيا جلو...
بازم به حرفش گوش دادمو دستامو جلو بردم....سردي سالح رو روي دستام حس كردم....به سالح توي دستم نگاه
كردم....
شمشيري زيبا! تيغه اي تيز و نقره اي رنگ كه ميتونستم عكس خودمو توش ببينم....دسته اي سياه و الماسي سياه كه در
انتهاي دستش بود...روي تيغش نقش و نگار هاي عجيبي بود كه به رنگ سياه بود...تضاد جالبي با رنگ نقره اي تيغه
داشت....واقعاً شمشير زيبايي بود! شمشيرو با يه دستم روي به روي صورتم نگه داشتم...عكس صورتم روي تيغش
افتاده بود..
هافمن:
ــ خوشت اومده؟
گفتم:
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ــ خوشم اومده؟اين عاليه!
هافمن:
ــ اين شمشير يه فرقي با تمامي اين سالح ها داره....
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ چه فرقي؟
هافمن:
ــ تمامي اين سالح هارو اهنگر هاي مشهوري ساختن....ولي اين شمشيرو من خودم با دستاي خودم براي تو ساختم..
متعجب گفتم:
ــ و...ولي اخه چرا؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ براي اينكه تو هم مثل اين شمشير با بقيه فرق داري!
وبعد بع سمت پنجره اي كه توي اتاق بود رفت و گفت:
ــ اين شمشيرو از ملكه السا و الهه جنگ اوري مخفي كن...فقط اونا ميدونن همچين شمشيري وجود داره.
پرسيدم:
ــ چرا نميشه به اونا نشون بدم؟
هافمن:
ــ اي يه داشتان طوالنيه.....بهتره به حرفم گوش بدي.
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هافمن حتماً يه چيزي ميدونست..پس بهتره به حرفش گوش بدم...سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ باشه...
به طرف پارچه سياه كر روي زمين افتاده بود رفتم و اونو دور شمشير پيچيدم...روبه هافمن گفتم:
ــ شما يه طناب نازك نداريد؟
دوباره يه بشكني زد كه يه طناب نازك و باريك روي زمين بود....طناب و گرفتمو دور پارچه پيچيدم و بعدش هم روي
خودم تا بتونم شمشيرو روي پشتم بزارم...گفتم:
ــ خب....من ديگه بايد برم...
هافمن:
ــ باشه برو ولي مراقب خودت باش چون شب شده...
متعجب گفتم:
ــ چه زود....
هافمن:
ــ وقتي با يكي حرف ميزني همه چيز زود ميگذره....
سرمو تكون دادمو به طرف در حركت كردم...پامو كه از در بيرون گذاشتم گفت:
ــ خدافظ آرتيميس...مواظب اون شمشير باش!
گفتم:
ــ حتماً! خدافظ..
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وبعد از خونش بيرون اومدم...به آسمون نگاه كردم...ماه و ستاره هاش توي آسمون بودن....سرمو پايين آوردمو به طرف
دوراهي حركت كردم...وسطاي راه بودم....حتماً اون بيچاره ها فكر ميكنن كه من به سرنوشت گلوريا دچار شدم...با اين
فكر خندم گرفت..
دوراهي رو رد كردم....سرعتمو بيشتر كردم....باالخره به خروجي جنگل رسيدم....همشون همونجا ايستاده بودن حتي
فرمانده......صداي بغض دار مارتين رو شنيدم:
ــ چرا اينقدر دير كرد؟
لبمو گاز گرفتم تا نخندم...رفتم پشت يه درخت قايم شدم...الكس با دستايي مشت شده و صورتي به رنگ خون ايستاده
بودو به خروجي جنگل نگاه ميكرد....فرمانده هم نگران داشت راه ميرفت....صداي بغض دار پيترو هم شنيدم:
ــ اگه نياد خودمو نميبخشم.....
دستمو روي دلم گذاشتمو ريز ريز خنديدم...خب ديگه بايد برم جلوشون...از درخت بيرون اومدمو دستامو توي جيب
شلوارم كردمو به طرف خروجي قدم برداشتم....پيتر:
ــ هي اون چيه؟
فرمانده:
ــ چيرو ميگي؟
مارتين:
ــ انگار يكي داره مياد....
قدمامو تند تر كردم...حاال روبه روشون ايستاده بودم...همشون با بهت بهم نگاه ميكردن....يه قطره اشك از چشماي
مارين ريخت پايين و بهت زده گفت:
ــ آرتيميس!
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ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم و زدم زير خنده....همشون با خوشحالي دويدن طرفمو دورمو گرفتن....منو روي
دستاشون گرفتنو به باال پرتابم كردنو گفتن:
ــ ارتيميس....ارتيميس....
منم فقط داشتم ميخنديدم...باالخره منو روي زمين گذاشتن....توي آغوش فرمانده فرو رفتم....اغوشي گرم...از بغل
فرمانده بيرون اومدمو گفتم:
ــ ديدن سالمم؟
فرمانده خنده اي كردو گفت:
ــ منكه ميدونستم توي ميتوني!
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ پس چرا هي از نگراني راه ميرفتين...
اولش متعجب نگام كردو بعد زد زيز خنده و گفت:
ــ دختر توي داشتي مارو ميپاييدي؟
خنده اي كردمو گفتم:
ــ درسته...
پيتر اومد جلو يه دون آروم زد به پشتمو گفت:
ــ كلك...منو هم ديدي آره؟
سرمو تكون دادم..همگي باهم به طرف سالن غذاخوري رفتيم....روي ميز نشستيم و غذاهامون رو روي ميز گذاشتيمو
باخنده مشغول خوردن شديم...مكس:
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ــ آرتيميس نبودي ببنيني كه اين پيتر چه كارايي ميكرد...
گفتم:
ــ چه كارايي؟
خنديدو گفت:
ــ نزديك بود بره ملكه رو بياره...
خنديدم و به پيتر گفتم:
ــ راست ميگه؟
با پاش زد به پام و گفت:
ــ به فرض كه راست ميگه..
با اين حرفش زدم زير خنده.....مكس:
ــ مارتينم نزديك بود خودش بياد دنبالت....بزور جلوشو گرفتيم...
دوباره خنديدمو گفتم:
ــ چقدر باحال!
مارتين با حرص مصنوعي گفت:
ــ چقدر باحال؟ ما اينجا داشتيم از ترس سكته ميكرديم و اونوقت جنابعالي بودي توي جنگل..
يه ليوان آب خوردمو گفتم:
ــ بچه ها انقدر نخندونينم..شكمم درد گرفت...
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دنيل:
ــ جدا از اينا الكس خيلي عجيب بود!
نگاش كردمو گفتم:
ــ يعني چي؟
مارتين:
ــ تا به حال نديده بودم براي دختري اينقدر نگران بشه!...حتي وقتي گلوريا مرد هم اون اينقدر نگران و نارحت نبود!
رفتارش خيلي عجيب بود!!
چشمامو تنگ كردمو گفتم:
ــ منظورت چيه؟
پيتر:
ــ وقتي كه تو رفتي...يه يه ساعتي ميشد....اونقدر از خشم قرمز شده بود كه به كبودي ميزد...هي مدام راه ميرفت و به
هممون بدو بيرا ميگفت...آخرشم نزديك بود با شمشير به فرمانده حمله كنه!
چشمام گشاد شد! حمله كنه؟ براي چي؟براي اينكه اون اجازه رو داده بود؟
مكس:
ــ االنم معلوم نيست كجا غيبش زده!
سرمو تكون دادمو بي حرف مشغول خوردن غذام شدم...غذا كه تموم شد مارتين گفت:
ــ بايد بريم به اسلحه خونه تا اسلحه هامونو انتخاب كنيم....راستي آرتيميس اون چي بود كه وقتي اومدي پشتت بود؟
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متاسفم مارتين! بازم بايد بهت دروغ بگم:
ــ خب اون يه شمشير بود كه از توي جنگل پيداش كردم...
پيتر:
ــ واقعاً؟
سرمو تكون دادم و باهم به طرف اسلحه خونه حركت كرديم....رسيديم به يه كاخ سنگي...جاستين كنار درش منتظر ما
بود....
با ديدن ما اومد پيش ما و گفت:
ــ دنبالم بيايد...
سرمونو تكون داديمو همراهش وارد اون كاخ سنگي بزرگ شديم.....با دهني باز به اطراف نگاه ميكردم..ولي بقيه خيلي
عادي به طرف اسلحه ها ميرفتن و انتخاب ميكردن.....درست مثل فيلما بود!قفسه هاي اهني كه هر كدوم مخصوص
سالحي بود...روي ديوارا گرز ها و شمشير ها و تيرو كمان هاي زيادي آويزون بود...آدمو ياد صحنه هاي تاريخي
ميانداخت...صداي جاستين رو شنيدم:
ــ آرتيميس نميخواي انتخاب كني؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ اره ..االن انتخاب ميكنم....
وبعد به طرف قفسه ها رفتم...بايد يه تيرو كمان انتخاب ميكردم.....تير و كمان هاي مختلفي توي قفسه ها بود...جلوي يه
كمان ايستادم....دستمو داخل قفسه بردمو بيرونش آوردمو نگاش كردم...روي بدنش خطوط و نقش نگار هاي زيبايي
بود....بدنش هم سياه بود و با نقش و نگار هاي روش كه نقره اي رنگ بود همخوني جالبي داشت...همين خوبه! مخزن
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تيراهو هم گرفتمو روي دوشم بستم..كمانو هم روي دوشم گذاشتم...سه تا چيز روي دوشم بود....وقتي از سرزمين برف
بيرون رفتيم شمشيرو از توي پارچه بيرون ميارم..به طرف جاستين رفتم...بقيه هم ايستاده بودن...گفتم:
ــ من انتخاب كردم...
جاستين:
ــ خيلي خب..حاال بريد كه اتاقاتون و بخوابيد....يا اگر خواستيد ميتونيد كار هاي ديگه اي هم انجام بديد..
همه گفتن اطاعت...بيرون رفتيم...يادم باشه كوله پشتي رو كه توي اتاقم توي قصر بود برش دارم و وسايلم رو توش
بزارم...به طرف اتاقم رفتم.....از پله ها باال رفتم...سرم پايين بود....يهو خوردم به كسي..
ــ آخ...
دماغمو توي دستم گرفتمو همونجوري كه مالشش ميدادم برگشتم ببينم به كي خوردم كه ديدم پشتش به منه و داره از
پله ها ميره پايين...هيكل خيلي ورزيده اي داشت! شونه اي باال انداختمو به طرف اتافم رفتم...داخل شدم...تمام وسايلو
كنار تخت پرت كردم به جزء شمشير...ارزش خاصي برام داشت! خيلي آروم شمشيرو كنار تختم گذاشتم...طوري
گذاشتم كه معلوم نباشه چون ميترسيدم يه وقت دنيل بياد و بخواد فضولي كنه...روي تخت دراز كشيدم...فردا بايد
برم.....بايد از پيش فرمانده....آرميتا....آتريس....ملكه و خيلي هاي ديگه برم....تا كي بايد جاسوسي كنيم؟يه
هفته؟دوهفته؟يه ماه؟ دوماه؟ چقدر؟! پوفي كشيدمو به طرف پنجره رفتم....دوباره باد و موهاي من...دوباره حس لذت
بخشي كه از سرماي باد ميگرفتم....صداي دنيل منو از خلوتم به بيرون پرت كرد:
ــ چيكار ميكني؟
برگشتم طرفش و گفتم:
ــ چرا اينجوري اومدي داخل؟
روي تختش نشست و گفت:
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ــ ميخواستم غافلگير بش ولي مثل اينكه تو زياد هم غافلگير نشدي!
خنده اي كردمو روي تختم نشستم كه گفت:
ــ ميخواي بري؟
گفتم:
ــ آره..ميخوام برم....براي چي ميپرسي؟
احساس كردم يكمي دستپاچه شده..دنيل:
ــ ه...ها؟خب هـ..همين طوري!
سرمو تكون دادمو روي تخت دراز كشيدم و دستمو زير سرم گذاشتمو گفتم:
ــ نميخوابي؟
دنيل:
ــ چرا خيلي خوابم مياد...
گفتم:
ــ پس شمع رو خاموش كن دنيل....
دنيل:
ــ باشه...
همينكه شمع خاموش شد تمام اتاق داخل تاريكي عميقي فرو رفت....حتي نور ماهم نميتونست كمي از اتاق رو روشن
كنه..چشمامو بستم و سعي كردم ذهنمو كامالً خالي كنم...
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كم كم چشمام گرم شدو روي هم قرار گرفت و منم مثل اتاق داخل تاريكي عميقي شدم.......
***
ديگه چيزي نمونده بود.حاال روبه روي اتاقم ايستاده بودم.حس عجيبي داشتم.دوباره برگشته بودم به اتاقم.دستمو روي
در يخي اتاقم گذاشتم.فشار آرومي بهش وارد كردم كه خودش باز شد...بازم اون باد معروف به صورتم خورد باعث شد
موهام توي هوا برقصن...با لبخند قدمي به داخل برداشتم...به پنجره نگاه كردم كه باز بود.درو بستم و به طرف پنجره
رفتم..سرمو از پنجره بيرون بردم با لذت بادو حس كردم....حس زيبايي بود!
به طرف كمد رفتم ودرشو باز كردم...كوله پشتيمو برداشتم از توي همون كمد چندتا لباس ريختم توش.
صداي يكي رو از پشتم شنيدم:
ــ ارتيميس اومدي؟
به پشت سرم نگه كردم...آرميتا بود كه با اون چشماي اشكيش زل زده بود به من..لبخندي زدمو گفتم:
ــ نمياي داخل؟
سريع دويدو خودشو روي من پرتاب كرد..دستامو دور بدن ظريفش حلقه كردمو توي اتاق چرخوندمش..دوباره صداي
خنده هامون توي اتاق پيچيد....اتاق پر از خنده منو آرميتا بود...آرميتا رو روي زمين گذاشتمو گفتم:
ــ چقدر بزرگ شدي!
آرميتا:
ــ تو اين دوهفته انقدر بزرگ شدم؟
خنديدمو لپشو كشيدمو گفتم:
ــ براي خنده گفتم...ورگزنه تو كه همون آرميتا كوچولويي!
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جيغي كشيدو گفت:
ــ نه من بزرگم...
گفتم:
ــ كوچيكي!
آرميتا:
ــ نــــــــــــــــــــه!
با دادي كه كشيد دستمو روي قلبم گذاشتمو گفتم:
ــ خيلي خب...اصالً من كوچيكم..
خنديد و دوباره اومد توي بغلم...موهاي خشگلشو نوازش كردم...در باز شد و ملكه اومد داخل..با لبخند بهمون نگاه
ميكرد...
ملكه:
ــ مثل اينكه خيلي دلتون براي هم تنگ شده بودا !!
ارميتا از بغلم بيرون اومد و رفت تو بغل ملكه...با لحن با مزه اي گفت:
ــ خب دوهفته ميشه نديدمش!
از روي زمين بلند شدم كه ملكه گفت:
ــ آرتيميس....بقيه منتظرتن...
كوله پشتيمو روي دوشم گذاشتم و گفتم:
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ـ االن ميام...
وبه طرف سرباز خونه حركت كردم...تقريباً همه كنار دروازه بزگ قصر منتظر من بودن تا حركت كنيم...قرار بود بريم به
سرزمين شياطين! دخل اتاق چوبيم شدم و شمشيرو همنوطوري به كمرم بستم و كمانو هم روي دوشم گذاشتم...از پله ها
پايين رفتم و داخل استبل مشكي شدم....پشت بهم ايستاده بود...سوتي زدم كه برگشت طرفم...دويد طرفم و طبق
عادتش پيشونيشو روي پيشونيم گذاشت...زمزمه كردم:
ــ آماده اي؟
سرشو تكون داد..گردنشو بوسيدم.دستمو روي گردنش گذاشتمو با يه حركت روش نشستم و گفتم:
ــ بر به طرف دروازه قصر...
شروع به دويدن كرد..خيلي سريع ميدويد.ميتونستم سربازا رو ببينم كه كنار دروازه جمع شدن .كنار اسب مارتين نگه
داشتم...مارتين و الكس و پيتر سوار بر اسبشون بودن..فرمانده:
ــ امروز ما براي بدرقه شما اومديم...ملكه هم به اينجا اومدن تا شمارو بدرقه كنن.
به ارميتا زل زدم كه داشت با چشماي اشكيش بهم زل ميزد...اونقدر توي چشماش غم بود كه براي يه لحظه ار رفتنم
پشيمون شدم...لبخند غمگيني بهش زدم.انگار هيچي نميشنيدم....به قصر نگاه كردم...نگاهم پر از دلتنگي بود...قصري
كه براي اولين بار وقتي پامو توش گذاشته بودم كه خدمتكار بودم وحاال يه سرباز! با دقت به قصر نگاه ميكردم تا بتونم
تمام اجزاشون به خاطر بسپارم...تمام خاطراتم شروع به رژه رفتن كردن....مارگاريت....آشپز خونه....سوفيا.....ديدن
اولين با ملكه....بركه نقره اي...سرباز خونه.......ارميتا....فرمانده....اتريس....هافمن.....مارتا!
دلم براي همشون تنگ ميشد!حتي مارگاريت .براي بديهاش! مني كه اونقدر از مارگاريت بدم ميومد حاال نرفته دلم براش
تنگ ميشد!
هافمن! پيردانايي كه يه هديه از خودش بهم داد....هديه اي كه توي اين سفر همراهمه!
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مارتا! زن سياهپوشي كه باعث شد من پا به اون جنگل راز آلود بزارم..زني كه حتي االنم نميدونم دقيقاً كيه!
دلم براي تمام اتفاق هايي كه تو اين قصر برام افتاده تنگ ميشه! براي همشون! سرمو انداختم پايينو اهي عمقي
كشيدم...صداي مارتين منو به خودم آورد:
ــ راه بيوفت...بايد بريم..
سرمو تكون دادمو زير گوش مشكي زمزمه كردم:
ــ همراهشون برو..
سرشو تكون دادو راه افتاد...هر لحظه دور تر ميشديم...از قصر....از ملكه و از تمام خاطراتي كه داشتم..به پشت سرم
نگاه كردم....با دقت به چهره هاشون نگاه ميكردم تا توي خاطرم بمونن...چقدر دلم براشون تنگ ميشه!با اينكه فقط يه
ماه و دو هفته پيششون بودم ولي بد وابسته شدم!
در يخي بزرگ بسته شدو من ديگه نميتونستم اونارو ببينم...سرمو برگردوندم و آهي كشيدم...مارتين اومد كنارمو گفت:
ــ خوبي؟
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ به نظر ناراحت مياي.
گفتم:
ــ دلم براي اينجا تنگ ميشه..
خنده اي كردو گفت:
ــ ما كه نميريم برنگرديم! بعد اينكه ماموريتمون تموم شد ميايم همينجا.
با حرفاش يكم آروم شدم...پيترم اومد پيش ما و گفت:
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ــ چي ميگيد به هم؟
مارتين:
ــ توكه گوشات تيزه بگو ما چي گفتيم؟
پيتر:
ــ اِ؟ باشه الـ..
ديگه بقيه حرفاشون رو نميشنيدم...به اطراف نگاه ميكردم...به برف هاي سفيد و زيبا! به جاده اي كه يه روزي ازش به
قصر رسيدم و حاال دارم ميرم به پايتخت شياطين! به گوزن هاي سفيد نگاه كردم كه مدام از بين درختا به اين طرف و
اون طرف ميرفتن...تو خاطاتم غرق شدم:

"به مناظر زيباي دومتريم خيره شدم.درختاي بلند و با برگ هاي زرد كه يه منظره جادويي رو به وجود مياورد.داشتم به
درختا نگاه ميكردم كه يه گوزن سفيد ديدم.گوزن و به فرمانده نشون دادمو گفتم:
ــ اون گوزن چرا سفيده؟
فرمانده:
ــ گوزن هاي منطقه ما سفيدو زيبا هستن.
گفتم:
ــ اره خيلي زيبا و دوست داشتني بود!
به راهمون ادامه داديم.حدود دوساعت بود كه راه افتاده بوديم ومن فقط سرم پايين بودو هيچي نميديدم به جزء زميني
كه هرلحظه سفيد و سفيد تر ميشد .با صداي فرمانده سرمو باال اوردم:
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ــ به قلعه رسيديم.
دستمو روي دهنم گذاشتمو بهت زده به قصر و درختايي كه برگ نداشتن و با الماس هاي سفيد تزيين شده بودن نگاه
ميكردم .به قصر از جنس يخ روبه روم نگاه ميكردم.صداي فرمانده منو به خودم اورد:
ــ زيباست نه؟
گفتم:
ــ خيلي! "
با صداي پيتر از خاطراتم بيرون اومدم:
ــ هي حواست كجاست؟هرچي صدات ميزنم جواب نميدي!
گفتم:
ــ خب چيكار داشتي؟
پيتر با ذوق و شوق گفت:
ــ امشب مارتين قراره شام درست كنه!
وبعد زد زير خنده...
با خنده پيتر منم يكم يخم آب شدو به مارتين گفتم:
ــ تو ميخواي به ما شام بدي؟
مارتين:
ــ اره خب چشه؟
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زدم زير خنده و گفتم:
ــ شرمنده من از همين االن سيرم...
مارتين يكي زد به پشتمو رو به پيتر گفت:
ــ خودت كم بودي آرتيميس روهم به ليستت اضافه كردي!
پيتر چشمكي زدو دستشو انداخت دور گردنمو گفت:
ــ ارتيميس از اولشم تو ليستم بود...
با آرنج محكم زدم به پهلوش كه با قيافه جمع شده اي گفت:
ـــ غلط كردم...
من و مارتين زديم زير خنده....تازه داشتم از فاز غم بيرون ميومدم كه صداي عصبي الكس رو شنيدم:
ــ بس كنين....
بهم نگاه كردو گفت:
ــ گفتم براي ماموريت مناسب نيستي..ولي نميدونم فرمانده چي در تو ديد كه گذاشت بياي..
پوزخندي زدو روشو برگردوند...دستمو مشت كردم تا يه وقت نخوره تو صورتش....فكمو روي هم فشار دادم تا ازش
حرف بي ربطي بيرون نياد....پيتر زير گوشم گفت:
ــ بيخيال ارتيميس..
جوابي ندادم چون مطمئنن به جاي جواب حرفاي بدي از دهنم خارج ميشد...مشكي سرو صدايي كرد...سرجاش ايستاد...
زير گوشش گفتم:
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ــ چيزي شده مشكي؟چرا ايستادي؟
با سرش به من اشاره كرد..لبخندي زدمو گفتم:
ــ من خوبم مشكي....فقط يكمي عصباني شدم...حاال راه بيوفت..
سرشو تكون دادو راه افتاد...گاهي اوقات فكر ميكردم مشكي يه انسانه در قالب يه اسب...چون بعضي مواقع واقعاً اخالق
و رفتار يه انسان بالغ و داشت!مثل االن!
گردنشو نوازش كردم...به آسمون نگاه كردم..ماه مثل هميشه داشت ميدرخشيد....لبخندي زدمو به روبه روم نگاه كردم..
هرچي جلو تر ميرفتيم تاريك تر ميشد...الكس ايستاد و به مارتين گفت:
ــ يه نور درست كن...
با تعجب بهش نگاه كردم...نور؟همون لحظه توي دست مارتين يه نور ابي رنگ درست شدو بعدش توي هوا معلق شد!
با چشمايي گرد شده داشتم به نور معلق در هوا نگاه ميكردم كه هرجا ميرفتيم همراهمشون ميومد...پيتر كه چهره منو ديد
با خنده گفت:
ــ چرا اينجوري نگاه ميكني؟
بهت زده گفتم:
ـ اون يه نوره؟
مارتين با خنده گفت:
ــ آره...اينقدر تعجب داشت؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ براي مني كه از زمين اومدمو همه اينا چيزي به اسم تخيل بوده آره...خيلي جاي تعجب داشت!
وبعد روبه مارتين گفتم:
ــ تو كه گفتي فقط ملكه ميتونه از اينكارا بكنه!
مارتين:
ــ آره..ولي خب اين يه چراغ سادس و ماهم ميتونيم...
با ذوق به چراغ يا نور ابي رنگ نگاه كردم...بعد به پيتر گفتم:
ــ منم ميتونم از اين كارا كنم؟
پيتر:
ــ نه....يه زميني نميتونه از قدرت هاي ماورايي استفاده كنه...
به يكباره پنچر شدم...يعني من نميتونم از اين نورا درست كنم؟چقدر بد! پس چطور تونستم اون ميزو بشكم؟يا اينكه
هيچ دردي رو حس نكنم؟اينا پس چين؟همين طور داشتم فكر ميكردم كه دستي جلوم تكون داده شد...از افكارم بيرون
اومدمو گفتم:
ــ ها؟
مارتين و پيتر خنديدن...گفتم:
ــ شما ها چقدر ميخندين!
پيتر:
ــ اخه يه دلقك كنارمون داريم...
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بعد دستشو گذاشت روي دهنش...
چشم غره اي بهش رفتم كه از ترس سفيد شد...اينبار منو مارتين خنديديم كه پيتر گفت:
ــ چرا ميخندين؟؟
مارتين:
ــ قيافت خيلي خنده دار بود!
پيتر بهم نگاه كردو گفت:
ــ وقتي چشم غره ميري چشمات سياه ميشه و آدمو ميترسونه!
لبخند زوركي رو زدم...يه سوال ديگه به ليست سواالتم اضافه شده بود...بقيه راهو حرفي نزديم...
به اطراف خيره بودم..حدود چهار ساعت بود كه بي وقفه درحال حركت بوديم...هرچي بيشتر ميرفتيم هوا گرمتر و درختا
پرباز تر ميشدن...انگار داشتيم از سرزمين برفي دور ميشديم...دور و دور و دور!
حدوداي نيمه شب بود .الكس:
ــ همينجا توقف ميكنيم...
بعد از اسبش پياده شد...از مشكي پياده شدم ولي چون مدت زمان زيادي سوارش بودم پاهام يكم درد گرفته بود...
الكس:
ــ مارتين برو هيزم بيار....
مارتين اطاعتي گفت و يه نور ديگه درست كردو رفت تا هيزم بياره...الكس به پيتر اشاره زدو گفت:
ــ برو وسايل رو بيار...
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پيترم رفت وسايلو كه به اسب بسته بود بياره....
روي زمين نشستم و به زمين نگاه كردم....بعد نيم ساعت مارتين با هيزم اومده بود....از جام بلند شدمو گفتم:
ــ اينارو از كجا آوردي؟
مارتين:
ــ از درخت و شاخه هايي كه شكسته بود..
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ شما مثل شياطين نيروي آتيش رو دارين؟
همون لحظه پيتر رسيدو گفت:
ــ نه....فقط افرادي كه دروني تاريك دارن ميتونن...
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ پس چجوري ميخواد روشن كنيد؟
الكس دوتا سنگ از توي جيبش در آوردو گفت:
ــ با اينا...
بالخره اين حرف زد!...رفت كنار هيزما و همين كه سنگارو به هم زد جرقه اي درست شدو با هيزم اثابت كردو شعله
كوچكي درست شد...نزديك آتيش شدم..شعله بزرگ و بزرگتر ميشد...يكم از آتيش فاصله گرفتم.باد دوباره شروع به
وزيدن كرده بود...يه سيخ مرغ روي آتيش قرار گرفت...روبه مارتين گفتم:
ــ مرغ داشتيم؟
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مارتين:
ــ اره...باخودم آوردم..
سرمو تكون دادمو غرق شعله هاي آتيش شدم...خيلي زيبا ميرقصيدن...گاهي تند ،گاهي آروم...آدم رو غرق لذت و گرما
ميكردن...دستمو جلو بردم تا گرماشو حس كنم..باد شديد تر شد....دستمو جمع كردم...از روي زمين بلند شدمو به كمي
عقب تر نشستم......الكس يه نقشه از توي وسايلش بيرون آوردو به مارتين گفت:
ــ مارتين بيا...بايد نقشه رو بررسي كنيم..
مارتين:
ــ االن ميام الكس..
وبعد از اينكه بارشو به اسب سفت كرد رفت و همراه الكس روي زمين نشست..به پيتر نگاه كردم كه داشت خميازه
ميكشيد...قيافش خواب آلود شده بود...درست مثل يه پسر بچه با نمك كه دلت ميخواد لپشو بكشي....از جام بلند شدمو
به طرف اسب پيتر رفتمو از توي بار و وسايلش يه پارچه نازك پشمي و مالفه و بالش رو بيرون آوردم...رفتم پيش
پيتر...پشت به من بودو نميتونست منو ببينه .گفتم:
ــ هي پيت!
از ترس از جاش پريد و وقتي منو ديد گفت:
ــ ها؟ترسونيدم!
خنديدمو وسايلو جلوي پاش انداختمو بعدم كنارش نشستمو گفتم:
ــ بيا بگير بخواب...داري بيهوش ميشي!
پيتر قدردان نگام كردو گفت:
Page 382

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ مرسي آرتيميس!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ بگير بخواب ،موقع شام بيدارت ميكنم..
سرشو تكون دادو وسايلو پهن كردو دراز كشيد...پاهامو توي شكمم جمع كردمو سرمو روش گذاشتمو به آتيش خيره
شدم..با ديدن آتيش براي يه لحظه گرم شدم..موهاي بلندم دورم پخش شده بود و داشت با باد ميرقصيد...
بي توجه به مارتين و الكس و پيتر به آتيش نگاه ميكردم...حس عجيبي داشتم! دلم ميخواست آتيشو حس كنم! دلم
ميخواست توي دستام باشه..درست مثل يه آواتار! از اين فكر خندم گرفت! حتي اگه ميخواستم هم نميتونستم...چون من
يه زميني بودمو نميتونستم قدرتي داشته باشم...دستمو جلو بردم...گرماي آتيش حس خوبي بهم ميداد.عجيب بود كه هم
سرما رو دوست داشتم و هم گرماي آتيش رو.دستمو عقب كشيدمو به مرغ نيمه سرخ شده نگاه كردم...
از جام بلند شدمو سيخ و چرخوندم...خواستم بشنم كه صداي الكس مانع شد:
ــ آرتيميس؟
بهش نگاه كردم...به اون دوگوي زيباي سياه رنگ...به خودم اومدمو گفتم:
ــ بله؟
الكس:
ــ بيا بايد يه چيزي رو بهت بگم...
چه چيزي رو؟كنجكاو شده بودم...سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ باشه..
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وبا يه قدم بلند خودمو بهشون رسوندمو كنار مارتين نشستمو منتظر به الكس نگاه كردم.خونسرد بود..شروع كرد به
حرف زدن:
ــ چيزي رو كه ميخوام بهت بگم يه چيز سري هستش.
هيجانم بيشتر شد...گفتم:
ــ خب چه چيزي؟
اينبار مارتين گفت:
ــ كليد ورود ما براي رفتن به مورسيالست..
گفتم:
ــ اون چيه؟
مارتين:
ــ تغيير قيافه!
متعجب نگاش كردم.تغيير قيافه؟چجوري؟پرسيدم:
ــ ولي چجوري ميخواين اينكارو بكنين؟
الكس:
ــ با اين!
به يه ظرف كوچيك شيشه اي تو دستش نگاه كردم...مايع قرمز رنگي كه داخلش بود خودنمايي ميكرد...با تعجب گفتم:
ــ با اين؟
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الكس:
ــ آره...با خوردن اين ميتونيم تغيير شكل پيدا كنيم..
گفتم:
ــ ميشه بگيرمش؟
الكس:
ــ البته!
وبعد ظرف شيشه اي رو به طرفم گرفت..دستمو جلو بردمو ظرفو گرفتمو به مايع داخلش نگاه كردم....مثل خون بود!
ــ شبيه خونه!
مارتين:
ــ درسته چون خونه!
با چشمايي گشاد شده نگاش كردمو گفتم:
ــ خون؟؟!!!
مارتين:
ــ اينا خون يه سري افراد هستن كه داخلشون يه سري پودر هست كه باعث تغيير چهره ميشه.
به خون تو دستم نگاه كردم...يعني من بايد خون كس ديگه اي رو بخورم؟ از اين فكر چهرهم در هم رفت.
الكس:
ــ وقتي رسديم به مرز ميخوريم...
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نگاش كردمو گفتم:
ــ پيتر ميدونه؟
الكس:
ــ آره..خواستيم به تو بگيم چون در اين باره نميدونستي..سرمو تكون دادم كه صداي مارتين بلند شد:
ــ خب خب....مرغ منم سرخ شد!پيش بسوي شام!
خنديدمو مشتي به بازوش زدمو گفتم:
ــ مرغ منم هستا!
مارتين:
ــ چي؟
گفتم:
ــ من سيخشو گردوندم وگرنه تا به حال عين يه زغال شده بود!
خنديد و گفت:
ــ خيلي خب...بريم شام بخوريم...
از جامون بلند شديمو دور آتيش به صورت حلقه وار نشستيم...اوه پيت! خواستم بيدارش كنم كه با ديدن چهره مظلومش
دلم نيومد! دستمو توي موهاش فرو كردمو موهاشو بهم ريختم...هميشه موهامو بهم ميريخت و منو اذيت ميكرد! ولي
خيلي برام دوست داشتني وعزيز بود!خيلي! موهاش ريختن توي پيشونيشو باعث شدن كه چهرش مظلوم تر بشه...
ــ ديد زدنم تموم شد؟
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متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ تو بيداري؟
چشماشو باز كردو لبخند شيطوني زدو گفت:
ــ چيه فكرشو نميكردي؟
يكم نگاش كردمو بعد گفتم:
ــ پسره مارمولك!بايد بازيگر ميشدي!
پيتر:
ــ بازيگر چيه؟
خنديدمو گفتم:
ــ هيچي..
از جاش بلند شدو گفت:
ــ از دست تو دختر زميني!
از جام بلند شدمو همراه با پيتر به طرف آتيش رفتيمو كنار هم نشيستيم....هر كدوممنون تيكه اي از مرغ رو
برداشتيم...من ران مرغ رو برداشتمو مشغلو خوردن شدم..ياد انيميشن شرك افتادم كه با فيونا موش ميخورد....با اين
فكر چهره ام درهم شد.پيتر در حالي كه دهنش پر بود گفت:
ــ چيزي شده؟
گفتم:
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ــ هيچي فقط يه لحظه فكر كردم دارم به جاي مرغ موش ميخورم...
پيتر شروع به سرفه كردن كرد...زدم به پشتش كه گفت:
ــ بسته بسته...همينكه حالمو از غذا بهم زدي بسه!
خنديدمو گفتم:
ــ حال خودم هم بهم خورد!
چشمكي برام زدو گفت:
ــ پس برابر شديم...
مشتي به بازوش زدم.مارتين و الكس همچنان داشتن غذاشونو ميخوردن .خميازه اي كشيدم كه پيتر مثل فشنگ از
جاش بلند شد و به طرف مشكي رفت .همين كه خواست كولمو باز كنه مشكي رم كرد...از جام بلند شدمو گفتم:
ــ هي پيت...بيا عقب تر..
هنوز جملم تموم نشده بود كه مشكي شيهه اي كشيدو شروع به دويدن كرد...همه با بهت داشتيم به اين صحنه نگاه
ميكرديم...به خودم اومدمو پيش پيتر رفتمو گفتم:
ــ حالت خوبه؟
بهم نگاه كردو غمگين گفت:
ــ ببخشيد..خواستم برات جبران كنم و وسايلتو بيام ولي اينطوري شد..
لبخندي زدمو گفتم:
ــاشكالي نداره...
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وبعد به طرف الكس گفتم:
ــ ميرم دنبال مشكي...
الكس چند قدم اومد جلو گفت:
ــ نه..خطرناكه!
پيترم جدي گفت:
ــ منم موافقم...
بي توجه به اونا دستمو توي جيب شلوارم كردمو در حالي كه راه مشكي رو درپيش گرفته بودم گفتم:
ــ احتياجي به موافقت شما نيست....فقط خواستم اطالع داشته باشيد...
وبدون اينكه فرصت هيچ عكس العملي رو بهشون بدم شروع به دويدن كردم...
توي تاريكي محظ داشتم ميدويدم...حس شومي داشتم...حسي كه داشت حتي عقلمو هم از پا درمياورد...
قلبم تند ميزد...ميتونستم توي اون سكوت وحشت آور صداي كوبششو بشنوم...دستام عرق كرده بود...باهام يخ شده
بود! دهنم خشك خشك بود!حتي از يه كويرم خشك تر...با صداي خراشيده اي فرياد زدم:
ــ مشــــــكـــــــــــي؟! پسر كجاي؟
صدام توي جنگل اكو شد....صداي نحس جغدي رو شنيدم...تو اون لحظه همه چيز برام نحس بود!
دستمو روي قلبم گذاشتم...همه جا تاريك بود...قدمي به عقب برداشتم...دوباره فرياد زدم:
ــ مشكــــــــــي؟
ولي بازم صدايي نيومد....آب دهنمو قورت دادمو زمزمه كردم:
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ــ آروم باش....
چند تا نفس عميق كشيدم ......تازه داشتم اروم ميشدم كه صداي چخ چخ برگارو شنيدم..
سرجام خشكم زد.آروم به پشت برگشتم.جرئت نداشتم سرمو باال بگيرم.حس خيلي بدي داشتم.با صداي لرزوني گفتم:
ــ پ....پيت؟
صداي غرش آرومي رو شنيدم.براي يه لحظه فكر كردم قلبم ايستاد و خون توي رگام يخ بست! صداي چي بود؟
ــ تو...تو كي هستي؟
بازم صداي غرش و چخ چخ برگ.به نظر ميرسيد داشت جلو ميومد.دستامو مشت كردم.هنوز سرم پايين بود.اي كاش
بيگدار به آب نميزدم.لعنت به من كه باز بي فكر عمل كردم.صداي غرش هر لحظه نزديك تر ميشد و تپش قلب من
بيشتر...به نظر حيوون ميومد.اونم يه حيوون وحشي! نبايد با فرار كردنم تحريكش ميكردم ،براي همين سرجام
ايستادم...
كف دستام عرق كرده بودن.حيوون هر لحظه نزديك تر و نزديك تر ميشد....
نفس هاي گرمي به صورتم ميخورد.از ترس داشتم ميلرزيدم....قلبم تقريباً از حركت ايستاده بود.چشماي درشت شده از
ترسمو به زمين دوخته بودم...صداي غرششو درست از چند سانتي متريم شنيدم....چشمامو بستم و تمام جرئتمو جمع
كردم.سرمو آروم آروم بال آوردم كه چشمام قفل شده تو يه جفت چشم وحشتناك قرمز!

با ترس قدمي عقب تر رفتم....خداي من!اين ديگه چه موجوديه؟!دلم ميخواست تا ميتونم بدومو فرار كنم از موجودي كه
جلومه!دستمو روي قلبم گذاشتم...قدم ديگه اي به عقب رفتم...موجود دو قدم جلوتر اومد...خيلي بزرگ بود! اندازه قد يه
انسان! موي گرگ رو داشت و سياه رنگ بود.هيكل بزرگي داشت! دندوناي درشت و تيز و باريك كه ازشون خون
ميچكيد....آب دهنمو قورت دادم...درست مثل يه گرگ بود منتها بزگ تر و قوي تر!دوباره اومد جلوتر...چشماي قرمزش
بيش از قرمز بود .به آدم ترس زيادي ميداد.پام به سنگ گير كردو افتادم زمين...
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ــ آخ...
موجود دهنشو باز كردو با تمام وجودش غرش بلندي كشيد.دستامو روي گوشام گذاشتم...باالخره دهنشو بست و با
چشمايي وحشيش بهم زل زد.جلو تر اومد...درست مثل حيووني كه ميخواد تعمشو شكار كنه....از جام بلند شدمو قدمي به
عقب رفتم....هي اون جلو ميومد و من عقب ميرفتم....جلو....عقب....جلو...عقب....پشتم درختو حس كرد....رشته اميدم به
يكباره پاره شد.چشمامو بستمو ناليدم:
ــ نه!
موجود غرش ديگه اي كشيد.....اي كاش به اينجا نميومدم....اي كاش به حرف الكس گوش ميدادم...صداي دويدنشو به
طرفم رو شنيدم....چشمامو محكم تر از قبل روي هم فشار دادم...ميتونستم مرگ و حس كنم...چشمامو باز كردم كه
موجودو ديدم با پنجه اي باال رفته جلوم ايستاده...غرشي كردو خواست پنجشو روم فرود بياره كه يهو خشكش زد.

تمام جنگل توي سكوت فرو رفته بود...سكوتي وحشتناك! موجود لرزشي كردو بعد روي زمين افتاد و باعث شد زمين
كمي بلرزه...با تعجب به موجود نگاه كردم.سرمو باال آوردمو به ناجي خودم نگاه كردم كه................................
با تعجب از درخت فاصله گرفتمو به چهره جديش نگاه كردم...شمشير زيباشو توي غالف گذاشت  .با بهت زمزمه كردم:
ــ م...مارتا؟؟؟!!
باسرشو باالآوردو خيلي جدي گفت:
ــ بهتره بيشتر مراقب خودت باشي!
از بهت در اومدمو گفتم:
ــ تو اينجا چيكار ميكني؟
مارتا:
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ــ من هر جا بخوام هستم..
به موجود اشاره كردو گفت:
ــ بايد بيشتر از اينا شجاع باشي! اين موجود در مقابل چيز هايي كه قراره برات اتفاق بيوفته چيزي نيست...اونوقت تو با
اينكه مبارزه رو خيلي خوب بلدي و شمشيري رو كه هافمن بهت داده بود رو داري داشتي در مقابل يه سيدني جون
ميدادي؟
اخمامو جمع كردمو گفتم:
ــ شما از كجا ميدونيد هافمن بهم شمشير داده؟
با اون چشمايي كه توي تاريكي سياه شده بود بهم زل زد....توي نگاهش هيچي نبود.پشت به من به سمت درختا قدم
برداشت....باز داره از سوالم در ميره....بلند گفتم:
ــ اصالً تو كي هستي؟! براي چي دنبالم مياي؟
با جوابيكه داد خشكم زد:
ــ من كسي هستم كه ماوريس بهش خدمت ميكنه...
ودر مقابل بهت من توي تاريكي غيب شد!
يعني الهه اي كه ماوريس ازش حرف ميزد مارتاست؟؟! اون يه الهه ست؟ولي چطور....
توي اين يه ماه شوك هاي زيادي بهم وارد شده بود و اين بدترينشون بود!!! مارتا زن سياهپوشي كه توي جنگل بود
همون الهه اي هستش كه ماوريس بهش خدمت ميكنه؟آخه چرا ماوريس بهم چيزي نگفت؟ ذهنم پر بود از سوال هاي
مختلف....دستمو توي جيب شلوارم كردمو به حرفاي مارتا دقت كردم......اون درست ميگفت.من بايد قوي تر از اينا
باشم...من به خودم قول داده بودم كه مايك رو نابود كنم...قول داده بودم كه از هيچي نترسم....به جسد سيدني نگاه
كردم...خون دربرش گرفته بود...بوي بدي ازش ميومد...به جسدش يه لگدي زدمو به راهم ادامه دادم....نميدونستم به
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كجا ميرم...فقط ميرفتم.....همينطور داشتم براي خودم راه ميرفتمو به اتفاق هايي كه برام افتاده بود فكر ميكردم كه
صداي دويدن چند نفرو شنيدم...دلم گرم شد....صداي پاي انسان بود....صداي فرياد الكس رو شنيدم:
ـــ آرتيميس؟؟؟!
براي اولين بار با شنيدن صداي خوشحال شدم....لبخندي زدمو فرياد زدم:
ــ الـــكس؟؟من اينجاااااام..
چند لحظه سكوت شد و بعد دوباره صداي الكس رو شنيدم:
ــ داريم ميايم...همونجا باش...
گفتم:
ــ باشه...
وبعد صبر كردم تابياين....صداي قدماشون هر لحظه نزديك تر ميشد....نور آبي رو ديدم وبعد الكس و پيت و
مارتين...براشون دست تكون دادم...هر سه شون به طرفم دويدن...خودمو براي هرچيزي آماده كردم...حقم بود كه الكس
بزنتم يا دعوام كنه...توي آغوش پيتر فرو رفتم....پيتر:
ــ دختر تو كه منو كشتي از نگراني....
به خودم فشارش دادم و اينبار توي بغل مارتين فرو رفتم...مارتين:
ــ ديگه حق نداري بدون ما جايي بري..
از بغلش بيرون اومدمو به الكس نگاه كردم...هيچي نميگفت.فقط زل زده بود بهم...توي نگاش نگراني و دلخوري موج
ميزد..
يكم تعجب كردم ولي به روي خودم نياوردم...پرسيدم:
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ــ مشكي رو پيدا كردين؟
پيتر:
ــ مشكي هم عين تو! وقتي پيداش كرديم كه داشت با يه ببر سروكله ميزد...
گفتم:
ــ چيزيش كه نشد؟
پيتر:
ــ نه مثل تو چند تا جون داره...
يه دونه زدم توي سرش و گفتم:
ــ همه كه مثل تو الغر مردني نيستن...
پيتر خواست دهن باز كنه كه مارتين گفت:
ــ بس كنين ديگه...ببينين الكس كجا رفت؟
به جاي خالي الكس نگاه كردمو گفتم:
ــ خب حتماً برگشته كنار آتيش..
پيتر:
ــ حق با آرتيميسه اون ديگه بچه نيست بره گم شه!
يه لگد بهش زدم و گفتم:
ــ كه من بچم؟اگه من بچم تو نوزادي!
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خواست دنبالم كنه كه مارتين جلوشو گرفتو گفت:
ــ عين دوتا بچه ميمونين...دنبالم بيايد و به هم كاري نداشته باشيد..مفهوم شد؟
عين بچه ها سرمونو تكون داديم...خندم گرفت...ما دوتا بچه رو چه به ماموريت رفتن؟
پشت مارتين حركت كرديم...وقتي به جسد سيدني رسيديم يه لگدي بهش زدم كه مارتين گفت:
ــ وقتي اينو ديديم فكر كرديم كه مردي....
خنديدم كه پيتر گفت:
ــ واقعاً تو اينو نابود كردي؟
آب دهنمو قورت دادم....از دروغ بدم مياد ولي مجبورم...مجبور! متاسفم پيتر! گفتم:
ــ آ..آره...
سوتي زدو گفت:
ــ آفرين...
بزور لبخندي زدمو به مارتين نگاه كردم...مشكوكانه داشت نگام ميكرد...لعنتي مارتين خيلي تيز بود! اينبار لبخند بهتري
زدمو گفتم:
ــ چيزي شده؟
مارتين:
ــ نه..چيزي نيست..
وبعد به راه خودش ادامه داد....
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شونه اي باال انداختمو دستامو توي جيب شلوارم فرو كردم....قدم زنان به محلي كه توش بوديم نزديك ميشديم....
تونستم نور آتيش رو تشخيص بدم كه توي اون تاريكي محض داشت ميدرخشيد.همينكه به آتيش رسيديم به سمت
مشكي رفتم...اخمي كردمو انگشت اشارمو جلوي مشكي گرفتمو تهديد وار گفتم:
ــ مشكي...يه چيزي رو توي گوشات فرو كن..ديگه بدون من جايي نميري كه مشكل درست كني......فهميدي؟!
فقط بهم نگاه ميكرد....اين اسب سركش تر از اين حرفا بود!صداي خنده مارتين و پيتر باعث شد بهشون نگاه
كنم...مارتين بين خنده هاش گفت:
ــ خداي من....داره با يه اسب حرف ميزنه....
پيتر:
ــ تو واقعاً ديوونه اي آرتيميس...
با اخم بهشون نگاه كردمو گفتم:
ــ بهتره ساكت شين وگرنه با شمشير من طرفين!
پيتر با مسخره بازي گفت:
ــ اوخ ملكه بانو به ما رحم كنيد...
وبعد خودش زد زير خنده...به طرفش رفتمو يه دونه محكم زدم به كمرش كه دهنش بسته شد...حاال نوبت من بود
بخندم.چشماش از حدقه بيرون زده بود و صورتش قرمز شده بود ولباش جمع شده بود! قيافه مسخره اي داشت! من و
مارتين شروع كرديم به خنديدن كه پيتر گفت:
ــ من ميرم دستشويي..بعداً به حسابت ميرسم آرتيميس...
وبعد در حالي كه شكمشو داشت رفت پشت بوته ها...روي زمين نشستم و در حالي كه ميخنديدم گفتم:
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ــ اوه اگه الكس اينجا بود سر از تنمون جدا ميكرد...
يهو مارتين جدي شدو گفت:
ــ چرا همچين تصوري از الكس داري؟
از سوالش تعجب كردم...گفتم:
ــ منظورت چيه؟خب اون آدم جديه!
مارتين چشماشو تنگ كردو گفت:
ــ ولي اونقدرام جدي نيست...
اخمي كردمو گفتم:
ــ من نميدونم امشب چت شده....ولي من ترجيح ميدم برم بخوابم...
واز جام بلند شدمو به طرف مشكي رفتم...مالفه و پتو روي از توي پارچه بزرگي كه به مشكي بستم بيرون آوردم و روي
زمين انداختمو دراز كشيدم...بدنم سردي خاك رو لمس كرد...سفت ومرطوب! سرمو روي كوله ام كه نقش بالشمو داشت
گذاشتم و پتو رو باال تر كشيدم...سوز سردي ميومد...مارتينم عين من بساط خوابشو پهنن كرد...
دقايقي بعد پيترم همراه با الكس اومد...پيتر كنار من دراز كشيد و مدام منو اذيت ميكرد و نميذاشت كه بخوابم...باالخره
عصباني شدمو گفتم:
ــ آه پيت بگير بخوااااااااب!
پيتر:
ــ خب چي..
الكس و مارتين هر دو باهم گفتن:
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ــ ساكت شوووووو....
پيتر اخمي كردو درحالي كه اداي اون دوتا رو در مياورد به خواب رفت.منم سرمو روي بالش گذاشتم...دوباره باد وزيدن
گرفته بود واين اعصابمو بهم ميريخت...پتو رو روي سرم كشيدم و چشمامو بستم....اينبار دير تر از قبل چشمام گرم
شد...وبعد به خواب بي رويايي فرو رفتم.....
****
ــ ولم كن پيت...خوابم مياد...
پيت:
ــ هي پاشو االن الكس مياد...
پتو رو روي سرم كشيدم تا نور آفتاب بهم نخوره...خيلي خوابم ميومد..ديشب بازم كابوس ديده بودم براي همين نتونسته
بودم تا دوساعت بخوابم...يهو پتو از روم كشيده شد..با اعتراض گفتم:
ــ پيت بزار بخوابم....
پيتر دست به كمر گفت:
ــ اگه دست من بود كه خوابيده بودم....الكس گفته!
غر غر كنان بلند شدم:
ــ الكس..الكس ،انگار كي باشه! پسره مغرور...
لباسامو مرتب كردم...ديدم پيت داره خيره نگام ميكنه گفتم:
ــ چيه؟
پيتر:
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ــ بهتره لباستو عوض كني!
گفتم:
ــ چرا؟
پيتر:
ــ به احتمال زياد امروز به سرزمين شياطين ميرسيم...
با تصور ديدن اون اشباح سياه و مايك لعنتي صورتم درهم شد و گفتم:
ــ خيلي خب ،يه چيزي ميپوشم....صبحانه كجاست؟
پيتر بسته اي جلوم گرفتو گفت:
ــ بفرما ميوه..
دستمو داخل كردم و از توي بسته به دونه سيب برداشتمو گاز زدم...با دهن پر گفتم:
ــ اينارو جمع كن تا من لباسمو عوض كنم.
و بعد از توي كوله پشتيم يه تيشرت مشكي و يه جين آبي در آوردمو پوشيدم...كولمو روي دوشم گذاشتم كه پيتر گفت:
ــ باز كه اين مدلي پوشيدي؟
گفتم:
ــ ما كه قراره تغيير قيافه بديم،به لباس چيكار داريم..
پيتر:
ــ نه توهم باهوشيا!
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اداشو در آوردمو گفتم:
ــ ديوونه اي ديگه!
پيتر:
ــ خودتي!
خواستم دهن باز كنم كه مارتين مانع شد:
ــ زود باشين بياين بايد بريم،االن ديگه الكس مياد...
دست از سر هم برداشتيم و به طرف اسبامون رفتيم.همين كه سوار مشكي شدم الكس هم رسيد...بدون اينكه بهم نگاه
كنه گفت:
ــ آماده اين؟
پيتر و مارتين گفتن:
ــ بله..
سرشو تكون دادو سوار اسب قهوه ايش شد..سرد بود حاال باهام سرد تر شده بود!!
توي راه اصالً بهم نگاه هم نميكرد چه برسه به اينكه بخواد باهام حرف بزنه! مدام براي راهنمايي از مارتين و پيت كمك
ميگرفت ،انگار نه انگار كه شخصي به اسم آرتيميس جكسون وجود داره! بيخيال الكس به اطراف نگاه كردم...نميدونم
چرا حس ميكردم هرچه بيشتر ميرفتيم درختا خم تر و بي برگ تر ميشدن! هوا هم انگار داشت هر لحظه گرم و گرم تر
ميشد..
هوا خيلي گرم شده بود! هممون داشتيم خودمونو با يه چيزي باد ميزديم..دونه هاي عرق رو پشت كمرم حس ميكردم كه
سر ميخورن .پيتر و الكس قرمز شده بودن و مارتينم داشت از حال ميرفت...از پيتر پرسيدم:
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ــ چرا هوا اينقدر گرم شده؟
پيتر:
ــچون داريم به سرزمين شياطين نزديك ميشيم....
چشمام روي دهنش خشك شد.ديگه گرما رو حس نميكردم...داريم نزديك ميشيم...داريم به سرزمين كسي كه قراره
باهاش بجنگم نزديك ميشيم...صداي الكس منو به خودم آورد:
ــ پياده شين ..
ميدونستم وقت تغيير چهره رسيده....نميدونم چرا دلشوره داشتم...يه حس تاريكي و خوشايندي توي قلبم به جريان بود
كه برعكس حس دلشورم بود..ار مشكي پياده شدم..با ديدن صحنه رو به روم چشمام تا حد امكان درشت شد!!
آب؟؟چشمه؟ اونم توي اين گرماي لعنتي؟؟؟! مارتين:
ــ بيا آرتيميس بايد اينو بخوريم...
به اون سه تا نگاه كردم كه دستشون شيشه حاوي از اون مايه قرمز بود و ايستاده بودن...گفتم:
ــ شما بخوريد من االن ميام...
دلم ميخواست بدونم وقتي كه اون خون رو ميخورن چي ميشه؟مارتين:
ــ خيلي خب..
وبعد خون رو سر كشيد...شيشه هر سه تاشون خالي شد ....به صورتاشون نگاه كردم...قيافه هاشون درهم شد...پرسيدم
:
ــ چي شده؟
پيتر بريده بريده گفت:
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ــ خيلي ميخاره..
وخواست صورتشو بخاره كه الكس مانع شد و گفت:
ــ نبايد بخاري....داره تغيير ميكنه...
وبعد ناگهان صورتش شروع كرد به تغيير كردن...با تعجب به صورت هر سه تاشون نگاه ميكردم...پوستاشون مثل يه
خمير پيتزا كش ميومد و توي صورتشون ميچرخيد...صحنه مزخرفي بود!
بعد از ده دقيقه باالخره تونستم قيافشون رو ببينم...هر سه تاشون موهاي قرمزي داشتن و با چشماي عسلي به جزء
الكس كه چشماش مشكي مونده بود...يه لحظه خوشحال شدم از اينكه چشماش سياه مونده! دلم نميخواست از ديدن
اون چشماي خاص و گيرا محروم شم! با صداي پيتر به خودم اومدم:
ــ تيپم چطوره؟
خنديدمو گفتم:
ــ شبيه موشاي قرمز شدين...
وبعد شروع كردم به خنديدن...الكس:
ــ شما دوتا برين يكم خوراكي گير بيارين....آرتيميس تو هم بيا اينو بخور...
سرمو تكون دادم ولي قبلش بايد يكم از اون آب چشمه بخورم..پيتر و مارتين رفتن و الكس هم رفت يه گوشه..به شيشه
اي كه توش مايع سياه رنگي بود نگاه كردم...اين ديگه چيه؟مگه قرار نبود خون بخورم؟ روبه الكس گفتم:
ــ اين چيه؟
الكس نگاهي به شيشه كردو گفت:
ــ خون!
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ابروهام از تعجب باال پريد...يه جاي كار ميلنگيد...دوباره گفتم:
ــ اين كه سياهه؟
اخماشو توي هم كشيدو گفت:
ــ چرا مزخرف ميگي؟ اين خونه مثل همونايي كه من و مارتين و پيتر خوريدم...بهتره اين شوخيه مسخره رو تمومش
كني!
اعصابم خورد شد! به درك...به طرف چشمه رفتم و خواستم دستمو داخلش كنم كه دست يكي مانع شد....با خشم گفتم:
ــ ها؟چيه؟؟
الكس:
ــاون آب سميه!
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ انتظار داري باور كنم؟
يهو داد زد:
ــ آره...اين آب يه تلست تا تورو نابود كنن فهميدي؟ وگرنه فكر كردي شياطين بيخودي گذاشتن يه چشمه توي
سرزمينشون باشه؟نه دختر جون اين آب سميه! به محض اينكه دستت بخوره بهش نابود ميشي ،فهميدي؟؟؟؟؟؟؟؟
نگاهم روي لباش كه مدام تكون ميخورد خشك شده بود....يعني قرار بود بميرم؟يعني من االن مديون اين مرد مغرور
بودم؟
از جام بلند شدمو گفتم:
ــ احتياجي به داد زدن نبود...
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پوزخندي زدو گفت:
ــ كله شق..
وبعد رفت كنار درختي نشست....
دستشو توي موهاش فرو برد ...
به شيشه كه مايع سياه رنگ توش بود نگاه كردم....حس عجيبي داشتم ...به طرف چشمه رفتم تا حداقل بتونم خودمو
توي آب ببينم....دوباره.....دوباره....دوباره.....دلم ميخواست داد بزنم بگم اين كيـــــــــه؟ايني كه شبيه منه كيه؟ اين
دختري كه بوي مرگ ميده كيه؟اين دختري كه يه بار توي چشمه تو باغ يخي ديدم كيه؟؟؟چرا وقتي خودمو توي آب
ميبينم به جاي تصوير من تصوير اين دختر مياد؟
دستامو مشت كردمو به تصويرم يا تصوير دختر توي اب نگاه كردم...همون دختر بود! هموني كه توي باغ يخي ديدمش!
هموني كه من بود!!! آهي كشيدم....به چشماش نگاه كردم...چيز عجيبي داشت! توي چشماش مرگ بود و تاريكي و دو
گانگي! انگار يه ترديدي داشت! سرمو تكون دادم...تو دلم اعتراف كردم اون دختر منم! من! آرتيميس جكسون كه وقتي
بيرحم ميشم اين شكليم! شيشه رو جلوي صورتم گرفتم و زل زدم به ماده سياه رنگش! ماده سياه رنگي كه خيلي عجيب
بود! چشمامو تنگ كردم...اين چيه؟ يهو روي شيشه نوشته شد:
" خودتو ببين"
اخمام توي هم رفت..نوشته از روي شيشه پاك شد.انگار از قبل هيچي روش شيشه نبود .كالفه دستمو توي موهام فرو
كردم...تو يه تصميم ناگهاني در شيشه رو باز كردمو سر كشيدم...مايع سياه رو روي لبام حس كردم وبعد سرازير
شدنش توي دهنم...شيشه رو زمين افتاد...بهت زده به زمين نگاه ميكردم....انگار ايست قلبي كرده بودم!! حس عجيبي
داشتم!!! تمام وجودم پر از يه حس بود! تاريكي!مات مونده بودم...مغزم كار نميكرد...احساس كردم يكي داره تكونم
ميده وصدام ميزنه...صداهاي ضعيفي شنيدم:
ــ دختر دختر دختر چت شده؟؟؟
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ديگه چيزي نميشنيدم...فقط داشتم به پايين نگاه ميكردم....قلبم يهو تير كشيد...دستمو روي قلبم گذاشتم....احساس
ميكردم....تاريكي و مرگي رو كه توي قلبم شناور بود....چهره ام درهم شد...يهو درد بدي تمام بدنم رو گرفت....اونقدر
درد وحشتناكي بود كه روي زمين افتادم و جيغ كشيدم......الكس رو ميديدم كه با چهره اي نگران مظظرب داشت آرومم
ميكرد....لباش تكون ميخورد ولي صدايي نميومد....انگار كر شده بودم...دستمو روي قلبم گذاشتم.....خيلي درد
ميكرد....خيلي زياد!!! انگار داشت انرژي زيادي رو تحمل ميكرد....انرژي كه خيلي قوي بود! اونقدر كه ميتونستم با تمام
سلوالم و استخونام حسش كنم.....نيرويي عجيب و لذت بخش و دردناك و فوق العاده قوي!!!!! از درد دور خودم غلت
زدم......جيغ كشيدم...مارتين و پيترم به الكس اضافه شده بودن....هرچي اونا ميخواستن جلو بيان من نميذاشتم...دست
خودم نبود!هرچي دستم ميومد براشون پرت ميكردم...تمام تنم درد ميكرد ولي همشون در مقابل درد قلبم هيچ بود!!!
انگار داشتن با يه كاميون روي قلبم فشار مياوردن....دردي وحشتناك!!! خيلي وحشتناك!! داشتم بيحال ميشدم.....يهو درد
 1000برار شد....جيغ بلندي كشيدم....درد قطع شد...دستام كنار بدن بيجونم افتاد...مرگ و جلوي چشمم ميديدم....هر
لحظه سبك تر ميشدم...سبك و سبك تر....چشمام كم كم روي هم افتاد و در آخر يه چيزي شنيدم....صداي مردي كه
بغض داشت! مردي كه خداي غرور بود:
ــ آرتيميس!
وبعد تاريكي! تاريكي كه هر شب باهاش بودم و حاال توي وجودم شناور بود!
******
به اطرافم نگاه كردم...چشمام گشاد شده بود! همه جا سياه بود! تاريك و سياه حتي زير پام هم سياه بود! آب دهنمو
قورت دادم..نور گردنبندم بود كه همه جا رو روشن ميكرد ،فقط نور گردنبند.
ــ آرتيميس...
گوشامو تيز كردم...يكي داشت زمزمه وار اسم منو صدا ميكرد...صداي يه زن! صدا خيلي برام آشنا بود! اينبار صدا رو
واضح تر شنيدم:
ــ آرتيميس...منم...
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به پشت برگشتم ولي چيزي جزء تاريكي محض نبود...قلبم ضربان گرفته بود! دستمو روي قلبم گذاشتمو گفتم:
ــ تو كي هستي؟؟
صدام اكو شد ....صدا رو اينبار از پشت سرم شنيدم:
ــ منم مارتا!!
خشكم زد! اين زن چرا دست بردار نبود؟؟؟ به پشت سرم برگشتم..با همون لباساي هميشگي جلوم ايستاده بود..با به ياد
افتادن اينكه اون يه الهست اخمام تو هم رفت .يه قدم جلو اومد و گفت:
ــ خيلي زود اتفاق افتاد!!
اخمم شديد تر شد .اون داشت درمورد چي حرف ميزد؟پرسيدم:
ــ اينجا كجاست؟
به اطرافش نگاه كردو گفت:
ــ اينجا؟
گفتم:
ــ آره..
يه قدم جلوتر اومدو گفت:
ــ يه جايي براي مالقات منو تو!
گفتم:
ــ اينجا؟ اينجا چرا همه جاش سياه و تاريكه؟
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يكم بهم نگاه كرد.دستشو باال آوردو بشكن زد.در عرض يه ثانيه فضا تغيير كرد .حاال تو يه دشت پر از سبزه و علف
بوديم..درختي نبود فقط گل بود .با تعجب به اطاف نگاه كردم...
مارتا:
ــ اينجا ميتونه هرجايي باشه!!
وبعد دوباره بشكني زد .تصاوير دوباره تغيير كرد...حاال تويه مكان ديگه بوديم...مكاني عجيب و خوفناك!! به جلوم نگاه
كردم...قصري سنگي بزرگي جلومون بود با درهاي آهني .مرد هاي زيادي درحالي كه سنگ يا ارابه اي داشتن وارد
ميشدن..به اطراف نگاه كردم...درختا بدون برگ بودن...خشك و مار پيچ مانند...خم شده بودن...درختاي عجيبي
بودن....روي زمينم ترك خورده بود...انگار بيابون باشه .درست كنار قصر هم خونه هاي چوبي و قديمي بودن..انگار يه
شهر بود...ولي بيشتر به شهر ارواح شبيه بود.مرد ها زن ها توي شهر قدم ميزدن و خريد ميكردن و يا كارهاي ديگه...
اينجا واقعا كجا بود؟؟ از مارتا پرسيدم:
ــ اينجا كجاست؟؟
مارتا با دستش به پرچم بزرگي كه روي دروازه بود اشاره كرد...روي پرچم عكس يه اسكلت بود كه از دهنش اتيش
بيرون ميومد...فكر كنم به سرزمين ديگه اي اومده باشيم...ولي آخه چه سرزميني؟؟؟پرسيدم:
ــ ميشه بگي اينجا كجاست؟؟
مارتا:
ــ اينجا جايي هستش كه قرار بود بياي...مورسيال پايتخت سرزمين شياطين!!
براي يه لحظه هنگ كردم! مورسيال؟ سرزمين شياطين؟؟من االن داخل سرز...خداي من!
با چشمايي گشاد شده گفتم:
ــ اينجا سرزمين شياطينه؟؟؟
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مارتا:
ــآره....اينجا همونجاييي هستش كه مايك فرمانرواشه!!
اخمامو تو هم كشيدمو گفتم:
ــ االن براي چي اومديم اينجا؟
مارتا:
ــ آوردمت اينجا تا آمادگي داشته باشي..تا اين سرزمين رو بشناسي!
گفتم:
ــ براي چي؟؟چرا بايد بشناسم؟
چيزي نگفت .دوباره بشكن زد.دوباره اطراف تغيير كرد.برگشتيم به مكان اولمون! دوباره همه جا سياه شده بود.
مارتا:
ــ آرتيميس...تو رو براي نشون دادن مكان ها به اينجا نياوردم...
پرسيدم:
ــ ميشه بگي براي چي اومديم؟؟
بهم نگاه كردو با لحن جدي شروع كرد به حرف زدن:
ــ توي اين سفر اتفاق هاي زيادي برات ميوفته! اتفاق هاي سخت و ناراحت كننده!! اتفاق هاي خطرناك! مراقب خودت
باش .چيز هاي مفيدي از اين سفر ياد ميگيري...
پوزخندي زدمو گفتم:
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ــ تو كه الهه اي بهتره بگي چيكار كنم تا آسيب نبينم..
خونسرد بهم نگاه كردو گفت:
ــ خوب شد فهميدي...من حوصله پنهون كاري نداشتم...
وبعد درحالي كه داشت پشت به من ميرفت گفت:
ــ تا ديدار بعدي....خدافظ!
وبعد بين تاريكي غيب شد .به طرف جايي كه رفت دويدمو بلند گفتم:
ــ مارتا كجا رفتي؟؟؟ من چجوري از اينجا برم بيرون...مارتااااااااااا!!!!
ولي هيچ صدايي نيومد...اخمي كردمو گفتم:
ــ لعنتي گير اف..
يهو همه چيز جلوم تار شد...قلبم تير كشيد و همزمان چشمامم بسته شد....

*****
صداهاي برام مبيهم بودن...روي چيز نرمي بودم...سعي كردم پلكامو باز كنم ولي انگار با چسب بهم چسبيده بودن! هيچ
نيرويي نداشتم! انگار  24ساعت زير يه كاميون بوده باشم .تمام تنم كوفته بود.قلبمم كمي درد ميكرد.صدا ها واضح تر
شدن...تونستم صداي پيتر رو تشخيص بدم:
ــ خب يعني االن چي شد؟
وبعد صداي يه پير مرد:
ــ نميدونم....با اينكه  23سه ساله كه دارم مردمو درمان ميكنم ولي همچين چيزي رو تا به حال نديده بودم!
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صداي مارتين رو هم شنيدم:
ــ ولي جناب سيمون بايد يه كاري كنيم...اگه كاري نكنيم معلوم نيست الكس با ما چيكار ميكنه! اگه آرتيميس بهوش
نياد...
به اينجاي حرفش كه رسيد مكس كرد...بعد صداي بغض دارشو شنيدم:
ــ اگه...اگه بهوش نياد من هيچ وقت خودمو نميبخشم...
صداي ناراحت پيتر رو هم شنيدم:
ــ مارتين..من مطمئنم بهوش مياد...اون دختر قويه!!
پس داشتن درباره من حرف ميزدن...دهنمو آروم باز كردم ولي هيچ صدايي ازش بيرون نيومد..داشتم عصباني
ميشدم...نه ميتونستم تكون بخورم نه ميتونستم چشمامو باز كنم و نه ميتونستم حرف بزنم...چشمام كمي سوخت...بدنم
لرز كوچيكي به خودش گرفت .احساس كردم ميتونم هر كاري كنم...پلكامو آروم باز كردم...تصاوير اولش برام تار بود
ولي بعد كم كم تونستم بفهمم كجام...دهنمو باز كردمو گفتم:
ــ پيت...
اونقدر آورم گفتم كه خودمم نشنيدم! روي تختي كه روش بودم نشستم...موهام دورم ريخت....دستمو به گردنم
كشيدم...به جاي كه توش بودم نگاه كردم...يه خونه كوچيك چوبي...مارتين و پيتر و يه پير مرد پشت به من روي سه تا
صندلي نشسته بودن...گلومو صاف كردم و بلند گفتم:
ــ بچه ها؟
خونه تو سكوت فرو رفت.يهو مارتين و پيتر سريع از جاشون بلند شدن و با بهت بهم نگاه كردن...پيتر:
ــ آرتيميس!!!!...گفتم توي قوي هستي!
بعد اومد پيشم نشست و گفت:
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ــ باالخره بهوش اومدي...
لبخندي زدم كه احساس كردم كسي كنارم نشسته...به مارتين نگاه كردم...تو چشماش اشك جمع شده بود .خنديدمو
گفتم:
ــ هي اينجارو نگاه! مارتين داره گريه ميكنه...
نميدونم چرا ولي انگار انرژي زيادي داشتم...مارتين لبخندي زدو گفت:
ــ دختر زبون دراز!
وبعد موهامو بهم ريخت...صداي قدماي كسي رو شنيدم...به سيمون نگاه كردم كه داشت با لبخند مهربوني بهم نگاه
ميكرد....صداشو شنيدم:
ــ خوشحالم كه بهوش اومدي دخترم...
لبخندي زدم...سيمون به طرف در چوبي خونه حركت كرد كه پيتر مارتين از جاشون بلند شدن...منم از جام بلند شدمو به
طرف سيمون رفتم و گفتم:
ــ فكر كنم شما پزشك من بوديد درسته؟
متعجب گفت:
ــ آره تو از كجا ميدوني؟؟
گفتم:
ــ خب...صداتونو شنيدم...
پيتر:
ــ توي بيهوشي هم باز فضولي ميكنه!!
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يه دونه زدم به بازوش و گفتم:
ــ بيخودي حرف نزن! ناخوداگاه شنيدم...
پيتر:
ــ آره جون خودت!! ناخوداگاه شنيدي!!
گفتم:
ــ ميخواي باور كن ميخواي باور نكن!
پيتر:
ــ منكه..
مارتين:
ــ آه ول كنين ديگه!! هنوز نيومده شروع كردن!
پيتر:
ــ ما كه اينجا بوديم...
مارتين چشم غره اي به پيتر رفت كه پيتر ساكت شد...خندمو كنترل كردم..
سيمون:
ــ من ديگه ميرم...حاال كه بهوش اومدي من كاري ندارم...خدافظ....
تا در همراهيش كرديم...وقتي از در بيرون رفت پيتر به سمت مارتين رفت و گفت:
ــ چرا اينجوري كردي؟؟
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مارتين:
ــ چي؟
پيتر:
ــ اگه يه بار ديگه ببينم جلوي بقيه توي حرفم پريدي....
مارتين دست به كمر گفت:
ــ خب؟ بقيش؟
پيتر:
ــ خب...بقيش...
خنديدمو گفتم:
ــ پيتر بيخيال شو....وقتي چيزي نداري بگي چرا بيخود حرف ميزني؟؟
پيتر:
ــ من خيلي چيز هم دارم...
مارتين:
ــ كامالً معلومه!!!
گفتم:
ــ بچه ها چيزي ندارين بدين من بخورم؟؟
پيتر:
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ــ اتفاقاً غذاي ديروز رو داريم...
گفتم:
ــ خيلي خب پس بيارش كه خيلي گشنمه!!
وبعد روي همون ميزي كه پيتر و مارتين و سيمون نشسته بودن نشستم...مارتين اومد پيشم نشست و گفت:
ــ االن خوبي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اينجا كجاست؟؟
مارتين:
ــ حدس بزن!
گفتم:
ــ چميدونم! بگوو...
مارتين:
ــ ما االن رسيديم به...
گفتم:
ــ اه اذيت نكن ديگه!!
مارتين خنديدو گفت:
ــ ما االن توي مورسيال هستيم...
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ديگه به اين شوك ها عادت كرده بودم...براي همين زود كنترلمو بدست آوردمو گفتم:
ــ موسيال؟ مگه من يه روز بيهوش بودم؟؟
مارتين:
ــ نه...يه هفته..
فكر كنم اشتباه كردم! چون بهت زده گفتم:
ــ يه هفته؟؟؟؟
مارتين:
ــ آره...يه هفته روي اون تخت خوابيد بودي..
يه لحظه ياد تغيير چهره ام افتادم...پرسيدم:
ــ من چه جوريم؟؟
مارتين:
ــ يعني چي؟
گفتم:
ــ منظورم قيافمه!!
مارتين فقط بهم نگاه كرد.آب دهنشو قورت داد و از روي صندليش بلند شدوبه طرف اتاقي رفت...از جام بلند شدمو گفتم:
ـ مارتين كجا ميري...
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مارتين با آينه اي كه دستش بود از اتاق بيرون اومد و دوباره سر جاش نشست...سرجام نشستمو به آينه نگاه
كردم.نگاهمو كه ديد آينه رو داد دستمو گفت:
ــ خودت نگاه كن...
با تعجب نگاش كردم....منظورش از اين كارا چي بود؟تا خواستم دهن باز كنم حري بزنم از جاش بلند شد و به طرف
همون اتاق رفت و درو بست .زمزمه كردم:
ــ ماريتن ديوونه شده!!
شونه اي باال انداختمو به آينه تو دستم نگاه كردم....آينه رو جلوي صورتم گرفتم تا بتونم خودمو توش ببينم.....................
آينه از دستم رها شدو روي زمين افتاد!! صداي شكستنشو شنيدم...بهت زده به زمين نگاه ميكردم...احساس ميكردم
قلبم ضرباني نداره .تنم انگار يخ كرده بود!!! چرا اينقدر شوك؟؟چرا انقدر سوال؟؟چرا.....چرا.......چرا......چرا اون
تصوير؟؟؟؟؟؟؟
داد زدم:
ـــ چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
گلوم سوخت...دستامو مشت كردم.عصبانيتو با تمام سلوالم حس ميكردم...بدون توجه به اينكه آينه شكسته با دستم يه
تكه از آينه رو گرفتمو به تصوير خودم نگاه كردم...اره تصوير خودم!! تصوير مني كه دوبار ديده بودمش!!! توي باغ يخي
و توي چشمه!تصوير دختري كه متعلق به من بود!! تصويري كه من بودم!! من آرتيميس جكسون!! .تكه رو توي دستم
فشار دادم....اونقدر عصباني بودم كه به مايع قرمز و گرمي كه از دستم جاري شده بود توجه نكنم....تكه از دستم رها
شدو روي زمين افتاد....به عكس خودم كه روي تكه ها افتاده بود خيره شدم.....دختري با چشمايي كه مرگ وتاريكي
توشون بود...دختري كه چشماش بدون هيچ احساسي بود....تاريكي رو حس كردم! با تمام بدنم! يهو آروم شدم.دستم
روي پام افتاد....عجيب بود! اون حس عجيب و غريب تونسته بود آورمم كنه! آرامش رو توي وجودم حس ميكردم...ديگه
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عصباني نبودم...در اصل خالي از هر حسي بودم! هيچ حسي نداشتم....درست مثل چشماي اون دختر....از جام بلند شدم و
پارچه اي برداشتمو باهاش دور دستم پيچوندم...پيتر با سيني اومد داخل و گفت:
ــ بشين سرجات بايد غذا بخوري....
اخمي كردم...دلم نميخواست بهم دستور بده...هي هي صبر كن! اون دوستمه!! چرا برام يه لحظه نا آشنا شد؟؟چرا براي
يه لحظه دلم خواست فقط به خاطر اينكه بهم گفت بشينم سر از تنش جدا كنم؟؟؟؟چم شده؟؟روي تخت نشستم و به
پايين نگاه كردم...درونم پر از هر حسي بود....بعد اينكه سوپ رو خوردم از جام بلند شدم كه پيتر گفت:
ــ كجا ميري آرتيميس؟؟؟
دستامو مشت كردم....اون به چه حقي داره ازم سوال ميپرسه؟؟سرمو تكون دادم....به هوا احتياج داشتم...با صداي نا
آشنايي جواب دادم:
ــ ميخوام برم هواخوري..
پيتر:
ــ بزار باهات بيام...
اخمي كردمو جدي گفتم:
ــ نه پيتر...ميخوام تنها باشم...
پيتر:
ــخيلي خب،فقط مواظب خودت باش...
سرمو تكون دادمو درستمو روي دستگيره در گذاشتم...مكسي كردمو گفتم:
ــ خدافظ..
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وبعد درو باز كردمو بيرون رفتم...باد سردي صورتمو نوازش كرد....ياد سرزمين برفي افتادم....دستمو روي جيب شلوار
جينم فرو بردم و مشفول راه رفتن شدم...به اطراف نگاه كردم...
تو يه دشت زيبا بوديم...دشتي كه پر از تپه بود...همه جا پر از گل هاي نارنجي رنگ زيبايي بودن...درختا هم برگاشون
نارنجي رنگ بود...عجيب بود كه سرزمين شياطين اين شكلي باشه!!! من كه شكل ديگشو ديده بودم...صداي شيهه
اسبي رو شنيدم...ناخوداگاه لبخندي زدم...اين شيهه وحشيانه فقط متعلق به يه اسبه!! مشكي! به كلبه چوبي نگاه
كردم..كنارش يه استبل داشت....انگشتمو روي دهنم گذاشتمو سوت مخصوصمو زدم....چند ثانيه گذشت...بعد يهو در
استبل باز شدو مشكي درحالي كه به طرفم ميتازيد ازش بيرون اومد....لبخندي زدمو براي مشكي دستي تكون دادم....به
من كه رسيد پيشونيشو روي پيشونيم گذاشت..خنده اي كردمو گفتم:
ــ دلم برات تنگ شده بود!!
سرشو به نشونه آره برام تكون داد...
گفتم:
ــ موافق هستي باهم بريم توي دشت يه دوري بزنيم؟؟؟؟
مشكي شيهه هيجان زده اي كشيدو سرشو برام تكون داد...چشمكي براش زدمو گفتم:
ــ بزن بريم پسر!
سوارش شدم...شروع به دويدن كرد....با لذت چشمامو بستم و باد و با تمام وجودم حس كردم....براي يه لحظه از تمام
دغدغه هام جدا شدم....براي يه لحظه تمام نگراني هام ازم دور شدن....انگار اصالً وجود نداشتن!! لبخند بزرگي رو لبم
اومد!
لبخندي كه پر بود از آرامش اين دشت زيبا!! حتي فكر اينو هم نميكردم كه توي سرزمين شياطين همچين آرامش نابي
رو حس كنم....دستامو از هم باز كردمو بادو به آغوشم دعوت كردم....يه لحظه ياد گلوريا افتادم....اون چه گناهي داشت
توي گردنبند زنداني باشه؟؟شايد دوست داشته باشه يكم تو فضاي واقعي قدم بزنه!!زير گوش مشكي گفتم:
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ــ صبر كن..
به حرفم گوش دادو ايستاد....ازش پياده شدم...توي گلزار بوديم...گل ها عجيب بودن!!گل هاي نارنجي بلند كه اندازه
گندم ميشدن!! دستي به گل ها كشيدم...بعد گردنبند رو توي دستم گرفتمو به لبم نزديك كردم...ب*و*س*ه اي بهش
زدم...برق زد و كم كم شروع كرد به نور دادن...نورش همينطور بيشتر و بيشتر ميشد....يهو نور قطع شد....بعد دوباره
گردنبند روشن شد..رهاش كردم...با چشمام دنبال گلوريا گشتم....صداي دختري رو از پشت سرم شنيدم:
ــ اينجام آرتيميس!!
به پشت سرم برگشتمو به گلوريا با اون لباس سفيد و بلندي كه به تن داشت نگاه كردم...باد موهاش رو به بازي گرفته
بود..توي اون لباس و بين اون گلها درست مثل يه نقاشي زيبا شده بود...چشماي سبزش برقي از شادي داشت! به
طرفش رفتمو گفتم:
ــ از اينجا خوشت مياد؟؟
گلوريا لبخند زيبايي زدو گفت:
ــ فكرشو نميكردم توي مورسيال همچين جايي باشه!!
روي زمين نشستم...اونم كنارم نشست...گفتم:
ــ منم همين طور...دلم خواست بياي اينجارو ببيني ،تو كه گناهي نداري توي اون گردنبند زنداني باشي...
گلوريا يه شاخه گل كند و به طرفم گرفت و گفت:
ــ اين مال تو دوست خوبم!
به گل تو دستش نگاه كردم....بعد به نگاه سبزش...هردو زيبا بودن!لبخندي زدم و گل رو از دستش گرفتمو گفتم:
ــ ممنون...مارتين راست ميگفت كه خيلي مهربوني!
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يهو نگاهش رنگ غم گرفت...زمزمه كرد:
ــ دلم براي بچه ها تنگ شده....دلم ميخواد ببينمشون!
از نگاه غمناكش دلم به درد اومد!! دلم ميخواست يه كاري براش كنم..حقش نبود كه به خاطر من توي اون گردنبند
زنداني باشه! شايد بتونه بچه ها رو ببينه!!گفتم:
ــ خب ،ميتوني با من بياي تو كلبه و بچه ها رو ببيني!چطوره؟
دوباره چشماش غرق شادي شد...جيغي از روي شادي كشيدو گفت:
ــ واقعاً؟؟ ميتونم؟؟؟واي آرتيميس تو خيلي مهربوني!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ نه مهربون تر از تو!
لبخندي زدو بغلم كردو گفت:
ــ فكر نميكردم زاده ت....
يهو دهنشو گرفت...متعجب نگاش كردم...گفتم:
ــ چي شد؟؟
تند تند سرشو تكون دادو گفت:
ــ هيچي هيچي ،فقط يه اشتباه لفظي بود..همين..
چشمامو تنگ كردم،اون ميدونست! مطمئنن اونم مثل هافمن و مارتا ميدونست من چمه! ولي االن وقتش نبود!حتماً
هافمن يه چيزي ميدونست كه بهم نگفت..دستمو گرفت و گفت:
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ــ حس كردم اتفاقي برات افتاده درسته؟؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره ،خيلي دردناك بود!!
گلوريا:
ــ چيشد؟؟
گفتم:
ــ نميدونم...فقط ربطي به اين چهرم داره...
گلوريا بهم نگاه كرد و گفت:
ــ تغييري نكردي ،فقط چشمات...
سرمو تكون دادم....دوباره توي فكر فرو رفتم....قبل اينكه اون مايع سياه رو بخورم روي شيشه نوشته شده بود خودتو
ببين...يعني من اينم؟؟ارتيميس جكسون دختري هستش با اين چشماي تاريك و بيروح؟؟؟سرمو به اطراف تكون
دادم...دلم نميخواست آرامشي رو كه تازه به دست آوردم زود از دست بدم...به گلوريا نگاه كردم....سرشو روي زانوهاش
گذاشته بود و به گل ها خيره بود...گفتم:
ــ تو اگه بياي تو كلبه تورو نميبينن؟؟
گلوريا بهم نگاهي كردو گفت:
ــ نه...تا وقتي كه زنداني اين گردنبدنم كسي نميتونه منو ببينه...
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ نامرئي هستي!
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گلوريا:
ــ يه جورايي آره..
صداي شيهه مشكي باعث شد بهش نگاه كنم...لبخندي زدمو گفتم:
ــ گلوريا بنظرت مشكي تورو ميبينه؟؟
گلوريا:
ــ آره...اون منو ميبينه
حيرت زده گفتم:
ــ واقعاً؟
گلوريا:
ــ اون اسب با بقيه اسبا فرق داره...اسب عجيبيه! مادرش اسب الهه مارتا بود و پدرش هم وحشي بود و آزاد..
گفتم:
ــ چه جالب!مادر مشكي اسب مارتا بود؟؟يعني االن مرده؟
گلوريا:
ــ آره مرده..
همينكه اين حرفو زد مشكي روي پاهاش ايستادو شيهه اي كشيد...ناراحت شده بود...از جام بلند شدمو به طرفش رفتمو
دستمو نوازش بار روي كشيدم و گفتم:
ــ ناراحت نباش...آروم باش پسر....آروم..
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كم كم آروم شد .روبه گلوريا گفتم:
ــ آماده اي؟
گلوريا:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ رفتن به كلبه...
از جاش بلند شدو هيجان زده گفت:
ــ آ...آره...بريم.
سرمو تكون دادم،خواستم برم كه صداي دويدن چندتا اسبو شنيدم...به طرف جنگلي كه پشتمون بود برگشتم...اسباي
كيا بودن؟؟شايد شياطين بودن...كنجكاو شده بودم...به گلوريا گفتم:
ــ تو مشكي برين ،من االن ميام..
گلوريا:
ــ باشه ،مشكي بيا..
مشكي همراهه گلوريا رفت..
صداي پاهاي اسب هر لحظه نزديك تر ميشد..پشت يه درخت قايم شدمو به دوتا مرد كه يكيشون سياه پوش بود و اون
يكي شنل قرمزش داشت نگاه كردم....يكم جلو تر رفتم و پشت يه درخت بزرگ تر قايم شدم.سرمو يكم بيرون آوردم تا
بتونم مردا رو بببينم....نگاهم به چهره مرد سياه پوش كه افتاد نفرت تمام وجودمو در برگرفت...بازم اون لعنتي!! لعنت به
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تو مايك كه همه جا هستي!!به مرد قرمز پوش نگاه كردم ،كاله شنل روي سرش بود و من نميتونستم ببينمش....صداي
مرد قرمز پوش رو شنيدم:
ــ پدر نميخواين اين مشكل رو حل كنيد؟؟
پدر؟؟يعني اون پسر مايكه؟؟جك؟ چشمام درشت تر شد!صداي خيلي برام اشنا بود! ولي اخه من كه تا به حال جك و
نديدم!صداي منفور مايك رو شنيدم:
ــ چرا ،براش يه فكري كردم...از اين راه ما ميتونيم خيلي راحت تر به داخل سرزمين ها نفوذ كنيم...به خصوص سرزمين
پريان دريايي و سرزمين ملكه برف.
دستامو مشت كردم..اون لعنتي باز چه نقشه شومي داشت؟؟بايد با دقت به حرفاشون گوش بدم...بايد ببينم اون راهي كه
ميشگه چيه؟من براي جاسوسي اينجام...صداي جك رو شنيدم:
ــ چه راهي؟به من هم بگيد.
اي كاش كالهشو برميداشت...صداش خيلي برام آَشنا بود!!
مايك:
ــراهش اينه...ما بايد اسيرايي رو كه از زمين آورديم و آموزش بديم براي جاسوسي...وبعد اونارو به عنوان يه جاسوس
به سرزمين ها بفرستيم....اينطوري كسي شك نميكنه! ميتونيم براي اينكار يه مسابقه بزاريم..فقط براي اونايي كه زميني
هستن!
جك:
ــ نقشتون عاليه!
دستام مشت شدن...نفرين به تو مايك!!نــــفرين! مايك:
ــچرا كالهتو نمياري پايين؟اينجا كه غريبه اي نيست.
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جك:
ــ اوه آره يادم رفته بود...
وبعد دستش به طرف كالهش رفت....تپش قلبم بيشتر شد....آب دهنمو قورت دادم...كف دستام عرق كرده بودن...هيجان
تمام وجودمو در بر گرفته بود...خيلي دلم ميخواست بدنم صاحب اون صداي آشنا كيه؟؟كالهشو از سرش برداشت و من
تونستم چهرشو ببينم...چشمام اندازه توپ شد!! ا...اون؟؟دستمو روي قلبم گذاشتم و قدمي به عقب برداشتم...اون اينجا
چيكار ميكرد؟؟قدم ديگه اي به عقب برداشتم كه پام گير كردو افتادم....زنگ خطر توي گوشم به صدا در اومد...سر مايك
و جك به طرف من برگشت...مايك:
ــ كي اونجاست؟
زود بلند شدمو شروع به دويدن شدم....جك فرياد زد:
ــ بايست!!
ولي من چيزي نميشنيدم....فقط با تمام وجودم داشتم ميدويدم....بايد بگم...بايد به الكس بگم كه اون در اصل
كيه.....صداي اسبشونو شنيدم....هر لحظه داشتن بهم نزديك تر مشيدن.....اميدم داشت هر لحظه كم و كم تر
ميشد...من چم شده؟؟؟پس كو اون دختر جنگجو كه تسليم نميشد؟؟ من آرتيميسم!! دستام مشت شد...يهو احساس
كردم قدرت بي نهايتي تو وجودم هست...اونقدر كه دوباره قلبم درد گرفت....يهو تمام صحنه ها تند شد و من يه
ثانيه...فقط يه ثانيه خودمو جلوي كلبه ديدم...بهت زده به اطراف نگاه كردم..يهو چيشد؟؟قدمي به عقب رفتم...روي گل
ها درزا كشيدمو چشمامو بستم...يه حسي بهم ميگفت كه اونا منو گم كردن...با اون سرعتي كه من داشتم بايد هم گم
ميكردن!اون سرعت يهو از كجا اومد؟شايد به خاطر اون قدرت بي انتها بود!دستامو از هم باز كردم...باد به صورتم
خورد.....
فكرم رفت به سمت جك....نشستم و سرمو توي دستام گرفتم....حدسم درست بود!!! من اونو ديده بودم....درست كنار
رود...جك....يا الفرد!! هموني كه بهم حمله كرد!هموني كه ميخواست ملكه رو بكشه و من و نابود كنه!!اون لعنتي پسر
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مايك بود! هر دوتاشون منفورن!!! لعنت به هردوتان...مشتمو به زمين كوبيدم...در كلبه باز شدو الكس بيرون
اومد...چشمش كه بهم افتاد با بهت نگام كرد....آب دهنمو قورت دادم....حتماً االن ميخواست منو تنبيه كنه! گفتم:
ــ سالم...
نزديكم شد...كنارم نشست...به چشماي زيباش نگاه كردم...نگراني و ترس و....يه چيز ديگه هم بود كه برام مبهم
بود...چيزي كه نميدونستم چيه!! صداشو شنيدم:
ــ باالخره خوب شدي...
سعي كردم به چشماي جادو كنندش نگاه نكنم..گفتم:
ــ آره خوب شدم...
احساس كردم يكي دستمو گرفت...با تعحب به دست الكس نگاه كردم كه دستمو گرفته بود..خواستم دهن باز كنم
چيزي بگم كه گفت:
ــ هيششش...لطفاً چيزي نگو....
سرمو پايين انداختم كه با به ياد افتادن جك يا آلفرد سرمو باال آوردمو بدون توجه به حرفي كه زد گفتم:
ــ آلفرد...
اخمي كردو گفت:
ــ آلفرد؟ همون جاسوس و فرمانده مرداي سياهپوش؟
سرمو تكون دادمو ادامه دادم:
ــ ا..اون آلفرد نيست.
الكس:
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ــ منظورت چيه؟؟پس كيه؟
گفتم:
ـــ رفته بودم جنگل كه مايك و با الفرد يا همون جك ديدم...اون پسر مايك! اون شاهزداه شياطينه!
چشماي الكس از تعجب درشت شد..صداي بهت زدشو شنيدم:
ــ تو مايك رو از كجا ميشناسي؟
واي خراب كردم...خونسرديمو حفظ كردمو گفتم:
ــ وقتي كه اسير بودم يه لحظه چهرشو ديدم..
الكس:
ــ واقعاً؟
سرمو تكون دادم...الكس:
ــ اگه اينجوري باشه بايد به بچه ها اطالع بديم...
از جامون بلند شديمو داخل كلبه شديم....الكس دستمو ول كردو به طرف ميز رفت و فرياد زد:
ــ مارتين؟؟پيتر؟
به دستم نگاه كردم...همون دستي كه الكس گرفته بودتش...صداي پيتر منو از فكر دستم بيرون آورد...پيت:
ــ بله؟كاري داري؟
به گلوريا كه پشت سرشون بود نگاه كردم...هيشكي قادر به ديدن اون نبود...لبخند غمگيني بهم زد..سرمو پايين اندختم
كه الكس گفت:
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ــ آرتيميس بگو...
روي تخت نشستم..گلوريام كنارم نشست...روبه مارتين گفتم:
ــ بچه ها داستان درمورد الفرد هستش...
مارتين:
ــ الفرد؟ همون فرمانده سياه پوش؟
سرمو تكون دادم كه الكس گفت:
ــ اون الفرد نيست...
مارتين و پيتر همزمان باهم گفتن:
ــ چي؟؟
گلوريا آروم گفت:
ــ پس اون كيه؟
گفتم:
ــ اون پسر مايك هستش! جك..
مارتين فرياد كشيد:
ــچي؟؟ چجوري تونست از زندان فرار كنه؟؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ من نميدونم...
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گلوريا:
ــ عجيبه...الفرد شده جك پسر مايك..
خواستم جواب گلوريا رو بدم كه ديدم بچه ها اينجان و نميشه...پيتر:
ــ تو از كجا فهميدي؟
ماجرا رو براش گفتم..گلوريا:
ــ براي همين گفتي ما بريم؟
سرمو نامحسوس براش تكون دادم..يهو جرقه اي توي ذهنم زده شد! سرمو باال آوردمو گفتم:
ــ فهميدم چجوري ميتونم وارد گروه جاسوسيشون بشم..
الكس:
ــ چجوري؟
گفتم:
ــ مايك گفته بود كه ميخوان اونايي رو كه از زمين اومدن رو براي جاسوسي آموزش بدن و به سرزمين هاي ديگه به
عنوان يه زميني بيچاره بفرستن...منم زمينيم و ميتونم وارد بشم....قراره مسابقه اي برگزار كنن..
مارتين:
ــ خب تو كه ميدوني چجوري بري ول يما چطور بايد بريم؟
شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ نميدونم...
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گلوريا:
ــ نقشت عاليه!
لبخندي زدم كه مارتين گفت:
ــ به چي ميخندي؟؟
لبخندمو جمع كردمو گفتم:
ــ چيزي نيست.
از جام بلند شدمو گفتم:
ــ من فردا ميرم به شهر تا بتونم بفهمم چه زماني و چه مكاني قراره مسابقه اجرا بشه...
الكس:
ــ منم باهات ميام..
جا خوردم ولي گفتم:
ــ احتياجي نيست..منكه بچه نيستم خودم ميرم..
الكس:
ــ پس بزار مارپيتر همراهت بياد..
با لحني جدي گفتم:
ــ گفتم نه..خودم ميرم..
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وبعد از پله ها باال رفتم..گلوريا هم پشت سرم باال اومد..داخل اتاق شدمو درو قفل كردم .روي تخت نشستم.گلوريا كنارم
نشست و گفت:
ــ واقعاً ميخواي مسابقه بدي؟
گفتم:
ــ آره..ميخوام مسابقه بدم...
گلوريا:
ــولي تو نمدوني مسابقه هاي اونا چجوريه!
گفتم:
ــ مثل مسابقه خودمون بايد باهم بجنگيم..
گلوريا:
ــ ولي من بعيد ميدونم!
گفتم:
ــ پس چجوريه؟
گلوريا شونه اي باال انداخت..از شياطين بعيد نبود كه مسابقشون وحشيانه باشه!! گفتم:
ــ گلوريا؟
گلوريا:
ــ بله آرتيميس؟
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گفتم:
ــ يه كاري بهت بگم برام انجام ميديد؟
گلوريا:
ــ چه كاري؟
گفتم:
ــ ميتوني بري شهر و درمورد مراحل مسابقه برام اطالعات جمع كني؟
لبخندي ردوي لبهاش نشست و گفت:
ــ چرا كه نه! دلم براي جاسوسي كردن تنگ شده بود...
بعد از جاش بلند شد..گفتم:
ــ االن ميخواي بري؟
گلوريا:
ــ اره..ميخوام هم يه گشتي بزنم هم اينكه براي تو جاسوسي كنم..
گفتم:
ــ ولي االن خيلي زوده!
شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ به نظر من زود نيست.
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وبعد به طرف پنجره رفت و ازش رد شد...روي تخت دراز كشيدم..دلم براي ملكه و بقيه تنگ شده بود! اي كاش ميشد يه
بار ديگه آرميتا رو ببينم...كاش ميشد دوباره اون لبخنداي ملكه رو ببينم ،اي كاش ميشد دوبار تو آغوش فرمانده فرو
برم..اغوشي كه براي من حكم اغوش يه پدر رو داشت! دلم براي ماوريس تنگ شده بود .اي كاش ميشد االن بهش بگم
بياد ،ولي نميشه..تا وقتي كه من اينجا توي اين اتاق باشم نميشه.
آهي كشيدم...چشمم به شمشيري كه هافمن بهم داده بود افتاد..كنار تخت بود.حاال كه ديگه توي سرزمين برف نيستيم
پس ميتونم بازش كنم...روي تخت نشستم.شمشيرو توي دستم گرفتمو پارچه رو از دورش بازش كردم...شمشيرو بيرون
آوردمو بهش خيره شدم..از غالف درش آوردم...برقي كه زد باعث شد يه لحظه چشمامو ببندم...حس عجيبي
داشتم.حسي كه هر وفت شمشيرو توي دستم ميگرفتم به وجود ميومد .انگار صاحبش فقط و فقط من بودم!انگار اين
شمشير فقط براي من ساخته شده بود..هرچند اينو هافمن بهم گفته بود  .به عكس خودم كه روي سطح براق شمشير
افتاده بود نگاه كردم..واقعاً شمشير زيبا و خيره كننده اي بود! يهو در باز شدو پيتر اومد تو..با ديدن شمشيرم بهت زده
گفت:
ــ چقدر زيباست!
بي توجه به چهره بهت زدش اخمي كردمو گفتم:
ــ تو چرا بي اجازه اومدي داخل؟
پيتر پوفي كشيدو كنارم روي تخت نشست و گفت:
ــ ولش كن آرتيميس!
گفتم:
ــ نخير..از اين به بعد براي اومدن به اتاق من بايد در بزني.
پيتر
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ــ تو امروز چته؟ خيلي بد اخالق شدي!
گفتم:
ــ به خاطر كار هاي حنابعالي بداخالقم...پيتر كوچولو!
پيتر:
ــ به من ميگي كوچولو؟؟
دست به كمر گفتم:
ــ اينارو ول كن...بگو براي چي اومدي؟
سرشو خاروند و گفـت:
ــ راستش براي فضولي اومدم...
دست به سينه گفتم:
ــ فكرشو ميكردم،خب چي ميخواي بدوني؟
پيتر هيجان زده گفت:
ــ واقعاً ميخواي تو مسابقه شركت كني؟
با ديدن قيافش خندم گرفت...گفتم:
ــ آره براي چي ميپرسي؟
پيتر:
ــ آخ جون پس منم براي تماشا ميام.
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دستمو جلوش تكون دادمو گفتم:
ــ هي هي صبر كن ببينم! تو براي چي ميخواي بياي؟
پيتر:
ــ خب مسابقه رو ببينم....ببينم ميميري يا ميبري!
دستمو به سينش زدمو گفتم:
ــ احتياجي نيست بياي ،منكه ميدونم چي تو سرته!
پيتر:
ــ چي توسرمه؟
به سرش اشاره كردمو گفتم:
ــ هيچي  ،توخاليه!
معترض گفت:
ــ سر من توخاليه ديگه؟ پس تو كه ديگه سر نداري!
چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:
ــ يا ميري بيرون يا اينكه خودم پرتت كنم؟
پيتر از روي تخت بلند شدو گفت:
ــ خيلي خب مادمازل چرا باشمشير مياي جلو؟رفتم بابا!
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خندم گرفته بود.امان از دست اين پسر.نه به اون موقع كه نفرت انگيز بود نه يه االن كه شيطنت ار سر و روش ميباره!
رفت بيرونو درو بست.به پنجره اتاقم نگاه كردم.چه خوب كه هرجا ميرفتم پنجره داشت.از جام بلند شدمو پنجره رو
بازش كردمو جلوش ايستادم...سرمو بيرون بردم..باد به صورتم خورد..چشمامو بستم و به صداي باد گوش دادم...حتي از
يه موسيقي اليت هم زيبا تر بود!موهام توي هوا داشت ميرقصيد...نفس عميقي كشيدم.چشمامو باز كردم.خورشيد داشت
غروب ميكرد.صحنه زيبا و رويايي بود.خورشيد و دشت و باد باهم لحظات زيبايي رو رقم ميزدن.
وجودم پر از آرامش بود.خورشيد كم كم پايين رفت و به جاش ماه باال اومد.دوباره ماه شد سلطان آسمان شب و ستاره
هاش.دستمو زير چونم گذاشتمو به اسمونو ستاره هاش نگاه كردم.از گلوريا خبري نبود.يكم دير كرده بود واين منو نگران
ميكرد.روي تخت نشستم.تقريباً نيمه شب شده بود وبقيه هم خوابيده بودن.اتاقم توي تاريكي فرو رفته بود و فقط نور ماه
بود كه روشنش ميكرد.روي تخت دراز كشيدم..خواب داشت به چشمام نفوفذ ميكرد كه با شنيدن صداي گلوريا به كل
ناپديد شد.گلوريا:
ــ ارتيميس بيداري؟
نشستمو گفتم:
ــ اره ،چقدر دير كردي.
روي تخت نشست و گفت:
ــ جمع كردن اطالعات يكم طول كشيد.
خميازه اي كشيدمو گفتم:
ــ ممنون كه كمكم كردي.
گلوريا:
ــ خوابت مياد؟
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سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ تو چي؟
گلوريا:
ــ ته خوابم نمياد..
گفتم:
ــ ممكنه بري توي گردنبند؟
گلوريا:
ــ آره ميخواستم برم..
سرمو تكون دادمو گردنبند رو بوسيدم.گلوريا كم كم محو شد.روي تخت دراز كشيدمو پتو روي دور خودم پيچيدم...خواب
دوباره به چشمام هجوم آورد و اينبار خواب بود كه پيروز شد.

****

ــ نفر بعدي.
رفتمو جلو .مرد چاقي پشت ميز نشسته بود.با قيافه اي اخمو بهم نگاه كردو گفت:
ــ اسم؟
گفتم:
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ــ آرتيميس جكسون.
روي برگه نوشت .از توي كشو يه كاغذ در آورد و گفت:
ــ روي اين تف كن.
كاري رو كه گفته بود انجام دادم.برگه رو گرفت و با ذربين بزرگش به دقت به آب دهنم نگاه كرد.دستمو توي جيب
شوارم فرو كردم وبا پام روي زمين ضرب گرفتم.به صف پشت سرم نگاه كردم.تمام افرادي كه از زمين اومده بودن
اينجا جمع شده بودن تا براي مسابقه ثبت نام كنن...بيشتر شون مرد بودن..با صداي مرد بهش نگاه كردم:
ــ آرتيميس جكسون ميتوني بري.
برگه مهر شده رو از دستش گرفتمو به طرف صف ديگه اي رفتم...فكر نميكردم اينهمه زميني اينجا باشن..آخر صف
ايستادم...وااقعاً خنده دار بود كه شياطين از اين برنامه ها داشته باشن! نيم ساعت گذشته بود كه صداي دادو فرياد يه
پسري رو شنيدم:
ــ كمــــك....من نميخوام برم...
دوتا از همون شياطين پسره رو گرفته بودن و كشون كشون ميبردنش...پسر:
ــ ولم كنيــــن...
يكي از شياطين گفت:
ــ تو زميني نيستي براي همين بايد مجازات بشي كه مخفيانه به اينجا اومدي...
بعد با پسر غيب شدن...اخمي كردمو سرمو پايين انداختم .دستامو مشت كردم.باالخره يه روزي مايك و نابود ميكنم...هر
طور كه شده! صداي پسر جلوييمو شنيدم:
ــ بيچاره...خب تو كه زميني نبودي براي چي اومدي؟
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وبعد صداي پسر جلويي تر رو:
ــ دلم براش سوخت.
پسر جلويي:
ــ آره منم همين طور....اسمت چيه؟
پسر:
ــ رابين هستم تو چي؟
پسر:
ــ زيرو هستم توهم اومدي مسابقه بدي؟
رابين:
ــ آره  ،فرصت خوبيه تا حداقل از اسارت و بدبختي رها بشيم...
پوزخندي به حرفش زدم...صداي پوزخندمو شنيدن.زيرو:
ــچرا پوزخند ميزني؟
گفتم:
ــ شما با شركت تو اين مسابقه خودتو رو بدبخت ميكنيد...
رابين:
ــ پس تو چرا اينجايي؟
گفتم:
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ـ مجبورم  ،وگرنه هيچ وقت پام تو اين سرزمين نفرين شده نبود.
زيرو:
ــ اسمت چيه؟
به چشماي قهوه ايش نگاه كردمو گفتم:
ــ آرتيميس....آرتيميس جكسون.
پسر:
ــ منم..
حرفشو قطع كردمو گفتم:
ــخودم ميدونم ...زيرو هستي.
خنده اي كردو گفت:
ــ كه اينطور ...براي مسابقه اومدي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره.
رابين:
ــ نميترسي ببازي؟
شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــميدونم نميبازم..
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ابروي باال انداخت و گفت:
ــ ولي با وجود اين همه مرد قوي هيكل بازم مطمئني؟
گفتم:
ــ من مرداي زيادي رو شكست دادم..
رابين:
ــ مگه كجا بودي كه مبارزه ميكردي؟
گفتم:
ــ نميتونم بگم..
ــ بعدي....
صداي بعدي گفتن يه شيطان رو شنيديم...قدمي جلو تر رفتيم..سه نفر جلوم بودن.رسيد به رابين.وبعد زيرو.
ــ بعدي...
حاال نوبت من بود.صورتم از تنفر جمع شده بود.با نفرت به شيطاني كه پشت ميز بود نگاه كردم.از توي اون كالههش
بهم نگاه كردو گفت:
ــ برگه رو بده..
برگه رو دادم دستش...خيلي دلم ميخواست شمشيرو توي سرش فرو كنم..نگاهي به برگه انداخت و گفت:
ــ از كجا اومدي؟
دستامو مشت كردمو گفتم:
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ــ از سرزمين برف.
سرشو تكون داد.رو يه برگه ديگه يه چيزي نوشت و مهرش كرد.برگه رو داد بهم و گفت:
ــ ثبت نام شدي...سه روز ديگه كه مسابقه است آماده باش...
پوزخندي زدمو از صف خارج شدم...همينكه از صف بيرون اومدم صداي پيتر رو شنيدم:
ــ هي آرتيميس...
به پشت سرم برگشتم كه پيترو ديدم.گفتم:
ــ مگه من بهت نگفتم نيا!
پيتر:
ــ فكر كردي خودم اومدم؟نه دختر جون ،اين الكس و مارتين بيچارم كردن...هرچي بهشون ميگم آرتيميس ميتونه از
خودش مراقبت كنه ميگن نه...از ب..
دستمو روي دهنش گذاشتمو گفتم:
ــ آره تو گفتي منم باور كردم...منكه ميدونم تو براي فضولي اينجايي!
دستي به گردنش كشيد و گفت:
ــ هركاري كنم باز دستم پيشت رو ميشه...خيلي خب تسليم..
خنده اي كردمو گفتم:
ــ راه بيوفت بايد بريم .
پيتر:
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ــ كجا؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ بايد بريم به جنگل..
بعد زير گوشش آروم گفتم:
ــ كه نامه رو بديم..
پيتر:
ــ اها...بيا مشكي رو هم آوردم..
سرمو تكون دادمو به طرف مشكي رفتم...سوارش شدم  ،پيترم سوار اسبش شدو گفت:
ــ بزن بريم.
خنديدمو گفتم:
ــ من ميخوام مسابقه بدم..
بعد افسار مشكي رو تكون دادمو گفتم:
ــ بدو مشكي...
شيهه اي كشيدو شروع به دويدن كرد...پيترم به خودش اومد و دنبالم راه افتاد...تمام مدت من جلو بودم پيتر عقب...
باالخره رسديدم به جنگل.از مشكي پياده شدم.پيترم از اسبش پياده شدو گفت:
ــ خيلي نامردي...خودت گفتي و رفتي؟
گفتم:
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ــ االن وقتش نيست...بلدي سوت مخصوص رو بزني؟
پيتر سرشو خاروند و گفت:
ــ راستش..
گفتم:
ــ هيچي هيچي نميخواد...خودم ميزنم.
انگشتمو داخل دهنم كردمو سوت مخصوص رو زدم..بعد از چند لحظه عقابي اومد و روي زمين نشست.زانو زدمو كاغذو از
توي بوتم در آوردمو به پاي عقاب بستم...سرمو به گوش عقاب نزديك كردمو گفتم:
ــ مواظب اين باش...بدش به ملكه سرزمين برف نه كس ديگه اي...حاال پرواز كن.
سرمو عقب كشيدم كه پرهاشو از هم باز كردو توي آسمون به پرواز كردن در اومد...با ابهت پرواز ميكرد.
پيتر:
ــ چي بهش گفتي؟
بهش نگاه كردمو
گفتم:
ــ بهش گفتم بره سراغ نامزدت حسابشو برسه...
پيتر:
ــ خيلي بي مزه بود!
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خنديدم.سوار اسبامون شديم و به طرف كلبه حركت كرديم.به كلبه رسيديم..دوباره اون دشت بزرگ و زيبا!از مشكي
پياده شدمو زير گوشش گفتم:
ــ برو همين اطراف براي خودت بچرخ...زياد دور نشو..
سرشو تكون دادو رفت....بهش نگاه كردم...صحنه زيبايي بود.مشكي بين اون دشتي از گلهاي نارنجي در حال دويدن
بود.صداي پيتر منو به خودم آورد:
ــ به چي نگاه ميكني؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ به مشكي.
پيتر:
ــ مشكي رو ولش كن ،بيا كه بايد ناهار بخوريم..منكه خيلي گشنمه!!
دستمو روي شكمم گذاشتمو گفتم:
ــ منم تقريباً دارم تلف ميشم از گرسنگي،بزن بريم.
پيتر:
ــ پيش بسوي شام..
باهم وارد كلبه شديم.مارتين داشت غذا هارو روي ميز ميذاشت.پيتر دستاشو بهم كوبيدو گفت:
ــ سالم خانوم خونه چطوري؟
مارتين اخمي كردو گفت:
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ــ يه بار ديگه بگي به من بگي خانوم با همين قاشق حسابتو ميرسم!
اينبار من گفتم:
ــ پيت راست ميگه ديگه! يه نگاه به خودت بنداز!
مارتين:
ــ تو هم شدي عين اين؟
واي خداي من داشت مثل مادربزرگا حرف ميزد.منو پيتر زديم زير خنده كه مارتين با حرص پيشبند رو در آوردو پرت كرد
روي صندلي گفت:
ــ من و باش دارم كاراي يه زن و انجام ميدم...
دستمو روي شونش گذاشتمو گفتم:
ــ بس كن پسر...ما داشتيم شوخي ميكرديم...حاالم پاشو بيا شام بخوريم.
باهم سر ميز نشستيم و مشغول خوردن مرغي شديم كه مارتين درست كرده بود..به صندلي خالي الكس نگاه كردمو
گفتم:
ــ الكس كو؟
مارتين:
ــ رفت تا يه راهي براي ورود به گارد اصلي قصر پيدا كنه.
سرمو تكون دادم كه مارتين دوباره گفت:
ــ تو چيكار كردي؟
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گفتم:
ــ ثبت نام كردم...يه خيلي زميني اونجا بودن...حس خوبي بود!
پيتر:
ــ ولي واقعاً ميتوني اونارو شكست بدي؟خيلي قوين!
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ من تونستم تو،مارتين ،جيمز و حتي الكس رو هم شكست بدم پس جاي نگراني نيست..
مارتين:
ــ بهتره تمرين كني.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ همين نظرو دارم.
چند قاشق ديگه هم خوردمو از جام بلند شدمو به طرف اتاقم رفتم...از ديشب تا حاال گلوريا رو نديده بودم.درو باز كردمو
داخل اتاقم شدم.روي تخت نشتم و گردنبند رو توي دستم گرفتم و روي حاللش رو بوسيدم.دوباره گردنبند پر از نور
شد.نور كم و كم تر شدو حالت عادي به خودش گرفت.گلوريا:
ــ خوب خوابيدي؟
به گلوريا نگاه كردمو گفتم:
ــ آره  ،خواب راحتي بود.
گلوريا كنارم روي تخت نشست و گفت:
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ــ چيزي ميخواي بدوني؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ درمورد مراحل مسابقه.
گلوريا:
ــ اوه آره ،فقط سه تا مرحله داره.
گفتم:
ــ ميشه توضيح بدي؟
گلوريا:
ــ خب مرحله اول به تير اندازيت بستگي داره!
گفتم:
ــ اوممم...خب اين مرحله رو كه رد كردم ،مرحله بعدي چيه؟
گلوريا خنديدو گفت:
ــاين مرحله يكم سخت تره! تو اين مرحله بايد با سيدني مبارزه كني.
سيدني؟چقدر اين اسم برام آشناست! اوه خداي من! اون گرگ عجيب غريب؟به گلوريا نگاه كردمو گفتم:
ــ همون گرگ عجيب غريب؟
گلوريا:
ــ آره ،اون خيلي سرسخته ولي يه نقطه ضعفي داره كه بايد پيداش كني.
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سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ مرحله سختيه! خب مرحله آخر چيه؟
گلوريا:
ــ مرحله آخر اينكه ،افرادي كه موفق به رد اين مراحل شدن بايد با هم مبارزه كنند و فقط دو نفر از بينشون قبول ميشن.
سرمو تكون دادم .گلوريا:
ــ فقط يه چيزي.
گفتم:
ــ چي؟
گلوريا:
ــ ممكنه جك پسر مايك هم حظور داشته باشه براي تماشا!
عين يه مجسمه به گلوريا نگاه ميكردم.جك! اگه اون باشه منو ميشناسه! دست گلوريا جلوي صوتم تكون خورد.گلوريا:
ــ هي چرا رفتي تو فكر؟
گفتم:
ــ اون چهره منو ديده!
گلوريا:
ــ چطوري؟
گفتم:
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ــ من و اون يه بار توي سرزمين برف همو ديده بوديم...اونم به عنوان يه دشمن!هر دوتامون از هم متنفريم...يادت نمياد
گفتم اسمش الفرد بوده؟
گلوريا:
ــ درسته يادم رفته بود..
سرمو تكون دادم.
گلوريا:
ــ خب اون دوتا خواهرم داره.
متعجب گفتم :
ــ خواهر؟
گلوريا:
ــ آره ،اسمشون جازمين و سوزان هستش.
گفتم:
ـ نميدونستم مايك دوتا دختر داره...حتماً اين دوتاهم عين خودش نفرت انگيزن.
گلوريا:
ــ اينطور نيست! جازمين خيلي دختر بدجنس و مغروريه ولي سوزان خيلي مهربون و ساده ست...درست مثل مادرش
روبينا.
گفتم:
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ــ تو اينارو از كجا ميدوني؟
گلوريا:
ــ فكر كردي ديشب تا به حال چيكار ميكردم؟داشتم اطالعات ميگرفتم ديگه.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ با اين حساب كسي به سوزان احترام نميذاره.
گلوريا:
ــ برعكس.جك عالقه زيادي به خواهرش سوزان داره و برعكس از جازمين هيچ خوشش نمياد .جكم تقريباً مثل سوزانه
ولي غرور زيادي داره! تمام قصر به جك احترام ميزارن و هرچي ميگه اطاعت ميكنن و به خاطر حمايت زيادش از سوزان
تمام قصر براي سوزان احترام زيادي قائلن!
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ يه سوال ازت داشتم.
گفتم:
ــ بپرس.
گلوريا:
ــ براي چي اسم اصليتو به مردي كه اونجا بود گفتي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ تو همه چي رو ديدي؟
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گلوريا:
ــ نه شنيدم.
توي چشماي سبزش نگاه كردمو گفتم:
ــ ميدوني اون مرد چرا ازم تف خواست؟
گلوريا چهرش درهم شدو گفت:
ــ آه چندشم شد...براي چي؟
خنديدمو گفتم:
ــ اون با اون ذربين مخصوصي كه داشت ميتونست با ديدن آب دهنم همه چيرو بفهمه! البته فقط اسم و اينكه از كجا
اومدم .واگه دروغ گفته بودم االن به وضعيت اون پسري كه داشتن ميبردنش دچار شده بودم.
گلوريا:
ــ وااو..اينارو از كجا ميدوني؟
گفتم:
ــ به مارتين گفته بودم برام اطالعات جمع كنه.
گلوريا برام دستي زدو گفت:
ــ كارت عاليه.
منم گفتم:
ــ به پاي تو نميرسم!
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گلوريا خنديد.پرسيدم:
ــ تو درمورد الهه ها چي ميدوني؟
گلوريا:
ــ خب الهه ها افراد خوبي هستن...هميشه مورد محبوبيت مردمان هستن.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ امپراطور ها چي؟
گلوريا:
ــ اوناهم تقريباً مثل الهه هان...در واقع الهه براي جنس موئنث به كار برده ميشه و امپراطور براي جنس مذكر وگرنه
قدرت هاي برابري دارن...
گفتم:
ــ چه قدرت هايي؟
گلوريا:
ــ خب قدرت هاي بيشماري دارن...مثال اينكه الهه ها ميتونن به پرنده و گاهي اوقات حيوانات تبديل بشن.
گفتم:
ــ امپراطور ها چي؟
گلوريا:
ــ اوناهم ميتونن ولي تعداد خيلي كمي از امپراطور ها ميتونن تبديل به پرنده اي بشن! شايد فقط يه نفر.
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اون يه نفرم مايكه! اون ميتونه به يه كالغ زشت و بد تركيب تبديل بشه! درست مثل خودش.
از جام بلند شدم.بايد برم با ماوريس حرف بزنم.دلم براش تنگ شده!گلوريا:
ــ جايي ميري؟
گفتم:
ــ آره..ميخوام برم با يكي حرف بزنم.
گلوريا:
ــ كي؟
گفتم:
ــ يه دوست يا يه راهنماي خيلي خوب!
گلوريا:
ــ پس من اينجا ميمونم.
سرمو تكون دادمو از اتاق خارج شدم.از پله ها پايين اومدم.مارتين و پيتر باهم نشسته بودن.پيتر تا منو ديد گفت:
ــ كجا اين موقع شب؟
متعجب گفتم:
ــ چجوري فهميدي من ميخوام برم بيرون؟
پيتر:
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ــ واقعاًميخواي بري بيرون؟ من همينطوري يه چيزي گفتم!
خنديدمو گفتم:
ــ آره ،ميخوام برم يكم هوا بخوردم.
پيتر:
ــ اها توي شهر بودي آتيش ميخوردي؟
گفتم:
ــ بي مزه!
به طرف در رفتم كه صداي مارتين و شنيدم:
ــ مواظب خودت باش...نيمه شبه.
سرمو تكون دادمو از كلبه بيرون رفتم.دستامو از هم باز كردمو تو اغوش سرد باد فرو رفتم.
به آسمون نگاه كردم.دوباره با ديدن ماه لبخندي صورتمو پوشوند.توي دشت مشغول راه رفتن شدم.دستمو روي گل ها
ميكشيدم.به پشت سرم نگاه كردم.كلبه به اندازه يه مورچه كوچيك شده بود.روي گل ها نشستم.چشمامو بستم .تو ذهنم
ماريس و صدا زدم" ماوريس....ماوريس بيا"
با صداي پاي يه نفر چشمامو باز كردم.نفس هاي سردي رو كنار گردنم حس كردم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ ماوريس؟
ماوريس:
ــ سالم آرتيميس.
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لبخندم بزرگ تر شد.ماوريس از پشتم بيرون اومد و درست جلوم نشست.توي چشماي زيباي طوسي رنگش غرق
شدم.باد بهش ميخورد و باعث ميشد موهاش تكون بخوره.ماوريس:
ــ چرا بهم زل زدي؟
از دهنم پريد:
ــ دلم برات تنگ شده بود.
گوشه چشماش چروك خورد.ماوريس:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ يه هفته ميشه كه هيچ كدوم از شماها رو نديدم...ملكه...آتريس...جيمز و آرميتا و خيلي هاي ديگه.
ماوريس:
ــ اونا همه حالشون خوبه .تو چي؟ فكر كنم حالت بد شده بود!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره .خيلي اوضاع بدي بود! ظاهراً يه هفته بيهوش بودم.
ماوريس:
ــ ميدونم.
گفتم:
ــ از هافمن چه خبر؟
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ماوريس:
ــ نديدمش.بهت يه شمشير داده درسته؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره..شمشير جالبيه!
ماوريس:
ــ مواظب اون شمشير باش.
گفتم:
ــ مواظبم.
ماوريس:
ــ براي چي گفتي بيام اينجا؟
گفتم:
ــ براي يه موضوع مهم.
ماوريس:
ــ چي؟
گفتم:
ــ من براي مسابقه اي ثبت نام كردم .و بايد با يكي تمرين كنم ولي نميدونم چه كسي.راستش تصميم گرفتم....
ماوريس:
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ــ چه تصميمي؟
با شك گفتم:
ــ اين كه....اينكه اگه ميشه با تو تمرين كنم.
ماوريس:
ــ چرا من؟
سرمو خاروندم و گفتم:
ــ تو ميتوني برام جاي سيدني باشي كه قراره باهاش بجنگم.
ماوريس به يه جا خيره شد.سكوت بين ما حاكم شده بود و تنها چيزي هم كه اين سكوت رو ميشكست صداي هو هو ي
جغد بود.باالخره بعد از نيم ساعت ماوريس گفت:
ــ قبول.
خوشحال شدمو گفتم:
ــ ممنون ماوريس..
ماوريس روي پاهاش ايستادو گفت:
ـ يادت باشه موقع تمرين گردنبند رو در بياري....تمرين ما از فردا شروع ميشه!
ايستادم و گفتم:
ــ فردا ساعت چند؟
ماريس:
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ــ همينجا و همين ساعت.
گفتم:
ــ ولي االن نيمه شبه!
ماوريس:
ــ براي همين ميگم اين زمان بهتره.اين موقع كسي نيست كه مزاحممون بشه.
گفتم:
ــ خيلي خب .شمشير و تيرو كمان رو هم بيارم؟
ماوريس:
ــ احتياجي به كمان نيست.شمشير كافيه.
گفتم:
ــ اگه هافمن و ديدي بهش بگو آرتيميس ازت ممنونه بابت شمشير.
زوزه اي كشيد و دوباره به گرده هاي عجيب و غريب تبديل شد و توي هوا محو شد...
دستمو توي جيب شلوارم فرو بردمو به طرف كلبه قدم برداشتم.داخل كلبه شدم.الكس و مارتين و پيتر داشتن باهم حرف
ميزدن.به الكس نگاه كردم.اين روزا خيلي باهام مهربون شده بود.منم دختر خنگي نبودم كه نتونم حدسايي در اين مورد
بزنم! اميد وارم حدسام غلط باشه! پيتر متوجه من شدو گفت:
ــ هوا خوري خوش گذشت؟
روي صندلي ولو شدمو گفتم:
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ــ آره.
الكس:
ــ باز تنهايي رفتي بيرون؟
سعي كردم خونسرد باشم:
ــ آره ،قبلش به مارتين گفته بودم.
الكس نگاه تيزي نثار مارتين كرد و بعد گفت:
ــ ديگه حق نداري تو اين ساعت بري بيرون.
اخمي كردم و گفتم:
ــ اين به تو مربوط نيست.
الكس:
ــ آرتيميس!
گفتم:
ــ من هروقت كه بخوام ميرم بيرون....آموزش نديدم كه تا ابد توي اتاقم بمونم.
الكس:
ــ ولي اين موقع شب خطرناكه.
مارتين:
ــ الكس درست ميگه.
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با تعجب به مارتين خيره شدمو گفتم:
ــ تو ديگه چرا مارتين؟
چيزي نگفت و فقط بهم نگاه كرد.انگار ميخواست يه چيزي رو از چشماش بهم بگه.
خيلي خب! حاال كه نميزاريد منم از راه خودم وارد ميشم.اخمامو توي هم كردمو گفتم:
ــ قبول...
از تعجب ابرويي باال انداختند.تو دل خودم لبخند شيطاني تقديم به چهره هاشون كردم .مارتين:
ــ الكس ميخواستي چيزي بگي؟
الكس:
ــ آره...درمورد مسابقه سه روز ديگست.
با دقت بهش خيره شدم..چي ميخواست بگه؟
الكس:
ــ خوشبختانه جك توي مسابقه نيست و به جاش دوتا از خواهراش جازمين و سوزان براي تماشاي مسابقه حظور دارند.
نفس آسوده اي كشيدم.انگار باري از روي دوشم برداشته شد...ديگه خيالم از همه چيز راحت بود.
پيتر:
ــ آرتيميس خيلي شانس آورديا...اگه جك بود مطمئنن سرتو از تنت جدا ميكرد بعد براي ما پستش ميكرد با يه ربان
قرمز!..
وبعد خودش زد زير خنده.الكس يهو فرياد كشيدو گفت:
Page 461

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ بفهم چي ميگي....اگه يه بار ديگه اين حرفو بزني خودم تحويل شياطينت ميدم.
وبعد از جاش بلند شدو رفت به اتاق خودش.من و پيتر بهت زده به هم نگاه ميكرديم....پيتر بيچاره فقط خواست شوخي
كنه! به مارتين نگاه كردم كه خونسردانه داشت به زمين نگاه ميكرد.چشمامو تنگ كردمو موشكافانه بهش زل زدم....اون
يه چيزي از اين رفتار هاي عجيب غريب الكس ميدونست! پيتر:
ــ اين چش بود؟
مارتين از جاش بلند شدو گفت:
ــ بهتره انقدر سربه سرش نزاري پيتر.
با اين حرفش شوك تازه اي بهم وارد شده بود .پيتر كجاش سربه سر الكس گذاشته بود؟
سعي كردم افكاري كه مثل يه تير به سرم ميخوردن رو نابود كنم ولي نميشد....فكر هاي مختلفي توي سرم درحال
چرخش بودن..به قيافه بهت زده پيتر نگاه كردمو گفتم:
ــ هي پيت يه نگاه به خودت بنداز....شبيه جنازه ها شدي!
پيتر به خودش اومدو گفت:
ــ آرتيميس به نظرت الكس چشه؟
خندمو جمع كردمو گفتم:
ــخودمم نميدونم....ولي فكر كنم مارتين بدونه!
پيتر:
ــ چرا مارتين؟
گفتم:
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ــ رفتارش عجيب بود...
پيتر:
ــ درست مثل الكس..
بعد يهو خنديدو گفت:
ــ شديم كاراگاه!
خنديدمو از جام بلند شدم كه گفت:
ــ كجا؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ ميرم داخل اتاقم...ميخوام بخوابم.
پيتر:
ــاها...خيلي خب شب بخير.
گفتم:
ــ شب بخير.
داخل اتافم شدم.از توي كمد لباس خواب بلند و سفيدمو در آوردمو پوشيدم.روي تخت شيرجه زدم و پتو رو دور خودم
پيچيدم...دلم يه خواب آروم و راحت ميخواست.خواب توي چشمام نفوذ كرد...دوباره خواب پيروز ميدان بود...

****
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ديگه وقتشه!شمشيرو به كمرم بستم.مالفه تخت رو گرفتم به پايه تخت بستم..بايد مثل يه طناب ازش استفاده كنم!
ارتفاع كلبه زيادم بلند نيست و اين براي من عاليه!
به ماه توي آسمون نگاه كردم.نيمه شب شده بود و من بايد ميرفتم پيش ماوريس ،اونم مخفيانه! روي پنجره
ايستادم.بادستام محكم پارچه رو گرفتم.پامو روي ديواره چوبي كلبه گذاشتم...خوبه خوبه،همينطوري پيش برم ميتونم
خيلي راحت به زمين برسم...آروم آروم پايين اومدم...فشار روم بود..دونه هاي عرق از روي صورتم سر ميخوردن...به
پايين نگاه كردم..همش يه متر مونده بود.تو يه حركت ناگهاني پارچه رو ول كردم و روي زمين فرود اومدم.نفس راحتي
كشيدم.
خوشبختانه چيزيم نشده بود.
به دشت نگاه كردم.بادي كه به صورتم ميخورد باعث ميشد عرقم خشك بشه.شروع به راه رفتن كردم...به پشت سرم
نگاه كردم ،كلبه كوچيك شده بود.
با صداي قدم كسي سر جام ايستادم.مشكوك شده بودم.منكه هنوز فكر نكرده بودم تا ماوريس بياد...پس بايد يه غريبه
باشه! دستمو روي شمشير گذاشتم.يهو يه چيز سفيد اومد جلوم.نفس راحتي كشيدمو گفتم:
ــ ماوريس! چرا اينجوري اومدي؟منكه بهت فكر نكرده بودم!
ماوريس:
ــ ديشب باهم قرار گذاشتيم!
سرمو تكون دادم كه ماوريس گفت:
ــ خودتو براي مبارزه آماده كردي؟
گفتم:
ــ آره ،من هميشه آمادم!
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ماوريس:
ــ االن معلوم ميشه...ممكنه برات از يه سيدني هم خطرناك تر باشم!
خنديدمو گفتم:
ــ تو يه گرگي ولي اون  5برار توئه!
ماوريس چنگال تيزشو نشونم دادو گفت:
ــ واقعاً؟
به چنگال تيزش نگاه كردمو آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
ــ خب آره.
بهم نگاه كرد.چشماش مثل تيغه شمشير تيزو بنده بود.فهميدم كه مبارزه شروع شده.شمشيرمو بيرون آوردم..ماوريس
چند قدم عقب رفت و گفت:
ــ آماده اي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره.
با يه دستم شمشيرو گرفتم.محكم فشارش دادم.دوباره بايد بيرحم ميشدم...بايد فراموش كنم اون ماوريسه! اون يه
گرگ مزاحمه! فقط همين!ماوريس زوزه اي كشيد.چشمامو بستم....تمام خاطرات منو ماوريس جلوي چشمام
بود...چشمامو باز كردم و به گرگ مقابلم نگاه كردم...ديگه اون ماوريس نبود! فقط يه گرگ مزاحم بود! شمشيرمو توي
دستم فشار دادمو گفتم:
ــ حمله نميكني؟
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گرگ غرشي كردو به سمتم حمله ور شد .به اون چنگاالي تيزش نگاه كردم كه درست مثل يه شمشير برق ميزد! خيره تو
چشماي هم بوديم...بدون هيچ حركتي بهش زل زده بودم...پرشي كرد و خواست روم فرود بياد....حاال! شمشيرو باال
بردمو مانع شدم...هردو فشار مياورديم....با فشار زيادي كه به دستم آورد باعث شد پرت شدم....با تنفر به گرگ مقابلم
زل زدم....از جام بلند شدم...گرگ قدمي عقب رفت...شمشيرو محكم توي دستم گرفتم...چرخشي زدمو خواستم
شمشيرو و گردنش فرو كنم كه با اون چنگاالي تيزش مانع شد.
غرش بلندي كرد و گفت:
ــ سريع تر شدي.
لبخند وحشتناكي زدمو گفتم:
ــ من اگه نتونم تو يه گرگ رو نابود كنم آرتيميس نيستم...
وبعد لگدي به شكم گرگ زدم.عجيب برام آشنا بود .گرگ غش بلند تري كرد.به چشماش زل زدم ،توشون عصبانيت
بيداد ميكرد.يهو روي زمين افتاد .سرمو كج كردمو نگاش كردم.مرد؟به گرگ نزديك شدم.با پام ضربه اي بهش زدم ولي
هيچ حركتي نكرد.سرمو به پوزش نزديك كردم.نفساي سردش به گونم ميخورد...پس هنوز زندس! اوه خداي من! اين يه
تلست!
خواستم سريع بلند شدم ولي گرگ با چشنگالش بازومو خراش داد.
ــ آه...
چهرم درهم شد.درد خيلي زيادي داشت.ايستادم و دستمو روي بازوم گذاشتمو به گرگ زل زدم كه پيروزمندانه بهم زل
زده بود.
گرگ:
ــ بهت گفته بودم كه ممكنه از يه سيدني هم خطرناك باشم.
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درد بازوم به كل از بين رفت.چقدر اين جمله برام آشنا بود...اينو كي گفته بود؟گرگ كه نگاه سواليمو ديد گفت:
ــ چي شده آرتيميس؟
صداش چقدر آشناست! اين گرگ كيه؟با دقت بهش خيره شدم.چشمام درشت شد! خداي من! اين كه
ماوريسه؟ماوريس:
ــ چيزي شده؟
روي زمين نشستمو بهت زده گفتم:
ــ ماوريس...
ماوريس:
ــ آرتيميس چي شده؟
سرمو به اطراف تكون دادمو گفتم:
ــ م..من...من..
ماويس اومد كنارم نشست و گفت:
ــ تو چي ؟
سرمو با شرمندگي پايين انداختمو گفتم:
ــ من ...من متاسفم!
ماوريس:
ــ براي چي؟
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توي چشماش زل زدمو گفتم:
ــ شايد باورت نشه..
ماوريس:
ــ چيرو؟
آهي كشيدمو گفتم:
ــ اينكه تا همين چند دقيقه پيش يادم رفت كه...كه تو كي هستي!
ماوريس خونسردانه گفت:
ــ واقعا؟
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ اين يه خاصيته...ولي خيلي خطرناك!
گفتم:
ــ فقط من دارمش درسته؟
ماوريس:
ــ آره...تو اين دنيا فقط تو همچين خاصيتي رو داري.
گفتم:
ــ چرا من؟
نگاه ي بهم انداخت و گفت:
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ــ نميتونم بگم....فقط بدون هر وقت دچار اين فراموشي شدي سعي كن مقاوم باشي...اين فراموشي ممكنه برات گرون
تموم شه.
لعنتي.تا كي بايد صبر ميكردم؟تاكي؟ من ميخوام جواب اين همه سوالي رو كه توي ذهنم هستن رو بدونم...آخه چرا
نميشه؟چـــــــــــــــرا؟ماوريس:
ــ بهتره توي مبارزه دقت كني!خيلي بي دقتي!
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ من بي دقتم؟
ماوريس:
ــ هيچ وقت نبايد به حريفت اعتماد كني! كاري كه تو انجام داديو و االن هم درواقع باختي يا بهتر بگم اگه جلوي سيدني
بودي نابود شده بودي!
حق با ماوريس بود.سرمو تكون دادم كه ماوريس گفت:
ــ دو روز ديگه تا مسابقه مونده...
گفتم:
ــ تو نقط ضعف سيدني رو ميدوني؟
ماوريس:
ــ خيلي نرمه!
متعجب گفتم:
ــ چي نرمه؟
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بي توجه به حرف من گفت:
ــ من ديگه بايد برم...خدافظ تا فردا شب!
از جام بلند شدمو گفتم:
ــ هي صبر كن...منظورت چيه؟
بدون توجه به من قدم برداشت و دوباره به گرده ها تبديل شد!
پوفي كشيدمو كالفه گفتم:
ــ هيشكي جوابمو نميده..آه!
وبعد به طرف اتاقم حركت كردم.از پارچه با بدبختي باال رفتم.داخل اتاق شدم.نفس راحتي كشيدمو پارچه رو جمع كردم
و دوباره روي تخت پهنش كردم.روي تخت افتادم .دستا و پاهامو از هم باز كردمو به آسمون بيرون از پنجره زل
زدم.اونقدر زل زدم كه چشمام گرم شدو خوابم برد...
***
ماوريس:
ــ تند تر....محكم تر بزن...آها..خوبه خوبه..ميتوني استراحت كني!
روي زمين ولو شدم....نفس نفس ميزدم...دونه عرق از صورتم پايين ميريخت.
ماوريس:
ــ خوب بود!
گفتم:
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ــ خوب بود؟االن بايد بگي عالي بود!
دوباره گوشه چشمش چروك خورد و گفت:
ــخوب بود.
اهي گفتمو نشستم.فردا روز مسابقه بود!روز سرنوشت ساز من.ماوريس تمرين هاي سختي داده بود! اگه همينطوري
ادامه ميداد چيزي ازم نميموند! ماوريس:
ــ سرعتت خوبه ،ولي بايد جلوي يه سيدني سريع تر از اينا باشي!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ من و سيدني باهم كنار ميايم..
ماوريس:
ــ ولي شمشير زنيت خوبه! مهارتت باالست! ميتوني در مقابل  7مرد يك تنه بجنگي يا شايدم بيشتر!
هنوز نفس نفس ميزدم.دستمو به پيشونيم كشيدم.ماوريس:
ــ دقت كن ،وقتي داري با سيدني ميجنگي نبايد زياد نزديكش بشي!به جزء موقعي كه نقط ضعفشو دونستي!
گفتم:
ــ خيلي نرمه يعني چي؟
ماوريس:
ــ ...
فرياد زدم:
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ــ ماوريس ديوونم كردي! بگو ديگه!
ماوريس:
ــ مربوط به نقط ضعفشه!
چشمام برق زد!گفتم:
ــ كجاش؟
ماوريس:
ــ خودت بفهم!
ناليدم:
ــ ماوريس!خيلي بدجنسي!
ماوريس:
ــ من بايد برم...برو بخواب ،بايد براي فردا نيرو داشته باشي!مبارزه سختيه!
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ چشم مربي!
وبعد از جام بلند شدم.همزمان ماوريسم غيب شد! كالً همه دوست دارن غيب بشن!اون از مارتا،اينم ماوريس!
به طرف كلبه رفتم.دوباره ازپارچه باال رفتم،داخل اتاق شدم .روي تخت نشستمو گردنبند رو بوسيدم.گلوريا جلوم ظاهر
شد:
ــ شب بخير!
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گفتم:
ــ سالم گلوريا!
كنارم نشست و گفت:
ــ معلومه خيلي خسته اي!
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ داشتم تمرين ميكردم....
گلوريا:
ــ براي فردا؟
گفتم:
ــ آره ،فردا بايد از همه ببرم!...
گلوريا:
ــ ميدونم ميتوني!
گفتم:
ــ فقط نبايد مغرور شم و....
توي دلم ادامه دادم و فراموشي بگيرم.
گلوريا:
ــ و چي؟
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گفتم:
ــ هيچي چيزي نيست..
خميازه كش داري كشيدم كه گلوريا گفت:
ــ بهتره بخوابي تا بتوني فردا خوب مبارزه كني .
سرمو تكون دادمو روي تخت دراز كشيدم كه گلوريا گفت:
ــ نميخواي من بيام توي گردنبند؟
چشمامو روي هم گذاشتمو با صداي خواب آلودي گفتم:
ــ نه ،فردا باهام بيا مسابقه رو ببين...
ويه خميازه ديگه...طولي نكشيد كه به آغوش سياه و تاريك خواب فرو رفتم....
***
ــ آرتيميس پاشو بايد بريم...
دستمو روي چشمم گذاشتمو گفتم:
ــ چي ميگي پيت؟
پيتر:
ــ بايد بريم براي مسابقه اونوقت تو خوابيدي؟
مسابقه؟سيخ سر جام نشستمو گفتم:
ــ واي مسابقه،برو بيرون لباسمو عوض كنم..
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پيتر از اتاق بيرون رفت.از جام بلند شدمو به طرف كمد رفتم.لباس هارو در آوردمو روي تخت گذاشتم.به موهام يه شونه
الكي زدم .شلوار جين مشكيمو پوشيدم.تيشرت سياهمو هم تنم كردم.ميخواستم با لباسم به همه بگم كه زمينيم! بوت
سياه رنگمو هم در آوردمو پوشيدم.شنل سياهمو هم پوشيدم .به خودم تو آينه نگاه كردم.با اون چشما هم زيبا شده بودم
هم ترسناك! شونه اي باال انداختمو شمشيرو به جاي كمان به پشتم بستم.اين طوري راحت تره!.تيرو كمانم احتياجي
نبود ،اونجا خودشدن بهم ميدادن.ولي شمشير چرا! عجيب دلم ميخواست اين شمشير همراهم باشه .با بستنش به پشتم
بيشتر توي چشم بود.از اتاق بيرون اومدم.امروز بايد از همه چيزم استفاده كنم ،مخصوصاً پاركور و كاراته!
گلوريا رو ديدم كه با دو به سمتم ميومد...گلوريا:
ــ سالم...بيا بايد بريم.
سرمو تكون دادمو باهم از كلبه خارج شديم.مارتين و پيتر سوار به اسبشون منتظرم بودن.
پيتر:
ــ هر كاري كرديم مشكي نيومد ،برو خودت بيارش...عين همين.
باز شروع به غر غر زدن كرد .از كارش خندم گرفت .به طرف استبل رفتم.همينكه درشو باز كردم مشكي شيهه اي
كشيدو اومد جلو پيشونيشو چسبوند به پيشونيم.چشمامو بستمو گفتم:
ــ مشكي  ،بايد برم مياي باهام؟
سرشو تكون داد.چشمامو باز كردمو توي چششماش زل زدمو گفتم:
ــ بزن بريم پسر.
شيهه اي كشيد.سوارش شدم و گفتم:
ــبدو..
بي درنگ شروع به دويدن كرد.پيتر وقتي مارو ديد با تعجب گفت:
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ــ ايناهاش اومد!
گفتم:
ــتو بلد نيستي با يه اسب چجوري رفتار كني!
مارتين:
ــ بچه ها ول كنين بايد بريم.
گفتم:
ــاگه پيتر بزاره!
پيتر:
ــ خودت چي پس؟
گفتم:
ــ ببخشيد تو حرف ميزنيا!
پيتر:
ــ هـ..
مارتين:
ــ بس كنـــين! راه بيوفتيد.
هر دوتامون مثل يه بچه ساكت شديم و راه افتاديم.به خاطر دويدن اسبا دوباره موهام داشت تند تند با باد ميرقصيد...
پيتر فرياد زد:
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ــ هي آرتيميس شرط ميبندم امروز ميبازي!
فرياد زدم:
ــ به همين خيال باش.
مارتين:
ــ شما دوتا اينجا هم ول نميكنيد؟
هر دوتامون باهم گفتيم:
ــ نه!
وبعد زديم زير خنده.مارتين:
ــ آرتيميس تمرين كردي؟
گفتم:
ــ اره بابا...موقعي كه شما ميرفتيد بيرون تمرين ميكردم.
بيه راه توي سكوت گشذت.وارد شهر شديم.به مردم نگاه كردم .مردمي با لباس هاي ساه و قرمز.بچه هايي كه باهم
شمشير بازي ميكردن.وخونه هايي چوبي كج! وقلعه بزرگ و سنگي كه روبه روي ما بود! باالخره رسيديم به زمين مبارزه!
از چيزي كه فكر ميكردم بزرگتر بود! يه جورايي شبيه به يه سالن بود.از دروازه گذشتيم.اسبامونو تحويل نگهبان داديم و
داخل زمين شديم.با بهت به اطراف نگاه ميكردم! واقعآً كمي از سالن نداشت! حتي مردم هم براي تشويق اومده بودن! يه
سري افراد وسط زمين در حال بازي با آتيش بودن .يهو يه شيطان اومد جلومون و گفت:
ــ شما شركت كنند ايد؟
گفتم:
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ــآره.
شيطان:
ــ برو به اونجا.
با دستش به صندلي هاي چوبي اشاره كرد كه كنار زمين بودن.چند نفري هم روش نشسته بودن.حدود بيست نفر.در
حالي كه سعي ميكردم تنفرم رو مخفي كنم گفتم:
ــ باشه.
وبعد همراه مارتين و پيتر به اونجا رفتيم.روي صندلي ها نشستيم.نگاه افرادي كه نشسته بودن به طرف ما چرخيد.
بيشترشون پسر بودن و فقط دوتا دختر نشسته بودن.پيتر:
ــ عجب جاييه ها!
گفتم:
ــ شبيه استاديوم هستش.
مارتين:
ــ استاتيوم؟
حنديدمو گفتم:
ــ نه استاديوم...جايي كه مسابقه توش برگزار ميشه ،توي زمينه!
پيتر:
ــ شما زميني هاهم چيزاي جالبي دارينا!
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صداي يه دختر و شنيدم:
ــ ...تو شركت كننده اي؟
به دختر نگاه كردم و گفتم:
ــ من براي مسابقه اومدم و اين دوتا هم از دوستانمن.
دختر لبخندي زدو گفت:
ــ اسم من اسكارلت هستش...اسمت چيه؟
گفتم:
ــآرتيميس....آرتيميس جكسون.
اسكارلت:
ــ اها...
به بقيه اشاره كردو گفت:
ــ اينا همگي از دوستانم هستن.
وبعد با تك تكشون آشنام كرد .يه پسره كه اسمش موريس بود گفت:
ــ تا حاال كجا بودي؟
گفتم:
ــ تو سرزمين برف ،تو چي؟
موريس:
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ــ تو سرزمين خاك.
سرمو تكون دادم كه صداي مردي رو شنيدم كه با فرياد ميگفت:
ــ شاهزاده خانومان وارد ميشوند!
دوتا دختر وارد شدن.همه از جاشون بلند شدن به جزء من.حتي مردم هم بلند شدن.دوتا دختر كه از چهره يكي غرور
ميباريد و از ديگري مهرباني و سادگي وارد شدن! احتماالً سوزان هستش!
رفتن روي صندلي هاي از جنس طالشون نشستند.يه جايگاه مخصوص براشون ساخته بودن.دختر مغرور كه حدس
ميزدم جازمين باشه با بادبزن خودشو باد ميزد.سوزانم داشت به مردم نگاه ميكردو لبخند هاي زيبايي رو تحويلشون
ميداد .تقريباً نزديك ما بودن.سوزان پوست سفيدي داشت با موهاي صاف قهوه اي و چشماني آبي.جازمين هم موهاي
قرمزي داشت با چشمان قهوه اي.مرد دوباره فرياد زد:
ــ حاال كه شاهزاده خانومان تشريف آوردند ،مراحل مسابقه رو براي شركت كنندگان ميگم.
و دوباره گفت:
ــ مرحله اول! تير اندازي با كمان از راه دور! در اين مرحله ده نفر انتخاب ميشن ،اين ده نفر بايد تيرشون به هدف
بخوره!
مردم هورا كشيدن.مرد دوباره گفت:
ــ مرحله دوم! جنگ با سيدني! اين مرحله كمي چالش بر انگيزه.در اين مرحله به نوبت هر كسي با سيدني مبارزه ميكنه،
و اگر جانشو از دست داد مربوط به ما نيست! از اين مرحله هر كسي جان سالم به در برد و تونست سيدني رو شكست
بده برنده ست و به مرحله بعدي راه پيدا ميكنه!
فكرشو ميكردم همچين چيزي بگه! از اين شياطين بعيد نيست! مرد دوباره گفت:
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ــ و اما مرحله آخر! در اين مرحله كساني كه تونستن سيدني رو نابود كنن بايد دو به دو باهم مبارزه كنند و برنده هر
مبارزه بايد با ديگري مبارزه كنه! كسي كه برنده بشه ميتونه به عنوان محافظ شخصي شاهزاده خانوم سوزان به ايشون
خدمت كنه! و نفر دوم مسابقه هم ميتونه به شاهزاده خانوم جازمين خدمت كنن! و كساني كه موفق به رتبه هاي
 3،4،5،6،7شدن هم ميتونن در ارتش مشغول به خدمت بشند!
پس اينطور! كسي كه اول بشه ميشه محافظ شخصي سوزان! لبخندي رو لبم اومد.چرا كه نه؟ اينطوري ميتونم اطالعات
بيشتري هم كسب كنم و يا حتي وارد قصر بشم.صداي پيترو شنيدم:
ــ اوه اوه آرتيميس كارت ساختس!
مارتين:
ــ مزخرف نگو پيتر.
گفتم:
ــ با مارتين موافقم!
پيتر:
ــ دو به يك؟نا عادالنست!

خواستم حرف بزنم كه با صداي شيپور بلندي ساكت شدم .به ميدون نگاه كردم حاال داخلش چندتا تخته تير اندازي با
قفسه كمان ها بود.صداي شيپور قطع شد .صداي مرد دوباره توي فضا پيچيد:

ــ شركت كنندگان به زمين بياين براي انتخاب كمان!
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همه به داخل زمين رفتن.به زمين نزديك شدم و درست تو يه قدميش ايستادم.چشمامو بستم...نفس عميقي كشيدم.
دوباره اون حس مبهم رو توي خودم حس كردم ...دوباره بايد بيرحم ميشدم،بازم بايد فراموش ميكردم! چشمامو باز
كردم .حاال من شده بودم آرتيميس بيرحم! قدممو پر كردمو داخل زمين شدم.باد به موهام خورد.به طرف قفسه كمان ها
رفتم و دستمو روي يه كمان كشيدمو بيرونش آوردم .سياه مثل چشمام بود.به طرف جايگاه رفتم و ايستادم.مخزن تيرو به
پشتم بستم .مرد:
ــ همگي آماده باشيد.

دستمو مشت كردم و تيز به نقطه قرمز و كوچيك تخته نگاه كردم .يهو تخته تغيير كردو به جاش مايك اومد جلوم...توي
چشماي قرمزش خيره بودم.تنفر رو توي بند بند وجودم حس ميكردم...به حس تاريكم با كمال ميل اجازه دادم تا خودشو
توي وجودم روان كنه....مرد:
ــ گارد بگيريد و اماده باشديد.
در حالي كه با تنفر زياد به چشماي قرمزش نگاه ميكردم با دستم يه تير در آوردم توي زه جاش انداختم.چشم مايك رو
حدف گرفتم.تمام قدرتمو ريختم توي تير .با به موهام خورد...موهام توي هوا براي خودش ميچرخيد...مرد:

ــ ...3.....2...1حاال بزنيد!

لبخند كريحي روي صورتش اومد...با خشم و تنفر زمزمه كردم:
ــ بمير براي هميشه...
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وبعد تيرو رها كردم....صداي ويز مانند تير زير گوشم بود...تير هوا رو شكافت و با سرعت فوق العاده زياد به قرمزي
چشم مايك خورد....يهو مايك غيب شدو به جاش تخته پديدار شد...به اطراف نگاه كردم ،همه ايستاده بودن و كمان به
دست بودن....انگار واقعاً مكان و فراموش كرده بودم ..يه شيطام اومد و بعد از بررسي تير ها گفت :
ــ آرتيميس جكسون وآدرينا اندرسون به هدف زدن و بقيه هم نزديك هدف.

مرد شروع كرد به خوندن اسامي كساني كه به مرحله بعد ميرفتن...اووليشونم من و آدرينا بوديم.به آدرينا نگاه
كردم.دختري با موهاي كوتاه كه تا پايين گردنش ميومد و به رنگ قهوه اي بود..چشماي نافذ و قهوه اي داشت.دختر
سردو يخي بود و از االن رقيب سر سختم محسوب ميشد! مرد:
ــ يه ربع وقت استراحت داريد.

همه به طرف صندلي ها رفتيم .روي صندلي نشستم.ده نفر ديگه هم مشغول رفتن شدن.ازشون خدافظي كرديم .پيتر:
ــ واي دختر محشر بودي! شدي بودي مثل اين تير اندازاي افسانه اي! مخصوصاً وقتي باد به موهات ميخورد!

خنديدمو گفتم:
ــ زيادي بزرگش كردي.

مارتين:
ــ نه براي اولين بار باهاش موافقم .خيلي خوب بودي هرچند ازت همچين انتظاريو داشتم.
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چشمكي زدمو گفتم:
ــ پس چي؟ من خيلي تمرين كرده بودم!
مارتين:
ــ حتي اگه تمرينم نكرده بودي به هدف ميزدي.
راست ميگفت.من اصال براي كمن تمرين نكرده بودم .وقتي كمانو توي دستم ميگرفتم انگار بخشي از وجودم ميشد.
پيتر مشك ابي رو جلوم گرفت و گفت:
ــ بيا ،سرده.
مشكو گرفتم توي دستمو به دهنم نزديك كردمو آبو با لذت خوردم..خنك بود.مشك رو پايين آوردم گذاشتمش پايين تا
هر وقت خواستم و يا تشنم شد بگيرمش و آب داخلشو بخورم .ده نفر رفته بودن و حاال فقط ما ده نفر مونده بوديم .چند
نفر اومدن وتخته وها رو به همراه قفسه تيرو كمان ها رو بردن و از زمين خارجش كردن .وبعد حدود  30نفر همراه با ميله
هايي شبيه به حفاظ اومدن و دور زمين كشيدنش.همينكه ميله ها بهم وصل شد نور قرمز معلقي مثل يه طناب دور زمين
به وجود اومد .ميخواستن چيكار كنن؟پيت:
ــ مثل اينكه دارن براي جنگ با سيدني آماده ميشن.
گفتم:
ــ يعني چي؟ مگه قراره چي بشه؟
مارتين:
ــ هرچي هست خوب نيست! براي اين حفاظ قرمز و گذاشتن تا كسي كه داره ميبازه نتونه بياد بيرون و از زمين خارج
بشه....واينطوري باعث مرگ اون شخص ميشن .تو اين مرحله همه بايد براي حفظ جونشونم كه شده بجنگن.
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اخمامو توي هم كردم و زمزمه كردم:

ــ پليدا....

چشمم به سوزان افتاد كه كنار خواهرش نشسته بود .چهرهش درهم بود و ناراحتي توي چهرش موج ميزد .چهره
خندونش حاال ناراحت بود .ولي بجاش جازمين خواهرش با لبخند خبيثانه اي زل زده بود به زمين .چقدر شبيه پدرش
مايك بود! دستامو مشت كردم و نگاه پر از نفرتمو بهش دوختم .حالم از هر دوتاشون بهم ميخوره! هم اون مايك لعنتي و
نفرين شده و هم دخترش جازمين كه عين خودشه! دوباره شيپور زده شد .صداي مرد مثل يه ناقوس توي زمين پيچيد:

ــ نوبت مرحله دومه! براي اين مرحله پنج نفر انتخاب شدن....اسامي رو ميخونم ،اولين نفر جاناتان الكسيا،نفر دوم،
اسكارلت كارال ،نفر سوم تام مورگان ،نفر چهارم آدرينا هارموني و نفر آخر آرتيميس جكسون .بقيه هم به خاطر نداشتن
مهارت كافي جنگ با سيدني به ارتش ميرن و شروع به خدمت ميكنن .كساني كه تونستن اين مرحله رو رد كنن به مرحله
آخر يعني جنگ با ديگري .حاال هم براي جنگ با سيدني آماده بشيد.

همهمه همه باال رفت .حتي مردمي هم كه بودن وحشت زده باهم حرف ميزدن.

عجيب بود كه ترسي نداشتم .برعكس دلم ميخواست برم و باهاش روبه رو شم و انتقام اون شب و بگيرم .دوباره اون
حس تاريك توي وجودم زنده شد.لبخند وحشتناكي زدم و بي توجه به بقيه از جام بلند شدم و دستامو توي جيب شلوارم
فرو بردم.
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صداي مرد بلند شد:

ــ اولين نفري كه براي مبارزه مياد اسكارلت كارالست!

اسكارلت از جاش بلند شد.شمشيرشو گرفت و به داخل زمين رفت.همينكه داخل زمين شد نور قرمز رنگ كلفت تر شد.
شمشيرشو از غالف در آوردو تو يه دستش گرفت .در آهني كه درست چسبيده به ديواره بود تكوني خورد.يهو تمام سالن
ساكت شد .اونقدر ساكت كه اگه كسي اه ميكشيد ميفهميدي .يهو در آهني به شدت تكون خورد و صداي مهيبي ايجاد
كرد .صداي غرش يه موجود رو شنيديم.كسي جرئت شكستن سكوت رو نداشت.در اهني باز شد .همينكه در باز شد
سيدني با يه زنجير كه حكم قالده روش رو داشت وارد شد.از دهنش آب دهن ميچكيد .يه گرگ بزرگ و عظيم! به
اسكارلت نگاه كردم .صورتش رنگ پريده بود.به شمشيرش نگاه كردم كه داشت ميلرزيد .درواقع تمام بدن اسكارلت
ميلرزيد .صداي نحس مرد بلند شد:

ــ يادتو باشه ورود به اين زمين ديگه راه بازگشتي نداره! هركي ميخواد ميتونه از همين االن انصراف بده و وارد ارتش
بشه.

به چهره ترسيده بقيه نگاه كردم .دو نفر دستشونو باال بردنو گفتن:

ــ ما انصراف ميديم.
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پوخندي زدم.هه ترسو ها .پيتر:

ــ آرتيميس انصراف بده.

چيزي نميشنيدم.فقط به سيدني نگاه ميكردم.يهو خواست حمله كنه كه الكترسيته قرمزي دورش مثل حصار پيچيد و
باعث شد ناتوان بشه رو روي زمين بيفته .يه چيزي شبيه رعدو برق بود منهتا توي قالب كوچيك تر .مرد:

ــ خب تا اينجا كه دو نفر انصراف دادن...بقيه ميخوان بمونن

صداي نيومد.مرد:

ــآدرينا توي ميخواي بموني؟

آدرينا:

ــ بله.
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مرد:

ــ آرتيميس جكسون قصد انصراف نداري؟

محكم گفتم:

ــ هرگز!
مرد سرشو تكون دادو گفت:
ــ بسيار خب! جاناتان الكسياو تام مورگان از ادامه مرحله حذف شدن و به ارتش ملحق شدن.
خيلي خوب داشتن نيرو جمع ميكردن .جاسوسي رو تو قالب ارتش بهشون ميگن.بيچاره ها! مارتين:
ــ آرتيميس انصراف بده هنوز دير نشده!
جدي گفتم:
ــ مارتين اگه يه بار ديگه حرفي از انصراف زدي با همين شمشير تيكه تيكت ميكنم!
چشماش درشت و سرشو پاييين انداخت.ميدونستم تند رفتم ولي الزم بود.بايد ميدونستن من خودم انتخاب
كردم...حتي....حتي اگه بميرم!مرد:
ـــ خب ادامه مسابقه....محافظشو غير فعال كنيد.
اون الكتريسيته قطع شد و سيدني دوباره از جاش بلند شد.اسكارلت چند قدم عقب اومد.
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سيدني غرش بلندي كردو به طرف اسكارلت دويد.اسكارلت انگار خشكش زده بود و داشت با ترس و بهت به سيدني
نگاه ميكرد.نه نه نبايد اسكارلت بميره!فرياد زدم:
ــ اسكارلت!
تكون خفيفي خورد و به خودش اومد.سيدني خواست بپره روش كه جاخالي داد .سيدني از اين حركت اسكارلت عصباني
شده و دستشو باال آوردو خواست بكوبه بهش كه اسكارلت با شمشيرش مانع شد.خوبه داره به خودش مياد.تو يه حركت
ناگهاني سيدني چنگالشو توي بازوي اسكارلت فرو كرد.
خون از بازوش بيرون اومد.از درد فرياد ميكشيد.شمشير از دستش رها شد .چند قدم عقب رفت .همه با نگراني داشتيم
به اين صحنه ها نگاه ميكرديم.سيدني يه ضربه ديگه به اسكارلت زد كه اسكارلت پرت شد و با اون ميله ها برخورد
كرد.همينكه با ميله ها برخورد كرد الكترسيته قرمزي دورش پيچيد و قطع شد.اسكارلت بيهوش روي زمين افتاد.سيدني
جلو اومد.....
اوه خداي من اتفاقي كه نبايد ميوفتاد در حال رخ دادن بود! خواستم جلو برم كه پيتر دستمو گرفت و گفت:
ــ نه آرتيميس.
گفتم:
ــ چي ميگي؟ االنه كه اسكارلت تو تيكه تيكه ك...
صداي جيغ تماشا چيا باعث شد سرجام خشكم بزنه! پيتر چشمامو با درد بست و مارتين سرشو پايين انداخت.قلبم
سرعتش باال رفته بود.جيغ تماشاچيا از سر ترس و وحشت بود.چشمام درشت شد.نكنه باليي..سريع برگشتم.....
دستمو روي دهنم گذاشتم....ديگه هيچ حسي نداشتم! تمام بدنم بي حس شده بود.به صحنه دلخراش روبه روم نگاه
ميكردم...سيدني داشت اسكارلت رو .....اسكارلت رو ميخورد! روي صندلي نشستم.دستم افتاد پايين.بعد اينكه تمام بدن
اسكارلت رو خورد غرشي كردو به داخل زمين برگشت.دستامو مشت كردم.ميتونستم خشم و انتقام و اون حس تاريكي
رو حس كنم....لعنت به تو....لعنت! دندونامو روي هم سابيدم.صداي تيريك تيريك استخونامو ميشنيدم.مارتين:
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ــ آرتيميس خوبي؟
غريدم:
ــ ساكت باش.
ساكت شدو حرفي نزد.
زمزمه كردم:
ــ قسم ميخورم...به جون خودم قسم ميخورم انتقامتو بگيرم اسكارلت! قسم ميخورم.
با تنفر به سيدني زل زدم.حتي بيشتر از مايك ازش بدم ميومد.مايك حداقل كسي رو نكشته بود ولي اون لعنتي كشته
بود.تمام تنم از خشم ميلرزيد.صداي مرد رو شنيدم:
ــ خب ،اسكارلت كارال نتونست مبارزه كنه و شكست خورد.نوبت ميرسه به نفر بعدي.آدرينا.بيا داخل آدرينا.
آدرينا از جاش بلند شد و شمشيرشو گرفت و به داخل زمين رفت.مرد:
ــ با شمارش من شروع ميشه...3.....2.....1.....حاال!
بالفاصله سيدني به طرف آدرينا دويد.آدرينا هم شمشيرشو باال برد و به طرف سيدني دويد.صحنه جالبي بود.وقتي سيدني
و آدرينا به هم رسدين آدريانا خواست شمشيرو فرود بياره روي سر سيدني كه سيدني همچين اجازه اي رو بهش ندادو با
چنگاالش بهش ضربه زد.ولي آدرينا مقاومت كرد .آدرينا يه پرش بلند زد و درحالي كه توي هوا به پرواز در اومده بود
شمشيرشو روي دست سيدني فرود آورد و خراشي بزرگ روي بازوش ايجاد كرد.سيدني غرش بلندي از سر درد كشيد و
روي زمين افتاد.آدرينا خواست كارو تموم كنه كه مرد گفت:
ــ صبر كنين....آدرينا برنده شدي به بيرون از زمين بيا.
آدرينا به بيرون زمين اومد.با لذت به درد كشيدن سيدني نگاه ميكردم.به پيتر گفتم:
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ــ چرا نزاشتن بكشتش؟
پيتر:
ــ نمي دونم.
سرمو تكون دادم.حتماً براي مبارزه بعدي ميخواستنش.
مرد:
ــ  10دقيقه استراحت اعالم ميشه.
پيتر:
ــ چه خوب!
گفتم:
ــ كجاش خوبه؟!
پيتر:
ــ استراحت داري ديگه...برات بهتره ،از استرست كم ميشه!
خنديدمو گفتم:
ــ من هيچ استرسي ندارم.
مارتين:
ــ نميترسي كه بميري؟
گفتم:
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ــ نه!
با دهناي باز نگام ميكردن .صداي گلوريا رو زير گوشم شنيدم:
ــ دختر شجاعي هستيا!
لبخندي زدمو بهش نگاه كردم و زمزمه كردم:
ــ ممنون.
گلوريا برام چشمكي زد.
ده دقيقه خيلي زود گذشت.
مرد:
ــ خب ،نوبت ميرسه به نفر آخر يعني آرتيميس جكسون!
از جام بلند شدم.هيچ ترسي نداشتم.فقط و فقط توي سرم كلمه انتقام ميچرخيد.دوباره تاريكي وجودم فعال شده
بود.لبخندي پر از ابهام زدم به زمين نزديك شدم.داخل زمين شدم.دوباره باد شروع به وزيدن كرده بود.شمشيرمو در
آوردم .به زيبايي ميدرخشيد.امروز با همين شمشير نابودت ميكنم سيدني! صداي مرد رو شنيدم:
ــ بايد يه چيزي رو بهت بگم آرتيميس ،اين مرحله چون كه نفر اخر هستي برات سخت تره! تو بايد سيدني رو به كل
نابود كني.موافق هستي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ موافقم.
پيتر از همونجا گفت:
ــ نه آرتيميس!
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اخمي كردمو گفتم:
ــ من خودم ميدونم چيكار ميكنم.
وبعد به در اهني نگاه كردم.كل محوطه توي سكوت فرور فته بود و فقط صداي باد بود كه سكوت رو ميشكست.منتظر زل
زده بودم به در اهني....زمزمه كردم:
ــ بيا...منتظرتم!
در اهني باز شدو سيدني اومد داخل زمين.با خشم بهم خيره شد.چند بار غرش كرد كه مرد گفت:
ــ ميتونين حمله كنيد.
محكم تر به شمشير فشار دادم.شمشيرو باال آوردمو تيغشو بوسيدم.برق زيبايي زد.اونم مثل من مشتاق جنگييدن
بود.سيدني به طرفم دويد ولي من همونجا ايستاده بودمو بهش زل زده بودم.وقتش بود! بايد فراموش ميكردم! بايد به
اغوش تاريكي ميرفتم.بدون توجه به سيدني كه هر لحظه داشت بهم نزديك مشيد چشمامو بستم.تمام خاطرات شروع
كردن جلوي چشمام رژه رفتن...كشته شدن اسكارلت ،عصبانيت من ،گلوريا و حرفاش ،و جمگ آدرينا با سيدني!دستمو
مشت كردم.قسم خوردنم.چشمامو روي هم فشار دادم و بازشون كردم.سيندي رو جلوي چشمام ديدم كه دستشو باال
برده بودو ميخواست روي صورتم فرود بياره.پوزخندي زدم و تو يه حركت فوق سريع دور خودم چرخيدمو با شمشير
مانعش شدم.صورتامون جلوي هم بود.نفساي سردش به صورتم ميخود.چشماي اون پر از خشم بود چشماي من پر از
حس تاريكي و بيرحمي! ازم جدا شد.اينبار من به سمتش حجوم بردم.با دستش پرتم كرد.روي زمين افتادم ولي كوچيك
ترين دردي رو حس نميكردم.تاريكي كار خودش رو كرده بود.شمشيرو برداشتمو با يه حركت زيبا بلند شدم.باد وحشيانه
به صورتم ميخورد.سيدني غرشي كرد.بايد نابودش ميكردم.....حرف ماوريس توي گوشم زنگ خورد"خيلي نرمه"..لبخند
وحشتناكي اومد روي صورتم....هيچ جاي حيووني مثل گردن يا شكمش نرم نيست! سيدني غرشي كردو به طرف دويد.
زمزمه كردم:
ــ نابودت ميكنم....
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وقتي نزديكم رسيد دويدم طرفش و پامو روي دستش گذاشتمو با استفاده از مهارتي كه توي پاركور داشتم پريدم
پشتش.
صداي خوشحالي يه سري افراد باال رفت.با تعجب بهشون نگاه كردم ،اونا كي بودن؟به افرادي كه روي صندلي نشسته
بودن نگاه كردم...اونا ديگه كين؟صداي غرش سيدني منو به خودم آورد.شمشيرو باال بردم.بايد زخميش
ميكردم.شمشيرو محك روي كمرش فرود آوردم.نعره اي از روي درد كشيد و به دستش منو به پايين پرت كرد.استينم
پاره شده بود و باوزم خراش بزرگي برداشته بود.ولي اينا زياد مهم نبود!مهم درد كشيدن اون گرگ عظيم بود! صداي
پسر آشنايي رو شنيدم:
ــ آرتيميس كارت عاليه!
به پسر نگاه كردم..چقدر آشنا بود! تنم لرزيد.اون كه پيتره! چشمامو روي هم فشار دادم دوباره فراموشي گرفته بودم.از
جام بلند شدم و به طرف شيدني رفتم.لعنتي هنوزم جون توي تنش بود! به طرفش حركت كردم.شمشيرو توي دستم
فشار دادم.با ديدنم عصباني شدو به طرفم حجوم آورد .ك ه جاخالي دادم.ضعيف شده بود.شمشيرم كار خودشو كردخ
بود.به خون روي شمشير نگاه كردم.خون سيدني بود.
سيدني دوباره طرفم دويد كه اينبار شمشيرو توي پاش فرو كردم كه باعث شد با سر بيفته زمين.زمين لرزيد و جمعيت
توي سالن ساكت شدن.همه داشتن با هيجان به اين صحنه نگاه ميكردن.سيدني رو زمين نشسته بود.لبخند بيرحمانه اي
روي صورتم اومد.باالخره وقتش رسيد! رفتم جلوري صورت سيدني زانو زدم و با تنفر بهش نگاه كردم.چشماش نيمه باز
بود و خون از بدنش جاري شده بود.گفتم:
ــ وقت مرگت رسيده..
وبعد از جام بلند شدمو سرشو توي دستم گرفتم و شمشيرو زير گلوش گذاشتم.زمزمه كردم:
ــ به خاطر تو اسكارلت!
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وبعد با فشار شمشير به گردنش سرشو از تنش جدا كردم..سرشو روي زمين انداختمو به تن و سرش نگاه كردمو لبخند
وحشتناكي زدم و گفتم:
ــ يه روزي همچين باليي رو سر مايك هم ميارم....اون روز دير نخواهد بود!
وبعد شمشيرو توي غالفش گذاشتم.صداي مرد رو شنيدم:

ــ واقعاً عالي بود! نيم ساعت وقت استراحت داري.بعدش تو و آدرينا باهم خواهيد جنگيد و قهرمان مسابقه معلوم ميشه!
صداي هوراي جمعيت باال رفت.لبخندي روي لبم اومد.من موفق شدم.به طرف بچه ها رفتم.
همينكه بهشون رسيدم پيتر برام دست زدو گفت:
ــ عالي بودي!عالي!
لبخندي زدمو روي صندلي نشستم.مارتين:
ــ باعث افتخار بودي!
گفتم:
ــ تالش خودم بود و...
خواستم بگم ماوريس ولي جلوي خودمو گرفتمو نگفتم.به لباسم نگاه كردم.خوني شده بود.
پيتر:
ــ نگاه كن چيكار با خودش كرده! خوني شدي.
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ مهم نيست.
پيتر:
ــ من برات لباس آوردم.
متعجب گفتم:
ــ واقعاً؟
پيتر:
ــ ميدونستم امروز يه باليي سر خودتو لباست مياري براي همين برات لباس آوردم.
به بازوم نگاه كردم زخمي در كار نبود.ديگه برام عادي شده بود.پيتر لباسامو به طرفم گرفت و گفت:
ــ بيا ،مثل هميشه مشكي.
گفتم:
ــ ممنون پيت...ولي بايد كجا برم؟
پيتر سرشو خاروند و گفت:
ــ بزار برم از اون مرده بپرسم.
وبعد بلند شدو به طرف همون مردي كه انگار نقش داور و داشت رفت و بعد از حرف زدن باهاش به طرف ما اومد.پيتر:
ــ ازش پرسيدم.
گفتم:
ــ خب؟
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پيتر:
ــ گفت يه جايي براي عوض كردن لباس هست ،فكر كنم اينجا گالدياتور ها مبارزه ميكنن چون رخكن داره!
سرمو تكون دادمو همراهش به طرف رخكن رفتيم.پيتر درو برام باز كردو گفت:
ــ برو داخل من بيرون منتظرتم.
سرمو تكون دادمو داخل شدمو درو بستم.تاريكي محض بود.به ديوار دست كشيدم تا چيزي پيدا كنم ولي فايده اي
نداشت.
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ اينجا شمع نداره؟
وبعد خواستم برگردم كه نوري رو ديدم.سرجام ايستادمو چشمامو ريز كردم.نور انگار نور شمع بود.نور هر لحظه جلو تر
ميومد و من قدم هاي كسي رو ميشنيدم كه انگار همراه نور راه ميومد.
نور ايستاد.جلو تر رفتم ...نور به صورت شخص نامرئي خورد و من تونستم چهرشو تشخيص بدم.....
چشمام درشت شد!اون اينجا هم بود؟عجب زني هستش!گفتم:
ــ تو اينجا چيكار ميكني مارتا؟
مارتا لبخندي توي اون تاريكي زدو گفت:
ــ اومدم تا مبارزتو ببينم.
گفتم:
ــ مسابقه من؟
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مارتا:
ــ كارت خوب بود...ولي هنوز احتياج به تمرين داري.
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ تو براي چي دنبالمي؟
هيچ چيزي نگفت.فقط بهم خيره نگاه ميكرد.بدون اينكه پلكي بزنه!وبعد در حالي كه به عقب قدم برميداشت گفت:
ــ مواظب خودت باش! هيچ وقت حريفتو دست كم نگير.خدا حافظ........آرتيميس!
دوباره توي تاريكي غيب شد.حتي ديگه اون نور هم نبود.تاريكي دورمو گرفته بود.لباسمو در آوردمو با لباسي كه پيتر برام
آورده بود عوض كردم.مثل هميشه يه جين و تيشرت سياه.لباس قبليمو توي دستم گرفتمو با يه دست ديگه در حالي كه
توي هوا تكونش ميدادم تا راهو پيدا كنم راه ميرفتم.دستم شئ اهني رو حس كرد.خودشه!چند بار روي در اهني زدم كه
در باز شدو پيتر نمايان شد:
ــ بيا بيرون....ده دقيقه مونده.
دستمو روي چشمم گذاشتم.به تاريكي عادت كرده بودم و روشنايي چشممو ميزد.
پيتر:
ــ كور شدي فكر كنم.
در هموت حال گفتم:
ــ ميشه يه دقيقه ساكت باشي؟
پيتر فكري كردو گفت:
ــ جوابم منفيه!
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پوفي كشيدمو گفتم:
ــ خودم ميدونستم همچين چيزي رو ميگي!پسره وراج!
وبعد به طرف صندلي ها رفتم.نگاهم با نگاه سرد آدرينا بهم گره خورد.سرمو برگردوندم كه مارتين گفت:
ــ ميشه شمشيرتو بدي.
سرمو تكون دادمو شمشيرو دادم دستش.خيلي با احتياط شمشيرو توي دستش گرفت....هنوز ردي از خون روي شمشير
مونده بود.مارتين بهت زده گفت:
ــ عجب شمشيري داري.
توي دلم گفتم از هافمن همچين چيزي رو ميشه انتظار داشت .ولي گفتم:
ــ ميدونم ،توي جنگل پيداش كردم.
مارتين سرشو تكون داد كه گفتم:
ــ مارتين ميشه بشوريش؟خوني شده....خون سيدنيه.
مارتين سرشو تكون داد و مشك اب رو گرفت و اب و روي شمشير خالي كرد....
آب همراه با خون قرمز سيدني سر خوردن و از روي شمشير پاك شدن.بعد مارتين دستمالي در اورد و شمشيرو تميز
كرد.شمشير از تميزي برق ميزد.واقعاً كار هافمن عاليه!مارتين سري از روي تحسين تكون دادو شمشير به طرفم گرفت و
گفت:
ــ زيبا و خطرناك درست عين خودت.
شمشيرو گرفتم....به فكر فرو رفتم.عجب شباهتي....زيبا و خطرناك درست مثل من.درست مثل موقعي كه چشمام سياه
ميشد،درعين حال زيبا تر ميشدم و خطرناك و وحشتناك!!!!اين شمشيرم همين طور بود....با اينكه با اون نقش و نگار
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هاي سياه زيبا بود ولي با ديدنش كمي دلهره ميگرفتي.هرچي هست عين خودمه.لبخندي روي لبم اومد.شمشيرو توي
غالف گذاشتم و دوباره غالفو به پشتم بستم.پيتر:
ــ چرا به كمرت نميبندي؟
گفتم:
ــ اينطوري بهتره.
پيتر:
ــ كجاش بهتره؟بايد دستتو تا پشت ببري.
گفتم:
ــ ولي من راحتم ،اينقدرم وراجي نكن! پسر مگه اينقدر حرف ميزنه؟
پيتر:
ــ به تو چه؟
گفتم:
ــ به من چه؟ وقتي از زمين بيرون اومدمو با شمشيرم تكه تكت كردم اونوقت ميفهمي بهم ربط داره يا نه!
پيتر حالت ترسيده به خودش گرفت و گفت:
ــ من تسليمم! من ديگه حرفي نميزنم.
خنديدمو با پام كوبيدم به پاش.مارتين:
ــ برنامت چيه؟
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گفتم:
ــ برنامه چي؟
به آدرينا اشاره زدو گفت:
ــ براي جنگ.
گفتم:
ــاها ،جنگ كه برنامه نميخواد!
مارتين:
ــ چرا ،اين دختر مهارت بااليي داره ،از سبك مبارزشم معلومه كه توي سرزمين خاك بوده.سرزمين خاك سربازاي خوب
و قوي دارن!
گفتم:
ــ مارتين درسته سبك جنگش فرق داره ولي منم توي سرزمين برف آموزش ديدم وبه عالوه اون مهارت هاي زياد ديگه
اي هم دارم كه توي زمين ياد گرفتمشون...ميتونم از پس خودم بر بيام.
مارتين:
ــ منظورم اين نيست كه نميتوني از پس خودت بر بياي....دارم بهت ميگم اون دختر رزميش خوبه بايد مواظب خودت
باشي....
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ بايد ديد كي برنده ميشه....
مارتين:
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ــبايد ديد كي مهارتش بيشتره! اين بهتره!
خنديدمو مشتي به بازوش زدم كه صداي مرد رو شنيدم:
ــ خب ،ديگه رسيديم به مرحله اخر يعني جنگ دوتا از بهترينا باهم ديگه! آرتيميس و آدرينا به زمين بيايد و منتظر دستور
حمله من باشيد.
پيتر:
ــ مواظب خودت باش.
سرمو تكون دادمو به زمين زل زدم.....جايي كه اسكارلت مرد! دستمو مشت كردمو داخل زمين شدم و درست وسط زمين
ايستادم.آدرينا هنوز نيومده بود.....چشمامو بستم....اينبار براي تاريك شدن و بيرحم شدن نبود! اينبار براي آرتيميس
موندن بود! ميخواستم با مهارت هاي خودم پيروز بشم نه با كمك تاريكي و فراموشي!
ميخواستم بدون اين دو پيروز بشم! ميخوام خودم باشم! چشمامو بستم.لبخند رضايت بخشي روش لبم نقش گرفت.باد
دوباره موهامو به بازي گرفت.
نفس عميقي كشيدم.آدرينا هم به زمين اومد.روبه روي هم ديگه با فاصله ده متر ايستاده بوديم...آدرينا:
ــ بهتره كنار بكشي.
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ اين توصيه رو بهت ميكنم!
آدرينا:
ــ آسيب ديدنت پاي خودت.
گفتم:
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ــ توهم همينطور!
موجي از خشم توي چشماش شناور بود.صداي مرد رو شنيدم:
ــ خب آماده باشيد.
شمشيرمو در آوردمو توي دستم گرفتم..با ديدنش لبخندي زدم.روي تيغش ب*و*س*ه اي زدم  .آدرينا:
ــ وسط جنگ هم احساساتي ميشن؟
اخمي كردمو گفتم:
ــ به نظرت وسط جنگ فضول ميشن؟
خواسن جواب بده كه مرد گفت:
ــ اين آخرين مرحله ست! خيلي مراقب خودتون باشين...حق كشتن هم ديگه رو نداريد و فقط در حد زخمي كردن
ساده!............خب با شمارش من شروع كنيد!........2.......1وحاال !3حمله كنيد!
آدرينا فرياد كشان به طرف دويد.مثل هميشه سر جام ايستادم..تاريكي و سياهي رو توي جودم حس كردم...نه نبايد
ميزاشتم پيروز شن! همزمان تو دوتا ميدون جنگ بودم..جنگ با آدرينا و جنگ با تاريكي درونم!ديگه بهم رسيده
بود.خواست با شمشيرش بهم ضربه بزنه كه مانع شدم و يه حركت چرخشي زدم و ازش فاصله گرفتم.دوباره خواست
حلمه كنه كه با شمشيرم مانعش شدم.صورتامون جلو هم بود..نفساي سردش مستقيم به صورتم ميخود.فشاري به
شمشيرش آوردمو از خودم جداش كردم.
آدرينا:
بهتره كنار بكشي...برنده اين مسابقه منم!
پوزخندي زدمو گفتم:
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ــ مگه تو خواب ببيني!
با اين حرفم انگار عصباني شد و فرياد كشان اومد طرفم خواس بهم ضربه بزنه با پاش كه با پام مانعش شدم و ضربه
محكمي بهش زدم.
خوبه!ضربه اول رو من تونستم به پاش بزنم.
از هم فاصله گرفتيم....يه لحظه به تماشا چيا نگاه كردم...دردي توي شكمم پيچيد و باعث شد به عقب پرت شمو روي
زمين بيوفتم...به روبه روم نگاه كردم.عصبانيت و توي بند بند وجودم حس ميكردم...دوباره حس تاريكي داشت بهم نفوذ
ميكرد...اون لعنتي چقدر سريعه!!حرف مارتين درست بود...معلومه سرباز كار كشته ايه!از جام بلند شدم.بهش حمله
كردم....شمشيرامون بهم ميخورد وصداي هاي بلندي رو ايجاد ميكرد....تمما سالن ساكت بود و صدا از كسي در
نميومد!...صداي شمشيرامون بود كه سكوت رو ميشكست.تو يه حركت غافلگيرانه بهم حمله كردو با شمشيرش بازومو
خراش داد..خون مثل فواره اي بيرون زد...با عصبانيت يه نگاه به بازوم انداختمو با نفرت يه نگاه به ادرينا.تو نگاه اونم
نفرت بود.قلبم درد گرفت....نه نه االن وقت اينا نيست.شمشيرمو محكم توي دستم گرفتم و گفتم:
ــ چيه؟ ترسيدي؟
غريد:
ــ هرگز!
وبعد دوباره حمله كرد.خوبه نقشم داشت ميگرفت.لبخند رضايت بخشي روي لبم اومد.همين كه بهم رسيد چرخيدمو
پشتمو به پشتش چسبوندمو از پشت مچ دستاشو گرفت.زور ميزد ولي بيفايده بود.دستي رو كه توش شمشير بود فشار
دادم.دادش به هوا رفت.اون لحظه احساس ميكردم قدرتمند ترين دختر دنيام!حس قدرت بينهاتي توي وجودم
بود...قدرتي كه دوباره باعث به درد اومدن قلبم شد.
دستم شل شد و اونم ازفرصت استفاده كرد وخودشو از بند من رها كردو با پاش ضربه مستقيمي به قلبم زد....درد
شديدي توي قلبم پيچيد.دستمو روي قلبم گذاشتم.لبامو روي هم فشار دادم تا يه وقت از زور درد فرياد نكشم.حرف مارتا
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توي گوشم زنگ زد"حريفتو دست كم نگير"..اون درست ميگفت.چشمامو از درد روي هم فشار دادم....زمان برام
ايستاد.هيچ توجه اي به آدرينا نداشتم كه داشت با شمشيرش به طرفم ميومد تا ضربه اخرو بزنه.....
توي دنياي خودم غرق بودم....صداي نفسام توي گوشم پيچيده بود.نفساي آروم و منظم.درد قلبمو هم فراموش
كردم.انگار كه اصالً دردي وجود نداشت.....يهو خاطرات شروع كردن به نقش گرفتن.....تمرين هاي طاقت فرسام با
ماوريس....دختر قوي كه جون ملكه رو نجات داد....تالش هاي مارتين و ياد دادن فن هاش به من...يعني االن توي اين
لحظه چي ميشد؟؟آدرينا برنده ميشد؟يعني تمام زحمتام به هدر ميرفت؟يعني همشون بيخود بود؟دستام مشت
شد....اراده اي از جنس فوالد يا حتي قوي تر روي تو وجودم حس كردم....من قرار بود توي اين مبارزه آرتيميس
جكسون باشم نه يه ترسو! من قرار بود خودم باشم...قرار بود قوي باشم و نااميد نشم!من همون دخترم!آرتيميس
جكسون!چشمامو باشدت بازكردم.آدرينا جلوم بود و با شمشيرش بازومو هدف گرفته بود.توي يه حركت سريع روي
پاشنه پام چرخيدمو يه دستمو روي دستي كه شمشير توي دستش بود گذاشتمو با دست ديگه هم دست خاليشو
گرفتم.دستشو فشار دادم.با تمام قدرتم.
جيغي از روي درد كشيد و شمشير از دستش رها شد.لبخندي رو لبم اومد.شمشيرم روي گلوش بود.با شمشير روي
شونش فشار آوردم و مجبورش كردم زانوو بزنه.شمشيرو باال بردمو خواستم بهش ضربه بزنم كه شمشيرشو برداشت،
ولي من سريع تر از اين حرفا بودم،با پام به قلبش درست همونجايي رو كه بهم ضربه زده بود روضربه زدم.روي زمين
دراز كشيد.زانومو روي شكمش گذاشتمو شمشيرو به گردنش نزديك كردم كه با گذاشتن شمشيرش روي گردنش مانع
شد.كارمو راحت تر كرده بود.با شمشيرم فشار دادم كه تيزي شمشيرش گردنشو حس كرد.توي چشماي هم خيره
بوديم.
اينبار صداي مرد براي من حكم پيروزي و شادي رو به همراه داشت:
ــ برنده اين مسابقه كسي نيست جزء آرتيميس جكسون!!
قهقه اي زدمو از روش بلند شدم.تمام سالن توي جيغ و داد تماشا گرا فرو بود.لبخندي زدمو شمشيرمو توي غالف
گذاشتم.نفس آسوده اي كشيدم.تونستم!
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مرد:
ــ ميتوني پيش دوستات بري ،ده دقيقه ديگه به زمين بيا براي گرفتن مدال و نشان مخصوص محافظان.
سرمو تكون دادمو به طرف پيتر و مارتين رفتم.مارتين بغلم كردو با خوشحالي گفت:
ــ عالي بودي!
از بغلش بيرون اومدمو گفتم:
ــ ممنون.
توي بغل پيتر فرو رفتمو گفتم:
ــ ديدي؟ديدي بردم؟
پيتر:
ــ من كي گفتم تو نميبري؟
از بغلش بيرون اومدمو يه ضربه پا بهش زدمو گفتم:
ــ باشه قبول ،ولي توي كلبه كه تنها گيرت ميارم.
مارتين:
ــ باز شروع كردين؟
همرمان باهم گفتيم:
ــ اون شروع كرد.
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وبعد بهم نگاه كرديمو زديم زير خنده.مارتينم ميخنديد...خنده ميكردم با تمام وجود.تونسته بودم!يه تنه هم آدرينا رو
شكست دادم هم تاريكي و بيرحمي وجودمو!
لبخندي از روي رضايت روي لبم اومد.اي كاش ماوريس بودو مبارزمو ميديد.پيتر زد به شونمو گفت:
ــ اون همه فن رو از كجا ياد گرفتي؟
گفتم:
ــ خودم تمرين كردم و ياد گرفتم.
پيتر:
ــ سريعتر از قبل شديا!!فكر كنم از الكسم جلو زدي!
تازه به ياد الكس افتادم.از ديشب تا به حال نديده بودمش.گفتم:
ــ ميدوني كجاست؟
پيتر:
ــ كي؟
گفتم:
ــ الكس ديگه.
يكم فكر كردو گفت:
ــ نميدونم...گفت ميره بيرون تا براي ماهم يه كاري پيدا كنه.ولي خيلي مظطرب بود.نميدونم چرا!عصبي بود انگار.
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ نگفت كجا ميره؟
پيتر:
ــ نه ،چيزي نگفت.
گفتم:
ــمي دوني ميخواد براي شما چه كاري گير بياره؟
پيتر:
ــ اره ،قراره وارد ارتش بشيم.
متعجب گفتم:
ــ اخه چطوري؟
پيتر:
ــ از طريق رشوه....عين آب خوردنه...الكس خوب كارشو بلده.
گفتم:
ــ پول از كجا آودين؟
پيتر:
ــ ملكه بهمون داده....تا بتونيم ازش براي همچين مواقعي استفاده كنيم.
گفتم:
ــ كي پوال رو داره؟
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پيتر:
ــ بنظرت كي؟
گفتم:
ــ الكس.
پيتر:
ــ الكس؟ نه مارتينه!
گفتم:
ــ چرا به تو ندادن؟
پيتر:
ــ نميدونم!
مارتين:
ــ من ميدونم.
پيتر:
ــ براي چي؟
مارتين درحالي كه از خنده سرخ شده بود گفت:
ــ چون به تو اعتماد نداشتيم.
پيتر:
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ــ خب براي چي؟
مارتين:
ــ يه سال پيشو يادته؟مسئول سكه ها تو بودي ولي چيشد؟ گمشون كردي.
پيتر خنديد .گفتم:
ــ واقعاً؟
پيتر:
ــ آره .انقدر تنبيه شدم.
گفتم:
ــ حقته ،دست و پا چلفتي!
صداي شيپور باعث شد هممون ساكت بشيم.به زمين نگاه كردم.جازمين و سوزان وسط زمين ايستاده بودن .مرد دوباره
گفت:
ــ وقت اهداي جوايز و مقام رسيده!
صداي هوراي تماشا چيا به اسمون رفت....ظاهراً خيلي خوشحال بودن.مرد دستشو به نشونه سكوت باالبرد.دوباره
سكوت حكم فرما شدو مرد شروع كرد به حرف زدن:
ــ آرتيميس جكسون و آدرينا هارموني براي گرفتن جوايز و مقام به زمين بيان.
دوباره صداي شادي تماشاچيا باال رفت.دستمو توي جيب شلوارم فرو بردم....لبخندي روي لبم اومد.اين پيروزي رو
مديون ماوريس بودم.....بهترين گرگ و بهترين مربي دنيا!به طرف زمين قدم برداشتم.تو يه قدمي زمين ايستادم.سرمو
باال گرفتمو به اسمون نگاه كردم.چشمامو بستمو با تمام وجودم هوا رو به ريه هام دعوت كردم.سرمو پايين آوردم كه
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چشمام به چشماي سرد آدرينا گره خورد.نگاه كوتاهي بهم انداخت و بدون توجه به من به سمت جازمين و سوزان
رفت.شونه اي باال انداختمو پامو داخل زمين گذاشتم.همينكه داخل زمين شدم مردم با شور هيجان بيشتري تشويقم
كردن.....همشون باهم ميگفتن:
ــ آرتيميس...،آرتيميس..
لبخندي بهشون زدم.مثل اينكه مردمشون جزء شياطين حساب نميشن!به نظر كه بد نميان.روبه روي سوزان ايستادم.به
چشماش نگاه كردم.لبخند آرامبخشي بهم تحويل داد....توي چشماش گرماي خاصي داشت!با صداي مرد به خودم
آومدم:
ــ مدال ها و نشان هارو بياريد.
چند لحظه بعد افرادي همراه با صندوقچه هايي از جنس نقره و طال وارد شدن.صندوقچه هاي قشنگي بودن!
افرادي كه صندوقچه داشتن كنار جازمين و سوزان ايستادن.مرد:
ــ شاهزاده جازمين شروع نميكنيد؟
جازمين يه نگاه پر غرور بهش انداخت و گفت:
ــ شروع ميكنم.
وبعد در صندوقچه نقره اي رنگ ور بازش كرد.برق مدال چشممو زد.با اينكه نقره اي بود ولي عجب برقي داشت!جازمين
مدال و گرفت و به گردن آدرينا آويخت.مدالي از جنس نقره!از جنس نفر دوم شدن.وبعد نشان قرمز رنگي رو به سينه
چپ آدرينا زد.صداي تشويق ها باال رفت.
جازمين به سر جاش برگشت .مرد دوباره گفت:
ــ آدرينا بايد براي شروع كارت قسم بخوري.
آدرينا با سردي گفت:
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ــ چه قسمي؟
مرد:
ــ قسم اينكه هرگز خيانت نميكني وتا اخر در كنار شاهزاده جازمين خواهي ماند مگر اينكه خودشون نخوان.
اخماشو درهم كشيدو خشك گفت:
ــ باشه ،قسم ميخورم.
مرد:
ــ خوبه! خب ،نوبت ميرسه به شما شاهزاده خانوم سوزان.
صداي لطيفي توي گوشم پيچيد:
ــ بله درسته.
چه صداي زيبايي داشت...مثل يه نسيم گوشمو نوازش ميداد.اين دختر واقعاً بچه مايك بود؟غيرممكنه.
به طرف صندوقچه طاليي رنگ رفت و درشو آورم باز كرد.برق طاليي چشممو زد.فرياد شادي مردم بلند شد...
دوباره لبخندي روي لبم نقش گرفت.مدال گرفت و با لبخند اومد جلوي من ايستاد.قبل از اينكه مدال و گردنم بزاره گفت:
ــ خوشحالم از اينكه محافظم شدي آرتيميس.
سرم پايين بود.يه تاي ابروم باالرفت.چه زود باهام صميمي شد!دستمو روي مدال طاليي كشيدم....لذتي توي وجودم
سرازي شد...مدالي ازجنس اول شدن!باالخره زحتمام ثمر داد.لبخند آرومي روي لبم اومد.باد شروع به وزيدن دوباره
كرد...
لذت بخش بود!
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نشان طاليي رنگي رو از صندوقچه بيرون آورد...نشان زيبايي بود.شكل يه اتش سرخ بود.نشان و به سينه چپم روي
لباسم زد.لبخند بزرگي لبشو پوشوند.دستشو روي شونم گذاشت و با شادي گفت:
ــ خيلي خوشحالم!!!
چرا يه شاهزاده خانوم بايد براي اينكه من محافظش شدم اينقدر خوشحال باشه؟مگه قبالً محافظ نداشت؟
صداي جيغ و فرياد مردم از سر خوشحالي كركننده بود!
مرد:
ــ آرتيميس حاظري قسم بخوري كه همواره در كنار شاهزاده خانوم باشي،مگر اينكه خودشون نخوان؟
نفس راحتي كشيدم....خوشبختانه قسمت وفاداريو نگفت.براي همين با خيال راحت گفتم:
ــ قسم ميخورم.
برق خوشحالي رو توي چشماي سوزان ديدم.صداي دست زدن جمعيت بلند شد.
مرد بلند اعالم كرد:
ــ پايان مسابقه و اهداي جوايز.
دقايقي گذشت.ديگه كسي نبود به جزء من و مارتين و پيتر و آدرينا و مرد.
درحال جمع كردن وسايلم بودم كه صداي مرد رو از پشت سرم شنيدم:
ــ آرتيميس؟
به پشت سرم برگشتم و گفتم:
ـ بله كاري داشتيد؟
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مرد:
ــ مطلب مهمي هست كه بايد بهت بگم.
گفتم:
ــ چه مطلبي؟
مرد:
ــ تا فردا صبح مهلت داري وسايل مورد نيازتو جمع كنيو به قصر بياي.جلوي دروازه قصر نشان محافظيتو كه بهت داده
شد نشون سربازا بدي بهت اجازه ورود ميدن.هيچ وقت نشانو از خودت جدا نميكني به جزء موقع خواب...البته وقتي كه
به قصر اومدي.
فكرشو ميكردم.بازم جدايي!گفتم:
ــ خيلي ممنون.
مرد چيزي نگفت و پيش آدرينا رفتو باهاش مشغول حرف زدن شد.حتماً داشت حرفاي تكراريش به منو به آدرينا هم
ميگفت.شونه اي باال انداختم.
ــ پخخخخخخخخ...
اخمي كردمو به قيافه پيتر نگاه كردمو گفتم:
ــ پيتر!
پيتر:
ــ هوم؟بيا بريم ديگه خيلي گشنمه.
مشتي به شكمش زدمو گفتم:
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ــ اين هيچ وقت پر نميشه!
پيتر خنديدو گفت:
ــ در اين صورت كه شكم نيست!
هردو خنديدم.كولمو روي دوشم گذاشتم و به طرف خروجي رفتيم.در اهني باز شدو ما از محل مبارزه خارج شديم.دستمو
توي جيب شلوار جينم فرو بردمو گفتم:
ــ اسبا كو؟
پيتر:
ــ پيش مارتينن.
گفتم:
ــ اها مارتين كو؟
پيتر:
ــ اونجا.
با دستش مارتينو با سه تا اسب نشون داد.به طرف مارتين رفتيم.مارتين تا مارو ديد گفت:
ــ زود باشيد بريم كلبه.
سوار مشكي شدم.با دست به گردنش مشكي زدم كه حركت كرد.دوباره موهام توي باد به گردش در اومد.بعضي از مردم
با دست نشونم ميدادن و زير گوش هم پچ پچ ميكردن.پيتر:
ــ معروف شديا!
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گفتم:
ــ دوروز ديگه يادشون ميره من كي بودم!
پيتر:
ــ نچ تو از ملكه هم معروف تر شدي.
مارتين:
ــ هي پيتر متوجه باش چي ميگي!
پيتر با بيخيالي گفت:
ــ منكه چيزي نگفتم.
خندم گرفت و گفتم:
ــ راست ميگه مگه چي گفت؟
مارتين:
ــ اين يه جور بي احترامي به ملكه محسوب ميشه.
پيتر پوفي كشيد.گفتم:
ـ ولي اين فقط يه شوخي بود...ملكه هم اونقدر عاقل هست كه به خاطر يه شوخي بهش بر نخوره!
مارتين:
ــ مثل اينكه توهم تنت ميخاره!
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هر سه مون خنديديم....روز خيلي خوبي برام بود.از شهر خارج شديم و وادر جنگل شديم.بعد از نيم ساعت به كلبه
رسيديم...دوباره من و اون دشت زيبا!
از اسبا پياده شديمو اونارو توي استبل گذاشتيم.اسب الكس نبود...واين يعني الكس هنوز هم نيومده!
پيتر:
ــ اين هنوزم نيومده..
گفتم:
ــ معلوم نيست كجا رفته.
پيتر:
ــ شده عين اين دخترا كه همه جا ميگردن.
چشم غره اي بهش رفتم كه گفت:
ــ خيلي خب بابا...تا يه چيزي ميگم عصباني ميشه.
صداي فرياد مارتين و شنيديم:
ــ آرتيـــميـــــس! پيتر بياااااين!
داخل كلبه شديم.مارتين و با يه پاكت نامه توي دستش ديدم.رفتم پيشش و گفتم:
ــ چيه مارتين؟
سرشو باال آوردو گفت:
ــ نامه....نامه از طرف ملكست.
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پيتر:
ــ اووو...
نامه رو از دست مارتين گرفتم و شروع كردم به بلند خوندن:
ــ سالم به شما چهار نفر.نامه اي كه به دستتون رسيده از طرف من ملكه سرزمين برف نوشته شده و مربوط به ماموريت
شما چهار نفره.
متاسفانه بايد خبر بدي رو بهتون بدم ،چندين روز پيش شياطين موفق به فتح سرزمين خاك شدن ،واين يعني خطر براي
سرزمين هاي ديگه!در حال حاظر امپراطور خاك در قصرش توسط شياطين زنداني هستش واين يعني يك فاجعه!
ما درحال جنگيدن با شياطين هستيم و منتظر نتيجه ماموريت شما.بدليل مدت زمان كمي كه در اختيارمونه شما تنها دو
هفته مهلت داريد كه نتيجه جاسوسي هاتون رو برا ما بفرستيد و به سرزمين برف بيايد.ميدونم كه جا خورديد ولي چاره
اي نيست! ممنون از هر چهارتا ي شما.........السا كارليسون ملكه سرزمين برف.
پيتر نامه رو از توي دستم گرفت و با عصبانيت گفت:
ــ فقط دو هفته؟؟
مارتين:
ــ چاره اي نيست،نامه از خود ملكه ست.
پيتر نامه رو مچاله كردو به گوشه پرت كرد.تا به حال اينقدر عصباني نبود! پيتر با صداي بلندي گفت:
ــ ما هنوز نتونستيم وارد ارتش بشيم...اونوقت چجوري بايد تو دوهفته براشون جاسوسي كنيم؟؟؟
مارتين رفت جلو گفت:
ــآروم باش پيتر...
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پيتر:
ــچطوري آروم باشم؟؟؟بنظرت اون واقعاًملكه ست؟؟؟يه ملكه اينقدر بي رحم ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
مارتين هم اعصابش خورد شدو گفت:
ــ تمومش كن!تو حق بي احترامي به ملكه رو نداري!
پيتر پوزخندي زدو گفت:
ــ هه...ميخواي جونتم براش بده.
مارتين متعجب گفت:
ــ تو چت شده پيتر؟
پيتر خواست حرفي بزنه كه بلند گفتم:
ــ ساكت!
هردوتاشون بهم نگاه كردن.قدمي جلو رفتمو روبه روي پيتر ايستادمو گفتم:
ــ حق با توئه پيتر ولي نه همش! ديدي كه ملكه چي گفته بود؟گفته بود امپراطور خاك رو زنداني كردن...بنظرت اين
تقصير ملكست؟؟تقصير ملكست كه وقت كم آورده؟تقصير اونه كه ما هنوز نتونستيم اطالعاتي پيدا كنيم؟پيتر ما االن
حدود سه هفته اينجاييم ولي كاري نكرديم.اينا تقصير ملكن؟؟
سرشو انداخت پايين و چيزي نگفت...روبه مارتين گفتم:
ــ به جاي اينكه باهم دعوا كنيد بايد نقشه بكشيد....منكه فردا از اينجا ميرم و كارمو شروع ميكنم.الكسم كه كارارو داره
رديف ميكنه پس بيخود عصباني نشو....ميشه مشكالتو بدون دادو هوار هم حل كرد.
پيتر:
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ــ آرتيميس...
بشه نگاه كردمو گفتم:
ــ چيه پيت؟
سرشو انداخت پايين و گفت:
ــ متاسفم.
زدم به شونشو گفتم:
ــ خيلي خب..اوووو چه غمگين شده!
پيتر:
ــ باز من دلم برات سوخت تو پررو شدي؟
لبخندي بهش زدمو گفتم:
ــ استادمي.
وبعد به طرف اتاقم رفتم.
داخل شدمو درو بستم .يهو پنجره باز شدو گلوريا اومد داخل.روي تخت نشستمو گفتم:
ــ كجا بودي؟
گلوريا:
ــ پيش الكس...داره مياد...
گفتم:
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ــ واقعاً؟ تونست كاري بكنه؟
لبخندي زدو گفت:
ــ آره..دوروز ديگه مارتين و پيتر باهم ميرند به ارتش.
گفتم:
ـ چه زود!
گلوريا:
ــ اون كارشو خوب بلده....
روي تخت دراز كشيدم...تمام بدنم كوفته و خسته بود....دلم يه خواب يه روزه ميخواست...عين كسي بودم كه دوشب رو
بي وقفه راه رفته و نخوابيده..چشمام روي هم رفت.گلوريا:
ــ خسته اي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره،دلم يه خواب حسابي ميخواد....روي تخت خودم..
گلوريا:
ــ خب تو االن كه روي تخت خودتي.
گفتم:
ــ روي تختي كه توي زمين بود..اون تخت من بود!
گلوريا:
Page 521

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ خيلي دوست داري برگردي؟
چشمامو باز كردم....دلم ميخواست برگردم؟واقعاً ميخواستم برگردم؟پس پيتر ومارتين وبقيه چي؟گلوريا:
ــ نگفتي ميخواي برگردي؟
گفتم:
ــخودمم نميونم.....
گلوريا:
ــ يعني چي نميدوني؟
گفتم:
ــ از طرفي توي زمين بودم و از طرفي هم االن دوماه هست كه اينجام....دوستاي جديدي پيدا كردم...خاطره هاي زيادي
برام رقم خوردن كه به راحتي نميشه فراموششون كرد...نميدونم...زمين يا اين دنيا پر از ابهام و راز؟
گلوريا:
ــ حتماً برات سخته....زميني هايي رو ديده بودم كه به زور اومدن...ولي بيشترشون توي اين دنيا موندن...تصميم باتوئه!
ميخواي برو ولي بدون ما اينجا شخصي به اسم آرتيميس جكسون رو هيچ وقت فراموش نميكنيم.
آهي كشيدم...اي كاش پام به اين سرزمين نميرسيد....اي كاش آتريس منو به اينجا نمياورد...
گلوريا:
ــ تقصير آتريس نيست.
متعجب گفتم:
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ــ تو از كجا فهميدي به چي فكر ميكنم؟
گلوريا خنديدو گفت:
ــ خب زيادي بلند فكر كردي..
خنديدم...روبه گلوريا گفتم:
ــ مبارزمو ديدي؟
گلوريا:
ــ اره ،عالي بودي...ولي چرا وقتي داشتي با آدرينا مبازه ميكردي يهو انگار نيرو از دست دادي؟
چرا؟به خاطر اينكه اميدمو از دست دادم....به خاطر اينكه تو ميدون مبارزه ديگه اي هم بودم....به خاطر اينكه بايد اول
تاريكي رو شكست ميدادم....ولي گفتم:
ــ بهتره جواب ندم...
گلوريا:
ــ ميل خودته ،فكر كنم مهم بوده...ولي خيلي خوب تونستي سيدني رو شكست بدي.
گفتم:
ــ آره ،وقتي اون اسكارلت رو كشت ،دلم ميخواست سر به تنش نباشه.
سرشو تكون داد.خميازه خسته اي كشيدم كه گلوريا گفت:
ــ بهتره من برم توي گردنبند...
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سرمو تكون دادمو با چشماي خمارم ب*و*س*ه اي روي حالل گردنبند زدم...گلوريا محو شد.ديگه گلوريايي توي اتاق
نبود..باد از بيرون به داخل اتاق ميومد و باعث خنكي من ميشد.سرمو روي بالش گذاشتم....كم كم خواب منو توي
آغوشش گرفت و من به خواب عميقي فرو رفتم...خوابي كه بازم رويايي نداشت!

****
آخرين نگاهمو انداختم.آهي كشيدم....دوباره بايد ترك ميكردم...با دقت به دشت نگاه ميكردم.دشتي كه باعث ارامشم
ميشد.صداي گلوريا رو شنيدم:
ــ آرتيميس نميخواي بري؟
سرمو تكون دادم.دوباره سرمو باال آوردمو به چهره هرسه شون نگاه كردم.مارتين....پيتر....والكس! نگاهم روي الكس
ثابت موند.لبخند تلخي رو لبم اومد.آه الكس...دلم براي دعواهات تنگ ميشه....دلم براي مهربوني هاي عجيبت هم تنگ
ميشه...
به پيتر نگاه كردم...تو هم همينطوري پيت...پسره شيطون!
پيتر:
ــ تموم شد؟!
گفتم:
ــچي؟
پيتر:
ــ آناليز كردن ما!
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لبخندي زدمو گفتم:
ــ ميخوام چهرتون تا ابد توي ذهنم باشه.
پيتر:
ــ اوووو...نميخواي بميري كه!
مارتين:
ــ پيييييتر!!!
پيتر:
ــ خب دارم راست ميگم ديگه..
مارتين روبه روي پيتر ايستاد و شروع كرد به حرف زدن باهاش...دوباره داشتن باهم كل كل ميكردن...دلم براي كل
كالشون هم تنگ ميشه! دستي روي شونم نشست.به صاحب دست نگاه كردم.چشمام با دوتا گوي سياه گره خورد....
توي اون گوي خيلي چيزا بود....غم....نگراني....و....واون حس عجيب و ترسناكي براي من كه هنوز هم موفق به كشفش
نبودم.الكس:
ــ هنوزم دير نشده ،ميتوني با ما به ارتش بياي.
دوباره بحث تكراري.گفتم:
ــ ولي ما حرفامون رو زديم..و من هم تصميممو گرفتم.
آهي سوزناك كشيد.به مارتين و پيتر نگاه كردم ،هنوزم داشتن باهم كل كل ميكردن و حواسشون به هيچ كس نبود....
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يهو توي آغوشي گرم فرو رفتم...انگار دستو پام فلج شده بودم..يكي با تمام قدرت داشت توي اغوش گرمش لهم
ميكرد.سرمو باال آوردم كه باديدنش جا خودم!! الكس؟! همون مرد مغرور؟؟سعي كردم از آغوشش بيرون بيام ولي
نشد...ناچار گفتم:
ــ ميشه ولم كني؟دارم له ميشم!
ولم كرد و بدن حرفي به طرف كلبه رفت.مارتين و پيتر كه تازه دست از دعوا كشيده بودن با حالت گيجي بهم نگاه كردن
و گفتن:
ــ چي شد؟
خنده تلخي كردمو گفتم:
ــ چيزي نيست...شما نمياين؟مثالً ميخوام برما!!
پيترو مارتين خنديدن و اومدن به سمتم..تو آغوش همشون فرو رفتم....ولي آغوش الكس يه حس عجيبي به همراه
داشت.حس دوست داشتني و بلعكس وحشتناكي براي من!
سوار مشكي شدم.پيتر با صداي بغض داري گفت:
ــ به ما سربزني هااا!!!تو نيستي من با كي كل كل كنم؟؟
مارتين :
ــ خب بامن...من به جاي آرتيميس.
پيتر:
ــ نه تو همون اول دست به شمشير ميشي.
خنديدم و گفتم:
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ــخب بچه ها من ديگه برم....خدافظ دوستاي خوبم.
غم عجيبي روي دلم نشست...دلم براي همشون تنگ ميشد.عجيب بود كه من اينقدر احساساتي ميشدم!دستي براي
مارتين و پيتر تكون دادم.زير گوش مشكي درحالي كه نگاه آخرمو به كلبه ميانداختم گفتم:
ــ برو به سمت قصر....وقت رفتنه.
شيهه اي كشيدو پشت به بقيه شروع به دويدن كرد..صداي فرياد پيتر و شنيدم:
ــاگه بهمون سر نزني ميكشمتاااا....
لبخندي روي لبم اومد.دلم براي دوونگياش تنگ ميشد.داخل گلزار شديم...باد دوباره داشت با موهام ميرقصيد.آخرين
باري بود كه ميتونستم اين آرامشو داشته باشم.چشمامو بستمو با تمام وجودم نفس كشيدم....صداي نفس هامو
ميشنيدم...
نفس هاي عميق و پر از آرامش.يه دستمو پايين آوردمو روي سر گل ها كشيدم...حس كردنشون هم زيبا بود!
از دشت گل خارج شديم و داخل جنگل شديم.مشكي با تمام توانش ميدويد و صداي برخورد سمش با زمين ،توي جنگل
ميپيچيد.بوي خاك توي دماغم پيچيد.موهام توي هوا وحشيانه ميچرخيد و ميرقصيد.....
گفتم:
ــ مشكي بايست.
سرعتشو كم كردو ايستاد.به شهر عجيب روبه روم نگاه كردم.با ورودم ديگه نميتونستم به بيرون از قصر بيام.....دودلي
بدي داشتم.دستام مشت شدن.من به خاطر هيچ و پوچ مبارزه نكردم.با اين فكر محكم گفتم:
ــ مشكي حركت كن.
شروع به دويدن كرد منتها با سرعت معمولي.داخل شهر شديم.بازم مردم منو با دستشون نشونم ميدادن.تازه يه روز از
روز مسابقه گذشته بود! هر لحظه به قصر سنگي روبه روم نزديك تر ميشديم...قلبم تند تر ميزد.توي اين قصر هم جك
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بود...هم......هم اون نفرين شده!مايك!دستام مشت شد.حاال ديگه به دروازه سنگي و اهني ورودي قصر رسيده
بوديم.همينكه به دروازه رسيديم گفتم:
ــ مشكي صبر كن.
سرجاش ايستاد.يهو يه شيطان جلومون ظاهر شد و گفت:
ــ كي هستي؟
گفتم:
ــ من محافظ شخصي شاهزاده خانوم سوزانم.براي شروع كارم اومدم.
صداي منفورش توي گوشم پيچيد:
ــ نشانت؟
اوه نشان!!! از توي كولم درش اوردم و جلوي شيطان گرفتمش.از دستم گرفت و بررسيش كرد.بعد داد دستمو به نشونه
احترام برام خم شدو گفت:
ــ خوش آمديد...داخل محوطه منتظر باشيد تا كسي رو براي آشنايي با قصر براتون بفرستم.
سرمو تكون دادم.نرده هاي اهني بلند باال رفت و ما داخل قصر شديم.به داخل قصر نگاه كردم.پر بود از گل هاي نارنجي
كه توي دشت بود.انگار فقط همين يه گل بود!!يه مشعل خيلي خيلي خيلي بزرگ هم كه انگار مجسمه بود وسط بودو ازش
آتيش بزرگي بيرون ميزد.روي ديواراي سنگي هم مشعل بود ولي روشن نبودن.همون قصري بود كه مارتا بهم نشون داده
بود.
از مشكي پياده شدم و گفتم:
ــ همينجا ميمونيم.
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مشكي پاشو به زمين كوبيد.منظورشو فهميدمو گفتم:
ــ نه مشكي االن نه....
دوباره پاشو كوبيد.پوفي كشيدمو گفتم:
ــاالن كه نميشه رفت گردش؟بزار يه روز خوب باهم ميريم گردش چطوره؟؟
سرشو تكون داد.نفسي از روي راحتي كشيدم.خوشبختانه قبول كرد وگرنه تا خود صبح فردا پاپيچم ميشد.روي سكو
نشستم.كولمو هم روي سكو گذاشتمو تكيمو به ستون دادم.صداي چند نفرو شنيدم.يه صدا خيلي برام اشنا بود!!حتماً
همونيه كه قرار بود بياد پيشم....صدا هر لحظه نزديك تر ميشد.
ــ بله قربان.....بنظرم بايد اول به سرزمين جنيان حمله كنيم.
وبعد صداي شخص اشنا:
ــ نه مايكل! اونا ضعيفن و قدرتي ندارن!ما دنبال قدرتيم بايد به سرزمين ارواح حمله كنيم.
به ذهنم فشار آوردم.اين صداي چرا اينقدر برام منفور بود؟؟؟چشمام درشت شد!سريع پشت ستون قايم شدم.لعنتي
خودش بود!مايك!لعنت بهت كه همه جا هستي!چون ستون بزرگ بود ميتونستم راحت پنهان بشم.مايك و يه مرد ديگه به
طرف من ميومدن....مايكل:
ــ حق با شماست!
خنده نحسش توي گوشم پيچيد:
ــ اوه راستي چه خبر از امپراطور خاك؟ تونستين راضيش كنين كه با ما متحد بشه؟
مايكل:
ــ نه ،خيلي سرسخته!!
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لبخند خبيثانه اي رو لب مايك جا خوش كردو گفت:
ــ خيلي زود همه الهه ها و امپراطور هارو زنداني ميكنم و همشون رو نابود ميكنم!!
مايكل:
ــ بله عاليجناب!
مايك:
ــ تا اونروز منتظر اون دختر هستم!
مايكل:
ــكدوم دختر؟
مايك اخمي كردو گفت:
ــ يه دشمن!به كسي مربوط نيست.
پوزخندي زدم.هه! خيلي خوب ميدونست باهم دشمنيم!از جلوم رد شدن.نفس حبس شدمو ازاد كردم.به اطراف نگاه
كردمو به طرف سكو رفتمو روش نشستمو كولمو توي دستم گرفتم.دستمو زير چونم گذاشتم و به قصر نگاه كردم .برج ها
ديدباني بلند و سنگي داشت!درست مثل فيلم رابين هودو شياطيني كه نگهباني ميدادن .صداي يك منو از جا پروند:
ــ آرتيميس تويي؟
از جام بلند شدمو به پشت سرم نگاه كردم.چشمم به يه پسر جوون افتاد.با تعجب به چشماي قرمزش زل زدمو گفتم:
ــ آ..آره خودمم!
لبخندي زدو دستشو جلو آوردو گفت:
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ـ منم آلوين هستم!راهنمات.
يه تاي ابرومو باال انداختمو به دستش نگاه كردم.با ترديد دستمو توي دستش گذاشتم.رعشه اي به تنم افتاد.چه داغ بود!
با تعجب بهم گفت:
ــ شما زمينيا سردين با فقط تو؟
اخمي كردمو دستمو از دستش بيرون آوردمو گفتم:
ــ قرار بود جايي رو نشونم بدي؟
فهميد بحث و عوض كردم.لبخندي زدو گفت:
ــ آره ،دنبالم بيا اول بايد تمام محوطه قصر رو ياد بگيري.
كولمو روي دوشم گذاشتمو گفتم:
ــ بريم.
پشتش شروع كردم به راه رفتن.رسديدم به يه مكان بزرگ.پر از مجسمه هاي طاليي و نقره اي.مجسمه اژدها و اتش و
ببر و خيلي چيزاي ديگه.واقعاً زيبا بودن! آلوين:
ــ خب اينجا مكان اصليه قصر.اون جاهم كتابخونه است.ميتوني هم از اينجا بياي ميتوني از داخل راهرو هاي قصر هم
بياي.من بهت راهرو هارو پيشنهاد ميكنم.

مكان با شكوهي بود.برام عجيب بود شياطين به شكوه و عظمت توجه كنن.واقعاً عجيبن!!!! دوباره رفتيم يه مكان
ديگه.يكمي كوچيك تر بود.بو هاي عجيبي كه دماغم ميرسيد.چشمامو با لذت بستم....بوي غذاست! آلوين خنديو گفت:
ــ درست حدس زدي اينجا اشپز خونست.افرادي كه تا درجه سه هستن ميتونن بيان اينجا.
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يهو از دهنم پريد:
ــ مرغم ميدن؟
چشمام درشت شد!اين چي بود گفتم؟باز به ياد خاطرات مرغ با آتريس افتادم.الوين زد زير خنده و گفت:
ــ آره مرغاش خيلي خوشمزست!
از خنديدنش خندم گفت.اولين جووني بود كه توي قصر ديده بودم.بعد اينكه خندش تموم شد گفت:
ــ بيا بايد يه جاي ديگه رو هم بهت نشون بدم.
گفتم:
ـ كجا؟؟
الوين با يه حالت با مزه اي گفت:
ــ يه جاي وحستناك!!!
سوالي نگاش كردم كه خنديدو گفت:
ــ بيا ميفهمي ديگه!
سرمو تكون دادمو همراش رفتم.دوباره رسديدم به يه مكان ديگه.اينجا ديگه كجا بود؟صداي دادو فرياد هاي
گوشخراشي از همه جا ميومد .التماس ها و فرياد هايي كه ميومد دل هر كسي رو ميلرزوند.گفتم:
ــاينجا زندانه؟
بشكني زدو گفت:
ــ آفرين درست حدس زدي.
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گفتم:
ــ دارن شكنجه ميكنن؟
گفت:
ــ آره....اينجا افراد بي گ*ن*ا*ه زيادي شكنجه ميشن.
با تعجب بهش نگاه كردم كه گفت:
ــ چيه؟چرا اينجوري نگام ميكني؟
گفتم:
ــ ببينم تو هم دلت شكنجه ميخواد؟
لبخندي زدو گفت:
ــ من و از اينا جدا كن.من عين اينا بي رحم نيستم!
خواستم حرف بزنم كه يه مرد قوي هيكل عجيب از در اهني بيرون اومد.دستش يه شالق بلند بود .نيم تنه اي برهنه
داشت و صورتشو با يه ماسك بلند و سياه پوشونده بود.روي تنش هم خوني بود.سرمو پايين انداختم.
تا به حال يه جالد از نزديك نديده بودم!!
گفتم:
ــ جالد بود؟
الوين:
ــ اره...بيا از اينجا بريم.
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سرمو تكون دادم.بوي خون توي دماغم پيچيد.از زندان خارج شديم و برگشتيم به همون جاي اول.الوين:
ــ حاال ميريم داخل قصر تا جاهايي رو كه بهت مربوطه رو نشون بدم.
دستمو توي جيب شلوارم فرو بردم.باد گرمي به گونم خورد.روبه روي در بزرگ و طاليي قصر ايستاديم.مثل اينكه در
ورودي بود! در خودش باز شد....
به معناي واقعي كلمه هنگ كردم!!!! با بهت قدمي جلو گذاشتمو داخل شدم.الوين از ديدن چهره من خنديد و گفت:
ــ چرا اينقدر تعجب كردي؟
بدون توجه بهش قدمامو سريع تر كردمو داخل شدم.با دهن باز به اطراف نگاه ميكردم.قصري بزرگ و با فرش قرمزي
كه روي زمين انداخته شده بود.پرچم هاي بزرگ قرمزي كه روي ديوار زده شده بود و مجسه هاي بزرگ و كوچيكي كه
همه جا بود و پنجره هاي بزرگ و پرده هاي از جنس ابريشمو قرمز رنگ!
بايد اعتراف كنم مايك قصر زيبايي داشت!! الوين:
ــ تموم شد؟
از بهت در اومدمو با گيجي گفتم:
ــ ها؟
الوين خنديدو دستمو گرفت و منو همراه خودش به اين طرفو اون طرف ميبرد.از راه رو هاي زيبايي رد ميشديم.به يه
راهروي بزرگ رسيديم.روبه روي يه در قرمز رنگ ايستاد و گفت:
ــ اينجا اتاق شاهزاده خانوم سوزانه.
وبعد روبه روي در بعديش ايستاد و گفت:
ــ اينجا هم اتاق شاهزاده خانوم جازمين هستش.
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وبعد منو به اخر راهرو برد.وارد يه راهرو ديگه شديم كه به يه در چوبي بزرگ رسديدم.الوين:
ــاينجا هم كتابخونه است.
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ اتاق من كجاست؟
الوين:
ــ اتاق تو كنار يه برجه.
بعد از پله ها باال رفتيم.يه در بيشتر نبود.يه در سياه رنگ.الوين درو باز كردو گفت:
ــ برو داخل.
پامو داخل گذاشتم.بازم هنگ كردم.اتاق شاهانه اي بود!!! به تخت سلطنتي طاليي و يه پنجره كه حتي از قد من هم بلند
تر بود.به در داخل داشت.
پرده هاي ساتن قرمز رنگ.ميزطوالت بزرگ كه همه چيز داشت.يه در ديگه هم بود.يه كمد بزرگ و چوبي و قفسه هاي
خالي كتاب.سرمو با رضايت تكون دادمو گفتم:
ــ اون دوتا در چين؟
الوين:
ــ ميتونم بيام تو اتاقت؟
لبخندي زدم.يه پيتر ديگه.گفتم:
ــ آره بيا.اومد داخل و به طرف در قرمز رنگ رفتمو بازش كرد.باد سردي به صورتم خورد.الوين:
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ــ بيا اينجا.
رفتم جلو.درو باز كردم.دهنم باز مونده بود.عجب ارتفاعي داشت! درست باال برج مراقبت بودم.يه برج سنگي.داخل برج
شدم.از باال همه چي معلوم بود حتي شهر.الوين:
ــ اون درم مربوط به حمام و دستشوي هستش.
سرمو تكون دادمو وارد اتاق شدم .روي تخت نشستم كه الوين گفت:
ــ نظرت چيه؟
گفتم:
ــ خيلي شاهانست!
الوين:
ــ شايد عجيب باشه ولي پادشاه خيلي به اين چيزا اهميت ميدن.
منظورش مايك بود؟براي منم عجيبه.
الوين رفت كنار قفسه كتاب و گفت:
ــ برات كتاب دارم.اولين كتاب رو من بهت ميدم.
از جام بلند شدمو گفتم:
ــ چه كتابي؟؟
لبخند زيبايي زدو گفت:
ــ سوكا موكا سيا نوكسا.
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چشمام درشت شد.چي داشت ميگفت؟؟يهو يه كتاب بنفش روي دستاش ظاهر شد .ديگه چشمام بزرگتر از اين
نميشد.گفتم:
ــ ج..جادو؟
الوين:
ــ اين جاودو نيست ،يكي از قدرت هاي افراديه كه مقام بااليي دارن.
چشمامو دوبار بازو بسته كردم و گفتم:
ــ اون كتاب چيه؟
الوين نگاهي به كتا انداخت و گذاشتش توي قفسه و گفت:
ــ خودت بخونش.....من ديگه بايد برم.
اومد جلو دستشو جلو اوردو گفت:
ــ خوش حال ميشم به عنوان يه دوست روم حساب كني.
مردد نگاش كردم....دوست؟با كسي كه توي قصر بود؟كار درستيه؟الوين كه ترديدمو ديد دستشو انداخت پايينو با لبخند
گفت:
ــ پس به عنوان يه راهنما...هوم؟
گفتم:
ــ حتماً.
وبعد از اتاق بيرون رفت.
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صداي در منو به خودم آورد.روي تخت نشستم....حاال اينجام.كجا بودم و كجا هستم! اولين بار كه اومدم يه اسير بودم
ولي االن....االن يه جاسوسم!چه سرنوشت عجيبي!كولمو در اوردمو روي تخت دراز كشيدم....بايد به قصر مايك افرين
گفت.دستمو زير سرم گذاشتمو به سقف قرمز رنگ خيره شدم....عجيب تخت نرمي بود!ادم دلش ميخواست تا اخر روش
بمونه.واقعاً تخت دوست داشتنيه!چرخيدمو از توي كيفم نقشه رو بيرون آوردمو روي بالش از جنس ساتن قرمز گذاشتم.
دستمو زير چونم گذاشتم و به نقشه نگاه كردم.نقشه قصر بود كه بهم داده بودن.چشم روي يه نقطه ثابت شد.
اتاق شخصي امپراطور! اتاق مايك! چقدر خوب ميشد اگه ميتونستم بكشمش! دوباره اون حس عجيب.سرمو به اطراف
تكون دادم تا افكار مزاحم از سرم بپرن بيرون.روي تخت نشستمو نقشه رو توي جاي امني گذاشتم.دلم يه حموم
ميخواست و يه خواااااب عميـــــــــــــق!! ديشب بيدار بودم براي همين خيلي خستم.خيلي! تا خواستم دراز بكشم
در باز شدو يه شيطان اومد داخل.نشستمو گفتم:
ــ چيه؟
تعظيمي كردو گفت:
ــ براتون برنامه هاتون رو آوردم.
وبعد اومد جلو برگه كلفتي رو بهم داد.تعظيمي كردو رفت.همينكه رفت گفتم:
ــ اميدوارم نابودشي!
وبعد برگه لوله شده رو باز كردم.ساعت هايي كه بايد كار ميكردم توش بود.از شيش صبح تا دو شب! به پايين ترش
نگاه كردم.نفس راحتي كشيدم.امروزو بهم مرخصي داده بودن.برگه رو رها كردمو خودم روي تخت ولو شدم.دستا و
پاهامو از هم باز كردم.طولي نكشيد كه خوابم برد....
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تنم عرق كرده بود.از خواب پريدم.گلوم ميسوخت.دستمو روي گلوم گذاشتم و آب دهنمو قورت دادم.خواب بدي
بود!خيلي خيلي بد!!!!!!!!!!!! هيچ دلم نميخواست دوباره بهش فكر كنم !...از روي تخت بلند شدم.كالفه دستي توي موهام
كشيدم .به بيرون نگاه كردم.شب شده بود! به طرف پنجره بزرگ رفتم و سرمو ازش بيرون آوردم.بادي كه به صورتم
ميخورد باعث كم شدن التهاب درونم ميشد.چشمامو بستم و نفس هاي عميقي كشيدم.يهو دلم هواي مادرم رو
كرد....دلم اغوش گرم ميخواست.اغوشي كه فقط يه بار خاله بهم داده بودتش...دلم ميخواست مادرم بود و بغلم ميكرد و
موهامو نوازش ميكرد...آهي كشيدمو برگشتم به داخل اتاق.همينكه روي تخت نشستم در باز شدو يه خدمتكار دختر اومد
داخل.سيني غذايي دستش بود.گفت:
ــ سالم ،اسم من جيناست ،براتون غذا آوردم.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ ممنون جينا بزارش اونجا.
با تعجب نگام كرد .گفتم:
ــ چرا تعجب كردي؟
هول شدو گفت:
ــ ه..هيچي.
وبعد سيني رو روي ميز گذاشت.
خواست تعظيم كنه كه گفتم:
ــ نميخواد خم شي.
چشماش درشت تر شد.قيافه بامزه اي گرفته بود.با بهت گفت:
ــ چرا؟؟ولي بايد...
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حرفشو قطع كردمو گفتم:
ــاگه ميخواي مجازات نشي نبايد تعظيم كني!مفهوم شد؟
با تعجب نگام كرد و بابهت رفت.همينكه رفت زدم زير خنده....دستمو روي شكمم گذاشته بومدمو داشتم
ميخنديدم...قيافش خيلي خنده دار شده بود.يهو دوباره در باز شد.اينبار الوين بود.خيلي هول بود!الوين:
ــ آرتيميس...
گفتم:
ــ چيه؟؟
آب دهنشو قورت دادو گفت:
ــ چيزه....ميتوني بياي؟
متعجب گفتم:
ــكجا؟
الوين اومد داخل روي تختم نشست و گفت:
ــ ببين قضيه خيلي مفصلي داره!
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ گند زدي؟
چشماش درشت شد.گفت:
ــ تو از كجا فهميدي؟
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تو دلم گفتم هر وقت پيتر خرابكاري ميكرد اينجوري ميشد ولي گفتم:
ــ هيچي...بگو چي ميخواي؟
اب دهنشو قورت دادو گفت:
ــ توي روز مسابقه همون روزي كه داشتي ميجگيدي مبارزتو ديدم...خيلي عالي بودي...امروز فرمانده ازم يه شخصي
حرفه اي براي اموزش به افراد و معاون خودش خواست....
حرفشو قطع كرد...گفتم:
ــ چي؟ چيشد؟
الوين:
ــ ارتيميس ببخشيد....من...من اشتباهي از دهنم پريد و گفتم آرتيميس جكسون براي اينكار خوبه...اولش به اينكه دختر
بودي مخالفت كرد ولي وقتي گفتم كه محافظ مخصوص شاهزاده خانومي چيزي نگفت...آرتيميس ميتوني بري اونجا و به
سربازا اموزش بدي؟
چشمامو درشت كردم.چي داشت ميگفت؟؟با حرص گفتم:
ــ الوين!!! خودت بايد درستش كني.
با عجز گفت:
ــ آرتيميس!!
اخمي كردمو گفتم:
ــ اين اشتباه تو بود نه من.پس خودتم درستش كن.
الوين:
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ــ ازت خواهش ميكنم....
به فكر فرو رفتم....شايد از اين راه ميتونستم اطالعات بيشتري بدست بيارم....ولي خطر داره! اگه مايك منو ببينه
چي؟بايد فكر كنم! گفتم:
ــ موضوع مهميه...راجبش فكر ميكنم و بهت ميگم.
الوين ذوق زده گفت:
ــ خيلي خيلي ممنونم...كي بهم ميگي؟
گفتم:
ــ تا دو روز ديگه منتظر جوابم باش.
از جاش بلند شدو خوشحال از اتاق بيرون رفت.نفس راحتي كشيدم.همينكه از در بيرون رفت بلند شدمو درو قفل
كردم.بايد با تنها همراهم حرف ميزدم .گردنبند رو بوسيدم.دوباره گلوريا پيدا شد.روي تخت نشستم ولي اون ايستاده
بود.گفتم:
ــ نميشيني؟
گلوريا:
ــ نه راحتم...
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ اتاق قشنگيه!
گفتم:
ــاز مايك بعيده!
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گلوريا:
ــ اره اون معموالً روي قشنگي تاكييد نميكنه!
سرمو تكون دادم كه گلوريا گفت:
ــكالفه اي.
گفتم:
ــ درست حدس زدي.
گلوريا گفت:
ــبراي چي اينقدر كالفه اي؟
ماجرا رو براش تعريف كردم.يكم فكر كردو گفت:
ــ ميتونه هم برات سود داشته باشه هم خطر..خطرش اينه كه اگه ببينن جاسوسي خيلي برات بد ميشه!!
نه تنها گلوريا بلكه هيچ كس نميدونست من مايك و ديدم و باهم پيمان دشمني بستيم....هيچكس نميدونه خطر اصلي
مايكه نه ديده شدنم..گلوريا:
ــ رفتي تو فكرااا!!
دستمو توي موهام فرو كردمو گفتم:
ــ بايدم تو فكر باشم...
روي تخت دراز كشيدم كه گلوريا گفت:
ــ ميخواي بدوني االن پيتر و مارتين و الكس دارن چيكار ميكنن؟؟
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با تعجب گفتم:
ــ اره..ولي...
گلوريا:
ــ من ميتونم بهت نشون بدم.
دهنم باز مونده بود.اخه چجوري؟؟گلوريا خنديدو گفت:
ــ پس فقط نگاه كن!!
بعد بشكني زد كه تصوير پيتر به طور معلق توي اتاق موند .سيخ سر جام نشستم با تعحب نزديك شدم...اين امكان
نداره!! تصوير شروع به حركت كرد.صداي پيتر در اومد:
ــ آه...اي كاش آرتيميس بود!!
با تعجب به گلوريا نگاه كردم كه گفت:
ــ فقط نگاه كن..
پيتر رفت سمت مارتين.مارتينم انگار خوابيده بود.پيتر با لحني كه شيطنت توش بود گفت:
ــ حاال كه آرتيميس نيست چرا مارتين نه؟؟
خندم گرفت.رفت پيش مارتين.شمشيرو از غالف در آورد.گذاشت زير گردن مارتين و يهو داد زد:
ــ باشو مارتين!! چطور ميتوني در مقابل فرماندت بخوابي؟؟
يهو مارتين بلند شدو سالم نظامي داد...دستمو گذاشتم روي شكمم و بلند بلند خنديدم.گلوريا هم سرخ شده بود.پيتر زد
زير خنده و گفت:
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ــ آزادي..
خندم شدت گرفت.مارتين كه تازه به خودش اومده بود شمشيرو گرفت و چندتا ضربه به پيتر زد.اخرشم روي مبل
نشست و گفت:
ــ نخند بي مزه...
پيتر بيشتر خنديد.مارتينم خندش گرفته بود.پيتر اداي مارتيو در اورد كه من دوباره خنديدم...ميون خنده هام سرفه هم
ميكردم..واقعاً اوضاع خنده داري بود.تصوير محو شد و ناپديد شد.عجب فيلم خنده داري بود! گلوريا با خنده گفت:
ــ ديدي؟
گفتم:
ــ آره..ممنون خيلي وقت بود اينجوري نخنديده بودم...
گلوريا لبخندي زدو گفت:
ــ اين پيترم هميشه در حال شيطنته.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ وقتي توي كلبه بودم هميشه من پيترو اذيت ميكردم اونم من...چقدر ميخنديديم!!
گلوريا:
ــ آره يه بار شاهد بودم دعواتونو!
خنديدمو گفتم:
ــاون روز واقعاً عجيب بود.
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گلوريا:
ــ اي كاش بازم بتونم به دنياي واقعي برگردم..
به چشماي پر از حسرتش زل زدمو گفتم:
ــ مطمئن باش بر ميگردي...گاهي اوقات بهت حسوديم ميشه.
گلوريا:
ــ من كجام حسادت داره؟
گفتم:
ــتو هرجا بخواي ميري...ههيچ نگراني هم نداري...ازاد ازاد....رهاي رهااااااا!!! روح بودن بايد چيز جالبي باشه.
گلوريا:
ــ اصالً فكرشو هم نكن! حاظرم هيچ كدوم از اينا رو نداشته بودم ولي يه انسان بودم نه يه روح!!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ توي زمين همه از روح ميترسن!
گلوريا:
ــواقعاً؟
سرمو تكون دادم كه گفت:
ــ ولي اينجا نه...كسي از روح نميترسه ،بيشتر متعجب ميشن.
گفتم:
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ــ توي زمين همه از ارواح و روح و جن و خيلي از چيزاي ديگه ميترسن...
گلوريا:
ـ يه سوال ازت دارم.
گفتم:
ــ بپرس.
گلوريا:
ــاز اينكه اينجايي راضي؟
توي فكر رفتم.راضيم؟
قاطع گفتم:
ـ آره...توي اين دنيا كار هاي مفيد زيادي انجام دادم كه توي زمين حتي بهشون فكر هم نميكردم.
گلوريا لبخندي زدو گفت:
ــ پس يعني اينجا ميموني؟
متاسفم كه نا اميدت ميكنم گلوريا!
ــ اينجا كار هاي مفيد زيادي كردم ولي دليل بر اين نيست كه تا ابد توي اين سرزمين كه متعلق به من نيست باشم.
چهرش گرفته شد.سري تكون دادو گفت:
ــ حق با توئه! من خيلي خودخواهم...برات آرزوي موفقيت ميكنم.
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لبخند دلگرم كننده اي بهش زدم و روي تخت دراز كشيدم.گلوريا بدون توجه به من از اتاق بيرون رفت.ياد اين فيلما
افتادم.االن اينجا يه چيزي شبيه به يه روح سرگردان بود!!
ذهنم به طرف كار هاي پيتر رفت.لبخند بزرگي كل صورتمو پوشوند.هميشه از دست كاراش ميخنديدم...حتي االن كه
پيشش نيستم و اينو مديون گلوريام.
با به ياد افتادن پيشنهاد الوين لبخند از روي لبام محوشد.اخمامو تو هم كردمو به پيشنهادش فكر كردم...اگه مايك نبود
كارم خيلي راحت تر ميشد!خيـــلي! ولي خب هر كاري سختي داره.سختي كار منم يه غول وحشت به اسم مايكه! منفور
ترين شخص توي زندگيم!عجيب بود! نميدونستم اين همه حس تنفر از كجا سرچشمه ميگيره؟انگار باهاش كينه ديرينه
دارم ولي چه كينه اي رو خودمم نميدونم!!
شايد بتونم براي راحت تر شدن كارم نقاب بزنم..بشكني زدم!
ــ خودشههه!! اينطوري مايكم نميفهمه!
لبخندي زدم.يادم باشه به الوين بگم جوابمو.همينكه چشمامو با ارامش بستم چند تقه به در وارد شد وجينا اومد
داخل.تعظيم نكرد...معلومه حرف ادمو گوش ميده! چشمامو باز كردمو تلخ گفتم:
ــ باز چيه؟
جينا:
ــ شاهزاده خانوم ميخوان با شما مالقات كنن.
اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــ شاهزاده سوزان؟
رنگ از روش پريد و گفت:
ــ خير..شاهزاده جازمين.
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اه! بايد با خود مايك مالقات كنم...با دختر نفرت انگيزش!!!چطور اينقدر بهم شباهت دارن؟روي تخت نشستمو گفتم:
ــ باشه..فقط بيرون باش باهام تا اونجا بيا.
جينا سري تكون دادو بيرون رفت.پوفي كشيدمو با خودم گفتم:
ــ لعنت به اين دختر و پدر!
از روي تخت با غرغر بلند شدم.دستي به لباسم كشيدم.به خودم توي اينه نگاه كردم.با چشماي سياه و زيبا و ترسناك
خودم كنار اومده بودم.تنها چيزي كه توي چهرم تغيير كرده بود رنگ و حس چشمام بود بقيه اجزاي صورتم همون
شكلي بودن و اين براي من خيييلي عجيبه!!!شونه اي باال انداختمو از اتاق بيرون اومدم كه جينا رو ديدم.گفتم:
ــ تو جلو راه برو من پشتت راه ميام.
جينا:
ــ بله.
وبعد جلو تر از من به سمت اتاق جازمين حركت كرديم.
روبه روي در اتاق جازمين ايستاد و با من و من گفت:
ــ ش..شما بهتره..بـ...برين داخل.من همينجاام!
لبخندي به ترسش زدمو گفتم:
ــ چرا اينقدر ازش ميترسي؟
رنگش پريد.سرشو به گوشم نزديك كردو گفت:
ــ لطفاً آروم تر.اينجا پر از جاسوساي ايشون و فرمانروان..اگه اين حرف ها به گوششون برسه مجازات سختي داريم.
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پوزخندي زدمو سرمو تكون دادم.چند تقه به در زدم.صداي پر از غرور جازمين پرده گوشمو ازار داد:
ــ كي هستي؟
گفتم:
ــ محافظ شخصي شاهزاده خانوم سوزان.
جازمين:
ــ ميتوني بياي تو.
ميتوني بياي تو...انگار منتظر فرمان اونم.درو باز كردمو داخل شدم.درو پشت سرم بستم.به اتاق فوق العاده سلطنتيش
نگاه كردم.زيبا بود! به جازمين نگاه كردم .روي ميز آرايشش نشسته بود و داشت به موهاش نگين هاي زيبايي ميزد.به
سرتاپام نگاه كردو گفت:
ــاين چه وضع لباسته؟
دستمو مشت كردم...بايد اروم باشم...اگه از االن تند برم نميتونم به هدفم برسم.گفتم:
ــ من زمينيم براي همين اين لباسو پوشيدم.
پزوخندي حرص دراري زدو گفت:
ــ هه...زميني..شما زمينيا همتون بيچاره ايد.
خيلي جلوي خودمو گرفتم تا مشتمو به صورتش نزنم و اون نگين هاي زيبا رو توي چشمش فرو نكنم.به سختي گفتم:
ــ كاري داشتيد؟
گفت:
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ــ اره.بشين روي صندلي.
روي صندلي هاي از جنس ابريشم نشستم.همونطور كه داشت خودشو درست ميكرد گفت:
ــ مبارز خوبي هستي!
چيزي نگفتم كه ادامه داد:
ــ خيلي دوست داشتم محافظ من بشي.
جلوي پوزخندمو گرفتم.
جازمين:
ــ ولي بجاي تو اون دختره آدرينا شده محافظم...ولي خب حاال كه محافظم نشدي حداقل ميتوني جاسوسم باشي؟مگه
نه؟
متعجب بهش نگاه كردم كه گفت:
ــ اگه اينكارو كني از ثروت بي نيازت ميكنم.
دستمو مشت كردم و با صداي كنترل شده اي گفتم:
ــ چه كاري؟
لبخند مرموزي زدو گفت:
ــ مرگ يه نفر.
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــكي؟
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جازمين:
ــ سوزان!
خشكم زد!! اون چي گفت؟گفت خواهرشو بكشم؟با بهت گفتم:
ــ براي چي؟
اخمي كردو گفت:
ــاون جاي منو توي قصر تنگ كرده...تنها شاهزاده خانوم اين قصر منم فقط مــــــــــــن!
وبعد قهقهه بلندي سر داد.دستم داشت از خشم ميلرزيد.خشم بينهايتي توي وجودم سرازي بود.چجوري
ميتونه؟؟؟اون...اون لعنتي از مايكم بدتره!! از جام بلند شدم.با اخم گفت:
ــ كجا؟ منكه بهت دستو ندادم؟!
نگاه پر از تنفري بهش انداختمو گفتم:
ــ ميرم تا وظيفمو براي محافظت از شاهزاده سوازن انجام بدم.من از ايشون دستو رميگيرم نه شما!!!
وبعد به طرف در رفتم كه صداي فرياد جازمين توي اتاق پيچيد:
ــ تو چي گفتي گستاخ؟؟؟؟؟؟؟
ياد مارگاريت افتادم.اونم همينجوري بود.برگشتم طرفش و چشم تو چشمش شدم.گفتم:
ــ من بايد برم ،كار هاي مهمتري دارم!
با خشم گفت:
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ــخودت خواستي...تا به حال كسي رو حرف من حرف نزده بود!هم تو هم اون سوزان لعنتي رو نابود ميكنم!منتظر مرگ
باش ارتيميس جكسون!
جلوي خندمو گرفتم.چقدر دختر وپدر شبيه همن! حتي وعده هاشون! لبخند بد تر از هزارتا پوزخندي بهش زدمو بيرون
رفتم.صداي شكستن از اتاقش اومد.هه! دختره رواني! جينا با ترس اومد جلو گفت:
ــ چيشد؟چرا شاهزاده داد كشيدن؟
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ اخه يكي روي حرفش حرف زد...
با تعجب نگام كردوبدون توجه به اون به طرف اتاقم رفتم.از كنار اتاق سوزان رد شدم.بيچاره سوزان! هيچكسيو نداره
جزء جك.بايد مراقبش باشم.دلم نميخواد اون دختر مهربون به دست خواهر كينه ايش بميره.من نميزارم! در اتاقو باز
كردمو داخلش شدم.جينا رو صدا كردم.جينا:
ــ بله؟ش
گفتم:
ــ ساعت چنده؟
جينا:
ــ بعد از ظهر.
سرمو تكون داد و اجازه خروج بهش دادم.يادم باشه نابودي جازمين رو هم به ليست هدف هام اضافه كنم.خنده اي
كردم...با سرخوشي روي تخت دراز كشيدم.اميدوارم اونروز برسه كه نابودي هر دوتاشون رو ببينم در حالي كه غرق خون
هستن...چه چيزي لذت بخش تر از اين؟لبخند عميق تري زدم.عجيب بود چشمام زود گرم شدو خوابم برد....خوابي
عجيب!
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***
دوباره توي اون سياهي بودم...فرياد زدم:
ــ مارتا؟
صدام اكو شد.به اطراف نگاه كردم.خبري از مارتا نبود!دوباره فرياد زدم:
ــ مـارتـ..
دستي دور گلوم حلقه شد و با تموم قدرت فشار ميداد.پاهام از زمين جدا شد.با خس خس گفتم:
ــ و...ولم كن...
ولي فشار دستاشو بيشتر كرد...گلوم درد گرفته بود.نفسم باال نميومد.شروع كردم به دستو پازدن ولي بيفايده بود...فرياد
زدم:
ــ ولـــم كن...كسي اينجا نيــــست؟؟؟؟؟؟؟
فشار دست بيشتر شد.چشمام تار ميديد...نه نه من نبايد توي خوابم ميمردم!اينا فقط يه خوابه فقط يه خواب!بلند تر داد
زدم:
ــ فقط يه خوابــــــــــــــه!!!!!!!
صداي قهقهه وحشتناكي كنار گوشم شنيدم...كمي هوشيار شدم.چقدر اين قهقهه آشنا بود! چشمام داشت ميرفت روي
هم كه برگردونده شدم و چشمام قفل دو جفت چشم سياه و قرمز شد.چشمام از ترسو تعجب درشت شد.متعجب گفتم:
ــ م..مايك؟
پوزخندي زدو گفت:
ــ فكرشو نميكردي؟
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سعي كردم خودمو آزاد كنم.مايك:
ــ درد داره نه؟بكش...اينجوري دلم يكم خنك ميشه!
وفشار دستاشو بيشتر كرد.ديگه چشمام سياهي ميرفتودهنمو براي بلعيدن هوا باز كردم ولي هيچ هوايي حس
نكردم!دست و پا زدم.با دست بيجونم به بدن مايك زدم.دركمال تعجب مايك محو شدو شخص ديگه اي جايگزينش
شد! يه منفور ديگه! ديگه چشمام درشت تر از اين نميشد! دست هاي سفت تبديل شدن به دستهاي ظريف و زنونه.
اينبار چشمام توي دو جفت چشم پر از كينه و انتقام قفل شد.صداي نحس جازمين توي گوشم پيچيد:
ــ تووو تموم نقشه هامو بهم ريختي.......تو بايد بميــــــــري!
وفشار دستاشو بيتشر كرد.ديگه حتي خس خسم نميكردم.فاصله چنداني با مرگ نداشتم.درست تو يه قدميش بودم!
مثل اينكه لحظه مرگم فرا رسيده.....صبر كن! من يادم رفته كيم؟من ارتيميسم! به خودت بيا دختر تو كه انقدر ضعيف
نبودي؟نه من هنوزم همون دختر قويم! من هنوز آرتيميس جكسونم! من كسيم كه خيلي هارو به زمين زد!
نيروي عجيبي تو بدنم پخش شد.نيروي خيلي قوي....نيرويي كه منو ديوانه ميكرد..نيرويي كه عاشقش بودم!تاريكي! از
نوك پام تا باالي سرم پر از نيرو وقدرت بود..اونقدر كه ديگه دستاي جازمين و روي گردنم حس نميكردم چه برسه به
فشارش! دستمو باال آوردمو با يه حركت دستشو پيچوندم.فرياد بلندي كشيد كه توي فضا اكو شد.چند قدم عقب
رفتم.خشم عجيبي سرتا سر وجودمو گرفته بود.نميشد گفت خشم يه وسوسه...يه وسوسه دوست داشتني! وسوسه به
فراموشي! جازمين محو شد اينبار شخص منفور ديگه اي جاش و گرفت.پوزخندي به چشماي سردش زدمو گفتم:
ــ بازم تو؟ ببينم بازم دوست داري بجنگي؟ولي من اينبار مرگتو تضمين ميكنم آدرينا!
با تنفر گفت:
ــ خفه شو...حالم ازت بهم ميخوره....خودم نابودت ميكنم!
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وبعد فرياد كشان به طرفم دويد.تيزي چيزي رو حس كردم.سرماش تا عمق بدنم نفوذ كرد.لبخند عميقي روي لبم
نشست.به شمشير هافمن نگاه كردم كه روي كمرم بسته شده بود.اين كجا بود؟به آدرينا كه توي چند قدميم بود نگاه
كردم.شمشيرو تو يه حركت توي دستم گرفتم و با يه چرخش زيبا و حرفه اي شمشير و درست داخل قلبش فرو بردم.
بجاي اينكه ازش خون بياد يهو ناپديد شد.با تعجب به اطراف نگاه كردم.اين ديگه چه بازي بود؟شمشيرو توي غالف
گذاشتم كه بالفاصله اونم غيب شد.نكنه همه اينا يه توهم بوده؟
صداي دست زدن يكي توي فضا اكو ميشد.به پشت سر برگشتم.مارتا رو ديدم كه باهمون لباسا درحالي كه دست ميزدو
لبخند عميقي روي لبش بود به طرفم ميومد.دست به سينه بهش نگاه كردم.از دستش شاكي بودم!خيلي!
همينكه بهم رسيد گفت:
ــ كارت عالي بود آرتيميس جكسون!
گفتم:
ــ اين بازي چي بود؟
مارتا:
ــ يه تمرين براي تو!
گفتم:
ــ تمرين؟ كه چي بشه؟
مارتا:
ــ قدرتت سنجيده شه!
گيج نگاهش كردم.حتماً منظورش قدرت شمشير زنيم بود ولي براي چي؟ مارتا:
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ــ چه چيزي از اين تمرين فهميدي؟
اخمي كردمو گفتم:
ــ اينكه داشتم تا خود مرگ رو ميرفتم.
ماتا خنده اي كرد و بعد جدي گفت:
ــ اين تمرين براي اين بود كه بفهمي دشمنات چقدر ميتونن ترسناك و خطرناك باشن!مخصوصاً مايك كه ميتونه
غافگيرت كنه! توبايد مواظب خودت باشي...دشمنانت كم نيستن و كم ادميم نيستن! هركدومشون مهارت و قدرت
خودشون رو دارن و تو اينجا تنهايي.بدون هيچ كسي.
داشت درست ميگفت.همه حرفايي رو كه ميزد درست بود.مايك ،جازمين و آدرينا دشنمام بودن.ولي اينارو منم
ميدونستم.براي چي داره بهم ياداوري ميكنه؟پرسيدم:
ــ براي چي داري اينارو بهم ميگي؟
مارتا:
ــ تو ديگه توي قصر السا نيستي...تو توي سرزميني هستي كه پر از شياطين هستش و كوچيك ترين اشتباه باعث
نابوديت ميشه!
گفتم:
ــچرا داري اينارو برام مرور ميكني؟
مارتا:
ــ مرور يه سري از چيزها زيادم بد نيست!
وبعد پشت به من قدم برداشت و توي سياهي غيب شد.خواستم صداش بزنم كه سرم گيچ رفت و دوباره بيهوش شدم.
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***
از خواب پريدم.نفس راحتي كشيدم.مارتا انگار قصد جونمو با تمريناش كرده بود.ولي حرفش درست بود.اون معني ترس
و مرگ و خطر رو بهم فهمونده بود.بايد ازش متشكر باشم.پاهامو از تخت آويزون كردم.اتاق تاريك شده بود.مثل اينكه
شب شده بود.به طرف در برج رفتمو بازش كردم...باد سردي موهامو نوازش كرد..خنكي بادو دوست داشتم.از برج به
پايين نگاه كردم.سربازا داشتن كشيك ميدادن.نور مشعل بزرگ همه جارو روشن كرده بود.به شهر نگاه كردم.نور هاي
كوچيكي از خودش بيرون ميداد.از برج بيرون اومدم و داخل اتاق شدمو كشي به بدنم دادم.به كوله ام نگاه كردم.بايد
وسايلمو توي كمد ميچيدم .زيپ كوله رو پايين كشيدم و لباسا مو از توش بيرون اوردم.
در كمدو باز كردم.....دهنم از تعجب باز مونده بود!
ــ اين همه؟نه مثل اينكه مايك واقعاً با سليقست!
لباساي خيلي زيادي توي كمد بود.همشونم براي جنگيدن و نگهباني دادن بودن ،انگار طبق وظيفه ام برام لباس گذاشته
بودن.لباساي خودمو توي كمد گذاشتم و درشو بستم.همزمان در اتاق باز شد و جينا اومد داخل.بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ كاري داري؟
جينا:
ــ شاهزاده سوزان خواستن با شما مالقات كنن.
يه تاي ابرومو انداختم باال.چه جالب! اول جازمين،بعدشم سوزان .سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ بزار آماده بشم بعد ميام.
جينا:
ــ بله پس من بيرون منتظرتونم.
گفتم:
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ـ باشه.
وبعد از اتاق بيرون رفت.به لباسام نگاه كردم فكر نكنم زياد جالب باشن! شونه اي باال انداختمو در كمد رو باز كردم .از
توش يه لباس عجيب غريب مشكي در آوردم.به لباس نگاه كردم.تا باالي زانوم ميومد و جنسش از ساتن و حرير بود.يه
كمر بند مشكي هم داشت ،لباسو پوشيدم.دوباره رفتم سر كمد ،چشمام برق زد ،بوت ها و كفش هاي زيبايي توي كمد
بود.از بينشون يه جفت بوت مشكي براق كه تا زانوم ميومد رو پام كردم.ايستادمو لباسمو مرتب كردم.از توي اينه به
خودم نگاه كردم ،شبيه اين دختراي جنگجو شده بودم.حاال يه چيزي ميخواستم...يه نقاب! دوباره داخل كمد شدم.دنبال
نقاب گشتم ولي انگار نبود.پوفي كشيدم.به طرف كشو رفتمو بازش كردم.توي اولين كشو
نبود....دومي...سومي....چهارمي....كشوي پنجمي رو هم باز كردم كه چشمم به نقاب هاي زيادي افتاد.از بينشون يه نقاب
مشكي با نقوش نقره اي برداشتمو روي صورتم گذاشتم.چهره ترسناك و جالبي گرفته بودم.يه چيزي كاملم ميكرد!
شمشير.
شمشيرو برداشتمو طبق عادتم پشتم روي كمرم بستمش.نفس عميقي كشيدم.در اتاق رو باز كردمو از اتاق خارج شدم.
جينا بهم نگاه كرد و گفت:
ــ دنبالم بياين.
سرمو تكون دادمو پشت بهش مشغول راه رفتن شدم.دوباره راهرو هاي تكراري...باالخره رسيديم به اتاق
سوزان!دختري كه شاهزاده اينجا بود!جينا چند تقه به در زد كه صداي آرامبخش سوزان توي گوشم پيچيد،برعكس
خواهرش صداي زيبايي داشت!
سوزان:
ــ بله؟
جينا:
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ــ كسي رو كه گفته بوديد رو آوردم.
سوازن:
ــ بيارش تو.
جينا:
ــ چشم.
وبعد روبه من گفت:
ــ بفرماييد داخل.
سرمو تكون دادمو دستمو روي دستگيره در گذاشتم.سرماش رو حس كردم.دستگيره رو پايين كشيدم و درو باز
كردم.داخل شدمو درو بستم.يه سوزان نگاه كردم كه داشت از پنجره بيرونو نگاه ميكرد.به اتاقش نگاه كردم ،يه اتاق به
رنگ ياسي با پرده هاي بنفش و تختي سلطنتي ياسي.ارامش عجيبي بهم دست داده بود.سوزان:
ــ سالم ارتيميس.
چشماي زيباي سوزان نگاه كردم.ناخوداگاه لبخندي زدمو گفتم:
ــ سالم شاهزاده.
سوازن لبخند قشنگي زدو گفت:
ــ بيا بشين.
وبعد خودش روي صندلي نشست.روي صندلي روبه روش نشستم.چقدر اين ديدار با ديدار قبلي فرق داره! نفس عميقي
كشيدمو گفتم:
ــ با من كاري داشتيد؟
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سوزان:
ــ بزار اول چاي رو بخوريم بعد بهت ميگم.
سرمو تكون دادم.سوزان توي فنجون هاي طاليي برام چاي ريخت.فنجون رو توي دستم گرفتم و به لبم نزديك
كردم.بخار هايي كه به صورتم ميخورد تضاد جالبي با سرماي بادي كه ميومد ايجاد ميكرد واين يعني يه چيز
دلچسب!چاي و مزه مزه كردم.طمع خوبي داشت.فنجون خالي رو روي ميز گذاشتم و دست به سينه به سوزان نگاه
كردم.همه كاراش از روي آرامش بود.حتي چاي خوردنش.موجود دوست داشتني بود!برخالف خواهر و پدر منفورش!
سوزان:
ــ خب ،آوردمت اينجا تا بهت چيزايي رو بگم.
گفتم:
ــ چه چيز هايي؟
سوازن:
ــ توي اين قصر همه باهام دشمنن ،حتي خواهر و پدرم،و تنها كسي كه باهامه جكه ،به خاطر اونه كه من تونستم تابه
حال دووم بيارم.
گفتم:
ــ خب؟
سوزان:
ــ حاال كه تو شدي محافظ من بايد بهت بگم كه تمام كسايي كه دشمن من هستن ،دشمن تو هم حساب ميشن چون
تو كسي هستي كه از جون من محافظت ميكني واونا اينو نميخوان ،اونا ميخوان من بميرم.
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دلم براش سوخت.بدون حرف نگاش كردم كه ادامه داد:
ــ قبل تو محافظاي زيادي ازم محافظت ميكردن ،ولي همشون بعد يه هفته ناپديد ميشدن و چند روز بعد جسدشون پيدا
ميشد...درواقعا تو با قبول كردن اينكه محافظ من بشي توي خطر خيلي بدي افتادي.خطي كه جونتو نشونه گرفته.
بازم بدون هيچ حرف نگاش كردم.توي چشماش ترس موج ميزد.سكوتمو كه ديد از جاش بلند شد و گفت:
ــ اينارو بهت گفتم تا بدوني...نميخوام توهم مثل بقيه كشته بشي.بهت حق انتخاب ميدم ،از پيشم برو جونتو نجات بده
يا اينكه اين خطرو بپذير و روي جونت خطر كن....هرطور خودت ميخواي.
وبعد به طرف پنجره رفت.باد موهاي زيباشو به بازي گرفته بود.بدون حرف بهش زل زده بودم.....همه خطراتو بهم گفته
بود و ازم نظر خواست..حاظرم قسم بخورم اين دختر از خون مايك نيست!از جام بلند شدم و به طرفش قدم
برداشتم.صداي پاشنه بوت هام توي اتاق ميپيچيدو سكوت حاكم شده رو ميشكست.سوزان برگشتو بهم نگاه كرد.توي
چشماش اشك بود ،معلوم بود داره خودشو كنترل ميكنه.ميتونستم دركش كنم....منم تنها بودم،منم از تنهايي گريه
ميكردم...من هيچكي رو نداشتم.صداش توي گوشم پيچيد:
ــ ميري يا ميموني؟
چيزي نگفتمو بدون حرف نگاش كردم.يه دقيقه گذشت.لبخند يه طرفه اي زدمو گفتم:
ــ ترجيح ميدم خطر كنم ولي جزء اون نفرت انگيزا نباشم......من اماده خطرم!
با ناباوري نگام ميكرد.بهت زده گفت:
ــ ممكنه كشته بشي...بازم قبول ميكني؟
گفتم:
ــ حرفم تغيير نميكنه.
لبخند زيبايي زدو تو يه حركت ناگهاني پريد توي بغلمو عين اين دختر بچه ها با ذوق گفت:
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ــ خيــــــلي ممنوم....
دستمو گرفت و گفت:
ــ اميدوارم بتونم لطفتو جبران كنم.
گفتم:
ــ احتياجي به جبران نيست.
اهي كشيدو گفت:
ــ هيچ وقت نتونستم از عزيزانم محافظت كنم...واين منو خيلي ناراحت ميكنه.
گفتم:
ــ چرا اينطور فكر ميكنيد؟
سوزان:
ــ فكر نميكنم ،مطمئنم.
گفتم:
ــ منم وقتي به اين دنيا اومدم همين احساسو داشتم...ولي االن ببينيد؟من يه مبارز حرفه ايم.
سوزان لبخندي زدو گفت:
ــ ويه مبارز شجاع!
لبخندي زدم كه دوباره گفت:
ــ مطمئني؟نميخواي نجات پيدا كني؟
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خنديدمو گفتم:
ــ منكه گفتم آمده خطرم!
دستمو فشار داد.توي چشماش شادي بود.شادي و اميد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ ميشه يه چاي ديگه بريزيد؟

***
الوين:
ــ چيشد؟نظرت چيه؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ قبول.
الوين با خوشحالي گفت:
ــ خيلي ازت ممنونم...واقعاً لطف بزرگي در حقم كردي.
گفتم:
ــ چه روزايي بايد بيام سر تمرين؟
الوين:
ــ روزاي آخر هفته ،يكشنبه و شنبه و جمعه.
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ از چه ساعتي؟فقط يه ساعتي باشه كه بتونم چون بايد از شاهزاده محافظت كنم.
الوين:
ــ از ساعت هفت صبح تا .10
يكم فكر كردم مشكلي نداشتم...يعني تو اين سه تا روز بايد از  12ظهر تا  12شب نگهباني ميدادم.
گفتم:
ــ خيلي خب.پس يعني فردا تاعت هفت صبح..فهميدم ميتوني بري.
الوين:
ـ بازم ممنون.
وبعد رفت.
نفس راحتي كشيدم.بايد نقشمو عملي ميكردم.يه نيم ساعت صبر كردم.به بيرون پنجره نگاه كردم،از نيمه شب گذشته
بود.با اينكه از نگهباني دادن خسته شده بودم ولي مقاومت كردم.كاري كه ميخواستم انجام بدم خيلي خطرناك بود و من
مجبور بودم تا اين موقع صبر كنم.نيم ساعت ديگه هم صبر كردم.ديگه وقتش بود.از جام بلند شدمو لباس مخصوص
نگهبانيمو پوشيدم و نقاب مشكي رنگمو هم زدم به صورتم.شمشيرمو هم برداشتمو پشتم بستم.دستمو روي قلبم
گذاشتمو چندتا نفس عميق كشيدم.
ــ هوووفف...اروم باش.
بايد حساس ترين كار زندگيمو انجام ميدادم.به طرف در قدم برداشتم.صداي بوتام توي اتاق ميپيچيد.چشمامو بستم و
بازش كردم و در و سريع باز كردمو ازش خارج شدم.به طرف تاالر اصلي قدم برداشتم.با اينكه نگهبان شخصي سوزان
بودم ولي حق ورود به اين قسمت از قصر رو نداشتم.نبايدم داشته باشم!چون توش اتاق كار مايكه! وتوي اتاق كار مايك
پر از نقشه هاي جنگ.خيلي آروم در حالي كه به ديوار چسبيده بودم قدم برميداشتم.تمام راهرو هارو رد كرده بودم
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رسيده بودم به راهروي مرموز قصر مايك! دم راهرو دوتا از شياطين در حال نگهباني دادن بودن و باهم حرف ميزدن.بايد
حواسشون رو پرت ميكردم.
پشت يه ستون قايم شدم.اطالعاتي در مورد اين بخش بهم از طريق پيتر رسيده بود.ظاهراً اين بخش فرمانده اي داره
كه گردنبندي با نگين قرمزي داره كه نشونشه و سربازاي اين بخش از اون دستور ميگرن.به ساعتم كه با ساعت اينجا
تنظيمش كرده بودم نگاه كردم.نزديك دو بود.تا ده دقيقه ديگه فرمانده از كنار اينجا رد ميشد و من ميتونستم گيرش
بيارم.منتظر شدم.
به تمام شياطيني كه در حال كشيك دادن بودن نگاه ميكردم.يه شيطان كه تنها داشت به طرفم ميومد نظرمو جلب كرد.به
قسمت گردنش نگاه كردم.چشمام برق زد!! خودشه! اماده شدم.هرچي اون نزديك تر ميشدضربان قلبم بيشتر ميشد.
يه متر باهام فاصله داشت...همينكه به ستون رسيد دستمو انداختم دور گردنش و كشوندمش پشت ستون.شمشيرو
گذاشتم روي گلوش.صداش در كمال تعجب آشنا بود:
ــ كي هستي؟
يكم صدامو تغيير دادمو گفتم:
ــ به تو مربوط نيست.
وبعد دستمو باال بردمو خواستم روي گردنش فرود بيارم كه صداي متعجب الوين توي گوشم پيچيد:
ــ آرتيميس؟
دستم توي هوا خشك شد.الوين؟شيطان يا الوين روبه روم ايستاد.دستشو باال اوردو كالهشو از سرش برداشت.چشمام
از تعجب اندازه توپ بسكتبال شده بود! خودش بود!الوين! متعجب گفتم:
ــ تو؟...
الوين:
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ــ تو اينجا چيكار ميكني؟
اخمي كردمو گفتم:
ـ اين سوالو من از تو دارم.
هول شد ولي گفت:
ــ خب ...خب..
گفتم:
ــ چه باليي سر فرمانده آوردي؟
الوين:
ــ كدوم فرمانده؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ صاحب اين لباس.
متعجب نگام كرد.يهو جدي شدو گفت:
ــ فكر كنم ورود تو اينجا ممنوع باشه! اگه لوم بدي لوت ميدم!
خندم گرفته بود.ولي جدي گفتم:
ــ اينجا جاسوسي؟
الوين:
ــ از سرزمين خاكم.
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لبخندي زدمو گفتم:
ــ پس تو جاسوسي!
الوين چسبوندم به ستون و خشن گفت:
ــاگه حرفي بزني به همه ميگم اومده بودي جاسوسي!
اين همون الوين مهربون بود؟ تعجبمو كه ديد ولم كردو گفت:
ــ چطوره بهم ديگه كمك كنيم؟از كجايي؟
گفتم:
ــ سرزمين برف.
الوين لبخندي زدو گفت:
ــ چه خوب.
اخمي كردم و گفتم:
ــ نگفتي اينجا چيكار ميكني؟
الوين:
ــ همون كاري كه تو ميخواي بكني.
گفتم:
ــ توهم؟
الوين سرشو تكون داد و گفت:
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ــ من ميخوام برم به بخش ممنوعه.
گفتم:
ــ من ميخوام برم اتاق مايك.
الوين:
ــخطر داره!
گفتم:
ــ فعالً وقت اين حرفا نيست.خيلي خوب شد كه توي بجاي فرمانده اونا اومدي.
الوين:
ــ چه نقشه اي توي سرته؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ يه نقشه عالي!
الوين:
ــ به منم بگو.
نقشه رو براش توضيح دادم.خيلي ساده بود.كارم راحت تر شده بود.
الوين:
ــ خيلي خب ،من ميرم  ،بعد اينكه كارم تموم شدتوهم بيا.
سرمو تكون دادم.كالهشو روي سرش كشيدو به طرف راهرو رفت.شياطين همينكه اونو ديدن تعظيمي كردن.
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الوين:
ــ شما دوتا ميتونيد بريد.
شياطين بهم نگاه كردنو گفتن:
ــ ولي امشب نوبت ماست!
الوين با فرياد گفت:
ــ مثل اينكه دلتون ميخواد مجازات شيد؟باشه..
يه شيطان ترسيده گفت:
ــ ببخشيد ،قصد جسارت نداشتيم.بيا جروس.
اون شيطان كه اسمش جروس بود گفت:
ــ ب..باشه.
وبعد از اونجا رفتن.همينكه اونا از محوطه دور شدن الوين سرشو برام تكون داد.آروم از پشت ستون بيرون اومدم و پيش
الوين ايستادم.الوين:
ــ از اينجا ديگه كارمون راحته....فقط آرتيميس مواظب خودت باش.
گفتم:
ــ نگران من نباش ،قرارمون تا دو ساعت ديگه اينجا.
الوين:
ــ دوساعت ديگه براي كشيك ميان.بايد همون موقع باشي.دير نكني؟
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گفتم:
ــ نه مطمئن باش.فقط ميدوني اتاق مايك كدومه؟
الوين:
ــ روي درش عكس يه اتيشه و درشم از جنس طالست.
سرمو تكون دادم و باهم وارد راهرو شديم.راهروي تقريباً تاريكي بود.همينطور جلو ميرفتيم كه راهرو تبديل شد يه دوتا
راهرو! الوين بهم نگاه كردو گفت:
ــ من از اينور ميرم ،اتاق مايك از اونوره.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خيلي خب ،خدافظ.
وبعد پامو توي راهروي سمت چپيه گذاشتم.يه راهروي تنگ و باريك و البته كمي تاريك.
اروم قدم برميداشتم.رسيدم به درهاي زيادي.ولي هيچ كدومشون طاليي نبودن.ديگه به ته راهرو رسيده بودم كه برق
طاليي رنگي چشمامو زد.به در طاليي روبه روم كه نقش يه اتيش روش بود نگاه كردم.قدمامو تند تر كردم.به در كه
رسيدم نفس عميقي كشيدم.دستمو روي دستگيره در گذاشتم تا درو باز كنم ولي در باز نشد.يهو روي در حك شد:
ــ ورود غير امپراطور ممنوع!
لعنتي!فكر اينجاشو نكرده بودم.حاال بايد چيكار كنم.
ــ آره فكر خوبيه ،يادم باشه واردش كنم.
قلبم براي يه لحظه ايستاد.لعنتي بد بياري پشت بدبياري.مايك بود.انگار داشت با يكي حرف ميزد.صداي جك توي راهرو
پيچيد:
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ــ بنظر منم نقشه هوشمندانه ايه!
زود پشت يه ستون قايم شدم.نفسام تند شده بودم.عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود.سعي كردم خودمو كنترل
كنم.به در رسيدن.مايك دستشو روي در گذاشتو دستگيره رو كشيد كه جك گفت:
ــ مگه قرار نبود به اتاق من بيايد؟
مايك:
ــچرا ،بايد با نقشه قصر جديد بيام.
وبعد درو باز كرد.جرقه اي توي سرم زده شد.اروم نزديك شدم.توي سياهي سايه پنهان بودم و كسي نميتونست منو
ببينه.صبر كردم تا مايك و جك بيان بيرون.اخ اگه مايك ميفهميد چقدر كمكم كرده مطمئنن منو ميكشت! در دوباره باز
شدو مايك و جك بيرون اومدن.قبل اينكه در به طور خودكار بسته بشه داخل اتاقش شدم.وبعد در بسته شد.
نفسمو رها كردم.سرمو باال آوردم و به اتاق مايك نگاه كردم.كاغذ هاي زيادي پخش و پال بودن.به طرف ميزش
رفتم.صندوق طاليي رنگي كه كنار ميز بود حواسمو به خودش معطوف كرد.درش نيمه باز بود.كامل بازش كردم.كاغذاي
توشو در اوردم.چندين پوشه توش بود.با ديدن نوشته اي كه روي پوشه زرد رنگي بود چشمام برق زد.خودشه!نوشته رو
اروم زمزمه كردم:
ــ اسناد جنگي!
پوشه رو بازش كردمو به كاغذاي توش نگاه كردم.خودشونن.ولي خيلي زيادن!
پرونده رو توي لباسم پنهان كردم.بايد سراغ پرونده هاي ديگه هم ميرفتم.اسناد مهمي توي اين صندوق بودن كه بايد
ميبردمشون.دستمو بردم به طرف صندق كه صداي باز شدن در اومد.دستم همونجا خشك شد.قلب و ذهنم هردو باهم
ايست كرده بودن.به خودم اومدم و تو يه حركت رفتم پشت پرده زخيم و بزرگي كه توي اتاق بود قايم شدم.مطئنن
كسي نميتونست منو از پشت اون همه اليه پارچه ببينه.صداي قدم هاي يكي توي اتاق اكو ميشد .هر لحظه داشت
نزديك تر ميشد .وبعد صداي يه دختر پيچيد:
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ــ عجب اتاقي!
چشمام از تعجب درشت شد.جازمين اينجا چيكار ميكرد؟انگار اين قصر امنيت نداره! دستمو به طرف پرده بردمو يكم
كنارش زدم.چشمام به جازمين افتاد كه داشت كشو هاي ميز پدرشو ميگشت .انگار داشت دنبال يه چيزي ميگشت.يه
لحظه ايستاد و صداي بغض كرده اش توي گوشم پيچيد:
ــ چرا نيست؟ من تا كي بايد تحت فشار باشم؟؟ تاكــــــي؟
چشمام ديگه جايي براي درشت شدن نداشت .ديگه صداش پر از نفرت نبود! يه صداي پر ازغم و سادگي! واقعاً تعجب
داشت! يه لحظه شك كردم كه اين دختر جازمين باشه .دوباره مشغول گشتن شد .منظورش از اين حرف چي بود؟يعني
چي كه تحت فشاره؟

به طرف كتاب ها رفت.انگار ديوونه شده باشه تمام كتاب هاروو ميريخت پايين و با صدا گريه ميكرد .درست مثل يه دختر
بچه معصوم .يه جاي كار ميلنگه! يه جاي كار ايراد داره .در يهو باز شد .سريع پشت پرده قايم شدم.صداي قدم هاي تند
يه نفر ميومد و بعد صداي خشمگين مايك:

ــ تو اينجا چيكار ميكني جازمين؟

جازمين با صداي پر از تنفري گفت:

ــ اون كجاست؟ اون يادگاري رو كجا گذاشتي؟
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فرياد ايك كل اتاق و پر كرد:

ــ دختره خنگ ...هيچ وقت حق گرفتن اون يادگاري رو نداري .يكم از خواهرت سوزان ياد بگير كه چقدر حرفه ايه و همه
ازش حرف ميشنون.
حرفه اي؟ يعني چي؟ صداي بغض دار جازمين دلمو به درد آورد:
ــ چرا؟ چون من راست ميگم؟اره؟ چون اون دروغ ميگه و همه هم باورش كردن؟
وبعد با تنفر اضافه كرد:
ــ از تو سوزان متنفرم...از همـ..

صداي كشيده بلندي توي اتاق پيچيد .دلم بي اندازه براي جازمين سوخت .نميدونم چرا ولي حس ميكردم جازمين اونجور
كه نشون ميده نيست .مايك:

ــ گمشو از اينجا ،تو ديگه دختر من نيستي!
جازمين:
ــ من و جزء خوتون حساب نكنيد!
وبعد صداي دويدن يه نفر به بيرون از اتاق.حتماً جازمين بوده .قدم هاي مايك هم داشت دور و دورتر ميشد .انگار داشت
با خودش حرف ميزد چون گفت:
ــ رسيديم به مرحله اخر.
Page 574

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

پرده رو يكم كنار زدم.يهو فرياد زد:

ــ اورتاپوس بيا اينجا.

يهو در باز شدو يه مرد با چهره اي كه پوشونده شده بود و خيلي قوي هيكل بود اومد داخل.تعظيمي كردو گفت:
ــ امري داريد؟

مايك دستاشو برد پشت سرشو در حالي كه داشت قدم ميزد گفت:

ــ همون مشكل هميشگي!جازمين.

اورتاپوس:

ــ چه كاري بايد انجام بدم؟

مايك:
ــ خيلي دست وپا گير شده .اون از خون من نيست .از خون اون مادر صاف و سادشه ،ديگه وقتشه بميره.
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چي؟چجوري ميتونه؟اون دخترشه! هرچيم باشه اون دخترشه.دستام مشت شد.خيلي دلم ميخواست از پشت پرده بيام
بيرونو هم مايك و هم اون اورتاپوس رو نابود كنم .ولي جلوي خودمو گرفتم.بايد ميفهميدم نقششون چيه!
اورتاپوس:

ــ چجوري بكشمش؟

مايك:

ــ اون هر شب ميره به باغ .خودت ،فقط خودت بايد همونجا جونشو بگيري.فهميدي؟

اورتاپوس:

ــ چه زماني؟

مايك:

ــ فردا شب كه جشن تولد سوزان هستش.اينجوري كسي حواسش به تو نيست.
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اورتاپوس:

ــ بله سرورم! اجازه هست برم؟

مايك:

ــ صبر كن منم باهات ميام.بايد برم پيش سوزان و اين موضوع رو بهش بگم .اون از خونه منه! نه اين دختره ساده
جازمين.

وبعد از اتاق بيرون رفتن و من و با دنيايي سوال تنها گذاشتن.يعني چي سوزان از خون اونه؟! چرا جازمين اينقدر ساده و
بي كينه بود؟جازمين واقعي اينه؟همين دختر ساده؟پس چرا در مقابل همه اونطوري رفتار ميكنه؟جرقه اي تو ذهنم زده
شد! فردا شب تولد سوزانه و قراره جازمين كشته شه و چيزي كه باعث ميشه من از اين راز سردر بيارم نجات جازمين و
پرسيدن سوال از اونه.لبخندي روي لبم اومد .از اتاق بيرون اومدم .بدون اينكه بخوام داشتم درگير ميشدم.ميدونم
درست نيست ولي حسي كل عقلمو گرفته.يهو ياد اون برگه ها افتادم.واي! نا اميدانه به در نگاه كردم ،ديگه نميشد رفت
توش .پوفي كشيدمو مخفيانه به طرف راهرو رفتم.به اول راهرو كه رسيدم الوين رو ديدم.صداش زدم:

ــ هي! الوين!

به من نگاه كرد.بهم اشاره زد.رفتم پيشش.الوين:
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ــ چرا اينقدر دير كردي؟

گفتم:

ــ چيزي نيست .بهتره بريم.

الوين:

ــ آره ،بريم.
هر كدوم به طرف اتاقامون رفتيم.به اتاقم كه رسيدم درو باز كردم.اتاق توي تاريكي فرو رفته بود.شمع كنار ميز و گرفتم
و روشنش كردم.اتاق از تاريكي در اومد.تازه چشمم به روي تختم افتاده بود كه...
ــ هيييي! ش...شما؟
سوزان از روي تختم بلند شدو به طرفم اومد .هاله اي از نور روي صورتش افتاده بود.چشماي زيباي سوزان....صبر كن
ببينم! مگه مايك نرفته پيش سوزان پس...سوزان:
ــ سالم ،ببخشيد بي اجازه اومدم.
بزور لبخندي زدمو گفتم:
ــ نه مشكلي نيست.
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وبعد روي تخت نشستم.سوزانم اومد پيشم كنارم نشست و با لبخند گفت:
ــ كجا بودي تا حاال؟
اب دهنمو قورت دادم.به دروغ گفتم:
ــ بيرون....براي هواخوري بيرون رفته بودم.
سرشو تكون داد.سكوت توي فضا حاكم شده بود.به سوزان نگاه كردم.يعني اون واقعاً مهربون و ساده بود؟!اون واقعاً
همون سوزاني بود كه ميگفتن؟با نگاهش منو غافلگير كرد.گفت:
ــ چيزي شده؟
من من كنان گفتم:
ــ ن..نه.
بعد گفتم:
ــ شما براي چي اينجا اومدين؟
لبخند زيبايي زدو گفت:
ــ حوصلم سر رفته بود اومد پيشت.
ناخوداگاه لبخندي زدم.احه چطوري تونسته بودم بهش شك كنم؟يهو با خوشحالي گفتم:
ــ راستي تولدتون مبارك!
متعجب نگام كرد.بعد نگاهش غرق مهربوني شد.سوزان:
ــ تو از كجا فهميدي؟
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لبخندي زدمو گفتم:
ــ از زبون نگهبانا شنيدم.
خنديد و گفت:
ــ خيلي ممنونم.
وبعد گفت:
ــ ميشه نقابتو برداري؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ نه!..
سوزان دلخور گفت:
ــ چرا؟
دوباره بايد دروغ ميگفتم.گفتم:
ــ خب..اخه بعد از مسابقه كلبه اي كه توش زندگي ميكردم اتيش گرفت و باعث شد كه چهره زشتي برام درست
شه.براي همينه نقاب ميزنم.
سوزان:
ــ خيلي متاسفم كه ناراحتت كردم.
چيزي نگفتم.نگاهمو به زمين دوختم.صداي هول شده سوزانو شنيدم:
ــ آرتيميس؟
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بهم نگاه كردمو گفتم:
ــ بله؟
سوزان:
ــ ميتوني يه كاري برام انجام بدي؟
يعني چه كاري ازم ميخواست؟گفتم:
ــ چه كاري؟
سوزان:
ــ مربوط به يه چيزيه.بايد برام بياريش البته اگه ميتوني...
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ حتماً فقط چه چيزي رو ميگين؟
سوزان دستمو گرفت و گفت:
ــ يه چيز مهم! خيلي مهم! اون مربوط به من...يه...يه يادگاري براي من كه از طرف مادرم بهم رسيده و جازمين سعي در
گرفتنش داره.
سرشو انداخت پايين و بابغض گفت:
ــ اون از من بدش مياد..
دلم براش سوخت.جدي گفتم:
ــ اون يادگاري كجاست؟
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سرشو باال آوردو چشماي اشكيشو بهم دوخت و گفت:
ــ اون توي قسمت متروكه قصره.
متعجب گفتم:
ــ متروكه؟اونجا كجاست؟
اشكاشو پاك كردو گفت:
ــ توي قصر مادرم...توي اتاقش جايي كه زندگي ميكردو االن كسي نيست كه به اونجا سر بزنه و اونجا تبديل شده به
يه قصر متروك!
گفتم:
ــ چرا من برم؟
اهي كشيدو گفت:
ــ همه از رفتن به اونجا ميترسن.
متعجب گفتم:
ــ چرا؟
سوزان:
ــ ميگن روح مادرم اونجاست...ميگن چون عذاب كشيده هر شيطان يا اهالي قصر رو كه برن اونجا اونارو ميكشه.
هه! چه مسخره! با اين حال گفتم:
ــ باشه قبول كي بايد برم؟
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چشماش برق زد.برقش عجيب بود.لحنشم انگار عوض شده بود.عين يه نفر كه به خواسته اش رسيده باشه و خوشحال
باشه..خنديد.خندشم عجيب بود! خيلي شبيه خنده مايك بود.چشمام درشت شد.من چي داشتم ميگفتم؟سرمو تكون
دادم.سوزان با خوشحالي گفت:
ــ فردا شب.
خشكم زد.ولي فردا بايد ميرفتم پيش جازمين.سرمو پايين انداختمو گفتم:
ــ ولي..
سوزان:
ــ ولي چي؟پشيمون شدي؟ميدونستم ..ميدونستم توهم..
اوضاع داشت خراب ميشد.گفتم:
ــ خيلي خب...فقط نميشه زمانشو عوض كنيد؟
سوزان:
ــ نه فردا چون كسي نگهباني نميده بهت گفتم بري....خواهش ميكنم قبول كن!
توي چشماش ملتمسش غرق شده بودم...ولي جازمين..اون قراره بميره!بايد يكيو اتخاب ميكردم...يا سوزان يا
جازمين.اهي كشيدمو گفتم:
ــ قبول ميكنم!
تمام شد.حس عذاب وجدان داشتم...يه ادم قراره بميره و من...من..
سوزان با خوشحالي از جاش بلند شدو گفت:
ــ خيلي ممنون!!! مطمئن باش جبران ميكنم.
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لبخند زوركي زدم.سوزان از در بيرون رفت.يه حسي وادارم ميكرد كه جازمين و نجات بدم...ولي سوزان چي؟
سرمو به اطراف تكون دادم.اگه يكم ديگه فكر ميكردم از عذاب وجدان ديوونه ميشدم.روي تخت دراز كشيدم.خميازه
بلندي كشيدم.خسته بودم.دلم يه خواب ميخواست.يه خواب راحت و گرم و نرم!يه خواب بدون هيچ فكر و افكار و
وجداني......
وخيلي زود به اين خواب فرو رفتم...

***

پشت ستون قايم شدم....نبايد منو ميديد!به اطرافش نگاه كردو دستشو روي اون در طاليي گذاشت.در باز شدو مايك
هم داخلش شد.در و باز گذاشته بود.سريع رفتم داخل.پشت يه ستون ديگه قايم شدم.مايك به طرف ميزش رفت و بعد
از برداشتن چندتا كاغذ بيرون رفت.نفس راحتي كشيدمو از پشت ستون بيرون اومدم.به طرف صندوق طاليي رنگ رفتمو
درشو باز كردم.چندتا از مدارك مهم رو برشون داشتمو توي لباسم پنهان كردم.از در بيرون رفتم.خوشبختانه مايك
عادت داشت در اتاقش و هميشه باز بزاره واين براي من عالي بود!
به طرف اتاقم حركت كردم.در اتاق و باز كردمو داخلش شدم.
پنجره رو باز كردم.غروب شده بود.چند ساعت به تولد سوزان و....و مرگ جازمين مونده بود!مداركو توي كولم گذاشتم و
لباسمو با يه تيشرت و شلوار جين مشكي عوض كردم.نقاب مسخره رو هم زدم.كوله رو روي دوشم انداختمو از اتاق
بيرون اومدم.به طرف استبل حركت كردم.صداي شيهه اسبي رو شنيدم.لبخندي رو لبم اومد.
اين شيهه فقط مخصوص مشكي بود.در استبل رو باز كردم.مشكي تا چشمش بهم افتاد دويد طرفمو پيشونيشو روي
پيشونيم گذاشت.
خنديدمو گفتم:
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ــ ميخوام برم گردش مياي؟
سرشو تكون داد.سوارش شدم و گفتم:
ــ برو به جنگل.
شروع كرد به دويدن.از قصر خارج شده بوديم.نقابو در اوردمو توي جيبم گذاشتم.نفس عميقي كشيدم.بادي كه به
صورتم ميخورد حالمو جا مياورد.جنگل رو كه جلوم ديدم تمام وجودم شاد شد.داخل جنگل شديم.ماموريتم انجام شده
بود ولي من يه كار نيمه تموم داشتم.از مشكي پياده شدم.سوت مخصوص رو زدم.يه پرنده رنگي و خوشگل اومد جلوي
پام نشست.چجوري ميخواست اين همه مداركو ببره؟؟مداركو در اوردم.جلوي چشماي متعجب من بزرگ و بزرگ تر شد!
اونقدر كه اندازه مشكي ميشد.مشكي شيهه كشيد.پرنده مداركو به نوكش گرفت.
ــ يه لحظه صبر كن!
پرنده منتظر نگام كرد.توي جيبم دنبال نامه اي كه براي بچه ها نوشته بودم گشتم ولي نبود.
ــاي واي...
به پرنده نگاه كردمو گفتم:
ــ برو..
وبعد توي اسمون به پرواز در اومد.چه زيبا!
نفس عميقي كشيدمو بوي خاك و با تمام وجودم به ريه هام دعوت كردم.سوار مشكي شدم.بايد ميرفتم به شهر.هم
براي ديدن پيتر و هم براي خريدن كادو براي سوزان.خيلي دلم براش تنگ شده بود!سوار مشكي شدمو به طرف شهر
حركت كردم.بعد نيم ساعت رسيدم.دوباره چشمم به اون كلبه هاي عجيب و غريب چوبي افتاد.شونه اي باال انداختمو به
طرف محل مالقات رفتم.پشت خونه خرابه اي كه سقفش ريزش كرده بود رفتمو از مشكي پياده شدم.دستمو داخل جيب
شلوارم فرو بردمو با پام روي زمين ضرب گرفتم.
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ــ كجايي پسر؟
تيغي شمشير رو زير گلوم حس كردم.وبعد صداي كلفت يه مرد توي گوشم پيچيد:
ــ هرچي سكه داري بده.
اخمامو توي هم بردم.با آرنجم به شكمش ضربه زدم كه دادش به هوا رفت.معلوم بود زيادم خبره نيست!شمشيرو از
دستش كشيدمو زير گلوي خودش گذاشتم.كاله بزرگي سرش بود.با تحكم گفتم:
ــ كي هستي؟
صدايي كه تو گوشم پيچيد باعث تعجبم شد:
ــ هي هي غلط كردم ارتيميس شمشيرو بردار من پيتر!
شمشيرو انداختمو با تعجب گفتم:
ــ پيت؟
سرشو باال اوردو تازه چشمم به چشماي شيطونش افتاد.پوفي كشيدمو گفتم:
ــ پسر تو هنوز آدم نشدي؟
خنديد و گفت:
ــ بيخيال!
وبعد بفلم كردو گفت:
ــ دلم برات تنگ شده بود!
زدم به پشتش و گفتم:
Page 586

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ منم همينطور.
از بغلش جدا شدمو گفتم:
ــ چه خبر از مارتين؟چرا اون نيومد؟
پيتر:
ــ داره تنبيه ميشه.
گفتم:
ــ تنبيه؟چي ميگي؟
پيتر:
ــ هيچي يه غلطي كرد حاال فرمانده پادگان داره تنبيهش ميكنه.
خنديدمو گفتم:
ــ بايد صحنه خنده داري باشه!
پيتر:
ــ به هيچ وجه! اونقدر قيافش ترسناك شده كه جرئت نگاه كردن بهش ندارم!
گفتم:
ــ مگه حالش خيلي بده؟
پيتر:
ــ نه ..اينارو ولش كن بيا بيم دور بزنيم.
Page 587

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

سرمو تكون دادمو كنارش توي خيابوناي شهر مشغول دور زدن شديم.گفتم:
ــ بيا بريم بازار،بايد براي سوزان يه چيزي بخرم.
پيتر:
ــ اها منظورت شاهزاده سوزانه ديگه؟
خنديدمو گفتم:
ــ اره هموني كه گفتي.
وبعد ادامه دادم:
ــ نيمه شب منتظرم باشين.
پيتر:
ــ باشه فقط زياد دير نكن چون نگهبانا متوجه غيبت طوالني ما ميشن.
سرمو براش تكون دادم.امشب شب اخر ماموريتم بود و بايد به سرزمين برف برميگشتيم.چه زود گذشت!
بعد خريدن يه دستبند سفيد و قرمز براي سوزان از هم خدافظي كرديم من همراه با مشكي راهي قصر شدم.به اسمون
نگاه كردم،ماه داشت به زيبايي ميدرخشيد.ولي نميدونم چرا دلم يجوري بود.انگار قرار بود اتفاق بدي بيوفته نميدونم چم
شده بود.داخل اتاق شدم و درو بستم.
نفس عميقي كشيدم.از پنجره به بيرون نگاه كردم.جشن شروع شده بود.عقربه هاي ساعتم  10رو نشون ميدادن.بايد
تا 12كارو تموم ميكردم...ولي جازمين...سرمو به اطراف تكون ميدادم.بايد اول پيش الوين ميرفتمو ادرس قصر مخروبه
رو پيدا ميكردم.به طرف كمد رفتمو لباس سرتاپا مشكيمو در اوردمو پوشيدمشون.نقاب مشكي با خطوط زيباي نقره اي رو
به صورتم زدم.جالب شده بودم.بوتاي چرم مشكيم روهم پوشيدم و شمشيرو به پشتم بستم.نفس عميقي كشيدم.در
اتاقو باز كردم و از اتاق بيرون اومدمو به سمت دفتر كار الوين حركت كردم.حق با سوزان بود هيچ نگهباني توي قصر
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نبود و همه داخل حياط اصلي و بزرگ قصر جمع شده بودن .به در اتاق الوين رسيدم.درو بي مقدمه باز كردم.الوين سرش
توي برگه ها بود همينكه من و ديد گفت:
ــ سالم خانوم سياهپوش...يه وقت در نزنيا!
بي حوصله گفتم:
ــ الوين بس كن...نقشه قصر مخروبه رو داري؟
الوين متعجب گفت:
ــ چي؟نقشه اونجارو چرا ميخواي؟
دستمو روي ميزش گذاشتمو روي صورتش خم شدمو شمرده شمرده و قاطع گفتم:
ــ به خودم مربوطه.نقشه رو بده!
بدون اينكه ازم چشم برداره با دستش برگه اي رو به طرفم گرفتم.برگه رو از دستش گرفتمو به سمت در راه افتادم و
همونطور گفتم:
ــ ممنون..كمك بزرگي كردي و....
به طرفش برگشتم و اخرين خدافظيمو بهش گفتم:
ــ خدافظ الوين.
از اتاق بيرون اومدم.نگاهي به برگه انداختم يكم دور بود يه جورايي ته قصر بود.ولي عيبي نداشت هرچه دور تر
بهتر.اينطوري هيچكي مزاحمم نميشه.برگه رو توي لباسم گذاشتم و تند تر راه رفتم.چندتا محوطه بزرگ رو رد كردم تا
تونستم به ته قصر برسم.با تعجب به اطراف نگاه كردم.باد سردي كه ميزد موهامو به گردش در مياورد...سوز عجيبي
داشت.به درختاي بي شاخ و برگ نگاه كردم كه شاخه هاشون ماه رو زنداني كرده بودن.همه چي ترسناكو مرموز شده
بود.گالي باغ خشك شده بودن.بوي مرگ بينيم رو آزار ميداد.به در چوبي اي بزرگي رسيدم كه راهمو سد كده
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بود.ايستادم.حس شومي توي قلبم موج ميزد كه باعث آزارم ميشد...چيزي در درونم بهم هشدار ميداد ولي من پسش
ميزدم.دستمو با ترديد رو در گذاشتم و هلش دادم كه خودش به ارومي وبا صداي وحشتانكي باز شد.صدا اونقدر
خوشخراش بود كه دستمو روي گوشام گذاشتم.در كامل باز شدو باد سردي به صورتم خورد.قصري كوچك و سنگي روبه
روم بود كه چيزي به اسم "زندگي"توش نبود.پنجره هاي بزرگش نيمه باز بود و باد اونارو به حركت در مياورد.آروم داخل
شدم...قدم به قدم به قصر نزديك ميشدم.به اطراف دقت كردم ،يه درخت عظيم و جثه ولي خشكيده.خاك هاي سردو
بيروحي كه دورشو گرفته بودن.همه چيز شبيه به يه نقاشي خاكستري و سفيد بود.به در ورودي قصر رسيدم.نفس عميقي
كشيدمو درو باز كردم.داخل شدم.سالني بزرگ با مبل هاي سلطنتي كه پر بود از تار هاي عنكبوت.سالن به لطفه مشعاليي
كه رو ديوار بود روشن بود.سرعتمو بيش تر كردم اگه هيمنطور پيش ميرفتم ساعت دوازده ميشد.توي نقشه اتاق ملكه تو
يه راهروي سرتاسر قرمز بود.دنبال راهرو گشتم.بعد از نيم ساعت تونستم راهروي قرمز رو پيدا كنم.داخل كه شدم
موجي باد خنك گونمو نوازش داد.....چي؟؟؟؟؟
ــ باد؟؟
خشكم زد!توي راهرو كه بادي نبايد وجود داشته باشه؟پس پس اين چي بود؟ حتماً نوهم زدم..آره اره همينه.
ولي صدايي كه شنيدم باعث شد قلبم چند لحظه از حركت بايسته!صداي گريه ميومد.مگه سوزان نميگفت كسي اينجا
نمياد؟شمشيرمو در آوردم.حس شوم تمام وجودمو در بر گرفته بود.به اخرين اتاق كه اتاق ملكه بود رسيدم.صدا از
همينجا بود.دستمو روي دستگيره گذاشتم.تار عنكبوت رو حس كردم.درو آروم باز كردم.صدا رو به وضوح
ميشنيدم.صداي گريه يه دختر.چشمم به اتاق افتاد.يه دختر درحالي كه يه لباس سفيدي توي دستش بود درحال گريه
كردن بود.لباسم يه لباس سلطنتي بود.درو آروم بستم تا بفهمم بايد با اين دختر چي كار كنم؟چشمامو بستم و نفس
عميقي كشيدم .درو باز كردم كه ديگه مات موندم!اب دهنمو قورت دادم.چشمام گشاد تر از اين نميشد.حاال يه زن زيبا
بالباس سبز رنگ داشت موي دختر ناشناس رو نواز ميكرد.دختر كه سرشو باال اورد نزديك بود جيغ بكشم از تعجب.
ــ مامان چرا تنهام گذاشتي؟اي كاش بودي...
وبعد دوباره گريه كرد.
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ــ جازمين؟تو...تو اينجا چيكار ميكني؟
جازمين سرشو باال اوردو ترسيده بهم زل زد.از جاش بلند شد.در عرض چند ثانيه نفرت توي چمشاش بود.با نفرت گفت:
ــ از تو بدم مياد...از تو كه محافظ اون قاتلي...از تو كه از يه قاتل مراقبت ميكني!ازت بدم مياد برو بيروون! از اتاق مادرم
برو بيرون.
داخل اتاق شدم.درو بستمو گفتم:
ــ چي ميگي جازمين؟اينجا چيكار ميكني؟
زن باالخره به حرف اومد:
ــ دخترم آروم باش...من اينجام.من پيشتم جازمين.
اون زن چي داشت ميگفت؟دخترم؟جازمين؟شمشير از دستم افتاد.شوك زيادي بهم وارد شده بود.نه! با صداي ضعيفي
گفتم:
ــ شما...شماهم روحيد؟
جازمين:
ــ چي ميگي؟برو بيرون..
زن يا ملكه:
ــ درسته..من روحم.روحي كه هميشه اينجاست.
جازمين شمشيرو از زمين برداشت و گذاشت زير گردنم.دستش ميلرزيد.با صداي خش داري گفت:
ــ براي چي اومدي اينجا؟ها؟
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به چشماي غمگينش نگاه كردمو گفتم:
ــ ميشه يكي برام توضيح بده؟
پوزخندي زدو گفت:
ــ براي تو؟حرف خنده داري بود.
بعد داد زد:
ـ گمشو از اتاق مادرم.
ديگه داشت شورشو در مياورد.شمشيرو از دستش كشيدمو بي توجه به جازمين به طرف كشو ها رفتمو مشغول گشتن
شدم.بايد اون يادگاري يا همون معجون عجيب غريب رو پيدا ميكردم.با به ياد افتادن چيزي دستم از حركت ايستاد.مگه
سوزان نگفته بود مادرش همون ملكست...پس..روزي كه جازمين با التماس از مايك ميخواست يادگاري مادرشو
بده..حرف مايك درباره جازمين و سوزان...اينكه سوزان از خون اونه...تيكه ها پازل كنار هم قرار گرفتن و من تونستم از
رازي بزرگ سر در بيارم!دستم مشت شد.به طرف جازمين برگشتم كه روي تخت كز كرده بود.دلم براش سوخت.لعنت به
تو مايك كه كثيف تر از هر كسي هستي.بايد از زبون جازمين ميشنيدم.بايد ميفهميدم حقيقتي كه بهش رسيدم درسته
يانه.كنارش نشستم.ديگه ملكه توي اتاق نبود.زمزمه كردم:
ــ جازمين؟
با تنفر گفت:
ــ چيه؟
جدي گفتم:
ــ ميشه برام همه چيرو تعريف كني؟
جازمين:
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ــ چيرو بايد براي تو تعريف كنم؟اصال براي چي بايد بهت چيزي بگم؟
فرياد زدم:
ــ چون احساس ميكنم گولم زدن...چون فكر ميكنم از مايك لعنتي رو دست خوردم فهميدي؟؟
جازمين متعجب نگام كرد و يهو گفت:
ــ چي ميخواي بدوني؟
گفتم:
ــ اينكه تو بدي يا سوزان؟
جازمين:
ــ پس باالخره يكي فهميد.
گفتم:
ــ چيو؟به منم بگو جازمين.حقيقت چيه؟
جازمين:
ــ ميخواي بدوني؟
سرمو تكون دادم.اهي كشيدو شروع كرد به حرف زدن:
ــ از وقتي كوچيك بودم پدرم سوزان و بيشتر از من دوست داشت...البته ميدونم براي چي.سوزان بازيگر ماهري
بود.درمقابل ديگران مثل يه فرشته پاك و مهربون بود و در مقابل من البته پنهاني تا ميتونست اذيتم ميكرد.شايد باورش
برات سخت باشه كه اون دختر مهربون يه قاتل باشه!ولي اره اون قاتله...قاتله عزير ترين كسم! اون پست فطرت توي
غذاي مادرم زهر ريخت...
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هر كلمه اي كه ميگفت تمام وجودم آتيش ميگرفت .هر كلمه اي كه ميگفت چشماي معصوم و آروم سوزان ميومد جلوي
چشمام...چطور؟چطورممكنه؟
جازمين:
ــ مادرم مرد و من تنها شدم.از همه متنفر بودم.از پدرم از سوزان ولي از جك نه.به خاطر تنفرم همه قصر هم ازم
بدشون ميومد.سوزان لعنتي با نقش بازي كردن تونست جك و نسبت بهم بد بين كنه.و بدترين قسمت ماجرا
پدرمه.پدري كه فقط اسم پدر بودنو يدك ميكشه....اون لعنتي باعث تمام اين بدبختيام بود.حتي مرگ مادرم نقشه پدرم
بود.
بهم نگاه كردو گفت:
ــ خود سوزان يه روز اومد و به تموم اينا اعتراف كرد..خود لعنتيش.ميدوني چرا؟فقط براي اينكه منو عذاب بده.من
بيچاره اي رو كه هيشكي حرفمو باور نداشت.حتي يه مدت منو به عنوان ديوونه ميشناختن.از اون موقع تا به حال به اينجا
ميام تا با مادرم دردو دل كنم.نميدونم چرا ولي حس ميكنم حرفامو ميشنوه.
اشكاشو پاك كردو گفت:
ــ اينم حقيقت.حاال فهميدي؟
بهت زده زمزمه كردم:
ــ ولي سوزان گفت كه تو قصد مرگشو كردي.
پوزخندي زدو گفت:
ــ فكر كنم ماجرا رو برعكس گفته بهت.
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سرمو پايين انداختم.اخه چطور؟اون چشما...اون همه مهربوني همش دروغ بود؟همش؟اين بود نتيجه اعتماد من؟چرا
براي چي اينكارو كرد؟هدف سوزان از اينكار چي بود؟دستم مشت شد.خشم و ميتونستم توي بند بند وجودم حس
كنم.اون لعنتي...اونم مثل پدر عوضيشه.گول قيافشو خوردم.سرمو باال آوردم و گفتم:
ــ يعني اون تا به حال منو بازي داد؟؟
صداي دست زدن يكي سكوت رو شكست.به سوزان و اورتاپوس نگاه كردم.از جام بلند شدمو زل زدم تو چشماي
سوزان.چند قدم جلو اومد و گفت:
ــ افرين پس تونستي از راز بزرگم سر در بياري.
به جازمين نگاه كردو گفت:
ــ البته با كمك اين كودن.
غريدم:
ــ دهنتو ببند.
يه تاي ابروشو باال انداختو گفت:
ــ به من توهين ميكني؟
جازمين كنارم ايستادو گفت:
ــ توهين برات كمه.
سوزان:
ــ خفه شو دختره احمق!
جازمين:
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ــ ترجيح ميدم احمق باشم تا يه روباه مكار و حيله گر.
سوزان عصباني گفت:
ــ من براي بحث و جدل نيومدم.
وبعد گفت:
ــ اورتاپوس برو اون شيشه معجون رو بيار.
اورتاپوس:
ــ چشم بانوي من.
وبعد به طرف كشو ها رفت كه جازمين جلوش قرار گرفت.جازمين و محكم هول داد.جازمين خورد زمين سرش به تخت
اثابت كرد.مايعي قرمز رنگ روي زمين پخش شد.شمشيرو برداشتمو پيش جازمين رفتمو تكونش دادم:
ــ جازمين؟دختر..بلندشو..
سوزان:
ــ اون مرده.
ديگه اين صدا برام آرام بخش نبود.اين صدا برام نماد تنفر رو داشت.
از جام بلند شدم و با شمشير به طرف اورتاپوس يورش بردم.زخميش كردم.صداي فريادش توي اتاق پيچيد.به طرفم
برگشت با گرزي كه دستش بود به طرفم حمله ور شد.خواست گرز روفرود بياره روي صورتم كه مانع شدم.صداي مرد
منفور زندگيم باعث شد قدمي عقب برم:
ــ صبر كن اورتاپوس.اين دختر براي منه!
به لبخند كريحش نگاه كردم و با تنفر گفتم:
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ــ مايك؟
خنده اي سر دادو كنار سوزان ايستاد.چه تشابهي! دوتا شيطان كنار هم.دستشو پشت سوزان گذاشت و گفت:
ــ كارت عالي بود دخترم ميتوني بري.
سوزان لبخند زشتي زدو به اورتاپوس اشاره كرد كه بياد.از اتاق بيرون رفتن و من و مايك بازم باهم تنها شديم.قدمي
جلو اومد و گفت:
ــ فكرشو نميكردي نه؟
با تنفر گفتم:
ــحالم از تو سوزان بهم ميخوره.
دستشو جلو اوردو نقاب و از روي صورتم برداشت و گفت:
ــ ديگه الزم نيست اينو بزني.
به ساعتم نگاه كردم.اوه خداي من .تنها نيم ساعت به  12مونده بود.با شمشير مايك و كنار زدم ولي دست كثيفشو دور
بازوم حلقه كرد:
ــ كجا؟
بازومو از دستش بيرون كشيدم.تنفرمو نميتونستم كنترل كنم.صداي اه و ناله جازمين بلند شده بود.معلوم بود زندست!
تو يه حركت با شمشير بازوي مايك رو زخمي كردم.نميدونم چقدر درد داشت كه مايك عين مار به خودش ميپيچيد.خون
قرمز رنگش بيرون زده بود.شمشيرو روي گلوش گذاشتمو گفتم:
ــ اگه ميخواي زنده بموني برو بيرون.
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پوخندي زدو بيحرف به طرف بيرون دويد.متعجب به رفتنش نگاه كردم.چه زود قبول كرد!به خودم اومدم.وقت كم بود.به
جازمين نگاه كردم كه خمار بهم خيره شده بود.نميتونستم تنهاش بزارم.به احتمال زياد مايك سربازارو ميفرستاد.ديگه
نبودن نقابم مهم نبود.دست جازمينو گرفتمو بلندش كردم و گفتم:
ــ بايد فرار كنيم..ميتوني راه بياي؟
چندبار چشماشو بازو بسته كردو گفت:
ــ آره ميتونم..
دستشو كشيدمو دنبال خودم بردمش.به سالن اصلي كه رسيدم روح ملكه دوباره جلوم سبز شد.ايستادم.جازمين:
ــچرا ايستادي؟
ملكه جلو اومد و گفت:
ــ مراقب جازمينم باش...
سرمو تكون دادم.اومد كنارم ايستادو دستشو باال آوردو گفت:
ــ اينو بگير.وقتي فرار كردي به جازمين بده.اين همون معجون يادگاريه منه.
سرمو تكون دادم و سريع همراه با جازمين از قصر مخروبه خارج شديم.بايد ميرفتيم به طرف استبل.
صداي ناقوس توي سرم پيچيد.وضع داشت بدتر ميشد! حاال همه با صداي ناقوس ميفهميدن كه يكي درحال فرار
كردنه.دست جازمين رو گرفتم و گفتم:
ــ خوب گوش كن ،سرتو بنداز پايين دنبالم راه بيوفت.
جازمين نگران گفت:
ــ كجا بريم؟پدرم مارو پيدا ميكنه!
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محكم گفتم:
ــ نميزارم دستش به ما برسه.بايد بريم به جنگل دوستام اونجا منتظرن.
به ساعت نگاه كردم،يه ربع وقت داشتيم.پشت ستون ها قايم شديم و با يه پرش رفتيم پشت ستون ديگه.از هيجان
قلبم تند تند ميزد.قصر هم انگار قلقله شده بود.البته با صداي اون ناقوس بايدم ميشد.االن ديگه همه ميدونستن بايد
دنبال كي بگردن.
باالخره به استبل رسيديم.نفس راحتي كشيدم.خواستم برم جلو كه جازمين گفت:
ــ نه نه صبر كن...
برگشتم پشت ستون و گفتم:
ــ چي شده؟
جازمين با انگشتش به طرفي اشاره كرد.مايك و يه سري از سربازاش داشتن به اين طرف ميومدن.بازوي مايك هم باند
پيچي شده بود.بيشتر پشت ستون قايم شديم.همينكه مايك و سربازاش از كنارمون رد شدن نفس راحتي كشيدم.اينبار
با خيال راحت داخل استبل شدم.
ــ مشكي مشكي بدو ...وقت رفتنه.
مشكي اومد پيشم.زير گوشش گفتم:
ــ بدون سرو صدا ميريم بيرون فهميدي؟
سرشو تكون داد.جازمين رو صدا زدم.داخل استبل شد و گفتم:
ــ سوار شو.
كمكش كردم سوار شه.خودمم جلو نشستم.
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ــ با تمام سرعت به سمت جنگل برو.با بيشترين سرعت!
همينكه جملم تموم شد مشكي با سرعت برق شروع به دويدن كرد.جازمين دستاشو دور كمرم حلقه كرده بود.هر نگهباني
يكم نگامون ميكرد و بعد ميفهميد كه ما همون مجرماييم و دنبالمون ميومدن.به دروازه نزديك شديم.چشمم به در كه
افتاد آب دهنمو قورت دادم.ميله اهني داشت ميومد پايين.داد زدم:
ــ جازمين سرتو بنداز پايين..
سرمو پايين آوردم.............با احتياط سرمو باال اوردم.لبخندي از عمق وجودم روي لبم نشت.از قصر خارج شده
بوديم.گردن مشكي رو بوسيدمو گفتم:
ــ افرين پسر...بهترين اسب دنيايي.
به طرف جنگل حركت كرديم.يه لحظه احساس كردم صداي سم چندتا اسب ديگم مياد ولي بيخيال شدم.صداي لرزون
جازمين توي گوشم پيچيد:
ــ آرتيميس....پد..پدرم!
چشمام درشت شد.به پشت سرم نگاه كردم.اوه خداي من! مايك و سربازا سوار بر اسب داشتن دنبالمون
ميومدن.فاصلمون زياد بود.فرياد زدم:
ــ مشكي با تمام نيرو!!!!
در عرض چند ثانيه به سرعت واقعي باد رسيديم.موهام ميخورد توي صورتم.به جنگل نگاه كردم...بچه ها زير يه درخت
كاج منتظرم بودن.چون فقط يه كاج وجود داشت كار برام راحت تر ميشد.ديگه مايك و همراهاش معلوم نبودن.نفس
راحتي كشيدم.چشمم كه به درخت كاج افتاد نزديك از خوشحالي جيغ بزنم.بلند گفتم:
ــ رسيديم...مشكي بايست!
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مشكي ايستاد.الكس و پيتر و مارتين از پشت كاج بيرون اومدن.از مشكي پياده شدمو به جازمين كمك كردم تا پياده
بشه.
نگاه هرسه تاشون روي جازمين قفل شده بود.نفس نفس زنان رفتم پيش الكس و گفتم:
ــ مايك دنبالمونه...فهميده جاسوسم.بايد هرچه زودتر بريم.
الكس با اخم گفت:
ــ اين كيه؟
به جازمين نگاه كردم.خواستم دهن باز كنم كه مارتين با تعجب گفت:
ــ شاهزاده خانوم جازمين؟
الكس تند نگام كردو با فرياد گفت:
ــاون چرا اومده؟
گفتم:
ــ االن وقت اين حرفا نيست ،برات توضيح ميدم الكس فقط ا..
با تير اتشيني كه به درخت كاج خورد حرفم نيمه كاره موند.به عقب برگشتيم.جازمين با جيغ گفت:
ــ اومدن.
خودش بود.مايك.بهمون كه رسيد از اسب پياده شدواون شياطينم پيداه شدن و به دورمون حلقه شدن و محاصره مون
كردن.مايك اومد جلو گفت:
ــ راه فراري ندارين...
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بعد به من نگاه كردو گفت:
ــ وتو! با من طرفي!
هر چهار تامون چسبيديم بهم.به جازمين نگاه كردو پوزخندي زد و گفت:
ــ تو لياقت زندگي رو نداري! بهتره يكم از سوزان ياد بگيري....
وبعد فرياد زد:
ــ تسليم ميشين يا مرگ رو ميپزيرين؟
الكس فرياد زد:
ــ ترجيح ميدم بجنگم و بميرم تا اينكه تسليم توئه عوضي بشم.
از جوابش خوشم اومد.زير لب طوري كه فقط اون بشنوه آروم گفتم:
ــ كارت عالي بود رئيس!
چين خوردن چشماشو ديدم.هميشه همينجوري ميخنديد.
مايك:
ــ خيلي خب مثل اينكه از اونچه كه فكر ميكردم احمق تريد!
شمشيرشو بيرون آورد.
وبعد صداي فريادش پرده گوشمو لرزوند:
ــ با تمام قوا حملـــــــــــــــــــه!!!!!!!!!!!!
صداي فرياد سربازا سكوت جنگل رو شكست.شمشيرو از پشتم بيرون آوردم و فرياد زدم:
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ــ جازمين برو پشت كاج.
به حرفم گوش داد و پشت درخت قايم شد.الكس:
ــ آماده اين؟
سرمونو تكون داديم.الكس:
ــ حملــــــه!!!
فرياد كشان به طرف شياطين سياهپوش دويديم.حدو 30نفري ميشدن و ما چهار نفر.جنگ سختي ميشد!سربازي اومد
جلوم .با دستش برام اتيش فرستاد جاخالي دادم و تو يه چرخش سريع سر از تنش جدا كردم.خونش مثل يه فواره
بيرون ميزد.به پيتر نگاه كردم .يه شيطان داشت از پشت بهش حمله ميكرد.دويدم طرفش و شمشيرو از پشت توي كمر
شيطان فرو بردم.فريادش به هوا رفت.خون ازش بيرون زد و بعد تبديل به گرده هاي قرمز شد.پيش پيتر رفتمو گفتم:
ــ حالت خوبه؟
سرشو تكون داد.فرياد الكس باعث به پشتم نگاه كنم.مايك و الكس در حال جنگيدن بودن.زمان برام جور بود.موقيعتم
عالي بود.وقت تسويه حساب من و مايك بود.شمشيو توي دستم فشار دادمو گفتم:
ــ من ميرم كمك الكس.
وبدون توجه به كسي به طرف مايك دويدم.لگدي به دستش زدم كه شمشير از دستش افتاد.الكس:
ــ ارتيميس برو.
گفتم:
ــ نه من بايد اين خبيثو نابود كنم.
الكس:
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ــ دارم بهت ميگم بـ..
با اتيشي كه جلوي پام افتاد كرد حرفش قطع شد.صداي قهقهه مايك توي سرم پيچيد:
ــ مرگتو تضمين ميكنم آرتيميس!!!
الكس:
ــ مگه تو خواب ببيني!
وبعد مشغول جنگ با مايك شد.سه تا سربازافتاده بودن سرمو ول كنم نبودن.با سختي نابودشون كردم.صداي فرياد
الكس تنمو لرزوند.به الكس نگاه كردم.خشكم زد! پشتش خراش بدي برداشته بود.يه سرباز به طرفش دويد.به خودم
اومدمو باالفاصله سربازو نابود كردم.دستمو زير بازوش انداختمو بلندش كردمو گفتم:
ــ خوبي؟
الكس با صداي خش داري گفت:
ــ ب...برو..
اخمي كردمو الكس رو كنار يه درخت گذاشتم.بدجوري زخمي شده بود.به طرف مايك رفتم.فرياد زدم:
ــ هي كالغ سياه! من امادم تا نابودت كنم.
با صداي بلند خنديدو گفت:
ــ باشه ببنينيم كي نابود ميشه!
وبعد اتيش بزرگي به طرفم پرت كرد.جاخالي دادم.به طرفش دويدم..اتيش هاي زيادي پرت ميكرد و من جاخالي
ميدادم.ديگه بهش رسيده بودم.شمشيرو باال بردم كه بزنم بهش كه با شنيدن فرياد مارتين تمام تنم خشك شد! به
مارتين در حال سوختن نگاه كردم.شمشير از دستم افتاد.مارتين! پيتر فرياد زد:
Page 604

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ مـــارتيـــــــــن!
قلبم نميزد!خونم يخ زده بود.براي اولين بار بغض رو توي گلوم حس كردم.براي اولين بار بعد از اون دوران سخت بازم
بغض كردم.زمزمه كردم:
ــ مارتين!
تمام خاطراتش جلوي چشمام رژه ميرفتن...اذيت كردناش...خنديدناش! صداي الكس خط كشيد رو تفكراتم:
ــ ارتيميس مواظب باااااااااااااش!
به مايك نگاه كردم.شعله بزرگي از اتيش به طرفم ميومد.هنگ كرده بودم.قادر به حركت نبودم.ديگه صدايي رو
نميشنيدم.
همه چيز برام بي معني بود.حتي اون شعله بزرگي كه تو يه متريم بودو قصد بلعيدنمو داشت.گرماي شعله رو حس كردم و
بعد سردي خاك رو.
به خودم اومدم.دوباره صداها جون گرفتن.كي منو هول داده بود؟چشمام از وحشت درشت شد .با سرعت بلند شدمو به
روبه روم نگاه كردم.روح از تنم جدا شد! با تمام وجود فرياد زدم:
ــ الـــــــــــكس!
الكس بود كه خودشو به جاي من قرباني اون اتيش كرد.چشماي زيباي مشكيش زل زده بودن توي چشمام.چشمايي كه
منو توي خودشون حل ميكردن.چشمايي كه توش عكس شعله هاي اتيش افتاده بود.صداي زمزمه الكس رو شنيدم.هيچ
چيزي نميشنيدم جزء صداي الكس...صدايي كه روي روحم حك شد:
ــ آرتيميس..د...دوست دارم!
زانو هام توان نداشتن...رو زمين با زانو نشستم و به سوختن مغرورترين مرد زندگيم نگاه كردم.جوشش اشك رو توي
چشمام حس كردم.وقت فوران كردن بود.دلم ميخواست با تمام وجود فرياد ميزدم...پس داد زدم:
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ــ الــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــس!
وبعد جسدش افتاد روي زمين.جسدي كه در حال اتيش گرفتن بود.با بهت بهش زل زده بودم.
دستي منو از زمين جدا كرد.هيچي نميفهميدم...فقط ديدم كه سوار اسب شديم و از اون كشتارگاه دور شديم.دور و
دور....
صداي سم هاي اسبي كه دنبالم ميومدن مثل ناقوس مرگ توي سرم ميپيچيد....دستمو روي گوشام گذاشتم.هر بار صحنه
مرگ الكس ميومد جلوم....اون به خاطر من قرباني شد به خاطر من.دوباره فرياد زدم:
ــ نـــــــــــــــــــــه....
اسب ايستاد.
پيترو ديدم كه از اسب پياده شد و به طرفم اومد .بدون حرف از اسب پياده شدم.به اطراف نگاه كردم.ديگه توي اون
جنگل نبوديم.يه جاي پرشاخ و برگ.به پيتر نگاه كردم.ديگه از شوخياش خبري نبود.آهي كشيدم.روي زمين نشستم.قلبم
گرفته بود.خيـــــلي!سرمو روي زانوم گذاشتم و به پايين خيره شدمو توي فكر فرو رفتم.ديگه جا مكان رو
نفهميدم...نفهميدم پيتر چيكار ميكنه.نفهميدم....بعد مدتي به خودم اومدم.به آسمون نگاه كردم.شب بود.پيرتم خوابيده
بود.ولي انگار داشت كابوس ميديد.مدام توي خواب ناله ميكرد.يه كاغذ برداشتمو روي نوشتم:من ميرم دور بزنم...چه
جمله مسخره اي!
فقط خودم ميدونستم كه براي چي ميخوام از اينجا دور بشم...دستمو روي گلوم گذاشتم و فشارش دادم.بغضي كه توي
گلوم بود بايد خالي شه...آره بايد بعد از چندين سال طلسم گريه نكردن رو بشكنم....بايد خالي شم.ايستادم و به جايي
كه نميدونم راه افتادم.دستمو توي جيبم فرو بردمو قدم برداشتم.باد موهامو به بازي گرفته بود.سرم پايين بود.با شنيدن
صداي اب سرمو باال اوردم.چشمم به يه چشمه بزرگ افتاد.نزديك چشمه شدم.زانو زدم و دستمو داخل اب فرو
بردم.سردي اب رو حس كردم....چه سرماي لذت بخشي!سرمايي كه ميتونست الكس و مارتين رو نجات بده...
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دستم مشت شد و قطرات اب بيرون ريختن.درد بدي بود...بايد خالي شم.دوباره صحنه اتيش گرفتن الكس اومد جلوي
چشمم.سوختن مارتين ,...الكس كه به دوست داشتنش اعتراف كرد.چشمامو با درد بستم.بغضي به اندازه يه سياره توي
گلوم بود.
اي كاش الكس بود تا سرم داد بزنه نصف شبي كجا رفتم...اي كاش بود!تمام خاطراتش شروع به رژه رفتن
كردن...خاطره هايي كه من ازشون متنفر بودم ولي حاال....حاال دوسشون داشتم!
صحنه سوختن مارتين اومد جلوي سياهي چشمام.مارتين.دوست خوب من!چشمامو باز كردم.
سردي چيزي روي گونم حس كردم...اشك!قطره اشك بود كه بعد از چند سال روي گونم جاري شده بود...اشك
بعدي...اشك بعدي و بازم اشك هاي بعدي كه روي گونم راه خودشونو باز كرده بودن.توي سكوت اشك ميريختم.هيچ
صداي توي جنگل نبود جزء هو هوي جغد! همش من مقصر بودم.اگه..اگه من كنار ميرفتم الكس مجبور نميشد كه بپره
جلوم.....
سرم پايين بود.يهو تمام بدنم پر از حس تنفر شد.تنفري كه در حال افزايش بود.دستم مشت شد.تصوير مايك مدام
جلوي چشمم بود.تصوير قهقهه زدنش.هه! االن حتماً خوشحاله.مشتمو باال بردمو روي اب فرود اوردم.
اب رود روي صورتم پاشيده شد.زمزمه كردم:
ــ حالم ازت بهم ميخوره مايك...
بعد فرياد زدم:
ــ ازت متنفرم مـــــــــــايك!
بايد خودمو جمع و جور كنم.نبايد بزارم تبديل به يه دختر افسرده بشم.بايد قوي باشم!براي هدفم به نيرو احتياج دارم.
چشمامو بستم.بايد فراموش ميكردم.بايد همه چيو همين جا دفن ميكردم.شايد بيرحمانه بود...شايد بد بود...ولي براي
هدفم بهش احتياج داشتم.هدفي كه خيليا ارزوشونه!هدفي كه گلوريا به خاطرش چند ساله كه زندانيه! هدفي كه پيتر
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پسري كه هميشه شاد بود ميشه درياي غمو توي چشماش ديد.هدفي كه عزيزانمو قرباني اتش كرد....هدفي كه داره تا
پوست و استخونم نفوذ ميكنه!هدفم چيزي نيست جزء مرگ مايك!!!!
از روي زمين بلند شدم.به رود نگاه كردم.بايد فراموش ميكردم.باالخره فراموشي بدردم خورد.دستم به طرف لباسم رفت
توي يه حركت در اوردم.چند قدم عقب رفتم.بايد دردامو با سرما از بين ميبردم.شايد فايده اي به حالم داشت...شايد
تونستم فراموش كنم.شروع كردم به دويدن.به رود كه رسيدم شيرجه زدم داخلش.سرمايي ارامبخش توي تمام وجودم
سرازير شد.چه لذت بخش!!! نفسمو توي اب نگه داشتم.بايد تمام خاطراتمو بريزم توي اين رود.چشممو بازم بستم و
تمام خاطراتمو مرور كردم.بازم اشك بود...اشكام با آب رود مخلوط شدن.چه بهتر!! اشكامو هم همينجا جا ميزارم و
ميرم.بعد از چند ثانيه خالي از هرچيزي شدم.به طرف باال شنا كردمو از رود بيرون اومدم.روي زمين دراز كشيدم تا بدنم
خشك بشه.
سبك بودم درست مثل يه پر كاه! شايدم سبك تر!!ذهنم آروم شده بود.از جام بلند شدمو لباسامو پوشيدم.نگاه اخرو به
رود و درواقع خاطراتو اشكام انداختم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ ممنون!
وبعد به راه افتادم.انگار راحت شده بودم.ولي حواسم بود! حواسم بود كه تنفر مايك رو جا نزارم!به اين يكي احتياج
داشتم!
***
پيتر و تكونش دادم..با صداي خواب الودي گفت:
ــ ولم كن مارتين بزار بخوابم...
لبامو روي هم فشار دادم و گفتم:
ــ منم پيتر بلند شدو بايد حركت كنيم.
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چشماشو باز كرد.روي زمين نشست و گفت:
ــ تويي؟ فكر كردم مارتينه...
بعد به اطراف نگاه كردو گفت:
ــ پس مارتين و الكس كجان؟
بدون حرف نگاش كردم كه اهي كشيدو گفت:
ــ يه لحظه يادم رفت كه اونا ديگه نيستن.
مشك ابو به طرش گرفتمو گفتم:
ــ بيا اب بخور.
مشك و ازم گرفت و سر كشيد.دوباره مشك و بهم داد و به اطراف نگاهي انداخت .مشك و به مشكي بستم.يهو دستم
خشك شد.بلند گفتم:
ــاوه خدا من!
پيتر از جاش بلند شدو گفت:
ــ چيشده ؟
ناليدم:
ــ جازمين!
پيتر چند لحظه نگام كردو بعد گفت:
ـــ بريم دنبالش؟
Page 609

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

سرمو پايين انداختم.شرمندگي توي تمام وجودم بود.قرار بود جازمين رو نجات بدم ولي..ولي انگار بدترش كردم!سرمو
تكون دادمو گفتم:
ــ نه پيت..اگه برگرديم ممكنه دوباره بهمون حمله كنن..بهتره بريم.
پيتر:
ــ ولي اون دختر تنهاست.
گفتم:
ــ ميدونم...ولـ..
صداي فرياد دختري حرفمو قطع كرد.ساكت شديم.صدا از پشت ميومد.بيشتر به صدا توجه كردم:
ــ كمـــــك! ارتيميس كجايي؟؟
دلم گرم شد.جازمين بود.مطمئنم! شروع به دويدن كردم.بايد پيداش ميكردم وگرنه هيچ وقت خودمو نميبخشيدم....فرياد
زدم:
ــ جـــــازمين؟كجايي؟
صداش نيومد.بعد چند لحظه صداشو شنيدم:
ــ تويي ارتيميس؟
لبخندي روي لبم اومد.به پيتر نگاه كردم كه پشت سرم بود.ايستادمو گفتم:
ــ از اونور برو منم اينوري ميرم.
سرشو تكون دادو مشغول دويدن شد.صداي چخ چخ برگي رو شنيدم و بعد صداي غرغر يه دختر رو:
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ــ اه..لباسم پاره شد...
به طرف بوته هاي تمشك رفتم.يه دختر پشت به من سعي داشت لباسشو از خار بوته ها جدا كنه.دستمو روي شونش
گذاشتمو گفتم:
ــ جازمين؟
تكون نخورد.به طرفم برگشت.لبخندي از ته دل زدمو گفتم:
ــ پيدات كردم.
اونم لبخندي زد.گفتم:
ــ بيا بايد بريم.
جازمين:
ــ دامنم گير كرده ...
شمشيرمو در آوردمو بوته خارو از دامنش جدا كردم.لباسش پاره شده بود و موهاشم خاكي و صورتش كثيف .احتياج به يه
حمام حسابي داشت.دستشو گرفتمو به طرف مشكي حركت كرديم.داد زدم:
ــ پيتر! پيــــتر!برگرد...
بعد چند دقيقه پيتر نفس نفس زنان برگشت.چشمش كه به جازمين افتاد لبخندي زدو گفت:
ــ پس باالخره موفق شدي.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ پيتر كوله منو بيار.
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پيتر:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ تو فقط بيارش.
پيتر رفت تا كيفمو بياره.به جازمين نگاه كردمو گفتم:
ــاين دور و برا يه رود هست.اونجا ميريم تا تو حمام كني.توي كيفم يه سري لباس هست كه از قصر برداشتم اميدوارم
بدردت بخوره.
لبخندي زدو دستمو گرفت و گفت:
ــ خيلي ازت ممنونم.
گفتم:
ــ خواهش ميكنم...تو اين مدت كجا بودي؟
جازمين:
ــ با بدبختي تونستم از دست شياطين فرار كنم...از ديشب تا به حال دنبالتونم.
گفتم:
ــ از ديشب؟توي اون تاريكي؟
جازمين:
ــ تونستم از قدرتام استفاده كنم...وگرنه زنده نميموندم!!
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گفتم:
ــ قدرت؟
جازمين لبخندي زدو گفت:
ــ باالخره شاهزاده سرزمين شياطينم يه قدرتي دارم ديگه!
وبعد اضافه كرد:
ــ ولي ديگه دلم نميخواد دختر اون پست فطرت باشم.
با اومد پيتر حرفمون قطع شد.كوله رو دستم داد.گفتم:
ــ ممنون...پيت ما ميريم يه جايي تا جازمين حموم كنه..لطفاً نيا باشه؟
سرشو تكون داد و گفت:
ــ منم ميرم دنبال ميوه و غذا.
گفتم:
ــ عاليه!
وبعد از هم جدا شديم.
به طرف رود رفتيم.جازمين لباساشو در اوردو داخل رود شد.زيپ كوله رو باز كردم.فقط دوتا لباس از قصر برداشته بودم
بقيه لباساي خودم بود.يه لباس سفيد بلند ساده در اوردم كه قسمت كمرش تنگ ميشد و طرح ساده اي داشت و براي
سفر توي جنگل خوب و راحت بود.لباسو كنار كوله گذاشتم.بعد نيم ساعت جازمين از اب بيرون اومد و لباسو
پوشيد.جازمين:
ــ آخيشش...از شر اون لباسا راحت شدم!!
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متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ چرا؟
جازمين:
ــ به خاطر سوزان مجبور بودم لباساي پف دار سلطنتي بپوشم....دلم ميخواست پدرم بهم توجه كنه.
گفتم:
ــ اها....بيا ديگه بايد برگرديم.فكر كنم پيترم بادست پر برگرده.
باهم برگشتيم پيش مشكي.حدشم درست بود.پيترم برگشته بود.تا مارو ديد ميوه هارو به سمتمون گرفت و گفت:
ــ خوشمزن!
به ميوه هاي عجيب غريب توي پارچه نگاه كردم.تابه حال هيچ كدومشون رو نديده بودم!جازمين يه ميوه عجيب غريب
زرد رنگ رو برداشت و گازي بهش زد و گفت:
ــ بهترين كارتوس ها توي اين جنگل پيدا ميشه.
وبعد گاز ديگه.به نظر خوشمزه ميومد.پيترم يه ميوه نارنجي رنگ برداشت و گاز محكمي بهش زد.دهنم آب افتاده
بود.پيتر:
ــ چرا بر نميداري؟
گفتم:
ــ من اينارو نميشناسم!
جازمين متعجب گفت:
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ــ چطور ممكنه؟
وبعد آروم گفت:
ــ اوه يادم رفت از زمين هستي.
پيتر به ميوه دايره اي شكل اشاره كردو گفت:
ــ اين خيلي خوشمزست..
ميوه رو توي دستم گرفتم.پوست براق آبي رنگش برام جالب بود!! تو يه حركت يه گاز محكم بهش زدم.چشمامو با لذت
بستمو گفتم:
ــ اوممممم...خيلي خوشمزست!
مزش فوق العاده بود! يه ميوه شيرين.خيلي زود تمومش كردمو يه دونه ديگه برداشتمو خوردم....جازمين و پيتر متعجب
نگام ميكردن.يه گاز زدمو گفتم:
ــ چيه؟چرا اينجوري نگاه ميكنيد؟
جازمين:
ــ چجوري چهارتا خوردي؟
پيتر:
ــ تو منو هم رد كردي!
خنديدمو گفتم:
ــ اخه خيلي خوشمزه هستن!
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انگار واقعاً ديشب رو فراموش كرده بودم!انگار مرگ الكس و مارتين و از ياد برده بودم.
پيتر:
ــ خيلي خوب خوردن تمومه...بايد راه بيوفتيم.
گفتم:
ــ پيتر بايد كجا بريم؟
سرشو خاروند و گفت:
ــ نميدونم..بزار نقشه رو بياريم.
منو جازمين روي زمين نشستيم.
پيتر با نقشه بزرگي اومد.نقشه روي باز كرد و ماهم دور نقشه حلقه زديم.پيتر:
ــ االن ما توي جنگل موناگول هستيم...
گفتم:
ــ پيتر اينجا خيلي از سرزمين برف دوره!
وبعد به سرزمين برف اشاره كردم كه ته نقشه بود.پيتر يكم فكر كردو گفت:
ــ درسته اگه بخوايم تا اونجا بريم ممكنه توسط موجودات عجيب غريب كشته بشيم..
به نزديك ترين سرزمين نگاه كردم.واقعاً شانس عالي داشتم!پوووف!سرزمين پري هاي دريايي نزديك ترين سرزمين
بود.يعني سرزمين جان! ولي مجبور بودم...نميتونستم به خاطر خصومتي كه داشتيم باعث عذاب جازمين و پيتر بشم.گفتم:
ــ پيتر به نظر من بايد بريم به نزديك ترين سرزمين تا اونجا پناه بگيريم...سرزمين امپراطور اب بهترينه!
Page 616

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

پيتر:
ــ فكر بدي نيست! ولي تا اونجا بايد مسير هاي خطرناكي رو بريم...
وبعد به جازمين نگاه كرد.جازمين:
ــ من خطر هاي زيادي رو چشيدم برام فرقي نميكنه.
پيتر:
ــ مطمئني؟
جازمين سرشو تكون دادو گفت:
ــ مطمئن باش.
خوبه.همه چيز داشت خوب پيش ميرفت.
پيتر:
ــ حدود چند روزي تا اونجا راهه.البته مجبوريم پياده بريم.
گفتم:
ــچرا؟
پيتر:
ــ چون ما سه نفريم و نميتونيم سوار مشكي بشيم.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ در اين صورت بايد حدود پنج روزي راه باشه.
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پيتر:
ــ دقيقا!! وبايد اول از اين جنگل پر خطر خارج بشيم.
متعجب گفتم:
ــ پر خطر؟
جازمين تند سرشو تكون دادو گفت:
ــ توي اين جنگل جذب كننده ها وجود دارند.
گفتم:
ــ اينا ديگه چين؟
پيتر:
ــ موجوداتي قرمز رنگ و عجيب كه ميتونن قدرت رو جذب كنند.و..وباعث نابودي بشن.
گفتم:
ــ دلم ميخواد ببينمشون.
جازمين:
ــ حرفشم نزن! اونا خيلي خطرناكن!
پيتر:
ــ مثل اينكه دوست داري بميري درسته؟
خنديدمو گفتم:
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ــ فقط كنجكاو شدم!
پيتر:
ــ بهتره ديگه حركت كنيم...تا بعد از ظهر بايد از جنگل خارج بشيم وگرنه گير جذب كننده ها ميوفتيم.
از جامون بلند شديم.كولمو روي دوشم گذاشتم و همراه با بقيه شروع به راه رفتن كردم.به ساعتم نگاه كردم.نه
صبح.............به ساعتم نگاه كردم دو ظهر.از ساعت  9تا االن بي وقفه در حال حركت بوديم.پاهام كمي درد ميكرد...اونم
به خاطر پياده روي زياد بود.پيترو صدا زدم:
ــ صبر كن يكمي اب بخوريم.
سرشو تكون داد.مشك اب و به جازمين دادم.لبخندي روي چهره خستش نشست و گفت:
ــ ممنون.
وبعد آبو با ولع نوشيد.معلوم بود تشنشه.مشك و ازش گرفتمو خودم سر كشيدم.طعم اب لذت بخش تر از هر چيزي
برام بود.حاظر نبودم با هيچ چيز عوضش كنم.عجيب بود كه اين مايع بدون طمع و رنگ و بو اينهمه لذت داشت.
مشك و به مشكي بستم.به جازمين نگاه كردم به نظر خسته ميومد.طبيعي بود اون براي بار اولش بود كه داره اينهمه راه
مياد.صداش زدم:
ــ جازمين؟
با صداي خسته اي گفت:
ــ بله؟
گفتم:
ــ سوار مشكي شو.
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چشماش برق زد ولي گفت:
ــ نه ميتونم بيام.
پيتر:
ــ حق با ارتيميسه بهتره سوار بشي پاهات به پياده روي طوالني عادت نداره.
لبخندي زدو گفت:
ــ خيلي ممنون.
وبعد سوار مشكي شد.مشكي هم دنبالمون ميومد.كم كم درختا كم شدن...تا جاييه كه ديگه خبري از درخت نبود و فقط
كوه بودو چمن و يه جاده خاكي.پيتر به نقشه نگاهي انداخت و گفت:
ــ خوبه ،از جنگل خارج شديم.مقصد بعدي يه جنگل ديگست كه ظاهراً خطرناكه!
گفتم:
ــ اسم جنگل چيه؟
پيتر:
ــ جنگل آواتار.
متعجب گفتم:
ــ آواتار؟كسي كه قدرت چهار عنصر رو داره؟
پيتر:
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ــ نه..يه سري موجودات به اسم آواتار توي اون جنگل زندگي ميكنن به خاطر همين اسمشو آواتار گذاشتن...نيمه
انسانن.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ چرا خطرناكن؟
پيتر شونه اي باال انداخت كه جازمين گفت:
ــ من تو كتاب جغرافيا خوندم كه اونا اول خيلي مهربون بودن.ولي يه نفر كه ذات خبيثي داشته وارد جنگلشون ميشه و
ازشون دزدي ميكنه...درواقع اون فرد كه اسمش سايمون هستش سنگ ابي كه سنگ حيات اون جنگله رو ميدزده و اونو
توي دل كوه داخل غار پنهان ميكنه.ولي داخل غار يه خرس بزرگ زندگي ميكرده كه اونو ميكشه و سنگ داخل غار
ميمونه...آواتار ها قدرتمند هستند ولي هيچ كدوم حريف اون خرس نشدن.ميگن اون يه خرس معمولي نيستش و ميتونه
غيب بشه.
با تعجب به حرفش گوش دادم  .گفتم:
ــ چه عجيب!اينجا همه جاش يه ماجرا داره!
جازمين سرشو تكون داد كه پيتر گفت:
ــ پس به خاطر همينه كه نسبت به همه بي اعتماد شدن.
جازمين:
ــ درسته.
با صداي شكمم سكوت برقرار شد.يهو زديم زير خنده.پيتر:
ــ خيلي گشنته؟
Page 621

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

سرمو تكون دادم.پيتر از توي پارچه چندتا از اون ميوه هاي خوشمزه بهمون داد.بعد از خوردن ميوه ها به راهمون ادامه
داديم.
خورشيد داشت غروب ميكرد.تمام آسمون نارنجي شده بود.ياد حرف مارتين افتادم كه ميگفت غروب رو خيلي دوس
داره.با به ياد آوردن مارتين آهي كشيدم.ديگه برام عادي شده بود.دستمو توي جيبم فرو بردم و سرمو پايين انداختم.بعد
از دو ساعت صداي پيتر بلند شد:
ــ رسيديم.
سرمو باال آوردم.از بهت چند قدم عقب رفتم.به جنگل بي برگ روبه روم نگاه كردم.چه بيروح! تنها چيزي كه باعث زيبا
شدنش ميشد نور هاي كوچيك آبي بود كه جنگل و احاطه كرده بودن و باعث روشن شدنش ميشدن.پيتر:
ــ راه بيوفتين.
شروع به حركت كرديم.همينكه پامونو داخل جنگل گذاشتيم باد سردي صورتمو نوازش داد.سردم شده بود.دستامو دور
بازوم حلقه كردم.شاخ و برگ هاي درختا باهم قاطي شده بود و باهم يه مسيرو ساخته بودن.پيتر:
ــ اينا چقدر قشنگن.
جازمين:
ــ اره.
همون لحظه يه دونه از اون نور هاي ابي رو شونم نشست.كمي كه دقت كردم ديدم يه كرم شب تابه.خندم گرفت و آروم
گفتم:
ــ تويي كوچولو؟
نورش زياد شد.با كنجكاوي نگاهش كردمو گفتم:
ــ خيلي با مزه اي!
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نورش بازم بيشتر شد.چقدر باحاله! روبه جازمين گفتم:
ــ اينو ببين!
وبعد گفتم:
ــ چقدر پر نوري!
نورش دوبرابر شد.جازمين خنديدو گفت:
ــ اونا حرفتو ميفهمن.
متعجب گفتم:
ــ واقعاً؟؟
جازمين سرشو تكون داد.به كرم شب تاب نگاه كردمو گفتم:
ــواقعاً حرفمو ميفهمي؟
نورش بازم زياد شدو به حالت اولش برگشت.پرسيدم:
ــ اينا دوستاتن؟
دوباره پر نور شد.خندم گرفت.داشتم با يه كرم شب تاب حرف ميزدم.از روي شونم رفت و به بقيه دوستاش پيوست.
به پيتر گفتم:
ــ اي كاش يكي راه خروج رو نشون ميداد!
پيتر:
ــ دقيقاً!! روي اين نقشه راهي نيست!
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به كرماي شب تاب نگاه كردم.چشمام درشت شد!باهم كنار هم يه نوشته رو بوجود آؤردن:
ــ اسمت چيه؟
دهنم از تعحب باز مونده بود.اينو فقط توي فيلما ديدم.جاشون رو عوض كردن و يه نوشته جديد رو درست كردن:
ــ تعجب كردي؟
زمزمه كردم:
ــ اره.
نوشته ديگه:
ــ ميخواي راهو نشونت بديم؟
واقعاً؟پيترو جازمين رو صدا زدم.همينكه به طرفم برگشتن نگاهشون به كرما افتادو مات شدن.خنديدمو گفتم:
ــ اينا ميتونن راهو نشونمون بدن.
جازمين:
ــ واقعاً؟
سرمو تكون دادمو به كرما گفتم:
ــ ميشه راهو نشون بدين؟
نوشته ديگه:
ــ آره.
يهو همشون قرمز شدن و ناپديد شدن.با تعجب به اطراف نگاه ميكرديم...يعني چيشده؟
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پيتر:
ــ فكر كنم خطري تهديدمون ميكنه.
صداي كلفت و عجيبي رو از پشت سرم شنيدم:
ــ درست حدس زدي!
سريع به عقب برگشتم.از چيزي كه ميديدم تمام تنم خشك شده بود چشمام درشت شده بود!بزور آب دهنمو قورت
دادم.صدايي از هيشكي بلند نميشد.زل زدم توي چشماي ابيش و زمزمه وار گفتم:
ــ ش...شما كي هستيد؟
موجود نيمه انسان جلوم گفت:
ــ آواتار!
قدمي به عقب رفتم.آواتار اين بود؟به آواتار هاي پشت سرش نگاه كردم.همشون ابي بودن،قدشون هم بيش از حد بلند
بود،حتي از يه واليباليست هم بلند تر بودن.چشماي درشت و ابي داشتن.موهاي بلند قهوه اي و سياه.و چيزي كه از همه
عجيب تر بود دم بلندي بود كه داشتن!لباسشون هم عين تارزان بود.با برگ خودشون رو پوشنده بودن.اسب هاي عجيبي
هم داشتن.اسب هاي بزرگ وابي و راه راه!! صداي آواتار منو به خودم آورد:
ــ شما به چه حقي اومديد اينجا؟
پيتر:
ــ ما ميخوايم بريم به سرزمين پري ها...براي همين بايد از اينجا رد ميشديم.
مرد اخماشو توي هم برد و گفت:
ــ به هر حال! شما از اين به بعد اسيريد...
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وبعد روبه بقيه فرياد زد:
ــ بگيرينشون!
سربازا با نيزه هاشون اومدن به طرف ما.هيچ شانسي در مقابلشون نداشتيم.قد و هيكل اونا كجا و قدو هيكل ما كجا!
فرياد زدم:
ــ پيتر جازمين فرار كنين!
شروع كرديم به دويدن.به پشت سرم نگاه كردم.همشون با يه لبخند عجيبي نگامون ميكردن و سرجاشون ايستاده
بودن.تعجب كردم.زنگ خطري توي گوشم به صدا در اومد.چرا اونا دنبالمون نميكنن؟
يهو انگار چيزي دورم پيچيده شد و به هوا برده شدم.چشمامو چند بار بازو بسته كردم.صداي ناله مانند پيتر و كنار گوشم
شنيدم:
ــ خداي من تو تله گير افتاديم!
به تور كلفتي كه دور ما پيچيده شده بود نگاه كردم.خيلي سفت و كلفت بود.معلق توي هوا از شاخه درختي آويزون
بوديم.سعي كردم خودمو تكون بدم ولي بيفايده بود.به مشكي نگاه كردم كه آواتار ها گرفته بودنش و داشتن ميبردنش.
فرياد زدم:
ــ هي با اون اسب كاري نداشته باشين!ولــــش كنين!
ولي اونا بدون توجه به من به طرف ما اومدن و از درخت جدامون كردن .يكي از اونا مارو روي دوشش انداختو به راه افتاد.
سرم پايين بود و نميتونستم جايي رو ببينم به جزء زمين.
صداي پيتر و شنيدم:
ــ باالخره اتفاقي نبايد ميوفتاد افتاد.
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جازمين ترسيده گفت:
ــ حاال چي ميشه؟
همون آواتاري كه ما روي دوشش بوديم گفت:
ــ بانوي بزرگ بايد تصميم بگيره.
بانوي بزرگ ديگه كيه؟پرسيدم:
ــ بانوي بزرگ؟
آواتار:
ــ بهتره ديگه حرف نزنيد وگرنه خودم ميكشمتون!
دندونامو روي هم فشاردادم.چشمامو بستم تا بلكه كمي آروم بشم.....بعد از چند دقيقه صداي فرياد هزار تا آواتار باعث
شد چشمامو باز كنم.ولي چيزي جزء پاهاشون برام معلوم نبود.پاهاي بزرگ و پاهاي ظريف و الغر نشون ميداد كه همه
آوتار هاي مرد و زن منتظر ما بودن!
صداي آوتار فرمانده توي گوشم پيچيد:
ــ بزارينشون زمين.
باالخره مارو زمين گذاشتن و توي رو از سرمو برداشتن و دستامونو با طناب بستن.به خاطر اينكه تو اين مدت برعكس
بودم سرم گيج ميرفت.چشمام تار ميديد.يه مدت گذشت تا تونستم اطرافمو خوب ببينم.
اطرافمون پر بود از آوتار هاي زن و مرد كه دورمون جمع شده بودن و نگاهمون ميكردن.توي نگاهشون چيزي بود كه
تنمو به لرزه در مياورد.تنفر! تنفر رو ميشد به راحتي از توي چشماشون تشخيص داد.ولي چرا اينقدر از ما متنفرن؟؟ انگار
كه ما سايمون بوديم و رفتيم اون الماس ابي رو دزديديدم .پشتشون هم پر بود ازكلبه هاي زيباي چوبي.صداي فرياد
آوتاري منو به خودم آورد:
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ــ بانوي بزرگ وارد ميشوند!
يهو همگي زانو زدن.حتي كوچيك تر ها.شروع كردن به زمزمه چيزي كه نميتونستم بشنوم.صداي زني رو شنيدم...يه
صداي مقتدر و قوي:
ــ متشكرم مردم من.
همه با مشت به سينه هاشون زدنو بلند شدن و ايستادن و زل زدن به زن.به زن نگاه كردم.اون اصال آوتار نبود! يه انسان
بود.درست مثل من و جازمين و پيتر .زن يا همون بانوي بزرگ با همه متفاوت بود.موهاي قهوه اي و كوتاهي
داشت،چشماي مشكي و پوستي سفيد.چقدر برام آشنا بود! آوتار فرمانده رفت جلوي زن وگفت:
ــ بانوي من ،خرابكار ها بازم بدون اجازه وارد اينجا شدن....براتون آورديمشون...چه دستوي ميدين؟؟
زن با اون چشماي نافذش به هر سه تامون نگاه كرد.بازم اين زن برام آشنا بود.كجا ديده بودمش؟ولي اون كه از اول
عمرش اينجا بوده پس من اونو كجا ديدم؟؟نگاهش خيلي آشناست!وقتي نگاهش به من رسيد چند لحظه انگار خشك
شده باشه نگاهم كرد بعد فريادزد:
ــ خداي من! همشون به مرگ محكومن!
صداي پچ پچ جمعيت اوج گرفت .با تعجب زل زده بودم چشماي زيباي زن كه نگراني عجيبي توش موج ميزد.اينجا چه
خبره؟فرمانده گفت:
ــ بانو چيزي شده؟
زن نگاهشو ازم برداشت وگفت:
ــ آرو به حرفم عمل كن و چيزي نپرس .اينا بايد همين االن اعدام بشن.
فرمانده كه اسمش آرو بود گفت:
ــ بسيار خب بانو.امر امر شماست!
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وبعد فرياد زد:
ــ وسايل اعدام رو بياريد.
تنم خشك شد.يعني چي؟ممكن نبود من بزارم.به پيتر و جازمين نگاه كردم.توي چشماشون نا اميدي موج ميزد .به اين
زودي نا اميد شدن؟هه! سرمو كه باال آوردم با طناب داري مواجه شدم كه به درخت عجيبي بسته بودن .يه درخت با خط
هاي سفيد و طاليي به روش كه از خودشون نور ميدادن.نگهبانا به طرفمون اومدن و مارو بلند كردن.كنار درخت
ايستاديم .زن شروع كرد به حرف زدن:
ــ مردمان عزيزم! در اين لحظه و در اينجا خواهيد ديد كه چگونه اين سه تن اعدام خواهند شد!
صداي فرياد شادي مردم به باال رفت.
نميدونم چرا ولي قلبم غمگين شد.چرا اونا بايد بخوان بدون اينكه ازمون مدرك داشته باشن مارو بكشن؟؟چــــــرا؟
تعجب كرده بودم! گلوم رو بغض گرفته بود.نه به خاطر مرگم؛ بلكه به خاطر داوري نا حقي كه عليه من و دوستانم
ميكردن.سرمو باال آوردم و به ماه كامل نگاه كردم .ناخوداگاه زمزمه كردم:
ــ انگار قراره عمر من به پايان برسه...اونم ناحق! نميدونم چيكار كنم!
سرمو پايين اوردم .چشمامو بستم و سعي كردم جايي رو كه توش هستمو فراموش كنم .ديگه صداي كسي رو
نميشنيدم.صداي هيچي رو! يهو خاطره ها شروع كردن به رژه رفتن...ورودم...تبديل شدنم به جاسوس...جنگم باسيدني
و تالشم براي نابودي مايك...سختي هايي كه كشيدم...مرگ مارتين و الكس...وحاال!حاال كه اينجام.
صداي الكس توي گوشم پيچيد:
ــ من سربازي نميخوام كه نا اميد باشه.
لبخندي روي لبم اومد .يادمه كه بهم ميگفت.چشمامو باز كردم .اميدي تازه توي قلبم جون گرفته بود.با لبخند عجيبي به
زن خيره بودم .به ياد حرف جازمين افتادم كه گفت سنگ توي غاره! زن بهم نگاه كرد .بهت توي چشماش بود.اينوو به
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راحتي ميديدم.آواتاري كه طناب و دور گردن جازمين پچيدي رو ديدم.تن جازمين ميلرزيد و از چشماش اشك جاري
بود.دستم مشت شد.لبخندم تبديل به اخم غليظي شد.نه! من نميزارم كسي نا حق بميره.من يادم نرفته كيم! من هدفمو
يادم نرفته!سرمو سريع چرخودنم به طرف زنو فرياد زدم:
ــ صبر كنيد!
از گوشه چشم ديدم كه دست آوتار روي طناب خشك شد.صداي مقتدر زن توي گوشم پيچيد:
ــ حرفي براي گفتن داري؟
محكم جواي دادم:
ــ آره.
زن:
ــ بگو.
نفس عميقي كشيدمو گفتم:
ــ يه درخواست دارم.
خنده همه به هوا رفت.دستم دوباره مشت شد.قدرت عجيبي رو توي تن حس ميكردم.قدرتي كه عاشقش بودم.تو يه
ثانيه طنابي رو كه دورم پيچيده بودن رو پاره كردم و چند قدم به جلو رفتم.خنده همه بند اومد و جيغ زنا باالر فت.سربازا
نيزه هاشونو به طرفم گرفتن.پوزخنيد زدمو گفتم:
ــ اينقدر ترسوييد؟
صداي فرياد زدن زو شنيدم:
ــ بريد كنار!
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سربازا كنار رفتن وزن اومد جلوم قرار گرفت.توي چشماي فوق العاده آشنا سياهش زل زدم كه گفت:
ــ چه درخواستي داري؟
آرو اومد جلو گفت:
ـ بانوي من به حرفش گوش نديد!
زن:
ــ ساكت باش آرو ميدونم دارم چيكار ميكنم.
وبعد گفت:
ــ بگو درخواستت چيه؟
سه كلمه از دهنم بيرون اومد كه باعث بهت همه شد:
ــ الماسو براتون ميارم!
زن متعجب نگام كرد و گفت:
ــ هيشكي تا به حال نتونسته اونوقت تو ميخواي بياريش؟
محكم گفتم:
ــ بانوي بزرگ ،من تا قصر مايك پادشاه شياطين رفتم و سالم برگشتم.اونوقت نميتونم داخل يه غار بشم؟
چشماي همه درشت شد.خوبه نقشم داشت خوب پيش ميرفت.
ادامه دادم:
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ــاگه من اون الماسو براتون آوردم شما هم بايد دوستانمو آزاد كنين به عالوه اون اسبي كه مال منه.اگه هم نتونستم مارو
اعدام كنيد.
زن:
ــ از كجا بفهميم كه تو راست ميگي؟از كجا مطمئن باشيم كه فرار نميكني؟
گفتم:
ــ خودتون براش يه فكري كنيد.شما كه بايد خيلي قدرتمند باشيد.
زن به همراه چند آوتار به داخل كلبه اي چوبي رفتن.ميدونستم ميخواستن تصميم بگيرن درموردم.سرابازا دوباره احاطه
ام كردن.به چشماي مردم نگاه كردم.توي چشماي همشون نگراني و ترس و تنفر بود.آهي كشيدم.من ثابت ميكردم كه
گ*ن*ا*ه يه نفرو پايه همه نمينويسن! اينبار الكس كمكم كرده بود.زير لب گفتم:
ــ ممنونم الكس...
قلبم با شنيدن اسمش تند تر زد.عاشقش نبودم ولي دوسش داشتم.من ون مرد مغرور رو دوست داشتم! سعي كردم از
احساساتم فاصله بگيرم.سعي كردم توي زمان حال باشم نه گذشته.صداي پيترو شنيدم:
ــ ارتيميس ميخواي چيكار كني؟
برام جمعيت مهم نبود.گفتم:
ــ ميخوام ثابت كنم كه ما عين اون سايمون نيستيم.
يكي از آواتار هاي مرد گفت:
ــ همش دروغه.زماني كه سايمون اينجا بود هيشكي فكر نميكرد اون الماس حياتو بدزده.شما انسان هاي واقعاً حيله
گريد.
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دستم مشت شد.سعي كردم خونسر باشم و محكم.قاطع گفتم:
ــ نميدونم چرا و براي چي فكر ميكنيد كه ما عين سايمون گناهكاريم،ولي هيچ وقت زود قضاوت نكنيد چون ممكنه
پشيمون بشيد.
ديگه حرفي نزدن.ذهنم دوباره برگشت به چهره زن يا بانوي بزرگ....خيلي به نظرم آشنا بود ولي ممكن نيست كه من
اونو جايي ديده باشم...شايد عكسشو ديده باشم ولي اخه كي عكسشو داره؟پوفي كشيدم.بادي كه به صورتم ميخورد
كمي از استرسم كم ميكرد.چقدر حرف زدنشون طورل كشيد؟ در كلبه باز شدو بانو با بقيه اوتار ها اومد بيرون.چشماي
آشناشو بهم دوخت و گفت:
ــ بامن بيا به داخل كلبه.
داخل كلبه؟يعني چيكارم داشت؟؟ پشت سرش داخل كلبه شدم كه در بسته شد.حس خوبي نداشتم.به طرف بانو
برگشتمو گفتم:
ــ چيكار داريد؟
گفت:
ـ االن معلوم ميشه نيتت چيه.
وبعد از داخل لباسش يه شيشه بيرون آورد كه داخلش مايع سفيد رنگي بود.يه جورايي شبيه به شير بود.شيشه رو روي
ميز گذاشت و گفت:
ــاينو بخور...اگه راست گفته باشي زنده ميموني و اگر دروغ كشته خواهي شد.
خيالم راحت شد.منكه قصد ديگه اي نداشتم پس با خيال راحت مايع رو برداشتمو سر كشيدم.در كمال تعجب مزه شير
رو ميداد.چه خوش طعم! ظرف رو روي ميز گذاشتمو گفتم:
ــ خب؟چرا مزه شير ميداد؟
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روي صندلي نشست و گفت:
ــ اون فقط يه شير بود!
متعجب نگاش كردم.چي داشت ميگفت؟گفتم:
ــ مگه..مگه اون...
بهم نگاه كردو گفت:
ــ اگه دروغ ميگفتي اونو نميخوردي ولي تو خيلي راحت خورديش واين نشون ميده كه تو راست ميگي.
وبعد لبخندي زد.خداي من! من اين لبخند رو يه جايي ديدم.توي ذهنم مشغول مرور خاطرات شدم....براي يه لحظه
ذهنم قفل كرد! نــــــــــه!!! حاال فهميدم اين زن كيه!با بهت نگاش كردم...ممكن نيست...ولي اخه اين زن اينجا
چيكار ميكنه؟زن كه نگاه بهت زدمو ديد گفت:
ــ چي شده؟
اب دهنمو قورت دادمو بي مقدمه گفتم:
ــ شما هافمن رو ميشناسيد؟
به وضوح ديدم كه جا خورد و رنگش پريد....پس...پس حدسم درست بود!اين همون زني بود كه تابلوي نقاشيش توي
خونه هافمن بود.ولي اخه چه نسبتي باهاش داشت؟همينطور بي حرف بهم خيره بوديم.سكوت رو شكستمو گفتم:
ــ شما هافمنو ميشناسيد؟
به خودش اومد و توي قالب خشكي فرو رفت و گفت:
ــ هافمن؟؟تو اونو از كجا ميشناسي؟
حاال بايد چي ميگفتم؟گفتم:
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ــ خب....خب...
يهو دستشو گذاشت رو چشمام.ناگهان خاطره هاي هافمن شروع شد به رژه رفتن.اختياري نداشتم.خاطره ها خودشون
بدون اجازه از مغزم فعال شده بودن .بعد از مدتي زن دستشو برداشت و مايوسانه روي صندلي نشست و گفت:
ــ پس درست بود...
با گيجي نگاش كردمو گفتم:
ــچي شد؟
زن نگاهم كردو گفت:
ــ خاطراتتو ديدم.
چند لحظه منگ نگاش كردم.بعد از يه دقيقه تازه فهميدم چي گفته.با عصبانيت گفتم:
ــ شما به چه حقي...
زن:
ــ نتونستم خاطراتتو كامل ببينم...نيرويي كه توي وجودت بود نزاشت....
برگشت طرفمو گفت:
ــ تو از هافمن خبر داري؟ميدوني كجاست؟
سرمو به اطراف تكون دادمو گفتم:
ــ شما با هافمن چه نسبتي داريد؟؟
توي چشمام نگاه كردو جمله اي رو گفت كه توي سرم اكو شد:
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ــ من همسر گمشدشم.
دهنم از تعجب باز مونده بود...اين ديگه دروغه!با بهت گفتم:
ــچ..چطور؟
به صندلي پشت دادو گفت:
ــ فقط همينو بدون.
وبعد از جام بلند شدو گفت:
ــ حاال كه فهميدم با هافمن ارتباط داري خيالم راحت شده..تو و دوستات ميتونيد بريد.
از سر جام بلند شدم.يعني چي؟يعني برم؟نميدونم چرا ولي چيزي وادارم ميكرد كه بگم نه.سايمون اون الماس رو گرفته
بود و من االن ميخواستم بهشون بدم.اونا حق داشتن كه حيات داشته باشن.محكم و قاطع گفتم:
ــ ولي من سنگو براتون ميارم.
بهم نگاه كردو پرسيد:
ــ براي چي؟حاال كه ميتوني بري چرا ميخواي خودتو توي زحمت بندازي؟
محكم و قوي جواب دادم:
ــ از يكي ياد گرفتم هيچ وقت نبايد نا اميد شد...هيچ وقت نبايد بي توجه نسبت به بقيه شد و هيچ وقت نبايد جلوي بدي
شكست خورد! منم نميخوام شما جلوي بدي شكست بخوريد....ميخوام جبران كنم...ميخوام دوباره آبروي از دست رفته
انسان هارو بخرم.
با شك بهم نگاه كردو گفت:
ــ حتي اگه توي اين راه كشته بشي؟
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ياد الكس افتادم.همه اينارو اون بهم ياد داده بود.اون مرد ولي شكست رو قبلو نكرد! محكم گفتم:
ــ حتي اگه كشته بشم!
لبخندي زدو گفت:
ــ شجاع و دلير هستي! حاال ميفهمم هافمن چرا باهات مالقات كرد.
بعد گفت:
ــ حاال كه قرار چيزي رو برگردوني كه باعث حيات ميشه بزار يه يادگاري از آواتار بهت بدم....
وبعد كشويي رو باز كرد و از توش يه دستبند زيبا رو بيرون اورد.دستبندي كه از يه برگ بود و روش هم يه الماس زرد
رنگ بود.
دستمو گرفت و اونو به دستم بست  .همينكه دستنبد رو بست به مچم نگين نور زيادي از خودش داد..پرسيدم:
ــ چي شد؟
بانو:
ــ چيزي نيست...اين دستبند ميتونه توي مسر بهت كمك كنه.بهت ميگه كه از كدوم مسير بري.با اين دستبند ميتوني به
غار بري...در ضمن از طريق اين دستبند ميتوني كرم هاي شبتابو صدا بزني و اونا در عرض چند ثانيه پيشتن!!
لبخندي بهش زدمو گفتم:
ــ ممنون.
بانو:
ــ خواهش ميكنم...ديگه بهتره بريم...زمان زيادي گذشته!
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با سر حرفشو تاييد كردم.از كلبه بيرون اومديم.بانو وسط جمعيت ايستادو شروع كرد به حرف زدن:
ــ آوتار هاي شجاع!!ميدونم كه همگي از دست سايمون عصباني هستيد و توي اين چند سال درد و رنج زيادي رو تحمل
كرديد!ولي بايد خبر خوشي رو بهتون بدم!
فردا اين دختر ارتيميس به غار ميره تا الماس حيات رو برامون بياره! من از نيت اين دختر مطمئنم و بهش اعتماد كامل
دارم.آيا شماهم موافقيد؟
مردم شروع كردن به پچ پچ كردن.يكي از اوتار ها گفت:
ــ چطور ميتونيم به آدميزاد اعتماد كنيم؟
بانو:
ــ من از روش دروغ ازمايي استفاده كردم وفهميدم اين دختر نيت شري نداره...وقتي هم كه بهش گفتم بره قبول نكرد و
خواست بمونه و به ما كمك كنه...
دوباره مردم پچ پچ كردن.يهو باهم فرياد كشيدن:
ــ امر امر شماست بانوي بزرگ.
لبخندي رو كه روي صورت بانو ديدم درست مثل تصوير نقاشي شده از بود.بانو:
ــ ميتونيد به خونه هاتون بريد.
مردم متفرق شدن.
بانو به طرفم اومد و آرو رو صدا زد.آرو:
ــ بله بانو؟؟
بانو:
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ــ آرتيميس و همراهانش رو ببر به يكي از كلبه ها.درضمن غذاهاي خوشمزه اي رو بهشون بديد.
آرو نگاهي بهم انداخت و گفت:
ــ چشم بانو!
بعد رفت.بانو اومد كنارم.همين لحظه پيتر و جازمين اومدن كنارم.لبخندي به چهره هاشون زدمو هر دوتاشون رو بغل
كردم..من دو نفر رو از دست داده بودم و حاظر به از دست دادن دو نفر ديگه نبودم!پيتر با خنده گفت:
ــ له شدم!! عجب زوري دارياا!!
خنديدمو زدم به بازوش.ازشون جدا شدم.بانو:
ــ دنبال من بيا آرتيميس.
بعد ادامه داد:
ــ شما اينجا باشيد تا ارو بياد و شمارو به كلبه ببره.
وبعد اشاره كرد كه باهاش برم.وارد كلبه شديم.گفتم:
ــ باز بامن چيكار داريد؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ ميخوام چيزي بهت بدم تا براي هافمن ببري.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ حتماً!
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وبعد به طرف كشو رفتو از داخلش يه گردنبند بيرون آورد.با تعجب به گردنبند نگاه كردم.نيمه ديگه الماس آبي هافمن
بود.يادمه هافمن الماسش نصف شده بود.اومد جلو و گردنبند رو جلوم گرفت و گفت:
ــ اين خيلي مهمه...اگه بهت اعتماد نداشتم اينو بهت نميدادم تا برام ببري.
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــچرا بهم اعتماد داري؟
بانو:
ــ چون هافمن به هيچ كس اعتماد نميكنه...نميدونم چطوري تورو به خونش هم راه داد!
گفتم:
ــ خودمم نميدونم چيشد كه سر از اونجا در آوردم..فقط ميدونم راهمو گم كردمو يه كلبه ديدم و داخلش شدم كه چشمم
به عكس روي تابلو افتاد...
به چشماش نگاه كردم كه گفت:
ــ عكس من بود درسته؟
سرمو تكون دادم.بانو:
ــ عجيبه!!..
متعجب گفتم:
ــ چي؟
بانو:
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ــ نيروي عجيبي رو حس ميكنم كه بينهايت قدرتمنده.
گفتم:
ــ نيرو؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ نميدونم شايد از بين بره به هر حال...
از جاش بلند شدو گفت:
ــ حلش ميكنم.بهتره بري به كلبه.
سرمو تكون دادمو بلند شدم.گردنبند رو توي لباسم پنهان كردم.داشتم از در بيرون ميرفتم كه با به ياد آوردن چيزي سر
جام ايست كردم...برگشتمو گفتم:
ــ شمشير و مشكي وسايلم كجان؟
بانو:
ــ به آرو ميگم برات بياره...برو بخواب كه فردا بايد حركت كني...بايد آماده باشي.
گفتم:
ــ چقدر تا اونجا راهه؟
بانو:
ــ زياد راه نيست.اگه با اسب بري حدود ظهر اونجايي.
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ خدافظ.
و از كلبه بيرون رفتم...
همون لحظه آرو اومد و گفت:
ــدنبال من بيا.
دنبالش به راه افتادم.به مردم ياآوتار ها نگاه كردم .زن ها داشتن حرف ميزدن و مردها تمرين شمشير بازي و تير اندازي
ميكردن..بچه ها هم باهم بازي ميكردن.توي چشماش درشت و سياهشون خوشحالي و معصوميت برق ميزد.
با ديدن شاديشون لبخندي روي لبم اومد.زير لب گفتم:
ــ اميد وارم هميشه شاد و معصوم باشين..اميدوارم كينه دالتون رو سياه نكنه.
يكي از بچه ها كه دختر بود با اون چشماي سياه معصومش زل زد به من.اونقدر نگاهش قشنگ بود كه ايستادمو محوش
شدم.دستش يه عروسك بود.صداي آرو رو شنيدم:
ــ بيا ديگه.
از دهنم پريد:
ــ برو من ميام.
آرو:
ــ خيلي خب ،كلبه شما كنار يه درخت خيلي بزرگه...من رفتم.
وبعد از كنارم رد شد.هنوز هم داشتم به اون چشماي درشت مشكي نگاه ميكردم.لبخندي زدمو اشاره زدم بهش كه بياد
پيشم.با انگشتش به خودش اشاره كرد يعني من؟؟سرمو تكون دادم.
اومد پيشم.حاال ديگه اون چشما جلوم بود.توي سياهيش غرق شده بودم.صداي دختر بچه توي گوشم پيچيد:
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ــ كارم داشتين؟
زانو زدمو گفتم:
ــ اسمت چيه؟
دختر لبخندي زدو گفت:
ــ اسم من آلباست...اسم تو چيه؟
خنديدمو گفتم:
ــ اسمن من؟ آرتيميس.
آلبا:
ــ اسمت قشنگه!!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ ممنون!
خيلي دلم ميخواست اين جنگلو بگردم.گفتم:
ــ آلبا...من ميخوام برم گردش توي جنگل..توهم با من مياي؟
آلبا باال و پايين پريد و گفت:
ــ اره آره..
يهو ايستاد و نگاهش غمگين شد.دل منم انگار غمگين شد.گفتم:
ــ چي شده؟
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آلبا:
ــ بابا م نميزاره!!
گفتم:
ــ بابات اسمش چيه؟
آلبا:
ــ هيرو.اسمش هيروئه!
گفتم:
ــ باباتو بهم نشون ميدي؟
آلبا:
ــ نيست...رفته شكار.
نفس عميقي كشيدمو گفتم:
ــ خيلي خب ،دفعه ديگه كه بابات بود باهم ميريم.
آلبا با شادي گفت:
ــ واقعاً؟
گفتم:
ــاره..حتماً!
يهو پريد بغلمو گفت:
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ــ واي خيلي دوست دارم خاله.
متعجب نگاش كردم.خاله؟گفتم:
ــخاله؟
آلبا ازم جدا شدو گفت:
ــ اره ،تو خالم ميشي؟
لبخندي زدم و گفتم:
ــ خالتم ميشم.
سريع يه ب*و*س روي گونم كاشت و دويد بين بچه ها.با لبخند نگاش كردم.چقدر دنياي معصومي دارن....كاش ماهم
بچه بوديم.آهي كشيدمو ايستادم.
ديگه بايد ميرفتم.راهمو ادامه دادم.رسيدم به همون درختي كه آرو ميگفت.دهنم از تعجب باز مونده بود!خيلي بزرگ بود!يه
چيزي اندازه دوتا خونه!!درست كنارشم يه خونه چوبي بود.به خونه چوبي نزديك شدم و دستگيرشو فشار دادم.در با
صداي قيژ مانندي باز شد.
داخل شدمو درو بستم.فقط نور شمع بود كه به خونه روشنايي ميبخشيد.به پيتر و جازمين نگاه كردم.خندم گرفت.ولو
شده بودن روي زمين.پيتر دهنش باز بود و ازش آب دهنش ميچكيد.جازمينم انگار راحت خوابيده بود.لبخندي به
هردوشون زدم.
منم كنارشون دراز كشيدم و دستامو زير سرم گذاشتمو به سقف خيره شدم.اي كاش ميشد به جاي سقف آسمون جلوم
بود.توي جام غلت زدم ولي بيفايده بود!خوابم نمي برد!هيچ صداييم از بيرون نميومد واين نشونه اين بودكه همه خوابيدن.
به ساعتم نگاه كردم.اوه چه زود نيمه شب شد!ساعت  12:50دقيقه بود.كالفه سر جام نشستمو دستمو داخل موهام فرو
بردم.
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از جام بلند شدمو به طرف در حركت كردم.درو آروم باز كردم ولي بازم موفق به قطع صداي قيژش نشدم.از خونه بيرون
اومدم.حدسم درست بود.كسي نبود.دستمو داخل جيبم فرو بردم و حركت كردم.ميخواستم به داخل جنگل برم.براي
همين داشتم از كلبه و خونه ها فاصله ميگرفتم.ديگه داخل جنگل بودم.همه جا تاريك بود و فقط نور ماه بود كه روشنگر
راهم بود.با فكر كه توي سرم اومد لبخندي زدم.به دستبند زردي كه دستم بود نگاه كردم.نميدونستم چجوري كار
ميكنه.با انگشتم چندتا ضربه روش زدم و گفتم:
ــ ميشه...ميشه كرماي شب تاب بيان؟
خندم گرفته بود.البد االن دستبندم ميگه بله قربان.در كمال تعجب ديدم گردبند نور زيادي از خودش داد طوري كه فضا
كامالً روشن شده بود.نور يهو قطع شد.به اطراف نگاه كردم.خبري از كرماي شب تاب نبود.پوفي كشيدم كه يهو اطرافم
پر شد از نور هاي ابي!
جيغ آرومي كشيدمو قدمي عقب رفتم!نور ها يه نوشته رو تشكيل دادن:
ــ سالام آرتيميس.
يهو خنديدمو گفتم:
ــ شمايين كرماي شب تاب؟ترسونيدم!
يه نوشته ديگه:
ــ ببخشيد.
بازم خنديدمو گفتم:
ــ اشكالي نداره.
يه نوشته ديگه:
ــ چيزي شده كه صدامون زدي؟
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گفتم:
ــاره...دلم ميخواست توي جنگل بگردم..منتها نه تنهايي.
نوشته ديگه:
ــ ميخواي كجا بري؟
شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ نميدونم..من اينجارو نميشناسم!
نورشون زرد شد.نوشته ديگه:
ــ ميخواي ببريمت يه جاي خوب؟
گفتم:
ــ كجا؟
نوشته ديگه:
ــ يكي از بهترين جاها كه تنها جايه كه بعد از ربوده شدن الماس زنده مونده.
گفتم:
ــ واقعاً؟؟ميشه نشونم بدين؟
نوشته:
ــ دنبالمون بيا.
گفتم:
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ــ باشه.
وبعد دنبال كرماي شب تاب به راه افتادم.از درختاي بلند رد ميشدم.چقدر دلم ميخواست الكس هم اينجا بود.آه الكس
دلم برات تنگ شده.سرم پايين بودو درحال فكر كردن بودم كه نور زيادي رو اطرافم حس كردم.سرمو باال
آوردم....خداي من! .....دستمو جلو دهنم گذاشتمو چند قدم به عقب رفتم.توان حرف زدن نداشتم! به صحنه فوق العاده
زيباي روبه روم نگاه كردمو توش غرق شدم.
يه درخت بزرگ با برگ هاي آبي كه از خودشون نور ميدادن جلوم بود.ويه رودخونه و ابشار كه درست كنار درخت بودن و
از خودشون نور آبي ميدادن.و چيزي كه همه اينارو زيبا تر ميكرد كرم هاي شب تابي بودن كه دور درخت حلقه زده بودن
و به رنگ بنفش در اومده بودن.
به خودم اومدم و نزديك درخت شدم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ زيباست! خيلي روياييه!
كرماي شب تاب شروع به پرواز كردن و به يه شكل يه نوشته در اومدن:
ــ قبالً درست روي نوك اين درخت سنگ حيات بود..ولي ديگه نيست و اين درخت ضعيف شده.
گفتم:
ــ ولي من اين سنگو ميارم.
نوشته ديگه:
ــ اميدواريم.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ ميشه دستمو توي رود فرو كنم؟
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كرماي شب تاب:
ــ ميتوني.
لبخندي از سر ذوق زدم.نزديك رودخونه شدم و زانو زدم.دستامو داخل اب فرو كردم.آرامشي عجيب توي تك تك
سلوالم وارد شده بود...آرامشي كه تا به حال هيچ جا تجربش نكرده بودم.ناخوداگاه چشمامو بستم.لبخندي روي لبم
اومد.توي آرامشي كه چشمه بهم داده بود غرق بودم كه صداي يه نفر ارامشمو بهم زد:
ــ خيلي خوبه نه؟
چشمامو باز كردمو به پشت سرم نگاه كردم.چه صداي آشنايي! چشمم افتاد به يه مرد نفر كه رداي طوسي به تن داشت
و كاله بزرگ شنلش مانع از ديدن صورتش ميشد.دل از چشمه كندمو ايستادمو گفتم:
ــ تو كي هستي؟
مرد:
ــ چه زود منو يادت رفت.
متعجب نگاش كردم.خواستم دستمو به طرف شمشيرم ببرم كه مرد كالهشو برداشت و چشمام توي چشماي طوسيش
قفل شد.با تعجب گفتم:
ــ هافمن؟؟؟!
هافمن كنار چشمه نشست و گفت:
ــ تعجب كردي؟
با همون لحن گفتم:
ــ تو اينجا چيكار ميكني؟مگه تو توي جنگل نبودي؟
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هافمن:
ــ من هرجا بخوام ميرم.
درست ميگه.يادم رفته بود اون يه جادوگره!زمزمه كردم:
ــ همه توي اين سرزمين عجيبن.
هافمن:
ــ شنيدم چي گفتي.
شونه اي باال انداختمو كنارش نشستم.مسير نگاهشو گرفتم.داشت به درخت نگاه ميكرد.پرسيدم:
ــ براي چي اينجايي؟
هافمن:
ــ اون درختو ميبيني؟
سرمو تكون دادم.كه گفت:
ــ روزي اين درخت منبع ارامش براي آواتار هاي اين جنگل بود.مثل همون آرامشي كه تو داشتي درست همين چند
لحظه پيش.
گفتم:
ــ خب؟
بهم نگاه كردو گفت:
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ــ ولي اون آرامش با ربوده شدن سنگ حيات توسط سايمون نابود شد.ديگه آوتار ها نتونستند رنگ آرامش رو به
خودشون ببينند.اگه همينطور پيش بره آواتار ها نابود ميشن.
متعجب گفتم:
ــ نابود؟چرا؟
هافمن:
ــ وقتي سنگ حيات بود تعداد آوتار ها چيزي حدود صد هزار نفر بود.ولي االن چي؟ اونا االن تنها هزار نفرن.اين يه
فاجعه است! اونا بدون سنگ حيات زنده نميمونن.
سرمو پايين انداختم.چه بد!
هافمن:
ــ وحاال تو براشون مايه اميدي! آرتيميس بايد تمام تالشتو براي بدست آوردن اون سنگ بكني.نبايد بزاري سايمون به
هدفش برسه.سايموني كه مرده ولي نتيجه زنده بودنش هنوز هم وجود داره و دليل عذابه .وتو بايد اين عذابو نابود كني.

با تك تك كلمه هاش انگار داشتن توي دلم يه اراده از جنس اهن مي ساختن.سرمو باال آوردمو با تحكم گفتم:
ــ من خودم اين راهو انتخاب كردم..من به بانو قول دادم...هافمن يه چيزي رو مطمئنم! اينكه اگه چيزي رو بخوام با
تمام وجودم انجامش ميدم.اينو مطمئن باش!
دستشو روي شونم گذاشت و گفت:
ــ آفرين.اميدوارم موفق باشي!
لبخندي زدمو به آب خيره شدم.هافمن:
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ــ خب ورودت به اينجا چطوري بود؟
خنده اي كردمو گفتم:
ــ افتضاح!
هافمن:
ــ آره ديدمتون چطوري توي اون تله گير كرديد.
گفتم:
ــ تو كه ميدوني چرا ميپرسي؟
هافمن:
ــ من ميخواستم نظرتورو بدونم.
گفتم:
ــ اها...
هافمن:
ــ ماموريتت چطور بود؟
لبخند غمگيني زدمو گفتم:
ــ هم خوب...هم بد.
هافمن:
ــ مننظورت چيه؟
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به رود نگاه كردم.به تصوير خودم توي آب زل زدمو گفتم:
ــ خوبيش اين بود كه تجربه هاي زيادي بدست آوردم...ميدوني چيه...فهميدم توي اين دنيا نميشه به هر كسي اعتماد
كرد...حتي اگر اون فرد محبوب همه باشه.
نامحسوس داشتم به سوزان اشاره ميكردم.دختري كه خوب نقش بازي كرد! واعتمادمو زير پاش له كرد.
رومو به طرف هافمن برگردوندمو گفتم:
ــ ياد گرفتم نبايد زود قضاوت كرد....تاوقتي حقيقت رو ندوني نبايد قضاوت كني.
هافمن:
ــ بديش چي بود؟
سرمو پايين انداختمو به آسمون زل زدم.بعد از چند ثانيه ،سكوت رو شكستم و با صداي آرومي گفتم:
ــ بديش اين بود كه بهترين كسامو از دست دادم.اونم جلوي چشمم.
آهي كشيدمو ادامه دادم:
ــ مايك اونارو نابود كرد...اون فكر ميكنه پيروز شده ولي اشتباهه!
زل زدم توي چشماي طوسي هافمن و محكم ادامه دادم:
ــ اون نميدونه با اين كارش منو توي هدفم مصمم تر كرد.حاال ديگه تنها هدفم نابودي مايك و شياطينه.تمام تالشمو
ميكنم تا وجود اونارو از اين سرزمين پاك كنم.حتي اگه خودم نابود بشم و از بين برم.
هافمن:
ــ درست برعكس چيزي هستي كه فكر ميكردم.
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گفتم:
ــ منظورت چيه؟
هافمن:
ــ فكر ميكردم دختر سنگدلي باشي.
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ چرا؟
وبعد همزمان باهم گفتيم:
ــ به زودي ميفهمي!
لبخندي روي لبم اومد.گفتم:
ــ اميدوارم به زودي بهفهمم.منتظر اين لحظه ام!
وبعد به آسمون زل زدم.صداي هافمن رو شنيدم كه گفت:
ــ شايد اين لحظه بدترين لحظه عمرت باشه!
يعني چي؟برگشتم طرفش كه ازش بپرسم چرا ولي با ديدن جاي خاليش دهنم بسته شد.خشك شده بودم.پوفي كشيدمو
گفتم:
ــ هم هافمن هم مارتا دوست دارن غيب شن.انگار بت من هستند.
از جام بلند شدم.ديگه بايد برم.دستامو طبق عادتم توي جيبم فرو كردمو راهي رو كه اومده بودم توسط شب تاب ها
برگشتم.
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به كرماي شب تاب نگاه كردم.واقعاً نور هاي زيبايي داشتن.يه بار بنفش بودن  ،يه بار قرمز ،يه بارم آبي...به هر رنگي در
ميومدن .پرسيدم:
ــ شما چرا با كرماي شب تاب ديگه فرق داريد؟
بازم به شكل نوشته دراومدن:
ــ خب ما ميتونيم به هر رنگي در بيايم و همه چيزو روشن كنيم.
گفتم:
ــ همه چيزو ميتونين روشن كنيد؟
كرماي شب تاب:
ــ درسته ،ما چون سالها پيش وقتي سنگ حيات اينجا بود از آب حيات تغزيه ميكرديم كه باعث ميشد اين قدرت رو
بدست بياريم.
گفتم:
ــ آب حيات؟
كرماي شب تاب:
ــ اره قبل از ربوده شدن سنگ چشمه اي بود به نام آب حيات كه شفا بخش بود.ولي بعد از ربوده شدن اون چشمه
خشك شد.
سرمو تكون دادم.نور هاي كوچولويي رو تشخيص دادم.وقتي نزديك تر رفتم تونستم كلبه ها رو تشخيص بدم.گفتم:
ــ شما ميتونيد بريد.واقعاً جاي قشنگي بود.خيلي ممنون.
كرماي شب تاب:
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ــ خواهش ميكنيم.
وبعد به شكل يه گل دراومدن.خندم گرفته بود.چقدر باحال بودن!براشون دست تكون دادمو به طرف كلبه خودمون حركت
كردم.در كلبه رو باز كردمو داخلش شدم.خسته بودم.كنار پيتر و جازمين دراز كشيدم و به سقف زل زدم.كم كم چشمام
گرم شدو به خواب عميقي فرو رفتم...خوابي بدون رويا!!

***
به چشماشون نگاه كردم.ديگه توشون نفرتي نبود..به جاش چيزي بود كه بهم نيرو ميداد.اونم اميد بود.اميدشون اونقدر
زياد بود كه به منم سرايت كرده بود.
نوبت خداحافظي بود! اول از همه پيتر اومد جلو منو توي آغوشش گرفت و زير گوشم گفت:
ــ زود بيايي هاا!!!...من منتظرتم.
از بغلش بيرون اومدمو لبخندي به صورتش پاشيدم.نوبت جازمين بود.همو توي آغوش كشيديم..جازمين گريش گرفته
بود.باخنده زدم پشتشو گفتم:
ــ چته دختر؟نميرم كه برنگردم!
جازمين:
ــآخه خيلي خطرناكه!
خنديدمو گفتم:
ــ من از اين بدتراشم رد شدم.اينكه يه خرسه!
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خنديد.لبخندي بهش زدم.جازمين كنار رفت و اينبار بانو بود كه منو در آغوش گرفت.دوباره از هم جدا شديم.بانو شروع
كرد به سخنراني كردن.وگفت كه منو تا دروازه خروجي همراهي ميكنند.به طرف دروازه خروجي حركت كرديم.كولمو روي
دوشم جا به جا كردم و به راه افتادم.وقتي خواستم از در عبور كنم صداي دختر بچه اي مانع از خروجم شد:
ــ خاله خاله...
برگشتم.چشمم توي جفت چشماي معصوم مشكي قفل شد.آلبا بود! اومد پيشم.درحالي كه نفس نفس ميزد گفت:
ــ خ..خاله..كجا ميري؟؟
لبخندي زدمو زانو زدمو گفتم:
ــ ميرم سنگ حياتو بيارم.
آلبا با تعجب گفت:
ــ واقعاً؟؟
دستي به موهاش كشيدمو گفتم:
ــ اره.
آلبا با صداي بغض كرده اي گفت:
ــ ولي خاله...هركي اونجا رفته برنگشته!
گفتم:
ــ من هركي نيستم! مطمئن باش سنگو ميارم!
لبخندزيبايي روي لبش نقش بست.اميدي كه توي چشماي معصومش به وجود اومده بود نيروي عجيبي بهم داد.يهو
دستشو برد پشتو عروسكشو جلوم گرفت.متعجب گفتم:
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ــ اين چيه؟
آلبا:
ــ اينو ميدم به تو! ميخوام بدوني خيلي دوست دارمو بهت اميد دارم.
آه كه اين دختر چقدر شبيه جادوگراست! آلبا آدمو جادو ميكنه با كاراش...با چشماش.عروسك پارچه اي رو از دستش
گرفتم و بهش نگاه كردم .عروسك يه دختر بود با لباس قرمز كه موهاي سياهشو بافته بود.عروسكو توي دستم فشارش
دادمو زل زدم توي چشما آلبا و گفتم:
ــ نا اميدت نميكنم.
گونشو بوسيدم و از جام بلند شدم و به طرف دروازه حركت كردم.صداي هوراي جمعيت به هوا رفت.چشماممو بستمو
قدم آخرو برداشتمو از پناهگاه خارج شدم .حاال خودم بودم! ديگه نه پيتر بود نه مارتين نه الكس ونه جازمين .خودم تنها
ي تنها بودم.دستمو توي جيبم فرو بردمو طبق نقشه اي كه داشتم حركت كردم.مسير خيلي ساده بود.كوه داخل جنگل
بود.واين كارمو راه ميانداخت.
مدت زيادي بود كه راه ميرفتم.با احساس خيسي چيزي رو گونم دستمو روش كشيدم.قطره بارون بود! قطرات بارون با
سرعت روي زمين فرود ميومدن .قدمامو سريع تر كردم.چشمم به يه درخت بزرگ افتاد.خواستم برم زيرش بشينم ولي
وسط راه خشكم زد.چشماي اميدوار آواتار ها بخصوص آلبا جلوي چشمم بود.چطور ميتونستم استراحت كنم در حالي كه
اونا بهم اميد دارن؟به راهم ادامه دادم.از توي كيفم غذامو دراوردم و در حالي كه راه ميرفتم ميخوردمش .اونم زير
بارون!!! خيلي كيف داد.بوي خاك نمناك توي دماغم پيچيده بود.لباسامم خيس شده بود .يه گوشه ايستادمو لباسامو با يه
تيشرت سرمه اي و شلوار جين ابي عوض كردم.
دوباره به راهم ادامه دادم....خوشبختانه بارون بند اومده بود.
تا غروب درحال راه رفتن بودم.ديگه به به كوه رسيده بودم.سرموباال آوردمو به كوه بزرگ روبه روم نگاه كردم.واقعاً
ارتفاع داشت!
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از خستگي پاهام درد ميكرد.روي زمين نشستمو سرمو به درخت تكيه دادم.از توي كيفم مشك آبو در آوردمو اب و
خوردم.
مشكو توي كيف گذاشتمو سرمو به درخت تكيه دادم.يه مدت همينجوري بودم كه با صداي شكمم چشمامو باز
كردم.دستمو روي شكمم گذاشتم و گفتم:
ــ گرسنمه!
وبعد نگاهم به طرف كوله كشيده شد.خب براي باال رفتن از كوه بايد انرژي داشته باشم!دوباره مشغول خوردن غذا
شدم.وقتي خوب سير شدم ايستادمو دوباره نزديك كوه شدم.با چشمام دنبال غار گشتم ولي پيداش نكردم.جامو عوض
كردمو دوباره مشغول ديد زدن كوه شدم.چشمم به يه سوراخ بزرگ سياه افتاد.خودشه! باالخره تونستم غارو پيدا
كنم.كولمو روي دوشم گذاشتمو به طرف سخره ها رفتم.با چشمام دنبال جاي پا ميگشتم و وقتي پيداش ميكردم ازش باال
ميرفتم.حدوداً نصف راهو رفته بودم.دستمو روي سنگ گذاشتمو خودمو باال كشيدم.تجربه كوه نوردي داشتم ولي نه بدون
وسايل!واسه ي همين برام سخت بود با دست خالي از كوه باال برم.
ديگه چيزي تا غار نمونده بود.فقط بايد از يه مرحله سخت ميگذشتم!خودمو باسختي به طرف سنگ كشيدم وچسبيدم
بهش.نفسام تند شده بود.صورتمم عرق كرده بود و خيس شده بود.دونه هاي عرقي رو كه روي كمرم سر ميخوردنو حس
ميكردم.نفس عميقي كشيدمو چشمامو بستم.وقتي يكم آروم تر شدم چشمامو باز كردم و به يه متر ونيم خالي جلوم نگاه
كردم.يه متر ونيم اونور تر يه سخره داشت كه ميشد خيلي راحت بهش بچسبم.تنها سختي راه همين پرش يه مترو
نيمه.آخه چطوري يه مترو نيم اونم توي اين وضعيت بپرم؟فوقش بتونم يه متر بپرم.اون نيمشو چيكار كنم؟!
چندتا نفس عميق كشيدم.سعي كردم اردامو بيشتر كنم.
ــ من ميتونم....آرتيميس تو ميتوني...با تمام قدرتت بپر.
كمي عقب رفتم تا بتونم بپرم.بدنم روي تيزي سنگا كشيده ميشد و من خراش هايي كه روي ناحيه شكمم ايجاد ميشد رو
حس ميكردم.ولي اين چيزي نبود كه منو از پا دربياره! نه من نميزام چيزي منو از پا دربياره من بايد اون سنگو بيارم
بايـــد!
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چند تا نفس عميق كشيدم.شروع كردم به شمردن:
ــ...1
حرف هاي هافمن اومد توي ذهنم...
ــ ...2
چشماي خالي از تنفر آواتارا...چشمايي كه توشون پر بود از اميد.
ــ...3
ودر آخر چشماي معصوم آلبا.همه اينا بهم اين قدرتو ميدادن كه با تمام توانم بپرم.معلق بودن خودمو توي هوا حس
ميكردم.وبعد سردي و سفتي سنگ رو.سريع چسبيدم به سنگ و پامو توي جاي مناسب گذاشتم.هنوز باورم نميشد كه
تونسته باشم بپرم!
واقعاً اميد با آدم چه نميكنه!
نفس راحتي كشيدم.به صخره نورديم ادامه دادم.خودموباال كشيدم و روي زمين سنگي ولو شدم.نفس نفس ميزدم.دونه
هاي عرقي از پيشونيم سر ميخوردن و روي گونه هام جاري ميشدن.آخيــــــش! تموم شده بود.حاالديگه بايد يكم
پياده تا غار ميرفتم.به درختي تكيه دادمو آبو از توي كولم بيرون آوردمو با ولع نوشيدم.خيلي تشنم بود.مشك و توي كولم
گذاشتمو سرمو به درخت تكيه دادم....نفهميدم چي شد...يهو چشمام گرم شدو خوابيدم.

***
اه اين چيه؟ چشمامو باز كردمو خميازه كشيدم.من كي خوابم برده بود؟چرا اينجا اينقدر تاريكه؟چند بار چشمامو بازو
بسته كردم تا تونستم اطرافو ببينم.شب شده بود و ماه توي آسمون بود .به دستم نگاه كردم.از جا پريدم و لگدي به اون
موجود عجيب غريب زدم.اين ديگه چي بود؟پوووفف!
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دستامو از هم باز كردمو كشيدمشون.تمام خستگيم در رفته بود و انرژيم برگشته بود.چشمم به غار افتاد .خب بايد وارد
عمل بشم .بايد اول خودمو بهش نشون بدم.
شمشيرمو محكم تر به خودم بستمو به سمت دهنه غار راه افتادم.تاريك تاريك بود .اي كاش شمع داشتم.آب دهنمو
قورت دادمو پامو داخل غار گذاشتم.سرماي غار به صورتم خورد .همه جا تاريك بود و تنها چيزي كه سكوت غارو
ميشكست صداي چيك چيك قطرات آب بود و البته صداي قدم هاي من.كف غار خيس بود براي همين چند بار نزديك
بود ليز بخورم .پوفي كشيدم.
اينجا كه نه سنگي هستش نه خرسي! همينطور داشتم با خودم غر غر ميكردم كه نوي آبي چشممو زد.دستمو پايين
آوردمو مسير نور روي دنبال كردم تا رسيدم به يه جاي بزرگتر.چشمم به منبع نور كه افتاد لبخندي روي لبم
نشست.خودشه! سنگ حيات.
نزديك تر شدم.چقدر زيبا بود! تراش كاري زيبايي روش شده بود كه ازشون نور آبي بيرون ميومد .دستمو بردم جلو كه
سنگ بگيرم كه باصداي غرش حيووني دستم توي هوا خشك شد!! خداي من خرس! به پشت سرم برگشتم.يهو انگار
پنجه هاي بزرگي رو روي صورتم حس كردم وبعدش سردي زمين بود.به خودم اومدمو شمشيرمو بيرون آوردم.به اطراف
نگاه كردم.خرسي نبود! اه يادم رفته بود اون موجود نامرئيه! با صداي غرشش فهميدم كه روبه رومه.آب دهنمو قورت
دادم.
صداي دويدن خرس روي امواج آب رو ميشنيدم.رفتم عقب ولي بازم پرت شدم و بازوم خراش برداشت.لعنتي!! از جام
بلند شدمو شروع كردم به چرخيدن دور الماس تا بلكه اون خرس نتونه به راحتي بهم آسيب بزنه! رفتم عقب كه به يه
چيز نرم و بزرگ برخورد كردم.اوه خداي من!
خواستم فرار كنم كه خرس با پنجه هاش منو گرفت و چسبوندم كه ديوار غار.گلوممو فشار ميداد و غرش ميكرد .دستمو
روي پنجه هاي نامرئيش گذاشتم تا خودمو نجات بدم ولي نميشد.اون از من قوي تر بود! خداي من حاال بايد چيكار كنم؟
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يعني ميميرم؟ نه نه من نميميرم...بايد يه فكري كنم! چشمام داشت سياهي ميرفت كه با به ياد آوردن چيزي چشمام تا
آخر باز شد! كرماي شب تاب! يادمه كه كرماي شب تاب گفتن ميتونن همه چيزو روشن كنن چون از آب حيات تغزيه
كردن.خودشه!
نور اميدي توي دلم روشن شده بود.انگشتامو با آخرين توانم روي سنگ زرد رنگ كشيدمو خس خس كنان گفتم:
ــكرماي..ش.شب تاب...به كــ..كم..كمكتون احتياج..د....دارم!
چيزي تا لحظه مرگم نمونده بود! يهو تمام اطرافم روشن شد.اطرافم پر از نور هاي زرد شد .سرمو باال آوردم كه تونستم
خرس رو ببينم .كرماي شب تاب خودشونو به شكل يه گوله در آوردنو كوبيدن به خرس .خرس روي زمين افتاد.غرشش
كل غارو لرزوند .روي زمين افتادم.فرصت كمي داشتم!! با يه جهش شمشيرو گرفتم و به طرف خرس رفتم.هنوز حالم
كامالً خوب نشده بود...من به تمام توانم احتياج داشتم.اي كاش اون نيروي عجيب اينجا هم بود!
هنوز اين جمله رو توي ذهنم تموم نكرده بودم كه نيروي فوق العاده زيادي رو توي بدنم حس كردم.طوري كه فكر
ميكردم ميتونم اين كوه رو از جاش بكنم.پريدم روي خرس و شمشيرو باال بردم و با تمام قدرت توي شكم خرس فرود
آوردم.
خون قرمز روي بدن سفيد خرس جاري شد .از روي خرس بلند شدمو روبه كرماي شب تاب گفتم:
ــ ممنون!
كرماي شب تاب:
ــ سنگ حيات!
به سنگ نگاه كردم كه هنوز سرجاي قبليش بود! دويدم به سمت سنگ و توي كولم گذاشتمش.يهو كرماي شب تاب
قرمز شدن:
ــاالن غار ريزش ميكنه بايد فرار كنيم!
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شروع كرم به دويدن.كرماي شبتابم جلو تر از من ميرفتن .ديگه به انتهاي غار رسيده بوديم كه با لرزش شديد زمين ،
زمين خوردم.بلند شدمو دوباره دويدم.از غار خارج شديم.ولي بازم زمين ميلرزيد.حاال چه جوري برم؟
كرماي شب تاب:
ــ بپر روي ما!
وبعد به شكل يه سطح پهن در اومدن.متعجب نگاشون ميكردم .بايد ميپريدم روشون؟
با لزره شديد زمين و افتادن سنگ بزرگي به خودم اومدم.چاره اي نبود.شمشيرو كولمو سفت تر به خودم چسبوندم و
باتمام قدرت شروع كردم به دويدن.از روي صخره پريدم و روي كرماي شب تاب فرود اومدم .چشمامو باز كردمو به
پايين نگاه كردم.واي خداي من ،من از ارتفاع ميترسم! چشمامو محكم روي هم فشار دادمو تمام سعيمو كردم كه
فراموش كنم از ارتفاع ميترسم .حدود نيم ساعت بود كه چشمامو بسته بودم كه سردي خاك رو حس كردم.چشمامو باز
كردم كه ديدم روي زمين فرود اومدم.روي زمين نشستمو به كرماي شب تاب نگاه كردم و با لبخند گفتم:
ــ واقعاً ممنونم! اگه شما نبوديد من تا حاال مرده بودم!
كرماي شب تاب:
ــ خواهش ميكنيم.
وبعد بازم به شكل گل در اومدن.خنديدم.كرماي شب تاب:
ــ هرچه زودتر سنگ رو ببر.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ آره بايد از همين االن راه بيوفتم.
وبعد از جام بلند شدمو گفتم:
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ــ خيلي بهم كمك كردين.ميتونين بريد.
دوباره به شكل گل در اومدن و غيب شدن.نقشه رو بيرون آوردمو بهش نگاهي انداختم.خب بايد همين راهو مستقيم برم.
مستقيم شروع كردم به راه رفتن.تمام وجودم غرق شادي بود
تونسته بودم سنگو بيارم.واي االن كل اين جنگل با اين سنگ روح ميگيره! لبخندي از سر شادي رو لبم اومد.بايد هرچه
زودتر سنگ رو برسونم به آوتار ها! بايد جواب اميدشونو بدم.ناخوداگاه سرعتمو زياد كردم.تند تند و بلند قدم
برميداشتم.به ساعتم نگاه كردم.چهار صبح.خسته بودم ولي برام اهميت نداشت.بايد برم.بايد!! به راهم ادامه دادم.اونقدر
ذوق و شادي توي وجودم بود كه مانع از ايست كردنم ميشد.
دوساعت ديگه ام راه رفتم.پاهام بدجور درد ميكرد.مچ پام درد ميومدن و ماهيچه هاي پام هم گرفته بود.
ناچار روي زمين نشستم و به آسمون روشن زل زدم.خورشيد توي آسمون بود با تمام قدرتش ميدرخشيد .مچ پامو يكم
مالش دادم كه بهتر شد .گرفتگي ماهيچه پامم بعد يك ساعت خوب شد.فكر كنم حاال ديگه بتونم ادامه بدم.از روي زمين
بلند شدمو دوباره مثل قبل شروع كردم به تند تند راه رفتن.اي كاش مشكيو باخودم آورده بودم.اينجوري بهتر بود .اون
طفلكي ام يه هوايي به كلش ميخورد.خندم گرفت انگار داشتم درباره يه آدم حرف ميزدم..ولي مشكي كم از يه آدم
نداشت!
به ساعت نگاه كردم...ديگه ميرسيدم.لبخندي رو لبم اومد.سرمو باال آوردم كه چشمم به كلبه هاي چوبي افتاد.لبخندم
عميق تر شد.يعني چه عكس العملي نشون ميدن.به طرف دروازه رفتم.دروازه چوبي بزرگ.عجيب بود كه نگهباني نبود!
درم نيمه باز بود.
درو آروم باز كردمو داخل شدم .كسي نبود! جلوتر رفتم.صداي زمزمه هايي رو ميشنيدم.جلو تر رفتم كه چشمم به آواتار
ها افتاد!
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همشون زانو زده بودن و چشماشونو بسته بودن و داشتن چيزي رو زمزمه ميكردن.شايد داشتن دعا ميكردن! نزديك تر
رفتم.بانوي بزرگ جلوتر از همه داشت دعا ميكرد .چشمم به پيتر و جازمين افتاد كه داشتن دعا ميكردن.از چشماي
جازمين اشك جاري بود.خندم گرفت.البد فكر كرده من مردم!! جلو تر رفتم .سرفه اي كردمو گفتم:
ــ بانوي بزرگ؟
زمزمه ها قطع شد.چشماي ناباور آواتار ها باز شد و به من دوخته شد .انگار خشكشون زده بود.بانوي بزرگ از جاش بلند
شدو با بهت به طرفم قدم برداشت.لبخندي چاشني صورتم كردمو گفتم:
ــ سالم!
لبخندي روي لباي بانو نقش گرفت.بازوهامو گرفت و گفت:
ــ آرتيميس خودتي؟
صداش بغض عجيبي داشت.گفتم:
ــ اره من اومدم!
بانو خنديد و روبه جمعيت بهت زده گفت:
ــ بلند شيد!!!
همه بلند شدند.بانو:
ــ براي اولين بار كسي رو كه فرستاده بوديم برگشت...براي اولين بار...
وبعد روبه من گفت:
ــ سنگ؟؟ سنگ حيات؟
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لبخندي زدمو سنگ و از توي كيفم بيرون آوردم .نور آبيش روي صورت همه افتاد.همه بهت زده تر از قبل به سنگ نگاه
ميكردن.بانو در حالي كه اشك روي گونش جاري شده بود سنگ و از دستم گرفت و باال برد و فرياد زد:
ــ حيــــــات برگشت!
يهو همه به خودشون اومدن.انگار تازه فهميدن كه بايد شادي كنن.
همشون باال پايين ميپريدن.از خوشحاليشون دل منم شاد شد .يهو توي آغوش يه نفر فرو رفتم.خودمو از اغوشش بيرون
كشيدم.چشمم به پيتر افتاد.چشماش از شادي برق ميزد.پيتر:
ــ دختر تو عالي هستي !
وبعد جازمين:
ــ خوشحالم كه ميبينمت...
وبعد بغلم كرد.چشمام از روي لذت بسته شد.حس خوبي داشتم.كمك كردن به ديگران حس خيلي خوبي داره! خيييلي!
همينكه از بغل جازمين بيرون اومدم توي آغوش صد ها آوتار فرو رفتم.با چشمام دنبال يه نفر ميگشتم.دنبال جفت چشم
معصومي ميگشتم كه منو به ياد چشماي سياه الكس مينداخت.دست ظريفي دور بدنم حلقه شد.لبخندي عميق روي لبم
اومد.برگشتمو آلبا رو بغل كردم و بوسيدمش.آلبا:
ــخالــــــــــه!! ديدي گفتم ميتوني؟ديدي؟
خنديدمو گفتم:
ــ من كه چيزي نگفتم؟
آلبا:
ــ عروسك من كمكت كرد؟
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لبخندي زدمو عروسك و از توي كوله بيرون آوردمو گرفتم جلوشو گفتم:
ــ وقتي اين عروسكو ميديدم ياد تو ميوفتادم...
لبخند شيريني زدو گفت:
ــ خيلي دوست دارم خاله!
توي اوج لذت بودم.چشمامو بستم و دوباره توي اغوشم كشيدمش.با دستاي كوچولو ظريفش منو به خودش فشار
ميداد.آخ كه اين دختر چقدر شيرينه! با صداي بانو به خودم اومدم:
ــ حاال كه به لطف آرتيميس بعد چندين سال سنگ حيات بدستمون برگشته ،بايد بريم به سمت چشمه.
بازم صداي هوراي جمعيت! دست البا رو گرفتمو گفتم:
ــ مياي باهم بريم؟
سرشو تند تند تكون داد.لبخندي زدمو باهم كنار بانوي بزرگ و پيتر و جازمين راه افتاديم .صدها آواتار پشت سرما راه
ميومدن.
مسيرو بلد بودم.كرماي شب تاب منو اونجا برده بودن.رسيديم به همون درخت بزرگ و عجيب.بانو بزرگ ايستاد و به
طرف من اومد و گفت:
ــ كسي كه سنگ و آورده بايد بزاره توي تنه درخت!
متعجب نگاش كردم.داخل تنه درخت؟با اين حال سنگ و گرفتم توي دستم .به طرف درخت حركت كردم .سكوت
عجيبي همه جارو گرفته بود.قرار بود چي بشه؟ به درخت رسيده بودم.حاال بايد چيكار كنم؟دستمو جلو بردم.وقتي دستم
رسيد به تنه درخت تنه درخت به شكل سوراخ در اومد.متعجب نگاه ميكردم.سنگم درخشش خيلي زياد شده بود.چه
لحظه تاريخي!
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سنگ و داخل سوراخ گذاشتم .نور بينهايت زياد شد.اونقدر كه تمام اطرافمون نور هاي آبي شده بود و هيچ چيزي معلوم
نبود.دستمو روي چشمام گذاشتم.
بعد از چند دقيقه نور كم و كمتر شد.تا جايي كه حس كردم ديگه نوري نيست.صداي آب رو ميشنيدم.دستمو آروم پايين
اوردم.....
به منظره روبه روم نگاه كردم...بهتره بگم بهشت روبه روم! دهنم نيمه باز مونده بود و چشمام بدون حركت روي صحنه
روبه روم خشك شده بود.
چشمامو مالوندم ولي تصوير همونطور بود.صداي جيغ و هوراي آوتار ها منو به خودم آورد.انگار...انگار اينجا واقعاً حيات
گرفته بود!
تمام درختا پر بودن از شكوفه هاي رنگارنگ...سبزه جاي خاك سرد رو گرفته بود.گل هاي بزرگ و كوچيك كه مثل يه
رنگين كمون زميني بودن....
پروانه هاي رنگي كه روي گل ها نشته بودن.زيبا تر از همه درخت روبه روم بود.درختي كه تمام برگاش به رنگ طاليي
بود.
ناخوداگاه نزديك درخت شدم.بدون توجه به آوتار هايي كه داشتن از خوشحالي باال و پايين ميپريدن.دستمو كه روي تنه
درخت گذاشتم ارامش عجيبي تو وجودم سرازير شد...ارامشي كه از ارامش چشمه هم بهتر بود! بازم صداي يه نفر بود
كه ارامشمو بهم زد:
ــ موفق شدي!
اينبار هافمن نبود! بعد از مدت ها صداشو شنيدم.چشمامو باز كردمو زل زدم توي چشماي سرمه ايش و گفتم:
ــ مارتا؟براي چي اينجايي؟
قدمي جلو اومد و گفت:
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ــ بهتره بلند حرف نزني...فعالًكسي جزء تو منو نميبينه.
متعجب گفتم:
ــ چي ميگي؟
مارتا:
ــ همونكه شنيدي!...
وبعد اومد كنارمو گفت:
ــ ميدوني اين سنگ چه قدرت هايي داره؟
سرمو به نشونه نه تكون دادم كه گفت:
ــ ميتونه تورو به دنياي مرده ها ببره!!
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ واقعاً؟؟
مارتا:
ــدلت براي كي تنگ شده؟
معلومه! مارتين و الكس! آه چقدر خوب ميشد ميتونستم دوباره ببينمشون.
مارتا:
ــ اگه ميخواي كسي رو ببيني دستتو بزار روي تنه درخت و اسم اون كسو بگو.
به دستم كه روي درخت بود نگاه كردم.چشمامو بستم و زمزمه كردم:
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ــ الكس...
چيزي نديدم!! دوباره زمزمه كردم:
ــ الكس.
بازم چيزي جزء سياهي نبود.چشمامو باز كردمو گفتم:
ــ من چيزي ند...
با ديدن جاي خالي مارتا حرف تو دهنم ماسيد.آهي كشيدمو دستمو از روي تنه درخت برداشتم .چرا نتونستم تصوير
الكس رو ببينم؟!چرا؟
با صداي پيتر به خودم اومدم:
ــ ارتيميس؟
برگشتمو بهش نگاه كردمو گفتم:
ــچيه پيت؟
پيتر:
ــ بهتر نيست حاال بريم؟داره دير ميشه.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ به جازمين بگو آماده رفتن بشه.خودتم برو وسيله هارو از كلبه بيرون بيار.
سرش تكون دادو به سمت جازمين رفت.
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دستمو توي جيبم فرو كردمو به منظره زيباي روبه روم نگاه كردم.باز باد موهامو به بازي گرفته بود .با صداي شيهه اسبي
از جام پريدم.به پشتم نگاه كردم كه مشكي رو ديدم.خندم گرفت.پيشونيمو روي پيشونيش گذاشتمو گفتم:
ــ دلم برات تنگ شده بود.
سرشو تكون داد.سرمو از سرش جدا كردمو دستي به موهاش كشيدم .موهاي سياهش در حال رقصيدن با باد بود.با
مشكي به سمت بانو رفتيم.لبخند زيبايي به چهره داشت.با ديدنم به طرفم اومد و منو توي آغوشش كشيد و با شادي
گفت:
ــ امشب جشن ميگيريم!!
لبخندي زدمو ازش جدا شدمو گفتم:
ــ بانو...ما بايد بريم.
بانو:
ــ ولي من اين اجازه رو نميدم!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ ولي بانو..ما بايد هرچه زودتر برگرديم..لطفاً درك كنيد!
بانو يكم اصرار كرد ولي راضي شد كه برگرديم.برامون هم چندتا خوراكي داد كه از قيافشون معلوم بود خيلي خوشمزن!
سوار مشكي شدم و جازمينم پشت مشكي سوار شد.پيتر بيچارم پياده راه افتاد.مدام غر ميزد:
ــ اه چرا من بايد پياده برم؟؟اه اه اه!!!
خنديدمو با پام زدم به شونشو گفتم:
ــ هووي چي ميگي براي خودت؟؟ تو اگه بخواي هم مشكي بهت سواري نميده!
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پيتر نگاه غضبناكي بهم انداخت و گفت:
ــ عين همين! اه اه اه..
جازمين خنديدو گفت:
ــهي ميگه اه اه..بابا تو چقدر لوسي!
پيتر:
ــ لوس خودتي!
جازمين:
ــ خودتي!
پيتر:
ــخودتييييي!
جازمين جيغ كشيدو گفت:
ــ بيتربيت االن آتيشت ميزنم!
وبعد از روي مشكي پايين پريدو شروع كرد به دنبال كردن پيتر.شروع كردم به خنديدن.يه نفر ديگه به جمعمون اضافه
شده بود.نفس راحتي كشيدمو به جازمين نگاه كردم كه داشت موهاي پيترو ميكند.وپيتر كه ميخنديد.لبخندي روي لبم
اومد.چقدر براي اين دعواها تنگ شده بود!!
به پشت سرم نگاه كردم.جنگل آوتار ها پشت سرمون بود.جنگلو رد كرده بوديمو دوباره توي همون مسير خاكي بوديم.
ديگه غروب شده بود.خورشيد داشت روي زمين فرود ميومد.عاشق رنگ نارنجيش بودم .پياده شدم تا پيتر سوار بشه.باز
به راهمون ادامه داديم.چه صحنه زيبايي! قايم شدن خورشيد پشت كوه چطور ميتونه اينقدر زيبا باشه؟!
Page 672

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

خورشيد رفت و به جاش ماه نمايان شد .وقت خودنمايي ماه بود! با صداي پيتر سرمو باال آوردم:
ــ فردا يا پس فردا به سرزمين پريان ميرسيم.
پوفي كشيدم.حوصله ديدن اون مغرور رو نداشتم! اخه آدم انقدر مغرور؟آدم؟ يادم رفت اون آدم نيست بلكه پريه! نكنه
بقيه پريا هم مغرور باشن؟سرمو به اطراف تكون دادم تا بيشتر از اين فكراي مزخرف نكنم!
احساس كردم گونه ام خيس شده.به اطراف نگاه كردم.اسمون كه صاف بود پس بارون نميتونه باشه .رو به پيتر گفتم:
ــ پيت بارون مياد؟
پيتر:
ــخيال بافيا!
شونه اي باال انداختم.شايد راست ميگفت.اينجا كه پر از درخته چطور ميتونه بارون بياد؟؟به باالي سرم نگاه كردم كه
دوباره گونم خيس شد.دستمو روي گونم گذاشتم.به ماده خاكستري و چسبناكي كه روي دستم بود خيره شدم.چشمام
درشت شد.شايد جازمين بدونه.گفتم:
ــ صبر كنين.
پيتر:
ــچيه؟
گفتم:
ــ بياين اينو ببينين.
از اسب پياده شدنو به طرف من اومدن .جازمين:
ــ چيزي شده؟
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دستمو جلوش گرفتمو گفتم:
ــ اينو ببين!
چشماي جازمين درشت شدو گفت:
ــاين چيه؟
گفتم:
ــ نميدونم! از باالي سرمون افتاد روي گونم.پيتر تو ميدوني؟
به پيتر كه خشكش زده بود نگاه كردم.دستمو جلوي صورتش تكون دادم كه به خودش اومد:
ــ ها؟؟!
گفتم:
ــ چيزي شده؟تو ميدوني اين چيه؟
بالفاصله گفت:
ــ ارتيميس فكر كنم خطري تهديدمون ميكنه.
گفتم:
ــ چه خطري؟واضح تر بگو ببينم.
پيتر:
ــ اين ماده خاكستري چسبناك فقط ميتونه متعلق به رابو ها باشه.
جازمين:
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ــ رابو؟چه آشناست!
پيتر:
ــ رابو ها خيلي خطرناكن.اونا يه جور آدم خوار ها هستند كه در اطراف سرزمين پريان هستند.
گفتم:
ــ يعني چي؟اين ماده چه ربطي به اونا داره؟
پيتر:
ــ اونا با اين ماده روي صورتشون نقش ميكشن.برام عجيبه اونا فقط جذب طال و جواهرات ميشن.وبعد آدمارو
ميخورن.ولي ما جواهري نداريم.
وبعد روبه جازمين گفت:
ــ تو چيزي همراه خودت داري؟
جازمين:
ــ نه من جواهري نياوردم.
نور زردي گوشه چشمم ديدم.به مچ دستم نگاه كردم.سنگ زردي كه بانو بهم داده بود و گردنبندي كه ماوريس بهم داده
بودجزء جواهرات نبود؟سرمو باالآوردمو گفتم:
ــ من دارم!
نگاه هردوتاشون به طرفم برگشت.رد نگاهمو گرفتن و به مچ دستم رسيدن.پيتر:
ــ خداي من! بايد هرچه زود تر بريم!
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پيترو جازمين سوار مشكي شدن .خواستم قدمي بردارم كه طنابي دور بدنم بسته شد.همينطور دور بدن پيتر و
جازمين.فرياد زدم:
ــ پيـــتر!
تمام بدنمون طناب پيچ شده بود.افتاديم روي زمين.موهام افتاد جلوي صورتم.لعنتي نميتونستم جايي رو ببينم.موهامو
فوت كردم تا تونستم زمينو ببينم.بازم گير چند نفر افتاده بوديم.صداهاي عجيب غريبي رو ميشنيدم.انگار داشتن باهم
حرف ميزدن:
ــ غعسب تهقال خثتنلت!
خندم گرفته بود.اين ديگه چه زبوني بود؟سرمو باالآوردم كه چشمم افتاد به سه تا مرد الغرو قد بلند كه توي دماغشون
استخون قرار داشت.روي صورتشونم ردي از اون ماده خاكستري بود.بلند گفتم:
ــ هي! چي ميگيد؟مارو آزاد كنيد!
نگاهشون به ما افتاد .چه قيافه زشتي داشتند .به طرف ما اومدن .يه مرد اومد منو مثل گوني زير دستش گرفت.بقيه رابو
ها هم پيتر و جازمين رو گرفتند.جازمين جيغ ميكشيد.يه لحظه فكري به سرم زد.اونا حتماً نميتونستند زبون مارو
بفهمن.بلند گفتم:
ــ بچه ها دستاشون رو گاز بگيريد.
پيتر:
ــ ديوونه شدي؟
گفتم:
ــ بهترين راهه!
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وبعد به مچ الغر رابو نگاه كردم.سرمو بردم جلو تو يه حركت گاز محكمي از مچ الغرش گرفتم.استخوناش زير دندونم
بود.تا ميتونستم فشار دادم.صداي فرياد رابو ها ديگه رو شنيدم.مثل اينكه پيتر به حرفم گوش داده بود.رابو ولم كرد .
روي خاك سرد فرود اومدم.لعنتي حاال چطوري بلند بشم؟
رابو ها از جاشون بلند شدن.به نظر خيلي عصباني ميومدن.به طرف ما حركت كردن.خنجر سياه و بزرگي رو از كمرشون
بيرون كشيدن.واااي ميخواستن مارو بكشون....آرتيميس فكر كن...فكر
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن!
چشمامو روي هم فشار دادم.هر چقدر به مغزم فشار مياوردم كم تر نتيجه ميگرفتم.حاال چيكار كنم؟
صداي سم چندتا اسب رو شنيدم.چشمام از تعجب باز شد! اسب؟اونم چندتا؟اينجا؟؟رابو ها داشتن خنجرو روي بدنمون
فرود مياوردن كه يهو از حركت ايستادن.بعد از چند ثانيه روي زمين افتادن.تيري به پشتشون اثابت كرده بود.خون از
بدنشون بيرون ميزد.اينجا چه خبره؟صداي سم هاي اسب نزديك و نزديك تر ميشدن.صداي پيترو شنيدم:
ــ نجات پيدا كرديم.
گفتم:
ــچي ميگي؟
سم اسب هاي درست تو يه متريم از حركت ايستادن .كيا نجاتمون داده بودن؟ موهام روي صورتم افتاده بود و من
نميتونستم خوب همه جارو ببينم.فقط پاي چند نفرو ديدم كه به طرف ما ميومدن.از چكمه هاشون معلوم بود
سربازن.دستي منو به حالت نشسته در آورد.موهام از صورتم كنار رفتن و من تازه تونستم ناجيانمو ببينم....
چشمام درشت شد!! باورم نميشه اون منو نجات داده باشه! پوزخندي بهم زدو گفت:
ــحالتون خوبه؟
پيتر:
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ــ بله جناب امپراطور!
سرباز طناب و از دورم باز كرد.حس دوباره به بدنم برگشته بود .به چهره از هميشه مغرور تر جان زل زدم .اون اينجا
چيكار ميكرد؟؟؟ سرجام ايستادم.به جازمين و پيتر نگاه كردم كه عين من از شر اون طنابا راحت شده بودن.اومدن كنارم
ايستادن.سربازا سوار اسباشون شده بودن.چشمامو بهش دوختمو گفتم:
ــ بازم شما؟
پيتر زد بهمو گفت:
ــ چي ميگي؟ درست حرف بزن.
جان:
ــمن بعداً اين دخترو ادب ميكنم.سربازا بهشون اسب بدين.
همون لحظه مشكي اومد پيشم.و بعد دوتااسب ديگه امدن پيشمون.
جان:
ــ شما همراه ما به قصر طاليي ميايد.
پيتر:
ــ از لطفتون بينهايت سپاز گزارم.
جازمين:
ــ منم همينطور سرورم.
جان:
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ــ شما برام خيلي آشناييد.
پيتر:
ــ قربان براتون ميگم ايشون كي هستند.
جان سرشو تكون دادو گفت:
ــ سوار شيدو دنبالمون بيايد.
دندونامو روي هم فشار دادم.مردك مغرووووور! سوار مشكي شدم و زير گوشش گفتم:
ــ همراه اونا برو.
سه تايي به دنبال جان و سربازاش راه افتاديم.
اروم در حال حركت بوديم.سربازا پشت ما بودن و ما كنار جان بوديم.اصالً حوصلش رو نداشتم.سرمو پايين انداختمو به
زمين خيره شدم.ياد يه موضوع مهم افتادم.ملكه بهم گفته بود كه جان برادرشه.چقدر بد ميتونه باشه كه كسي ندونه اين
دو باهم برادر خواهرن.
با صداي جازمين از فكر بيرون اومدم:
ــ ارتيميس...تو ميدوني قصر طاليي چطوريه؟
سرمو باالآوردمو گفتم:
ــ من تا به حال اونجا نرفتم.
متعجب گفت:
ــ چطور؟
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گفتم:
ــ يادت رفته من از زمين اومدم؟من حتي تا به حال اسمي از اون رو هم نشنيدم!ولي يه تصوراتي ازش دارم.
جازمين:
ــ مثالً چه تصوراتي؟
گفتم:
ــ خب توي كارتون پري دريايي ديدم كه قلعشون از طالست و زير ابه.اين يكي هم حتماً زير ابه.حتماً امپراطور يه
مشاور خرچنگ مانند هم داره!
وبعد شروع كردم به خنديدن.جازمين:
ــ كارتون چيه؟
واي حاال چطوري براش بگم؟گفتم:
ــ نقاشيه.
جازمين:
ــ اهاا!
وبعد چيزي نپرسيد.يه لحظه نزديك بود بگم جان.خب شد گفتم امپراطوروگرنه بازم بايد چشم غره هاي پيترو تحمل
ميكردم .خيره به اطراف شدم.دلم براي ماوريس تنگ شده بود.يهو به يادش افتاده بودم.واااي نكنه حاال كه به يادش
افتادم بياد؟؟نه نه ماوريس نيا.اي كاش حداقل كسي نبود تا من ميتونستم با گلوريا حرف بزنم.بيچاره خيلي وقته توي
گردبنده.ديگه شب شده بود.يعني اينقدر دوره؟اوففف.
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خيلي دلم ميخواست قصر جان رو ببينم.قصري كه به طاليي معروف بود.جان از اون عصاها داشت؟يه عصاي طاليي گنده
كه مخصوص پادشاه اب بود.شايد داشته باشه.چند ساعت ديگه هم توي راه بوديم.كمرم خشك شده بود.كشي به بدنم
دادم.صداي جان رو شنيدم:
ــ رسيديم به دروازه.
به دروازه نگاه كردم......خشكم زد!! به اطرافم نگاه كردم.تپش قلبم هر لحظه بيشترو بيشتر ميشد.چشمام درشت شده
بود.
دستمو روي قلبم گذاشتمو آروم گفتم:
ــ خداي من!
درست همونطوري بود كه ديده بودم! همون دروازه سنگي عجيب غريب.همون دروازه اي كه كابوسم شده بود .يه لحظه
فكر كردم االنه كه جك با افراد سياهپوشش بياد .پيتر:
ــ آرتيميس چيزي شده؟
به پيتر نگاه كردم.نگراني و ترس رو از چشمام خوندو گفت:
ــ آرتيميس چيزي شده؟بگو.
سرمو پايين انداختمو گفتم:
ــ نه چيزي نيست.
و ديگه سرمو باال نياوردم.حس بدي داشتم.همون دشتي بود كه توش بوديم.چطور متوجه نشده بودم؟آهي
كشيدم.جازمينم متوجه حالم شده بود ولي چيزي نميگفت.حتي جان هم چند بار نگام كرد.لعنتي حاال بايد چيكاركنم؟بايد
با اينجا كنار بيام؟ولي اين خيلي بده...انگار توي كابوسم هستم.انگار داشتم اونجا نفس ميكشيدم.
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هوا برام سنگين شده بود.از دروازه عبور كرديم.وقتي ازش عبور كرديم مدام با چشمام اطرافمو ميپاييدم كه نكنه اون
پرياي اسكلتي بيان.واقعاً كه ترسناك بودن.چشمامو بستم و نفس عميقي كشيدم تا حالم جا بياد .صداي جازمين و
شنيدم:
ــ حالت خوبه؟
سرمو تكون دادم .سرمو باال نياوردم.قلبم با سرعت عجيبي ميزد.همه چيزي بدنم قاطي پاتي شده بود .اينو ميتونستم از
سرد شدن و گرم شدن ناگهاني بدنم بفهمم.
تا يه ساعت سرم پايين بود.باصداي يكي از سربازا سرمو باال آوردم:
ــ قربان رسيديم.
به قصر زيباي روبه روم زل زدم.چشمام هر لحظه درشت تر ميشد.قصري عظيم كه كالً از جنس طال بود و مثل خورشيد
ميدرخشيد.آب دهنمو قورت دادم.خيلي زيبا بود! عجيب تر ازهمه جايي بود كه بنا شده بود.قصر روي آب بنا شده بود!! ياد
درس چگالي علوم افتادم.اين قصر انگار داشت به تمام علوم يه پوزخند گنده ميزد.به اون طرف دريا يا همون بركه عظيم
نگاه كردم.تمام انرژيم به يكباره تخليه شد.چشمم به زنا و دخترايي افتاد كه در حال بازي بودن.همون پريان دريايي! اين
صحنه خيلي برام آشنا بود! درست عيت اين صحنه رو توي خوابم ديده بودم.باصداي يه مرد به خودم اومدم:
ــ خوش آمديد عاليجناب!
به مرد با لباس سلطنتي آبي رنگ نگاه كردم.جان از اسبش پياده شد.ماهم از اسب پياده شديم.
جان:
ــ مشاور اعظم.اينا مهمان اين سرزمين هستند.به قصر ببرشون و بهشون رسيدگي كن.
مشاور:
ــ چشم عاليجناب.
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اه اه عاليجناب عاليجاب.همراه مشاور به طرف قصر راه افتاديم.روبه مشاور گفتم:
ــ جناب مشاور؟چطوري روي اب راه بريم؟اين قصر وسط ابه!
مشاور لبخندي زدو گفت:
ــ شما فقط قدم برداريد!
چشمام درشت شد.در كمال تعجب ديدم كه جازمين و پيتر و مشاور با راحتي روي آب راه رفتن.پيتر با خنده گفت:
ــ هي بيا ديگه.
اروم پامو روي آب گذاشتم.اون پاموهم همينطور.با بهت به خودم كه روي آب ايستاده بودم نگاه كردم.اين ديگه يه سيلي
محكم به تمام علم بود! پيتر:
ــ زود باش ديگه.
شروع به راه رفتن روي آب كردم.حس خيلي خوبي داشت.هيچ اتفاقي نميفتاد فقط امواج خيلي كوچيكي جاي قدمام روي
سطح آب ايجاد ميشد.با لبخند داشتم راه ميرفتم.به دورازه ورودي بزرگ و طاليي رسديم.نقوش زيبايي روش بود.دروازه
خودش باز شد و ما داخل محوطه شديم.
دهنم بيشتر از اين باز نميشد!شگفت انگيز بود! زمين هيچ پوششي نداشت فقط اب بود!همه چيز روي اب بنا شده بود.
توي وسط محوطه مجسه اي از جنس الماس بود كه به شكل يه پير مرد نيرومند با عصا بود و يه تاج باالي سرش بودش
و دورش هم سطح آب به شكل يه فواره در ميومد .ديواره هاي بلند و از طالي قصر واقعاً زيبا بودن.
پيتر:
ــخيلي زيباست نه؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ براي مني كه اولين باره ميام يه چيزي فرا تر از شگفت انگيزه!
پيتر لبخندي زدو چيزي نگفت ..به نگهبانا نگاه كردم .نيزه ها و شمشير هاشون از نقره بود و زره هاشون از طال.عجب
جاييه هاا!! به در بزرگ از جنس الماس ورودي رسيديم.نگهبان در باز كردو ما وارد قصر شديم.تمام تالشمو ميكردم كه
دهنم بسته باشه ولي نميشد.درون قصر از بيرونش زيبا تر بود!اصالً نميشه توصيفش كرد.پر بود از مجسه هاي طاليي و
الماس هاي زيبا.وهمين طور مرواريد هاي عجيب و شگفت انگيز .تابلو هاي زيبا از پريان .تمامي در اتاق هاي طاليي
بودن .جازمينم عين من شگفت زده بود.دلم ميخواست كسي نبود و من توي قصر شروع به دويدن ميكردم.
به نديمه ها نگاه كردم.عجيب بود كه از اون دم ماهي مانند يا باله نداشتند.به هر حال پري هستند! نديمه ها لباس هاي
زيباي سفيد و طاليي رنگ به تن داشتند.همينطور مسخ اطرافم بودم كه صداي مشاور منو به خودم آورد:
ــ اينجا اتاق شماست.
مخاطبش پيتر بود .روبه روي يه در طاليي ايستاده بوديم .پيتر باهامون خدافظي كردو داخل شد.يكم جلو تر رفتيم كه
جازمين هم وارد اتاقش شد .به ساعتم نگاه كردم 10.شب بود.چه زود گذشت! مشاور:
ــ بانو اين اتاق شماست.
سرمو باال آوردم كه به يه در طاليي رنگ برخوردم.روبه مشاور نگاه كردمو گفتم:
ــ اسم من آرتيميسه.لطفاً با من رسمي حرف نزنيد.خيلي ممنون.
مشاور:
ــ بانو ارتيميس..نديمه شما هر وقت بخوايد مياد فقط كافيه زنگي رو كه داخل اتاقتونه به صدا در بياريد.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ بازم ممنون خدافظ.
وبعد در طاليي رو لمس كردمو بازش كردم و داخل اتاق شدم.سرمو باال آوردمو محو اتاق شدم.
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يه اتاق كامالً سلطنتي.كالً سفيد و ابي بود .همه چي داشت...ميز ارايش..كمد بزرگ..پنجره هاي زيبا..وتخت.به تخت نگاه
كردم.ناخوداگاه خميازه اي كشيدم.خيلي وقت بود كه بدنم نرمي رو به خودش نديده بود.كولمو انداختمو پايين و شيرجه
زدم روي تخت.رفتم زير پتو.تخت خيلي نرم بود.مخصوصاً بالشتش.همينكه چشممو روي هم گذاشتم خوابم برد..

***
با وحشت از خواب پريدم.لعنتي.اين ديگه چه خوابي بود؟دستمو روي پيشونيم گذاشتم..تمام بدنم خيس خيس بود.انگار
كه زير بارون بوده باشم.با اينكه عرق كرده بودم ولي بدنم يخ بود.ناليدم:
ــخداي من اين چه خوابي بود؟
خواب بدي بود...سرمو بين دستام گرفتم.خواب ديده بودم همه داشتن كشته ميشدن...ملكه...جازمين...پيتر...حتي جان!و
مقصرش من بودم...داشتم توي تاريكي فرو ميرفتم و نميتونستم كاري كنم...بازم مايك بود.صداي قهقه هاش توي
گوشم پيچيد..دستامو روي گوشم گذاشتمو با صداي لرزوني گفتم:
ــخفه شووو...خ..خفه شوووووووووووووووو!!
صدام باال رفته بود.شايد يه دوش اب سرد بتونه آرومم كنه.سرمو باال آوردم اتاق توي تاريكي غرق شده بود.از جام بلند
شدمو دنبال زنگ گشتم كه ديدم روي ميز ارايشه.زنگ و به صدا در آوردم.بعد از چند دقيقه در زده شد.با صداي ارومي
گفتم:
ــ بيا تو.
نديمه اي ميانسال اومد داخل.نديمه:
ــ سالم بانو.من جودي هستم.كاري داشتيد.
دستمو روي سرم كه به شدت درد ميومد گذاشتمو گفتم:
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ــ حمام كجاست؟
جودي:
ــ توي اتاقتونه بانو.
وبعد به طرف ديوار اتاق رفت و دستشو روش گذاشت كه قسمتي از ديوار كنار رفت.سرمو تكون دادمو با درد گفتم:
ــ ميتوني بري.
تعظيمي كردو رفت.سريع به طرف كوله ام رفتمو از توش لباسامو در آوردم و روي تخت گذاشتم .داخل حمام
شدم.چشمم به يه وان از جنس الماس افتاد.همه چيز از جنس الماس بود .شير دوش رو باز كردم و با لباس رفتم زير
دوش...
چشمامو بستم.قطرات سرد اب با سرعت روي صورتم جاري ميشدن...دوباره خوابم اومد توي ذهنم...سرمو تكون دادم
ولي فايده نداشت...تصاوير جون گرفتن...يادم مياد كه پيترو اتيش زده بودن...ملكه رو كه خوني به چوب بسته
بودن...وچيزي كه خيلي عذابم ميداد دختر يتيمي بود كه خون وصورتش رو پوشونده بود.اون دختر ارميتا بود.فرياد زدم:
ــ بسه..بســــــــــه!!
صداي قهقه مايك توي گوشم پيچيد.دستمو روي گوشم گذاشتم.لعنت بهت مايــــك! لعنت! چشمامو باز كردمو زل
زدم به اينه روبه روم .چشماي دختر روبه روم قرمز شده بود و تضاد عجيبي با سياهي و تاريكي چشماش داشت.فقط
تنفر بود كه توش موج ميزد.چشمامو بستمو نفس عميق كشيدم.يه بار...دوبار..سه بار...همينطور پشت سر هم.يكم كه
حالم جا اومد دوش حموم رو بستم .برام جالب بود اينجا هم دوش بود.ولي مدل عجيب غريبش.لباسامو در اوردمو بعد
اينكه خودمو خشك كردم لباساي روي تختمو پوشيدم.مثل هميشه يه تيشرت با يه شلوار جين.
روي صندلي ميز ارايش نشستمو به چشمام زل زدم.قرمزيش كمتر شده بود ولي هنوزم بود.قيافم خيلي ترسناك شده
بود.مخصوصاً چشمام.حاال چرا بايد اين چشمارو داشته باشم؟منكه ماموريتم تموم شده بود و نيازي به اين چشماي
قالبي نبود.مثالً قرار بود چهرم تغيير كنه ولي فقط رنگ چشمام تغيير كرده بود.از توي كيفم معجون رو بيرون اوردمو يه
Page 686

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

نفس خوردم.برعكس بار اول هيچ دردي نداشت فقط رنگ چشمام تغيير كردو مثل قبل طوسي شد.دلم براي اين رنگ
تنگ شده بود.رنگ اصلي چشمام بود .معجون رو توي كوله گذاشتم.
نور ماه بود كه از پرده ميگذشت و تيكه اي از اتاق رو روشن ميكرد.به ساعتم نگاه كردم كه روي ميز بود .سه شب.صداي
رعدو برق از جا پروندم.به طرف پنجره رفتمو بازش كردم.رعدو برق رو دوست داشتم.دستموو زير چونم گذاشتمو به
اسمون زل زدم.رعدو برق سفيدي اسمون رو شكافت و غريد.وبعد صداي چيك چيك و تيك تيك ماننند قطرات باران بود
كه ميشنيدم.
چشمامو با لذت بستم ياد الاليي خاله افتادم...يادمه برام الاليي ميخوند و من گوش ميدادمو ميخوابيدم..ناخوداگاه شروع
كردم به زمزمش:

, Twinkle, twinkle, little star

.How I wonder what you are

,Up above the world so high
.Like a diamond in the sky
,Twinkle, twinkle, little star
!How I wonder what you are
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,When the blazing sun is gone
,When there's nothing he shines upon
,Then you show your little light
.Twinkle, twinkle, through the night
,Twinkle, twinkle, little star
!How I wonder what you are

In the dark blue sky so deep
Through my curtains often peep
For you never close your eyes
Til the morning sun does rise
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
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, Twinkle, twinkle, little star

.How I wonder what you are

,Up above the world so high
.Like a diamond in the sky
,Twinkle, twinkle, little star
!How I wonder what you are

,When the blazing sun is gone
,When there's nothing he shines upon
,Then you show your little light
.Twinkle, twinkle, through the night
,Twinkle, twinkle, little star
!How I wonder what you are

WWW.NEGAHDL.COM

Page 689

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

In the dark blue sky so deep
Through my curtains often peep
For you never close your eyes
Til the morning sun does rise
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
اهي كشيدمو گفتم:
ــ اه خاله...دلم برات تنگ شده..براي الالييت.
زل زدم به ماه كه بي توجه به جنگي كه توي اسمون بود با خيال راحت نشسته بود و به زمين زل زده بود .به دريا نگاه
كردم.خروشان شده بود .ايستادم.دلم ميخواست برم بيرون.زير بارون.مثل وقتي كه توي زمين بودم دستامو باز كنمو
براي خودم اهنگ بخونم.اهنگاي شاد...غمگين.به طرف كمد رفتم.نميدونستم توش چيه.درو باز كردم كه برخوردم به
لباس هاي زيبا و رويايي.ولي من دنبال اينا نبودم.گوشه كمد چندتا شنل بود.شنل سياه رنگ رو بيرون اوردمو
پوشيدمش.كالهشو سرم گذاشتم.به شمشير كنار تختم نگاه كردم.ميبردمش؟به طرف شمشير رفتمو توي كمدم
گذاشتم.چشمم به بوت هاي سياه رنگ افتاد.بوت هارو پوشيدم .دروباز كردمو وارد راهروي طاليي قصر شدم.صداي
قدمام توي راهرو اكو ميشد ولي برام مهم نبود.همون راهي رو كه اومده بوديم رو برگشتم.نگهبان جلوم رو گرفت و گفت:
ــ شما كي هستيد؟
كاله شنلو برداشتمو گفتم:
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ــ مهمان عاليجناب.ميخوام برم بيرون.
يكم نگام كردو گفت:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ ميخوام برم دريا ...عيبي داره؟
سرشو تكون دادو كنار رفتو درو برام باز كرد.كاله شنلو دوباره روي صورتم گذاشتم و به راه افتادم.اينبار ديگه به نماي
زيباي قصر توجه اي نگردم .از قصر خارج شدم.رفتم كنار در يا نشستمو زل زدم به موجاش.شنلم خيس شده بود.بارون
شديد بود.موج هاي دريا هم وحشي شده بودن.فقط اين بين من و ماه آروم بوديم و تماشاچي.ياد يه خاطره دور
افتادم...خاطره اولين باري كه رفته بوديم مسافرت.با خاله و كتي.با به ياد آوردنش لبخندي رو لبم اومد .اتيش درست
كرديم و خنديديم .بازي كرديم.چقدر خوش گذشت.يادم مياد يه بارم نزديك بود توي دريا غرق بشم كه كتي چون شنا
رفته بود نجاتم داد.شانش اورده بودم.
روي زمين دراز كشيدم .مطئنن اون پايين شهر پريان درياييه.اي كاش ميتونستم برم توش.حيف كه باله ندارم.
به ماه زل زدم.چشمامو بستم...قطرات بارون روي صورتم فرود ميومدن.دلم ميخواد شعر بخونم...عجيبه امشب دلم فقط
شعر ميخواد...امشب دلم ميخواد برگردم به زمين...برگردم به خاطراتم...خاطراتي كه بيشترش تلخ بودن...زمزمه كردم:
ــ

There are children standing here
بچه ها اينجا ايستاده اند
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Arms outstretched into the sky
دستهايشان را رو به آسمان باز كرده اند

Tears drying on their face
اشك بر روي صورتشان خشك شده است

He has been here
چرا كه او اينجا بوده است

Brothers lie in shallow graves
برادرهايشان در قبرهاي عميق خوابيده اند

Fathers lost without a trace
پدر هايشان بدون وجود هيچ ردپايي گم شده اند
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A nation blind to their disgrace
يك دنيا چشمهايش را بر فالكتشان بسته است

Since he's been here
از وقتي كه او اينجا بوده است

And I see no bravery
و من هيچ شجاعتي نمي بينم

No bravery in your eyes anymore
هيچ شجاعتي در چشمانت نمي بينم

Only sadness
تنها غم مانده است
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Houses burnt beyond repair
خانه ها قبل از مرمت شدن در آتش مي سوزند

The smell of death is in the air
بوي مرگ در هوا پيچيده است

A woman weeping in despair says
يك زن در حالي كه اشك مي ريزد مي گويد

He has been here
كه او اينجا بوده است

Tracer lighting up the sky
گلوله منور آسمان را روشن كرده است
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It's another families' turn to die
نوبت مرگ يك خانواده ديگر رسيده است

A child afraid to even cry out says
يك كودك كه حتي جرئت گريه كردن ندارد مي گويد

He has been here
كه او اينجا بوده است

And I see no bravery
و من هيچ شجاعتي نمي بينم

No bravery in your eyes anymore
هيچ شجاعتي در چشمانت نمي بينم
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Only sadness
تنها غم مانده است

There are children standing here
بچه ها اينجا ايستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهايشان را رو به آسمان باز كرده اند

But no one asks the question why
اما هيچ كس نمي پرسد چرا

He has been here
او اينجا بوده است
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Old men kneel to accept their fate
پيرمردها زانو زده اند و سرنوشتشان را پذيرفته اند

Wives and daughters cut and raped
زنان و دخترانشان زخم خورده اند و تجاوز شده اند

A generation drenched in hate
و نسلي از نفرت به وجود آمده است

Says, he has been here
كه مي گويد او اينجا بوده است

And I see no bravery
و من هيچ شجاعتي نمي بينم
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No bravery in your eyes anymore
هيچ شجاعتي در چشمانت نمي بينم

Only sadness
تنها غم مانده است

خيلي اين اهنگ رو دوست دارم...
ــ صداي قشنگي داري!
چشمام درشت شد!! اين كيه؟
نشستم و زل زدم به پري روبه روم.كاله شنلم رو انداختم پايين.گفتم:
ــ تو از كي اينجايي؟كي هستي؟
لبخند زيبايي زد و گفت:
ــ من اسمم ساراست.
ابروهامو باال انداختمو گفتم:
ــ خب؟
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لبخندي زدو به ماه خيره شد.نور ماه روي صورتش افتاده بود و صورتشو نوراني ميكرد.موهاي سياهش توسط باد توي هوا
معلق بودن...موهاي فر درشتي كه ديوانه وار توي هوا ميچرخيدن..چشماي به رنگ شبشو بهم دوخت و گفت:
ــ داشتم به اهنگي كه ميخوندي گوش ميدادم...خيلي قشنگ بود.صداي خيلي خوبي داري.
ناخوداگاه لبخندي روي لبم اومد.دوباره بيخيال دراز كشيدمو گفتم:
ــ براي چي اينجايي؟
سارا:
ــ من هر شب ميام اينجا.
گفتم:
ــ براي چي؟
سارا:
ــخود تو براي چي مياي؟
گفتم:
ــ براي برگشتن.
سارا سوالي گفت:
ــ برگشتن؟
گفتم:
ــ برگشتن به زمين.
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چند لحظه سكوت كرد.بعد با بهت گفت:
ــ ت..تو از زمين مياي؟
گفتم:
ــ اينقدر تعجب داره؟
سارا:
ــ ن..نه..خيلي وقت بود توي سرزمين پريان يه زميني نيومده بود.
گفتم:
ــ به هر حال..حاال هستش.
سارا:
ــ اره...حاال چطوري ميخواي برگردي؟
خندم گرفت.گفتم:
ــ منظورم اون برگشتن نيست...من اومدم اينجا تا برگردم به خاطراتي كه داشتم...خاطرات خوب و بد زميني.
سارا:
ــچه جالب!
گفتم:
ــ يعني چي جالب؟
سارا:
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ــ عين هميم...منم براي به ياد اوردن گذشتم ميام اينجا...هر شب...ولي فايده اي نداره.
گفتم:
ــ مگه فراموشي داري كه مياي؟
سارا:
ــ دچارش شدم...خانوادم ميگن كه من از اينجا خاطره دارم...ميام اينجا كه بلكه يادم بياد.
هه!واقعاً چه جالب!! هردوتامون ميخوايم بريم يه گذشتمون.صداي رعد و برق سكوت رو شكست.دوباره قطرات
بارون.تمام تنم يخ زده بود.ولي عيبي نداشت...يه شبه.چشمامو بستم و گفتم:
ــ اون پايين چطوريه؟
سارا:
ــ شهرو ميگي؟
گفتم:
ــ اهوم.
سارا:
ــ شهر قشنگيه! خيلي قشنگه...همه شادن...ولي تنها چيزي كه نگرانشون ميكنه يه چيزه.
گفتم:
ــ چي؟
سارا:
Page 701

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ پادشاه شياطين!
چشمامو باز كردم.اون كالغو ميگه.بهتر بود به كركس تبديل ميشد.دستام روي ماسه مشت شد.گفتم:
ــ حالم ازش بهم ميخوره.
سارا:
ــ همه از اون بدشون مياد.
پوزخندي زدمو گفتم:
ــولي نه به اندازه من!
وبعد توي دلم ادامه دادم..اون لعنتي بهترين كسانمو كشت..شده كابوسم...اون لعنتي با اون دخترش اعتمادمو زير
پاشون له كردن...اون كالغ حقه باز!
از جام بلند شدم.موهام خيس شده بود و چسبيده بود به صورتم.به پري زيبايي كه روي ساحل نشسته بود وبالشو جمع
كرده بود نگاه كردم.گفتم:
ــخداحافظ.
سارا:
ــ من اسمتو نميدونم.
در حالي كه ازش دور ميشدم گفتم:
ــ يه زميني!
وبعد به راهم ادامه دادم.به طرف قصر حركت كردم.به ساعتم نگاه كردم.چهار! پاهام يخ زده بودن و بي حس بودن.بزور
حركتشون ميدادم...حقم بود! تا من باشم با يه تيشرت و جين بيرون نرم.االن اگه خاله بود هزارتا غر ميزد.لبخند گرمي
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روي صورتم اومد و گرماي لذت بخشي بهم بخشيد.وارد قصر شدم.نگهبان منو شناخته بودو درو برام باز كرد.داخل راهرو
شدم.وارد اتاق شدم.اتاق گرم بود.اينجا كه شوفاژ يا شومينه نداشت پس گرماش از كجا بود؟شونه اي باال انداختم...اين
سرزمين همه چيش عجيب و غريب بود! روي تخت فرود اومدم.شنلو در اوردمو انداختمش زمين.رفتم زير پتو...گرمايي
كه بهم انتقال داده ميشد باعث ميشد خوابم بگيره...بازم توي تاريكي دوست داشتني خواب فرو رفتم....
با حرص بهش نگاه كردم.مردك لعنتي!دستام از عصبانيت مشت شده بود.تمام نفرت و عصبانيتمو توي نگام ريختمو زل
زدم به چشماي خونسردش.پوزخندي بهم زد.خواستم چيزي بگم كه پيتر گفت:
ــ ولي عاليجناب...آرتيميس نميتونه! ملكه دستور داده كه برگرده.
جان همونطور كه به تخت طاليي رنگش تكيه داده بود گفت:
ــ من از ايشون اجازه گرفتم.
پوزخدي زدم.حدفش از اينكار چيه؟بايدم ملكه اجازه بده ناسالمتي برادرشه! يه لحظه دهنم باز شد كه اين رازو برمال كنم
ولي بستمش .من ادم پستي نبودم.ملكه بهم اعتماد كرده بود نبايد زير قولم ميزدم.چشمامو بستمو چند تا نفس عميق
كشيدم.نفسام اونقدر داغ بودن كه قفسه سينم ميسوخت.يكم اروم تر شده بودم ولي هنوزم عصباني شده بودم.پيتر:
ــ ملكه؟شما كه ايشونو نديديد.
جان اخم غليظي كردو گفت:
ــ به تو مربوطه؟من به ايشون نامه دادم.
نميزاشتم با پيتر اينجوري حرف بزنه.قدمي رفتم جلو گفتم:
ــ به منكه مربوطه!
با غرور ذاتيش گفت:
ــ من هرچي بگم تو اطاعت ميكني.
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لبامو روي هم فشار دادم تا بهش فحش ندم.اخ اگه شمشيرم دستم بود سرشو از تنش جدا ميكردم.با صداي جدي
گفتم:
ــ ولي من نميخوام محافظ شخصي شما بشم و ميخوام برگردم به سرزمين برف.
پوزخندي زد و گفت:
ــ واقعاً؟
گفتم:
ــ من شوخي ندارم.
خنديد.خندش عين سوهان خط كشيد به مغزم...ذهنم..افكارم..و وجودم!
يهو از جاش بلند شدو اومد جلوم ايستاد.نگاه خشمگينشو بهم دوخت و گفت:
ــ اگه سرپيچي كني اون دخترو ميكشم.
چشمام گرد شد.با بهت به جازمين ترسيده نگاه كردم.توي چشماي جان زل زدم..دوباره خشم جاي بهت و گرفت.قدمي
جلو رفتم و گفتم:
ــ چرا؟
جان فاصله گرفت و در حالي كه قدم ميزد گفت:
ــ چون اون دختر مايكه و من ميتونم به اين جرم بكشمش.
ميتونستم خوني رو كه از كف دستم جاري شد بود رو حس كنم.نفساي داغم داغ تر شده بود.چاره نداشتم..جون جازمين
در خطر بود!چشمامو بستمو با سختي تمام گفتم:
ــ قبوله...
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صداي پوزخند واضح جان رو شنيدم.وبعد صداشو:
ــ مشاور؟
مشاور:
ــ بله سرورم؟
جان:
ــ ارتيميس رو ببر به اتاق مخصوصش.اتاق مخصوص محافظ شخصي امپراطور.
مشاور:
ــ چشم.
وبعد اومد پيش من.پيترو جازمين با نگاهشون منو بدرقه ميكردن.دستاي مشت شدمو توي جيبم فرو بردم و با حرص
قدم برداشتم.از تاالر بزرگ و عظيم قصر خارج شديم و داخل راهرو شديم.مشاور جلوي يه در ايست كردو گفت:
ــ اين اتاق درست روبه روي اتاق عاليجنابه.ميتونين داخل بشين.بازم اگه احتياج به نديمه داشتين زنگ رو
بزنيد.وسايلتونم نديمه ها ميارن.
به اتاق جان كه سمت راستم بود نگاه كردم .دري بزرگ تر از همه دستگيره اي از طال و نقوش زيباي نقره اي و طاليي.
پوزخندي زدمو داخل اتاق جديدم شدم.درو بستم قفلش كردم.ديگه بايد خودمو خالي ميكردم.گلدوني رو كه كنار تخت
سلطنتي دونفره بود بلند كردمو زدم به ديوار و شكوندم.روي تخت نشستمو دستامو توي موهام فرو بردم...بلند بلند
شروع كردم با خودم حرف زدن:
ــمردك عوضي...فكر كردي كي هستي؟؟؟؟معلوم نيست ميخواد چه باليي به سرم بياره كه منو محافظ شخصيه خودش
كرده....همينو كم داشتم.
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وبعد روي تخت دراز كشيدمو گفتم:
ــ حاظر بودم با جك در بيوفتم ولي پيش تو نباشم...
وبعد سرمو توي بالش نرم فرو بردم.چند بار سرمو به بالش كوبيدم تا يكم اروم شدم.هووففف!دوباره روي تخت
نشستمو به اثر هنريه خودم نگاه كردم.تيكه هاي گلدون روي زمين پخش شده بودن.خندم گرفت.بيچاره گل به اون
قشنگي! زنگ و زدم.بعد از چند دقيقه نديمه اومدو گفت:
ــ سالم بانو...
سرش پايين بود ولي صداش خيلي اشنا بود.موهاي فر درشت سياهش دورش ريخته بودن.قدمي جلو رفتمو گفتم:
ــ اسمت چيه؟
نديمه:
ــ سارا.
سارا؟با بهت گفتم:
ــ سرتو باال بيار.
سرشو باال اورد.خودش بود.همون دختري كه ديشب دم ساحل ديدمش.متعجب گفت:
ــ تو؟
گفتم:
ــ تو اينجا چيكار ميكني؟
سارا:
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ــوتو چي؟
خندم گرفت .گفتم:
ــ بيا بشين.
وبه ميزو صندلي كه براي مهمان بود اشاره كردم.روي ميزو صندلي نشست و گفت:
ــ من نديمه اينجام..يعني نديمه شخصي تو ام.
يه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم:
ــ منم محافظ شخصي امپراطورم.
دهنش از تعجب باز مونده بود.خنديدمو گفتم:
ــ تازه به اين پست رسيدم.
بهش زل زدمو گفتم:
ــاز نديمه بودنت راضي هستي؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ نه..پولش كمه.براي مني كه جدا از خانوادم زندگي ميكنم.
رفتم روي تخت دراز كشيدمو فكر كردم...گفتم:
ـ شايد تونستم برات كاري كنم.
چشماش برق زد.
سارا:
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ــ چه كاري؟
گفتم:
ــ االن نميشه...بعداً بهت ميگم.
سارا:
ــ يعني كي؟
گفتم:
ــ نميدونم هر وقت شد ديگه.
وبعد انگار ياد يه چيز مهمي افتاده باشم گفتم:
ــ راستي...تو كه ديشب باله داشتي چطور االن اينجايي و راه ميري؟
گفت:
ــ خب همه كسايي كه اينجان باله دارن و پري هستن..ولي با معجوني كه ميخورن به شكل انسان در ميان.به جزء
امپراطور كه قدرت اين كارو دارن.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اين قصر چرا روي ابه؟چرا مثل شهر زير اب نيستش؟
سارا:
ــ به خاطره اينكه آدمايه زيادي ميان به قصر براي همين قصرو باالي اب بنا كردن...البته وقتي خطري سرزمين رو تهديد
كنه قصر داخل اب فرو ميره و در كنار شهر جاي ميگيره!
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با تعجب گفتم:
ــ واقعاً ميره زير اب؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ اره.اين قصر قدرت و نيروي خاصي داره واونم به خاطر وجود الماسي هستش كه ازش محافظت ميكنه.اين الماس
درست روي نوك قصر هستش.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ چه جالب.
سارا:
ــ براي چي صدام زدي؟
گفتم:
ــ براي جمع كردن گلدون.ولي نميخواد به يه نديمه ديگه ميگم بياد.
وبعد دوباره زنگ رو زدم.يه نديمه ديگه اومد داخل و بعد از معرفيه خودش گفتم:
ــاينو جمعش كن لطفاً.
چشمي گفت و بعد جمع كردو بيرون رفت.سارا:
ــ شانس اوردم منو نديد وگرنه حتماً گزارش ميداد.
چشمكي زدمو گفتم:
ــ بزودي توهم بهش دستور ميدي.
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متعجب نگام كردو گفت:
ــچي تو سرته؟
خنديدمو گفتم:
ــ هرچي هست چيز خوبيه.نگران نباش.
بعد گفتم:
ــ ميتوني بري سارا.منتظر خبرم باش.
از جاش بلند شدو بعد از احترام گذاشتن خواست بره بيرون كه گفتم:
ــ اگه بازم خم شي گزارشتو ميدم.حاال برو بيرون.
خنديدو بيرون رفت.روي تخت نشستمو به سارا فكر كردم.چقدر خوب شد كه اينجاست.باصدار در از فكر بيرون
اومدم.در باز شدو زني اومد داخل.لباسش با نديمه ها فرق داشت.خم شدو گفت:
ــ بانوي من جناب مشاور گفتن كه شما از غروب تا نيمه شب وظيفه محافظت ار عاليجناب رو به عهده داريد.وهرجا
ايشون ميرن شماهم باهاشون ميريد.
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ پس از صبح تا بعدظهر هركاري دلم ميخواد ميكنم .
زن:
ــ بله بانو.
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وبعد رفت بيرون.خوبه كارم راه افتاده بود.اينطوري ميتونستم به سارا اموزش بدم.از جام بلند شدم و از اتاق بيرون
رفتم.بايد با مشاور حرف ميزدم.به طرف تاالر حركت كردم كه مشاور رو ديدم داشت با دوتا نگهبان حرف ميزد.حرفش
كه تموم شد رفتم پيشش و صداش زدم:
ــجناب مشاور؟
برگشت و گفت:
ــ تويي آرتيميس؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ اره..من باهاتون ميخواستم در مورد موضوعي صحبت كنم.
مشاور لبخندي زدو گفت:
ــچه موضوعي؟
نفس عميقي كشيدمو گفتم:
ــ من احتياج به دستيار دارم..وميخوام به يه نديمه آموزش بدم.
مشاور:
ــ اون نديمه كيه؟
گفتم:
ــ اسمش ساراست.
مشاور:
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ــ فكر نمي كنم مشكلي باشه.ولي دستيار براي چي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ وقتي من مريض ميشم يا احتياج به يه نفر دارم و نميتونم سر پستم حاظر شم اون به جاي من مياد.
مشاور:
ــخيلي خب.بايد بري و با سرپرست نديمه ها صحبت كني.اين نشان منه بهش نشون بده و بگو مشاور دستور داده.
وبعد نشان نقره اي رنگي و مربع شكلي رو به دستم دادو گفت:
ــ مواظب اين نشان باش.
وبعد فرياد زد:
ــ تيروس؟
نگهباني اومد پيش مشاور و گفت:
ــ بله قربان؟
مشاور:
ــ ايشون رو ببر پيش بانو اگنس.
تيروس:
ــ بله اطاعت ميشه.
وبعد به من گفت:
ــ دنبال من بيايد.
Page 712

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

دنبالش شروع كردم به راه رفتن.راهرو هاي زيادي رو رد كرديم تا رسيديم به يه در.درو باز كرد كه انگار وارد يه جاي
ديگه شديم! يه جاي تمام چوبي ولي زيبا و بزرگ.نديمه ها هم اونجا داشتن حرف ميزدن يا هي اينور اونور ميرفتن.
تيروس:
ــ بانو اگنس ايشونن.
به زني كه اشاره ميكرد نگاه كردم.ناخوداگاه به ياد مارگاريت افتادم.ولي باديدن لبخند زيبايي كه رو لب اگنس بود خيالم
راحت شد.نزديك بانو اگنس يا اگنس شدم و گفتم:
ــ شما بانو اگنس هستيد؟
زن بهم نگاه كرد.چهره دلنشيني داشت.لبخندي زدو گفت:
ــ بله خودم هستم.شما كي هستيد؟
ناخوداگاه لبخندي زدمو گفتم:
ــ من از طرف جناب مشاور اومدم..
و نشان مشاور رو نشون دادم.ادامه دادم:
ــ من بزودي محافظ شخصي عاليجناب ميشم..واحتياج به دستيار دارم.اون دستيار دختري به اسم ساراست كه قراره
تحت آموزش من باشه و مهارت هاي رزمي رو بهش اموزش بدم.
يكم بهم نگاه كردو گفت:
ــ اين دستور خود مشاوره؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ بله.
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تعظيمي كردو گفت:
ــ بسيار خب.
گفتم:
ــ بانو چرا تعظيم ميكنيد؟
اگنس:
ــ شما محافظ شخصي عاليجنابيد!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ محافظ شخصي هم كه باشم بازم از شما كوچيك ترم.لطفاً تعظيم نكنيد.خواهش ميكنم.
لبخندي زدو گفت:
ــ ما چند تا سارا داريم كدوم رو ميگي؟
يكم فكر كردمو گفتم:
ــ اوني كه موهاش سياهه و صورت گردو سفيدي داره.
اگنس:
ــ اها حاال متوجه شدم.
وبعد روبه دختر كناريش گفت:
ــ ميدوني سارا دراكسن كجاست؟
دختر:
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ــ نميدونم ولي گفت نيم ساعت ديگه مياد..همين حاال بايد بياد...اها اوناهاش.
وبعد با دست سارا رو نشون داد كه اومد داخل سالن.
اگنس:
ــ سارا؟سارا دراكسن؟
سارا بالفاصله سرشو باال آورد كه جواب بده ولي با ديدن من بهت زده گفت:
ــ ب...بله؟
اگنس:
ــ بيا اينجا.
اومد پيش ما ايستادو خيره شد به من.لبخندي به چهره متعجبش زدم كه اگنس گفت:
ــ ايشون...
گفتم:
ــارتيميس هستم.
اگنس:
ــ آرتيميس اومده كه تورو ببره و بهت اموزش بده و به عنوان دستيار مشغول به كار بشي.دوست داري؟
بهت زده نگام كرد.ولي بعد نگاهش رنگ قدرداني گرفت و گفت:
ــ بله...حاظرم.
لبخندي زدمو گفتم:
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ــ خيلي خب...بانو اگنس از اين به بعد سارا يه نديمه نيست و به عنوان دستيار من كار ميكنه.
وبعد روبه سارا گفتم:
ــ با من بيا.
سارا سري تكون دادو دنبالم اومد.از مكان نديمه ها خارج شديمو دوباره وارد راهروي پيچ پيچي و بزرگ شديم.سارا با
خوشحالي پريد بغلمو گفت:
ــواي ارتيميس خيلي دوست دارم.
وبعد با دستش عكس يه قلب رو نشونم داد.خنديدمو زدم به شونشو گفتم:
ــ به زودي ازم متنفر ميشي.
سارا:
ــ نه من هميشه دوست دارم.
خنديدمو گفتم:
ــ خواهيم ديد!
دوباره به طرف تاالر راه افتادم تا بلكه مشاور رو ببينم و هم نشان روبهش بدم هم اينكه براي سارا يه اتاق بگيرم.كه
توي راه مشاور رو ديدم.بازم داشت با يه نفر حرف ميزد.منتها اينبار داشت با يه مرد قوي هيكل كه معلوم بود فرمانده اي
چيزي هستش حرف ميزد.ولي چه فرمانده اي هم بوداا!!! حسابي خوشتيپ بود.موهاي طالييش از همينجا هم برق ميزد.به
نظر ميومد جوونه.خندم گرفت.منو چه به اين كارا؟
به مشاور كه رسيديم گفتم:
ــ جناب مشاور؟
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حرفشون قطع شد.سر هر دوتاشون به طرفم برگشت.چشمم توي جفت چشماي سبز مرد جوون مقابلم قفل شد.چه
خوشرنگ!مشاور:
ــ آرتيميس تويي!؟؟
چشم از مرد برداشتمو به طرف مشاور رفتمو نشان و به طرفش گرفتمو گفتم:
ــ همه چيز درست شد.سارا رو هم گرفتم.فقط احتياج به يه اتاق براي سارا دارم.
مشاور:
ــ شما ساراييد؟
سارا:
ــ بله.
مشاور:
ــ بسيار خب.سارا ميتوني كنار اتاق ارتيميس باشي.
سارا:
ــ باشه ممنون.
گفتم:
ــ ممنون جناب مشاور.اينجا زمين تمرين داره؟
به جاي مشاور مرد جواب داد:
ــداره منظورت زمين تمرين جنگه؟
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گفتم:
ــ اره.
مرد:
ــ درست پشت قصر هستش.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــممنون...چه موقع هايي سربازا تمرين ميكنن؟
مرد:
ــ صبح تا غروب.
سرمو پايين انداختمو گفتم:
ــ وقت استراحت ندارن؟
مرد:
ــچرا دارن ساعت ده تا يازده وقت استراحتشونه.
گفتم:
ــ ما ميتونيم توي اين ساعت توي زمين تمرين كنيم؟
مرد:
ــ تمرين جنگ؟
گفتم:
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ــ بله.
متعجب گفت:
ــولي تو كه دختري!
جدي گفتم:
ــ باشم.مگه عيبي داره؟
مرداخمي كردو گفت:
ــ نه عيبي نداره.
تشكر كردمو دست سارا رو گرفتمو بردم به طرف اتاق خودم.
روبه روي در اتاقم ايستادمو به ساعتم نگاه كردم.اوممم.ساعت پنج بود.االن بود كه غروب بشه.ومن بايد اون منفور رو
تحمل ميكردم.نفس عميقي كشيدمو روبه سارا گفتم:
ــخسته اي؟
سارا:
ــاره خيلي...از صبح تا حاال دارم راه ميرم.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ برو توي اون اتاق اتاق توئه.من ديگه بايد برم سر پستم.ميتوني تا فردا هفت صبح استراحت كني.
سارا چشماش برق زدو گقت:
ــ خيلي ممنون ارتيميس..اگه تو نبودي..
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دستمو روي دهنش گذاشتمو گفتم:
ــ اينارو ول كن..برو بگير بخواب كه داري غش ميكني.
خنده خسته اي كردو وارد اتاقش شد.وقتي سارا توي اتاقش رفت زل زدم به اتاق روبه رويي! اتاق جان.دوباره خشم
وجودمو گرفت ولي سعي كردم اروم باشم.نفس عميقي كشيدم.برنامه هاشو داشتم.ميدونستم االن توي اتاقشه.و حاال
من بايد ازش محافظت ميكردم.اوفففف تا حاال اينقدر برام سخت نشده بود.داخل اتاقم شدم.شمشيرو از توي كمد
بيرون آوردمو به كمرم بستم.شمشيرو از قالفش بيرون آوردمو بهش نگاه كردم.به نقوش زيباش...به مخلوطي از رنگ
سياه و نقره ايش...واقعاً زيبا بود.والبته يه جورايي هم مرموز.عجيب غريب بود.ولي نيروي عجيبي بهم ميداد.شمشيرو
توي غالف گذاشتمو به طرف اتاق جان رفتمو درست جلوش ايستادم.چند تقه به در زدمو داخل شدم.چشمم به يه اتاق
فوق العاده بزگ و زيبا افتاد.نگاهمو از اتاق كندمو به جان كه پشت ميز كارش نشسته بود خيره شدم.نگاهشو باال اوردو
بهم نگاه كرد.نگاهمون توي هم قفل شد.دستامو مشت كردمو دوباره بازشون كردم.صداي نحسش توي گوشم پيچيد:
ــ اومدي؟بيا اينجا كنارم .
رفتم كنار صندليش با يه متر فاصله ايستادم.خيلي بدم ميومد از اينكه داشتم دستوراتشو اجرا ميكردم.جان:
ــ كارت همينه .غروب تا نيمه شب هرجا ميرم دنبالم مياي و همراهمي ولي حق دخالت توي كارامو نداري فهميدي؟
چشمامو محكم روي هم فشار دادمو از الي فك بهم چسبيدم گفتم:
ــ بله.
صداي پوزخندشو شنيدم.دلم ميخواست همين االن شمشيرو در بيارمو گردنشو بزنم...حيف.حيف كه برادر ملكه
بود.حيف!توي سكوت به كارش زل زدم.داشت چيزي مينوشت .روي كاغذ.يهو در زده شد و مردي با لباس سلطنتي قرمز
اومد داخل.يه مرد ميانسال كه صداي قدماي محكمش توي اتاق ميپيچيد.چشماي نافذي داشت! و همين طور لحن
سردي.مرد:
ــ درود بر امپراطور آب ها.
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تمام تالشمو كردم پوزخندي رو كه ميومد روي لبم رو ازش جلو گيري كنم.جان:
ــ خوش اومدي راشا.
راشا:
ــممنون سرورم.براي جشن امشب اومدم.
جان:
ــ اوه درسته همه چي درست پيش ميره؟
راشا:
ــ بله همه چيز طبق برنامست.فقط يه مشكلي داريم.
جان جدي گفت:
ــچه مشكلي؟
راشا:
ــ مشكل در مورد جشن نيست.
جان جدي تر گفت:
ــ درمورد چيه؟
راشا نفس عميقي كشيدو گفت:
ــدرمورد گوي سفيد هستش سرورم.
جان:
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ــگوي؟
راشا:
ــ بله .نميدونيم چي شده ولي گوي مدام تصاوير نامفهومي رو نشون ميده و نوشته هاي نامفهمي روش ظاهر ميشه.
جان:
ــ عجيبه تا به حال همچين چيزي نشده بود.براي احتياط يه نگهبان رو بزار پيش گوي.
راشا:
ــ بله سرورم.
وبعد بيرون رفت.چه مهموني امشب بود؟حس كنجكاوري بدجور اذيتم ميكرد.باالخره گفتم:
ــ من يه سوال داشتم.
جان بهم نگاه كردو گفت:
ــ بپرس.
گفتم:
ــ امشب چه مهموني داريم؟
جان دست از نوشتن برداشت خيره شد توي چشمامو گفت:
ــ بايد بگم؟
اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــهر طور مايليد.
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پوزخندي زدو وباره مشغول نوشتن شد.با چيزي كه گفت خشكم زد:
ــ ملكه برف والهه جنگ مهمان امشب ما هستند.
چشمام بيشتر از اين گشاد نميشد.ملكه؟ دلم براش خيلي تنگ شده بود.
***
دستمو به سرم كشيدم.حسابي خسته شده بودم.از صبح تا حاال همش دنبال جان اينورو اونور رفتيم..يه جورايي تمام
قصر رو ياد گرفته بودم! خيلي دلم ميخواست استراحت كنم ولي نميشد.امشب ملكه ميومد.شمشيرو به كمرم بستم.جان
بهم يه استراحت كوچيك داده بود .من نميدونم كسي ميخواد باليي سر جان بياره كه براش محافظ گرفتن؟؟
به اتاق جان رسيدم.وارد اتاق شدم و زل زدم به جان كه داشت اماده ميشد .يه رداي ابي پوشيده بود و تاج بلورين
زيباشو به سر گذاشته بود .سرمو انداختمو پايين و كنار در ايستادم.نگاهي به من انداخت و گفت:
ــ بريم.
وبعد به طرف در خروجي اومد.وارد راهرو شديم.جشن توي تاالر اصلي بود.اونجا وزير ها مقام هاي مهم دولتي بودن.البته
به عالوه ملكه و الهه جنگ!
بعد از گذشتن از راهرو هاي پيچ در پيچ به يه در خيلي بزرگي رسيديم.اولش فكر كردم همون تاالريه كه جان هميشه
توشه ولي وقتي در باز شدو ما داخل شديم ديدم كامالً در اشتباهم!سالن پر بود از افرادي كه داشتن باهم حرف ميزدن و
از لباساشون هم معلوم بود ادماي كله گنده اي هستن.يه طرف پر بود از ميز هاي خوراكي.با شنيدن صداي آشنايي سرمو
چرخوندم كه چشمم قفل شد توي جفت چشم زيباي آبي! زل زدم به زن روبه روم.بالخره بعد از مدت ها ديدمش.ملكه!
جان:
ــخوش اومدين بانو!
ملكه لبخندي زدو پيش جان اومد و باهاش دست داد.صداش بعد از مدت ها به گوشم رسيد:
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ــ ممنون امپراطور جان.
سرمو باال آوردم كه نگاهمون گره خورد.دست ملكه خشك شدو با بهت به من نگاه كرد.وبعد لبخندي صورتش رو
پوشوند و بلند گفت:
ــ ارتيميس!
و بدون اينكه به من اجازه هيچ كاري رو بده منو توي آغوشش گرفت.دستامو دورش حلقه كردمو گفتم:
ــدلم برتون تنگ شده بود!
ملكه خنديدو چند بار شد زد به پشتمو ازم جدا شدو با لبخند بهم نگاه كرد.
ملكه:
ــدختر واقعاً خودتي؟
لبخندي زدمو سرمو تكون دادمو گفتم:
ــ خودمم.
خنديدو دستمو گرفت و به طرف گروهي برد كه ايستاده بودن در حال حرف زدن بودن .خوب كه نگاه كردم ديدم همون
زني كه توي تاالر قصر ملكه ديده بودم كه الهه جنگ بود با مشاور و راشا در حال صحبت كردن بود.جان هم به طرف
تخت خودش رفت .قبلش اومد پيشمو گفت:
ــحرفت تموم شد بيا سر پستت.
پوفففف! دست بردار نبود! رسيديم به الهه جنگ يا ديانا و راشا و مشاور.ملكه:
ــ دوستان اينم دختر زميني معروف قصر من...آرتيميس.
نگاهشون طرفم برگشت.ديانا:
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ــ من تورو ميشناسم...هموني بودي كه اون پيشنهاد رو دادي درسته؟
گفتم:
ــ بله خودمم.
راشا:
ــ و محافظ امپراطور.
بازم گفتم:
ــ درسته.
ملكه:
ــ كارت چطوره؟از كار قبليت كه بهتره؟
دلم ميخواست بگم نه ولي دلم نيومد براي همين گفتم:
ــ آره راضيم.
ــ ما رو هم به جمع خودتون راه ميدين؟
سر جام خشكم زد.اين صدا...اين صداي اولين دشمن و دوستم بود!اره خودش بود! آتريس! چقدر دلم براش تنگ شده
بود.ملكه:
ــخواهش ميكنيم جناب آتريس.
دست يه نفر روي شونم نشست.وبعد صداش توي گوشم اكو شد:
ــ آرتيميس خودتي؟
Page 725

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

برگشتم طرفش و زل زدم توي چشماي سياهش.لبخندي زدمو گفتم:
ــدلم برات تنگ شده بود!
دستاشو باز كردو منوي تو آغوش خودش گرفت .آغوشش گرم بود.ازش جدا شدم كه تازه چشمم افتاد به مرد جنگجوي
مقابلم .لبخندي زدمو با ذوق گفتم:
ــفرمانده ويليام!
فرمانده خنده معروفشو كردو گفت:
ــ سالم دختر جنگجو آرتيميس!
وبعد توي آغوش فرمانده جا گرفتم.چقدردلم براي اين افراد تنگ شده بود.از اغوش فرمانده بيرون اومدمو گفتم:
ــ خيلي خوشحالم كه اينجاييد!شما پيتر و جازمين رو نديد؟
ملكه:
ــاونارو فرستادم به قصر.
حتي نشد باهاشون خدافظي كنم.سرمو انداختم پايينو اه كشيدم.تصور نبودن پيتر و شيطنتاش دلمو غمگين ميكرد.
به ملكه نگاه كردمو گفتم:
ــ از آرميتا چه خبر؟
ملكه:
ــ توي قصر حسابي معروف شده و همه دوسش دارن.
گفتم:
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ــ مگه ميشه كسي اون دختر بچه رو دوست نداشته باشه؟ خيلي دلم براش تنگ شده كاش ميشد با شما ميومد.
ملكه:
ــنه اين سفر براش خوب نبود.چون سرما خورده بود.
سرمو تكون دادم كه نگاهم افتاد به جان كه در حال حرف زدن با يه سري افراد بود.ملكه:
ــبهتره بريم پيش امپراطور.
بقيه هم موافقت كردن و به سرمت جان رفتيم .درست توي يه متريش ايستادم و زل زدم به بقيه.بعد از چيزي حدود دو
ساعت يه نديمه اومد پيش ما و گفت:
ــ جناب مشاور ،ميز شام آمادست!
مشاور:
ــ بسيار خب.ميتوني بري.
نديمه رفت.وبعد سي تا نديمه اومدن داخل سالن.جان از جاش بلند شدو گفت:
ــ من براش شما جاي مخصوصي رو تدارك ديدم.بامن بيايد.
آتريس و فرمانده و من و راشا و مشاور ديانا و ملكه پشت سر جان به راه افتاديم .وارد راهرو شديم وبعدش داخل اتاقي
شديم كه يه ميز بزرگ توش بود و روي ميزم پر بود از غذاهاي رنگ و وارنگ.ناخوداگاه گشنم شد.همه نشستن و منم به
اجبار كنار جان ايستادم.جان نشست و گفت:
ــ شروع كنيد.اميدوارم خوشتون بياد.
بعد همه شروع به غذا خوردن كردند.دهنم آب افتاده بود.صداي اتريسو شنيدم كه گفت:
ــآرتيميس بيا شام بخور.
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به جان نگاه كردم كه در كمال خونسردي داشت غذاشو ميخورد.توي دلم در حالي كه بهش فحش ميدادم گفتم:
ــ ممنون آتريس .ميل ندارم.
لبخندي زدو مشغول غذا خوردن شد كه جان اينبار سكوت رو شكست:
ــ ملكه شنيدم كه اطالعاتي رو از سرزمين شياطين بدست آوردين.
ملكه:
ــدرسته ...و اينو مديون الكس و پيتر و مارتين و ارتيميس هستيم.
وبعد روبه من گفت:
ــ راستي الكس و مارتين كجان؟نديدمشون.
دستامو مشت كردمو سرمو پايين انداختم.چي ميگفتم؟مردن؟مايك اونارو كشت؟ ملكه دوباره گفت:
ــآرتيميس؟
گفتم:
ــ اونا مردن.
سكوت! فرمانده با بهت گفت:
ــ چي؟الكس و مارتين مردن؟آرتيميس واضح تر بگو!
فشار دستامو بيشترشددوباره صحنه هاجون گرفتن..صداي قهقهه مايك توي گوشم پيچيد.گفتم:
ــ لحظه اخر نقشه لو رفت و پادشاه شياطين مايك تعقيبمون كرد و باهم درگير شديم.توي اين درگيري مارتين كشته
شد و...همينطور الكس.
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ملكه:
ــخداي من! اونا از ياران وفا دار من بودن.بايد براشون مراسم يادبود بگيريم.
صداي ضعيف الكس توي گوشم پيچيد.چشمامو بستمو سرمو تكون دادم...قهقهه مايك توي گوشم بود.چندتا نفس
عميق كشيدم...حاال وقتش نبود.حاالنه! يكم آروم تر شدم.چشمامو باز كردم.فضا دچار بد سكوتي شده بود.سكوتي
عذاب آور!!
يهو در باز شدو يه نگهبان با ظاهري آشفته اومد داخل.مشاور:
ــ چرا بي اجازه اومدي؟
نگهبان با تته پته و ترس گفت:
ــ گ..گوي!
مشاور:
ــچي ميگي؟
نگهبان:
ــگوي سياه شده!
جان:
ــ چي؟ يعني چي سياه شده؟
مشاور:
ــيعني وضعيت بحراني!(درسته؟)
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جان از جاش بلند شد كه بقيه هم بلند شدن.ملكه:
ــ خطرناكه! تا به حال هيچ وقت گوي سياه نشده بود.بهتره نرين.
جان:
ــ نميشه .گوي تا به حال سياه نشده بود.حتي موقعي كه مايك اومده بود.حاال كه سياه شده يعني خطري بدتر از مايك
مارو تهديد ميكنه!
ملكه:
ــ پس ما هم باهاتون ميايم.
بقيه هم گفتن:
ــما هم همينطور!
جان:
ــ باشه باهم ميريم.
وبعد از اتاق خارج شديم و به طرف ناكجا آباد به راه افتاديم.رسيديم به يه در از جنس الماس .جان دستشو روي در
گذاشت كه در باز شد و ما داخل اتاقي عجيب و غريب شديم.چشمم افتاد به يه گوي كروي شكل شيشه اي بزرگ.گوي
به اندازه يه آدم بود! ولي سياه رنگ.جان رفت جلوي گوي و دستشو روي اون گذاشت و زمزمه هاي عجيب غريبي كرد.
يهو توي گوي نوشته هاي عجيب غريبي درست شد كه نميتونستم بخونمشون.ولي ديدم كه جان خشكش زد!همونطوري
به گوي خيره شده بود.ملكه:
ــچي شده ؟ چي نوشته شده بود؟
پس اوناهم نميتونستن بخونن.زير گوش آتريس گفتم:
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ــ اون چه خطي بود؟
آرتيس:
ــ خط مخصوص سرزمين پريانه.
سرمو تكون دادمو به جان كه همونطوري بهت زده داشت به گوي نگاه ميكرد خيره شدم.يعني چي شده كه اينقدر بهت
زدست؟ديانا اينبار گفت:
ــ امپراطور؟
جان تكوني خورد و نگاهشو به ما انداخت و گفت:
ــ اومده! باالخره اومد!!!
ملكه نگران تر گفت:
ــ درست حرف بزنيد كي اومده؟ كي؟
جان خيره شد توي چشماي ملكه و گفت:
ــ زاده تاريكي!
***
به ماه زل زده بودم.ساعت يك شب بود.وظيفه منم به پايان رسيده بود.ولي ذهنم درگير بود.درگير كسي كه وجودش پر
بود از خطر.يه زاده!! زاده اي از جنس تاريكي.دوباره چهره هاي مبهوت همه جلوي چشمم نقش گرفت.چشمامو بستمو
دوباره خاطرات چند ساعت پيشمو مرور كردم:
رنگ همه پريده بود.بالخره ملكه سكوت رو شكست و گفت:
ــ آخه چطور ممكنه؟جان تو مطمئني؟
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جان چشماشو بست و گفت:
ــ گوي تا به حال اشتباه نكرده!
انگار همون ذره اميدي كه توي چهره همه بود از بين رفت.ديانا:
ــ بايد اون زاده روي پيدا كنيم.
مشاور:
ــ چطوري؟اون زاده با نيروي تاريكي كه داره مانع از پيدا شدنش ميشه.
جان:
ــ خيلي شانس آورديم!!
آتريس:
ــ منظورت چيه؟
جان نگاهشو به اتريس انداخت و گفت:
ــ گوي بهم گفت كه زاده تاريكي هنوز كامل نشده يعني تاريكي تمام وجودش رو دربر نگرفته.اون در حال حاظر خطري
نداره ولي اگه قدرتش كامل بشه...معلوم نيست چي ميشه.
ملكه ناليد:
ــخداي من! بايد يه فكري كنيم!
راشا:
ــ بايد به تمام مردم بگيم.
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مشاور:
ــ نه با اينكار فقط اوضاع بدتر ميشه.
ديانا:
ـدرسته ممكنه مايك هم از اين موقعيت به نفع خودش استفاده كنه.
آتريس:
ــ يعني بين خودمون بمونه؟بايد حداقل به بقيه الهه ها و پادشاه و ملكه ها بگيم.
ملكه:
ــ ولي فقط كساني كه مهم هستند!در حال حاظر بايد از دونفر كمك بخوايم.
اتريس در ادامه حرفش گفت:
ــ الهه دانش و امپراطور خاك!
ملكه:
ــ درسته .اين دو نفر عاقل تر از ما هستن.
بقيه هم موافقتشونو اعالم كردن.فقط اين بين من بودم كه تماشا ميكردم و غرق در خياالتم بودم.
با بادي كه به صورتم خورد به زمان حال برگشتم.برگشتم به ساعت يك شب.پوفي كشيدم.اين زاده مرموز بدجوري
ذهنمو درگير خودش كرده بود.يعني االن كجاست؟آيا قدرتش كامل شده؟
روي تخت دراز كشيدم.بايد براي فردا آماده ميشدم.خوشبختانه يادم بود و شمشيرو زير پارچه مخفي كرده بودم.وگرنه
ملكه ديده بودش.ولي چرا هافمن گفته بود كه اين شمشير مخفي بمونه؟
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شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ دليليش هرچي كه باشه ،بهم گفت كه ميفهمم.پس بايد صبر كنم.
چشمامو بستم تا شايد كمتر فكر كنم...بعد چند دقيقه وارد دنياي تاريك خواب شدم...
خميازه بلندي كشيدم.نور افتاب روي صورتم افتاده بود.گيج خواب بودم ولي بايد بيدار ميشدم.از جام بلند شدمو موهامو
شونه كردم.در كمد رو باز كردم.خوبه! لباس هاي رزمي بيشتر بود.ولي من با اينا راحت نبودم.مثل هميشه شلوار جين
مشكي و يه تيشرت سرمه اي برداشتمو پوشيدم.شمشيرو به پشتم بستم.در كمد و بستم......يهو دستمو روي قلبم
گذاشتم.چهرم درهم شد.نيروي منفي رو توي قلبم حس ميكردم...حس بدي داشتم.نميدونم چرا يهو اين حس بوجود
اومد.
سرمو تكون دادمو از اتاق خارج شدم.به ساعتم نگاه كردم.درست هفت صبح! بازم اون حس.اوفف! رفتم به سمت در
سارا.
درو باز كردم.چشمم به سارا افتاد.از وضعيتش خندم گرفت .رفتم نزديكشو با صداي بلندي گفتم:
ــ بلند شـــو!
ولي تكوني نخورد.واي اين دختر چقدر خوابش سنگينه!سرمو نزديك گوشش بردمو داد زدم:
ــ گفتم بلند شـــو!
يهو سيخ سر جاش نشست.سعي كردم جدي بودنمو حفظ كنم.سارا گيج نگام كردو گفت:
ــ ها؟
اخمامو توي هم بردمو گفتم:
ــ بلند شو سارا.بايد بريم تمرين كنيم.
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سارا دوباره ولو شد و گفت:
ــولم كن آرتيميس..
گفتم:
ــ باشه ولي اگه بازم نديمه شدي خود داني!
وخواستم برم بيرون كه صداي سارا رو شنيدم:
ــ غلط كردم!
چون پشتم بهش بود لبخندمو نميديد.بايد جدي باشم تا ازم حساب ببره.بعد از چند دقيقه برگشتم كه ديدم حاظر اماده
ايستاده.اخمي كردمو گفتم:
ــ اين چه لباسيه؟
سارا متعجب گفت:
ــ چشه؟
به لباس اشاره زدمو گفتم:
ــ عوض كن.
سارا:
ــ من نميدونم چي ميگي!
پوفي كشيدمو در كمدشو باز كردم.چشمم به يه لباس از جنس ساتن افتاد.قرمز بود و كامالً مناسب مبارزه بود.لباسو
بهش دادمو گفتم:
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ــ اينو بپوش.
سري تكون دادو لباسشو عوض كرد.گفتم:
ــ دنبالم راه بيوفت.
سارا:
ــچرا اينجوري شدي؟
گفتم:
ــ وقتي سر تمرينيم من همينطوريم.حاال بدون حرف دنبالم بيا.
غر غر كنان دنبالم راه افتاد.از قصر خارج شديم.ولي به قصر نزديك بوديم طوري كه ميديدمش.ايستادمو روي به سارا
گفتم:
ــ خب!
سارا:
ـخب؟
گفتم:
ــ كاري رو كه ميگم انجام بده.اين كار براي نرمش بدنته.
سارا :
ــچه كاري؟
از تصور كاري كه قرار بود انجام بده خندم گرفت.ولي خندمو خوردمو گفتم:
Page 736

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــاون درختو ميبيني؟
سارا:
ــ آره خيلي هم بزرگه!
گفتم:
ــ پنج بار از اين درخت باال ميري ومياي پايين.فهميدي؟
سارا:
ــ ها؟
گفتم:
ــ تا يه ساعت ديگه بايد كارت تموم شه.اگه تموم نشه تمرين از اين سخت تر بهت ميدم.حاالم شروع كن.
سارا به طرف درخت رفت و تمام سعيشو كرد ازش باال بره ولي هر بار زمين ميخورد.خندم گرفته بود.سرم پايين بودو بي
صدا ميخنديدم.تا اينكه صداي خوشحال سارا رو شنيدم:
ــآرتيميس من اينجام!
بهش نگاه كردم روي شاخه درخت نشسته بود.
گفتم:
ــاين اوليش.بقيه روبرو!
بادش خالي شد.از درخت اومد پايين و دوباره سعي كرد باال بره انگار فهميده بود چطوري بايد باال بره چون بعد از نيم
ساعت اومد پيشمو نفس نفس زنان گفت:
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ــ تموم..تموم شد!
گفتم:
ــ خوبه!
سارا:
ــ آرتيميس خواهش ميكنم بزار حداقل برم توي قصر صبحانه بخورم...چيزي نخوردم.
اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــفقط نيم ساعت!
لبخندي زدو به سمت قصر فرار كرد.وقتي كه قشنگ دور شد دستمو روي شكمم گذاشتمو با تمام قدرتم زدم زير خنده.
همينطو داشتم ميخنديدم كه حس كردم زمين داره ميلرزه!
خندم قطع شد.به اطراف نگاه كردم ولي خبري از چيزي نبود!شونه اي باال انداختم....تا اومدن سارا نيم ساعت وقت
داشتم ولي ميدونستم بيشتر از اينا طول ميكشه.يهو ياد اون دروازه سنگي افتادم.به سمت اون دروازه حركت كردم...بعد
از چند دقيقه دروازه جلوم بود.دوباره كابوسام شكل گرفتن.سرمو به اطراف تكون دادم .به درواز نزديك شدمو لمسش
كردم.
دوباره لرزش زمينو حس كردم...اما اينبار شدتش بيشتر بود.نكنه زلزله داره مياد؟شونه اي باال انداختم و خواستم برگردم
كه زمين به شدت لرزيد به طوري كه افتادم زمين.دوباره حس بدي به جونم افتاد...يه چيزي مدام بهم ميگفت اتفاقي
داره ميوفته...يه اتفاقي در حال رخ دادنه و منشع اون اتفاق هم قصر بود! از جام بلند شدمو بدون درنگ شروع به دويدن
كردم....پاهام اختياري نداشتن..حس بدي تمام وجودمو گرفته بود...ضربان قلبم باال رفته بود.دستام نبض
داشتن.....اونقدر دويدم كه به قصر رسيدم ولي با ديدن صحنه روبه روم سر جام خشكم زد!!! ديگه نبضي نميزد! انگار
قلبم ايست كرده بود! آره قطعاً دچار ايست قلبي شده بودم!چشمام درشت شده بودن و زل زده بودن به قصر!پلك
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زدم...زل زدم به شياطيني كه در حال پرتاب اتيش به داخل قصر بودن...خداي من! اونا اينجا چيكار ميكردن؟؟ شياطين
توي هوا معلق بودنو اتيش پرتاب ميكردن و متقابالً سربازا هم به طرفشون آب پرتاب ميكردن..از اون فاصله برقي
چشممو زد! برق تاج جان بود!!! به جان نگاه كردم در حال جنگيدن بود...وهمينطور ملكه و ديانا!
يه شيطان از پشت به جان نزديك شد...تازه به خودم اومدم...جون جان درخطر بود و من بايد ازش محافظت كنم!!
خواستم بدوم كه دستم توسط كسي كشيده شد .برگشتم كه در كمال تعجب هافمن رو ديدم!
هافمن:
ــ آرتيميس با من بيا.
داد زدم:
ــچي ميگي هافمن؟؟جون همه در خطره!
هافمن جدي گفت:
ــ اگه نياي همه ميميرن!
همه وجودم پر از بهت شد.چي داشت ميگفت؟سعي كردم دستمو ازاد كنم ولي نميشد.واقعاً جاي تعجب برام
داشت...چطور ممكنه اون زورش از من بيشتر باشه؟به قصر نگاه كردم..خداي من! نگهبانا رو ميديدم كه در حال اتيش
گرفتن بودن! ملكه رو ديدم كه زخمي شده بود.
هافمن داد زد:
ــ ارتيميس مجبورم نكن كاري رو كه نميخوام بكنم!!
بدون توجه بهش خواستم دستمو آزاد كنم كه متوجه شدم هافمن داره چيزي رو زمزمه ميكنه.توجه اي نكردم.همينطور در
حال تالش كردن بودم.چشمامو براي لحظه اي بازو بسته كردم كه ديدم توي كلبه هافمن هستم.خشكم زد! دست از تقال
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برداشتم هافمن هم دستمو ول كردو روي صندليش نشست.تازه به خودم اومدم .اون جادوگر بود و تونست كاري رو كه
ميخواد بكنه! برگشتم طرفش.
حاال تنها چيزي كه توي وجودم جريان داشت يه چيز بود!خشم! با مشت كوبيدم روي ميزش و از اعماق وجودم فرياد
زدم:
ــ لعنتي تو چيكار كردي؟؟
وبعد دستمو روي سرمو گذاشتمو ناليدم:
ــخداي من...حاال چه باليي سر ملكه و بقيه اومده؟
به هافمن نگاه كردم كه خونسرد به نقطه اي خيره شده بود.دوباره داد زدم:
ــ زودباش برم گردون.
اخمي روي چهرهش نشست و جدي گفت:
ــ آرتيميس!
گفتم:
ــ چيه؟ميدوني چيكار كردي؟هافمن ميدوني چه باليي سر اون سرزمين آوردي؟
هافمن بلند شدو روبه روم ايستاد و جدي گفت:
ــ فكر كنم بدوني من كاري رو از روي سادگي انجام نميدم!
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ بهتره بگي ميدونستم!
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هافمن اخماشو بيشتر توي هم كشيدو گفت:
ــمگه تو نميخواي اونارو نجات بدي؟
گفتم:
ــاگه تو ميذاشتي اره..االن معلوم نيست چه باليي سرشون اومده!
هافمن:
ــ مگه نميخواي مايك رو نابود كني؟
چشمامو تنگ كردمو زل زدم به مرد مرموز روبه روم.چي ميخواست بهم بگه؟گفتم:
ــ چي ميخواي بگي؟
هافمن:
ــ چاي ميخوري؟
با خشم گفتم:
ــ وقت گير آوردي؟اون سرزمين در حال نابود شدنه اونوقت تو ميخواي چاي بخوري؟
هافمن:
ــ اون سرزمين نابود نميشه مگه اينكه توي به كله شقيت ادامه بدي.
دستمو توي موهام فرو بردمو روي صندلي نشستم.صداي هافمن سكوت رو شكست:
ــ بهتره بگيري بخوابي.بايد آروم شي تا بهت همه چيرو بگم!
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گوشام درست ميشنيدن؟صداي هافمن توي گوشم زنگ زد...همه چيرو بهت بگم!منظورش از همه چي همون چيزي بود
كه ماه ها انتظارشو ميكشيدم؟سرمو باال آوردمو گفتم:
ــ چي؟بهم بگو.
هافمن:
ــ تا وقتي كه رنگ چشمات به حالت اولش برنگرده خبري از هيچ چيزي نيست.
پوفي كشيدم كه هافمن گفت:
ــ برو روي تخت بخواب.
گفتم:
ــ هافمن حالت خوبه؟صبحه ها!
هافمن لبخندي زدو گفت:
ــ نميدوني ولي به اين خواب احتياج داري.براي شنيدن واقعيت و راز هاي بزرگ بايد انرژي داشته باشي.
ديگه مطمئن شده بودم چيز خيلي بزرگي اين وسط هست كه من ازش بيخبرم.
هافمن:
ــ بهتره بخوابي.قراره دو نفر بهمون بپيوندن.
گفتم:
ــچه كسايي؟
هافمن:
Page 742

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ بخواب!
پوفي كشيدمو روي تخت دراز كشيدم.چشمامو بستم ولي خوابم نمي برد.تا چشمام بسته ميشد قصر جلوي چشمم
ميومد....باالخره بعد از يك ساعت كلنجار خوابيدم.
همه جا تاريك بود.بازم گير كرده بودم توي تاريكي! يهو صداي قهقهه هاي اشناي توي گوشم پيچيد.فرياد زدم:
ــهي لعنتي چرا خودتو نشون نميدي؟
همون لحظه منفور ترين شخص زندگيم جلوي چشمامم ظاهر شد.بازم چشمم افتاد به اون چشماي دورنگش.در حالي
لبخند چندشي روي لبش بود بهم نزديك شدو گفت:
ــ ديدي؟
خواستم حركت كنم ولي نشد.لعنتي چرا نميتونم تكون بخورم؟مايك:
ــ چيه؟گير افتادي؟بايد بگم در حال حاظر تحت كنترل مني.
ميدونستم صورتم سرخ شده.با تنفر گفتم:
ـ گم..شو!
سرشو به طرف باال بردو شروع كرد به خنديدن.صداي توي فضا اكو ميشد.مايك
ــ خيلي لج بازي!هنوزم نفهميدي چه باليي سر جان و السا و بقيه اومده؟
خشكم زد.گفتم:
ــ چيكارشون كردي؟
لبخندي زدو گفت:
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ــ اين يه سوپرايزه!
آب دهنمو جمع كردمو با تموم قدرتم تف كردم به صورتش...به ذاتش...به وجودش!!!با دستش صورتشو پاك كردو گفت:
ــ حيف كه توي خوابتم!وگرنه ميكشتمت!
گفتم:
ــتوي لعنتي توي خوابمم دست برنميداري؟
مايك:
ــ نه!زجر دادن تو جزء تفريحاتمه!
ديگه نميتونستم تحمل كنم و فرياد زدم:
ــ گمشـــــــــــــــــــــــو لعنتــــــــي!
از خواب پريدم.تنم عرق كرده بود.نفسام كند شده بود.دستمو روي قلبم گذاشتم.
ــ خوبي؟
سرم به طرف صدا چرخيد.هافمن و مارتا و ماوريس ايستاده بودنو زل زده بودن بهم.متعجب گفتم:
ــ شما دوتا....
وبعد به هافمن نگاه كردمو گفتم:
ــاون دوتا مهمون مارتا و ماوريسن؟
هافمن:
ــ آره.مايك بهت چي گفت؟
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جاي تعجب نداشت.اون جادوگربود.گفتم:
ــ اراجيف!
مارتا:
ــ بگو چي گفت!
پوفي كشيدمو گفتم:
ــ هافمن آب داري؟
سرشو تكون داد و بشكني زد كه يه ليوان اب معلق جلوي صورتم ظاهر شد.اب و گرفتمو سر كشيدم.آروم شدم.گفتم:
ــ هيچي نگفت..فقط گفت باليي سر ملكه و بقيه اومده.
وبعد زل زدم به هافمن و گفتم:
ــ تو بايد بدوني!
هافمن:
ــ ميفهمي...
مارتا:
ــ وقتش رسيده آرتيميس همه چيرو بفهمي.
نميدونم چرا دلهره گرفته بودم.رو تخت نشته بودم و اون سه تارو زير نظر داشتم.مارتا كه طبق معمول سرد و يخ
بود.ماوريسم زل زده بود به پايين.هافمن هم متفكر به من نگاه ميكرد.باالخره هافمن شروع كرد به حرف زدن:
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ــ به مارتا گفته بودم بزودي شخصي مياد كه خيلي مهمه!اون شخص از زمين ميومد و هيچ چيزي بلد نبود.ولي
خوشبختانه توي سرزمين ملكه برفي بود.ولي اون با اين دنيا ناشناخته بود .براي همين مارتا يكي رو و براي راهنماييش
فرستاد.
زل زدم به هافمن.خب اينا چه ربطي به من داشت؟گفتم:
ــهافمن اينا چه ربطي من داره؟اصالًاون شخص كيه؟
مارتا:
ــ زاده تاريكي!
چشمام درشت شد.زل زدم به دهن مارتا.درست شنيدم؟همون زاده اي كه خطرناكه؟گفتم:
ــخب اون االن كجاست؟اون خطرناكه!بايد پيداش كنيم.
مارتا:
ــ اون كامالً خطرناك نيست اگه بتونه قدرتشو كنترل كنه.
هافمن:
ــدرسته.
وبعد نگاه هر سه تاشون روي من نشست.فكرم درگير شد.اسم اون زاده چيه؟حتماً اسمي داره!گفتم:
ــاسمش چيه؟
سكوت! چرا كسي جواب نميده؟دوباره گفتم:
ــ اسمش چيه؟
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و با شنيدن دو كلمه تمام بدنم هنگ كرد!
مارتا:
ــ ارتيميس....جكسون!
به گوشام اعتماد نداشتم.چي شنيدم؟هر چيزي قابل هضم بود جزء اين دو كلمه! من تا به حال جمله هاي وحستناكي رو
هضم كرده بودم ولي از پس اين دوكلمه بر نميام.بلند شدمو گفتم:
ــ شما سه تا منو به بازي گرفتين؟
هافمن:
ــ آرتيميس اين بازي نيست.
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ پس منم زاده تاريكي نيستم.
با صداي جدي مارتا خشك زد:
ــ ارتيميس...توي زاده تاريكي هستي! پس فكر كردي اون بيرحمي كه توي وجودته براي چيه؟اون فراموشي؟اون
تاريكي تو قلبت؟ميل به كشتنت؟احمق نباش دختر!
رو تخت فرود اومدم.با اين حرف مارتا دهنم بسته شد.پس دليل اون همه چيزاي عجيب غريب اينه!پس بزرگترين راز
اينه!
من آرتيميس جكسون كه حاال زاده تاريكي هستم!!سرمو توي دستام گرفتمو گفتم:
ــ چرا زودتر بهم نگفتين؟
ماوريس:
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ــ اونطوري جونت در خطر بود...تازه قدرتتم فعال نشده بود واين خطرناك بود.
نفس عميقي كشيدم.
هافمن:
ــ حاال ميخواي از وضعيت جان و بقيه بدوني؟
سرمو به سرعت باال آوردم.گفتم:
ــمعلومه!
ماوريس:
ــ پس آروم باش.
دوباره دلهره...دوباره حس بد.مارتا:
ــ اونا بدست مايك گروگان گرفته شدن.
روحم انگار از تنم جدا شده بود.به خودم اومدمو گفتم:
ــاونا يعني كيا؟
ماوريس:
ــ ملكه..جان...الهه جنگ و مشاور و راشا وآتريس!
خداي من...از جام بلند شدمو گفتم:
ــمن بايد بهشون كمك كنم!
هافمن:
Page 748

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ نظر ماهم همينه منتها نه بدون نقشه.
چشمامو تنگ كردم.حاظر بودم هر كاري بكنم.محكم گفتم:
ــ من آمادم.
مارتا:
ــ ولي آرتيميس...توي اين ماجرا كسي نيست!خودتي!هيچ كسي كمكت نميكنه.ديگه خبري از پيتر و الكس و مارتين ويا
جازمين نيست!خودتي تنها!
اخمي كردم.هيچ ترسي توي وجودم نبود.گفتم:
ــمن از چيزي نميترسم.
لبخند نامحسوسي رو روي لباي هافمن و مارتا رو حس كردم.هافمن:
ــ تنها يه راه وجود داره كه باعث ميشه اونا آزاد بشن.
گفتم:
ــ نابودي مايك!
هافمن:
ــ درسته.
گفتم:
ــ آرزومه.
هافمن:
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ــ ولي كار راحتي نيست!مايك با شمشير نابود نميشه.
گفتم:
ــ پس چه جوري نابود ميشه؟
مارتا:
ــ شيشه عمرش!
متعجب گفتم:
ــ چي؟؟!
ماوريس:
ــ مايك شيشه عمري داره كه اونو مخفي كرده و براش مانع گذاشته.كسي اين ماجرا رو نميدونه به جزء ماسه تا والبته
تو.
گفتم:
ــخب اون شيشه كجاست؟
هافمن:
ــ توي نقشه نوشته.بهتره خودت ببيني.
گفتم:
ــ تا اونجا چند روز راهه؟
مارتا:
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ــ بستگي به سرعتت داره.
سرمو تكون دادم كه هافمن گفت:
ــ بايد چندتا مانع رو رد كني.ميتوني از پسش بربياي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــ منو دست كم گرفتي!فكر كنم فراموش كردين من زاده تاريكي هستم.
هافمن:
ــ اره ولي قدرتات كامل نشده وبعد از اين ماموريت كامل ميشه.
بازم داشت رمزي حرف ميزد.روي تخت نشستمو گفتم:
ــ كي بايد حركت كنم؟
مارتا:
ــ فردا غروب بهترين موقعست.
گفتم:
ــولي مايكو چيكارش كنم؟اون چند بار اومده به سراغم و جامو هم ميدونه.
ماوريس:
ــ نگران نباش هافمن وردي خونده كه مايك نميتونه تشخيص بده كه كجايي.
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ ساعت چنده؟
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مارتا:
ــ نيمه شب.
دهنم باز مونده بود.من چرا اينقدر ميخوابم؟هافمن:
ــ گفتم كه بدنت انرژي ميخواد.حاال هم بهتره بخوابي.
گفتم:
ــ هافمن حالت خوبه؟من اينهمه خوابيدم!
لبخندي زدو گفت:
ــ به انرژي نياز داري بگير بخواب.
بي توجه به مارتا و ماوريس روي تخت دراز كشيدمو چشمامو بستم.راز هاي برمال شده دور سرم ميچرخيدن...واقعاً
سنگين بودن.هنوزم توي شوكم!زاده تاريكي اونم كي؟من!
كم كم چشمام گرم شدو توي تاريكي فرو رفتم...

***
وقت رفتن بود! رفتن به سفري سخت.تنها فرقي كه داشت تنها بودنم بود.ديگه كسي همراهم نبود.شايد كسي همراهم
نباشه و اراده ومحكمي دارم كه مطئمنم ميكنه كه من ميتونم مايك رو نابود كنم.جدا از اين نفرتي كه داشتم باعث تقويت
اين اراده ميشد.هافمن:
ــ چيزي براي سفرت احتياج داري؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ مقداي لباس..البته منظورم تيشرت و جين هستش....كوله...اب و غذا.
هافمن سرشو تكون داد و گفت:
ــ بگيرشون.روي تختن.
برگشتمو به تخت زل زدم كوله و بقيه وسايل روي تخت بودن.زياد تعجب نكردم.وسايل رو توي كوله جادادم.كوله رو
روي دوشم گذاشتمو رفتم جلوي هافمن و گفتم:
ــ نقشه كو؟
هافمن:
ــ توي كوله هستش.
سرمو تكون دادمو خواستم برم كه گفت:
ــاون گردنبند رو بده.
ايستادمو گفتم:
ــ گردنبند؟
هافمن:
ــ هموني كه از مارتا گرفتي.
اها گردنبند رو ميگفت! درش اوردمو دادمش به هافمن.گفتم:
ــميشه يه خواهشي ازت بكنم؟
هافمن:
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ــ بگو.
گفتم:
ــ گلوريا رو ازادش كن.
هافمن:
ــ وقتي سفرت تموم شد اينكارو ميكنم.
سرمو تكون دادمو داشتم از در بيرون ميرفتم كه هافمن گفت:
ــ وقتي كارت تموم شد اون وردي رو كه يادت دادم بخون و بيا اينجا.
سرمو تكون دادمو رفتم بيرون و درو بستم.نفس عميقي كشيدمو به خورشيد كه در حال غروب بود نگاه كردم.چند قدم از
كلبه دور شده بودم كه صداي شيهه اسبي رو شنيدم.سرجام خشكم زد!بايد اعتراف كنم هافمن فوق العادست! اين
صداي اسب فقط متعلق به يه اسبه!
برگشتمو گفتم:
ــ مشكــي!
دوباره پيشوني هامون به هم چسبيد.سرشو نوازش كردمو گفتم:
ــ پسر دلم برات تگ شده بود.
سرشو تكون داد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ پس تو هم دلت تنگ شده بود.
وبعد گفتم:
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ــ بازم منو تو.
وبعد سوارش شدمو گفتم:
ــ دلم براي يه اسب سواري ميخواد.نظرت چيه؟
با شيهه اي كه كشيد موافقتش رو اعالم كرد.خنديدمو گفتم:
ــ پس بزن بريم..
يهو مشكي شروع كرد با تمام سرعت دويدن...اين اسب فوق العاده بود!بايد از هافمن بابت اينكه مشكي رو آورده تشكر
كنم.خودمو به مشكي چسبوندم و زير گوشش گفتم:
ــ ميدوني بايد كجا بري؟
سرشو تكون داد.موهام بازم توي هوا داشت ميچرخيد.اين بادو دوست داشتم.چشمامو بستم و به زوزه باد گوش دادم.
چشمامو باز كردم.از جنگل بيرون اومده بوديم.مشكي واقعاً سريعه! اگه بتونيم امشب به مقصد برسيم عاليه!
نيم ساعت گذشته بود و مشكي هنوز داشت ميدويد.ميدونستم بيشتر از اينا ميتونه بدوه و اصالً زمان براش مهم
نيست...واقعاً كه خستگي ناپذيره!
خيلي دور شده بوديم..بعد از دوساعت خودمو توي يه كوير خشك ديدم.ولي چون شب شده بود هوا سرد بود.خوبه
مقصدمون همينجاست.بلند گفتم:
ــ هي مشكي صبر كن.
مشكي ايستاد.ازش پايين اومدمو گفتم:
ــ رسيديم.االن كه شب شده و نميشه كاريش كرد.
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بعد با چشمام شروع به جستجو كردن كردم.چشمم به يه درخت افتاد كه چند تا از شاخه هاش شكسته بودنو پايين
افتاده بودن.گفتم:
ــبيا بريم زير اون درخت.
وبعد به طرف درخت رفتيم.همينكه به درخت رسيديم كوله و شمشيرمو زمين گذاشتمو خودم روي شن هاي كوير
نشستم.مشكي هم كنار درخت بود.بازم بلند شدمو به طرف شاخه هاي شكسته رفتم.دوباره شكستمشون.به اتيش
احتياج داشتم.روي هم گذاشتمشون و وردي رو كه هافمن بهم ياد داده بود رو خوندم:
ــ فاير فور تاگ فاير تاگ فور
نميدونم اين ورد بود يا همون زبان انگليسي؟شونه اي باال انداختم و زل زدم به چوبي كه اتيش گرفته بود.دستمو نزديك
اتيش بردم.هوا سردبود  .سرمو به درخت تكيه دادم.غذارو از توي كوله در آوردمو مشغول خوردنش شدم.خيلي خوشمزه
بود! يادم باشه از هافمن بخوام بهم يكم جادو ياد بده.اونوقت من ميشدم جادو گر دوم سرزمين.غذا روي توي كوله
گذاشتمو نقشه رو از توش بيرون آوردم و زل زدم بهش.مانع اولمون كه توي بيابون هم بود يه چيزه عجيب غريب
بود.مانع يه زن بود مشهور به بانوي مست! هافمن بهم گفته بود اون يه فلوت داره كه هميشه درحال نواختنشه و من بايد
اون فلوت رو بدست بيارم براي مانع بعدي.گفته بود كه اون ميتونه بافلوتش همه رو طلسم كنه واگه من طلسم بشم تا
اخر عمر بايد اونجا بمونمو بهش خدمت كنم.طبق گفته هافمن اون افراد زيادي رو طلسم كرده و همه براش كار
ميكنن.ولي خب من نقشه داشتم.يه نقشه ساده ولي خوب.
نقشه رو توي كيفم گذاشتم و سرمو به درخت تكيه دادم و چشمامو بستم.بعد از اينكه ساعت سه شد تونستم راحت
بخوابم.
***
با صداي مشكي بيدار شدم.نور افتاب روي صوتم افتاده بود.از جام بلند شدمو گفتم:
ــ چيه؟
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وبعد خميازه اي كشيدم.به اتيش نگاه كردم خاموش شده بود.بايد حركت ميكرديم.به ساعت نگاه كردم.اوه!ساعت ده
بود.چقدر من ميخوابم؟شمشيرمو به كمرم بستم و كولمو هم به مشكي.سوار مشكي شدمو گفتم:
ــآب ميخواي؟
سرشو به نشونه نه تكون داد.گفتم:
ــخب پس حركت كن.
وبعد شروع كرد به حركت كردن آروم قدم برميداشت.داشتم همه جارو آناليز ميكردم كه چشمم به يه باغ بزرگ افتاد كه
دورش رو ديواراي بزرگي قاب گرفته بود.گفتم:
ــ مشكي برو اونجا.
وبعد شروع به دويدن كرد.از مشكي پياده شدمو رفتم به طرف دروازه بزرگ باغ.واقعاً دروازه زيبايي بود.دستمو روي
دروازه گذاشتم كه باز شد.روبه مشكي گفتم:
ــ تو همينجا باش.من ميام.
وبعد پامو به داخل باغ گذاشتم.دهنم باز مونده بود.چه جاي زيبايي!همه جا پر بود از انواع گل ها و درختا.پروانه ها همه جا
بودن.با لبخند به اين منظره خيره بودم كه پروانه اي روش شونم نشست.محو زيبايي پروانه بودم كه باصداي نازكي
پروانه پريد:
ــ شما كي هستيد؟
برگشتمو به دختر روبهروم خيره شدم.خيره شدم توي چشماي سبزش و گفتم:
ــ من؟
دختر لبخندي زدو گفت:
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ــ من لينا هستم...تو اسمت چيه؟
لبخندي زدم و گفتم:
ــ اسم من هم مارتاست.
ناخوداگاه اسم مارتا رو گفتم.به نظر نميومد اين دختر بانوي مست باشه.براي همين گفتم:
ــ ببخشيد من گم شدم..
دختر لبخندي زدو گفت:
ــ واقعاً؟باشه دنبال من بيا.بايد بانو تورو ببينه.
براي اينكه شك نكنه گفتم:
ــ بانو كيه؟
لينا:
ــ بانو صاحب اين باغ هستند.
سرمو تكون دادمو پشت سرش شروع به راه رفتن كردم.واقعاً جاي زيبايي بود.رسيديم به يه حوض دايره شكل زيبا كه
نيميش رو برگ پوشونده بود.دختراي زياد ديگه اي هم يا داشتن به گل ها اب ميدادن يا داشتن گل ميكاشتن.پس اينا
كسايي هستند كه طلسم شدن.
رسيديم به يه خونه زيبا.ولي ازش رد شديم و رفتيم پشت خونه كه چشمم به يه بركه زيبا افتاد.كمي كه دقت كردم زني
رو ديدم كه روي چمنا نشسته بود و پشت به ما داشت آواز ميخوند.لباس سفيد و از جنس حرير ي داشت كه زيبا بود.
چشمامو بستمو به صداش گوش دادم.چه زيبا ميخوند!به زن كه فكر كنم بانو بود رسيديم.صداي لينا رو شنيدم:
ــ بانو.مهمان داريم.
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صداي آوازش قطع شد.چشمامو باز كردم و زل زم به زن كه توي دومتريم بود.بانو از جاش بلندشد.قد بلندي
داشت.صداشو شنيدم:
ــ واقعاً؟
لينا:
ــ بله بانو.
بانو همونطوري كه پشت به ما بود گفت:
ــ لينا ميتوني بري.
اين از كجافهميد اين ليناست؟لينا:
ــ چشم بانو.
وبعد رفت.باد شروع به وزيدن كرد.موهام توي هوا داشت ميچرخيد.سكوت كرده بود.زل زدم به بانوي مرموز روبه
روم.برگشت.لبخند زيبايي روي لباش بود.چهرش عين چيني ها بود.چشماي كشيده و درشتي داشت به رنگ بنفش!
موهاي سياهش باالي سرش جمع شده بود.بانو به طرفم اومد و با لبخند گفت:
ــ سالم دختر زيبا.
گفتم:
ــ سالم.
برقي چشمامو زد.زل زدم به فلوت زيبا و سفيدي كه از تميزي برق ميزد.با صداي بانو دوباره خيره شدم توي چشماي
عجيبش:
ــاسمت چيه؟
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گفتم:
ــ مارتا.
لبخندي زدو گفت:
ــ اسمت قشنگه.
به زمين اشاره كردو گفت:
ــ مياي بريم كنار بركه بشينيم؟
سرمو تكون دادمو كنارش روي چمنا نشستم.بهم نگاه كردو گفت:
ــ چجوري اومدي اينجا؟
گفتم:
ــ خب راستش من گم شدم!
بانو لبخندي زدو دستمو گرفت و گفت:
ــ عيبي نداره.ميتوني اينجا بموني.
لبخندي زدمو چيزي نگفتم.عجيب دلم ميخواست بخونه.گفتم:
ــ ميتونم ازتون خواهشي كنم؟
بانو:
ــ بگو.
گفتم:
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ــ ميشه بخونيد؟
بانو:
ــ حتماً.
وبعد شروع كرد به خوندن.محو صداش شدم.چشمامو بازم با لذت بستم و شروع كردم به زمزمه كردن باهاش.صداش
مثل باد ارامبخش بود.چطوري اين زن ميتونست بد باشه؟با قطع شدن صداش چشمامو باز كردم.با لبخند نگام
ميكرد.گفت:
ــچطور بود؟
گفتم:
ــ زيبا.
خنديد.گفت:
ــميخواي برات فلوت بزنم؟
لبخند مرموزي روي لبم آوردمو گفتم:
ــ واقعاً؟ميزنين؟
لبخند مرموزي زدو گفت:
ــ البته!
وبعد فلوت روي روي لبش گذاشت.ميدونستم چيكار كنم.هنوز حرف هافمن توي گوشمه:وقتي ميخونه چشماشو ميبنده!
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سريع پنبه هايي رو كه هافمن بهم داده بود رو توي گوشم گذاشتم.چون چشماش بسته بود نديد.خب نقشه شروع
ميشه!صداي فلوت رو ميشنيدم ولي ميدونستم جادوي فلوت وارد گوشام نميشه و منو طلسم نميكنه.بلكه فقط صداشو
ميشنوم! بايد نقش طلسم شده هارو بازي ميكردم.بعد اينكه فلوت زدنش تموم شد گفت:
ــ خوب بود؟
مثل مسخ شده ها گفتم:
ــعالي بود!
لبخندي روي لبش اومد و دوباره فلوت رو روي گردنش انداخت و گفت:
ــ خب!
روي چمنا دراز كشيدو گفت:
ــ تو كي هستي؟
گفتم:
ــ مارتا.
بانو:
ــ از اين به بعد ايني كه ميگم هستي!
گفتم:
ــ بله بانو!
خوبه باور كرده طلسم شدم!بانو:
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ــ تو اسمت ارتيميس جكسونه!
خشكم زد.اون..اون از كجا اسممو ميدونست؟لعنتي! از جام بلند شدم.بالفاصله بلند شدو بهم نگاه كردو گفت:
ــ درست گفتم؟اسمت همينه؟
به چشماي مرموزش زل زدم.اين لعنتي چي ميگفت؟از كجا فهميد؟خنده اي كردو گفت:
ــ نميخواي اون پنبه هارو در بياري؟
چشمام از اين درشت تر نميشد! آب دهنمو قورت دادمو گفتم:
ــ چ..چطوري؟
لبخندي زدو به چشمام اشاره كردو گفت:
ــ چشمات!
گفتم:
ــ يعني چي؟
فرياد زد:
ــ همگي اينجا!
يهو تمام اون دخترا اينجا بودن.زل زدم بهشون.چرا چشماي همشون سبز بود؟!! دوباره خشكم زد! چشماشون سبزه!
پس اينطوري فهميده! بانو:
ــ حاال فهميدي؟
چشمامو تنگ كردمو گفتم:
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ــ لعنت به تو!
قهقهه اي سر داد.نقشم شكست خورده بود! بايد چيكار ميكردم؟تنها راهي كه مونده بود جنگيدن بود.شايد تو اين
شانش بيارم.دستم به طرف شمشيرم رفت كه بانو گفت:
ــ ميخواي بجنگي؟با ما؟
وبعد به دخترا اشاره كرد.توي چشماشون هيچ حسي نبود.با اينحال شمشيرو بيرون آوردمو توي دستم گرفتم.بانو
پوزخندي زدو گفت:
ــ باشه.خودت خواستي!
وبعد روبه دخترا گفت:
ــ از مهمونمون پذيرايي كنيد!
همين حرف كافي بود تا دخترا بهم حمله كنن.چشمم به لينا افتاد.خنجري بيرون آوردو به طرف صورتم گرفت.دختري
ديگه از پشت داشت بهم حمله ميكرد.بيست نفر به يه نفر.شمشيرو توي غالف گذاشتم...نميخواستم بهشون آسيب بزنم!
با لگد به شكم لينا زدم كه خم شدو روي زمين افتاد.در حال جنگيدن بودم كه يكي از پنبه ها از گوشم افتاد.از گوشه
چشمم بانو رو ديدم كه لبخند ترسناكي زدو دستش به سمت فلوتش رفت.نه نه لعنتي نه!!!!
خم شدم كه پنبه رو بردارم ولي با ضربه اي كه يكي از دخترا بهم زد روي زمين افتادمو شمشيرم از دستم رها
شد.شمشيرو برداشتمو با پا زدم به زانوش .تا حاال تونسته بودم پنج نفرو ناكار كنم ولي نميدونم چه نيرويي داشتن كه
باز بلند ميشدن و بهم حمله ميكردن.
اوضاع بدي بود! خواستم به يكي از دخترا حمله كنم كه صداي فلوت توي گوشم پيچيد!دستم توي هوا خشك شد!
دستمو روي گوشي كه پنبه نداشت گذاشتم.سردرد وحشتناكي توي ناحيه چپ مغرم شكل گرفته بود.زانو زدم.نه...من
نبايد بزارم جادو بهم غلبه كنه...دست دختري رو كه خنجري رو به طرف قلبم مياورد رو با زحمت گرفتمو
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پيچوندمش...خواستم دست چپمو باال بيارم كه ديدم نميتونم...چشمام درشت شد.چه اتفاقي داشت ميوفتاد؟صداي اون
فلوت مزخرف توي گوشم ميپيچيد..انگار جادو داشت اثر ميكرد چون تمام اعضاي چپ بدنم از كار افتاده بودن.سعي
كردم بلند بشم.با زحمت بلند شدم.چشمام تار ميديد...به بانو نگاه كردم كه چشماشو بسته بود و داشت
مينواخت.چشمامو بستم.هر لحظه داشتم بيحال تر ميشدم....شمشير از دستم افتاد.زانو زدم.چشمام نيمه باز بود و فقط
ميتونستم قدماي دخترا رو ببينم كه به سمتم حجوم مياوردن.چشمام بسته شد.داشتم از هوش ميرفتم كه يهو تصوير
افرادي اومد توي ذهنم....دوباره خاطرات....دوباره تصاوير شكل گرفتن...صحنه حمله شياطين به قصر...هافمن گفته بود
اونا االن توي قصر مايك هستن..مايك! مايك لعنتي! پس ارادم كوش؟زمزمه كردم:
ــ من ميتونم....ميتونم...آرتيميس به خودت بيا.
هرچه توان داشتم ريختم توي دست راستم و چشمام.شمشيرو با دست راستم گرفتم و زل زدم به بانو.چشمامو روي
قلبش تنظيم كردم.اين آخرين فرصتمه.دختر قوي باش!!!دستمو باال آوردم.شمردم:
ــ!!...3.....2...1
وبعد با تمام قدرتم شمشيرو به طرف قلبش پرتاب كردم.دستم زمين افتاد و چشمام بسته شد.ولي هنوز حس
داشتم...يهو صداي فلوت قطع شد! لبخندي روي لبم اومد.چشمامو باز كردمو زل زدم به بانو كه ديدم دستش روي قلبش
بود و شمشيري كه توي قلبش فرو رفته بود و خون ازش ميچكيد.كم كم جون برگشت به بدنم...نيرومو بدست آوردم.از
جام بلند شدمو لنگ لنگان به طرف بانو رفتم.چشماش خمار بودن و هنوز بسته نشده بودن.شمشيرو با يه حركت از
قلبش بيرون كشيدم كه خون بيشتري بيرون زد .فلوت رو كه روي زمين افتاده بود رو برداشتم.شمشيرو توي غالفش
گذاشتم.زل زدم به دخترا.مثل يه ربات ايستاده بودنو خشكشون زده بود.هنوز نتونسته بودم نيروي خودمو بدست
بيارم.هنوز يكم ضعيف بودم .به طرف در خروجي اون باغ لعنتي حركت كردم.دستمو به ديوار گرفتم تا نيوفتم..اين ديگه
چه جادوييه؟ يادم باشه اين فلوت رو نابود كنم .از باغ خارج شدم كه چشمم به مشكي افتاد.صداش زدم:
ــ مشكي؟
دويد و اومد پيشم.قمقمه اب و گرفتمو سر كشيدم.يكم انرژي به بدنم برگشت.سوار مشكي شدمو گفتم:
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ــ برو مقصد بعدي.حركت كن.
شيهه اي كشيدو شروع كردبه دويدن.
***
با ولع مشغول خوردن شدم.اعتراف ميكنم خوشمزه ترين غذاييه كه تا به حال خوردم!حتي از اون مرغ شياطين.بعد از
اينكه سير شدم غذارو توي كوله گذاشتم و سرمو به درخت تكيه دادم.برخالف ديروز كه توي كوير بوديم حاال تو يه
جنگل بزرگ بوديم.جايي كه بايد با مانع دوم ميجنگيدم .به مشكي زل زدم كه داشت علف ميخورد.نقشه رو بيرون
آوردم.بايد ميرفتيم به مركز جنگل.از جام بلند شدم.خورشيد تا يه ساعت ديگه غروب ميكرد و ما بايد قبل غروب به اونجا
ميرفتيم.سوتي زدم كه مشكي اومد.سوارش شدمو گفتم:
ــ با تمام قدرت بدو.
شروع كرد به دويدن.بعد از نيم ساعت به يه چشمه رسيديم.گفتم:
ــ مشكي صبر كن.
از مشكي پياده شدم و گفتم:
ــ تا من قمقمه رو پر ميكنم هر كاري دلت ميخواد بكن.سرشو تكون داد.قمقمه رو بيرون آوردمو به سمت چشمه
رفتم.زانو زدم.چه چشمه صاف و زاللي! قمقمه رو داخل آب بردم تا پر بشه.سرمو پايين بود.احساس كردم يكي پشت
سرمه! حتماً مشكيه!گفتم:
ــچه زود اومدي مشكي!
وبعد قمقمه رو بيرون كشيدم كه چشمم به آب افتاد!تنم يخ كرد! تا به حال ماري به اين گندگي نديده بودم.اينبار مانع
دوم خودش اومده دنبالم!! سريع بلند شدمو زل زدم به مار روبه روم.
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ماري به بزرگي يه درخت.چشماي قرمزي داشت و زبوني كه معلوم بود زهر وحشتناكي داره! بايد دورش ميزدم.خواستم
برم عقب كه يهو نزديكم شد.شروع كردم به دويدن.خواستم فلوت رو بيرون بيارم كه خشكم زد!فلوت نبود! يادم افتاد كه
بستمش به مشكي! واي خداي من! مار جلو ميومد و من عقب ميرفتم.آب دهنمو قورت دادم.اگه نيشم ميزد بي شك
ميمردم!
يهو بهم حمله كرد.شمشيرو بيرون آوردم و از خودم دفاع كردم.بايد تا اومدن مشكي صبر ميكردم!!
با ضربه اي كه با دمش بهم زد خوردم به تنه درخت.درد بدي توي بدنم پيچيد.چشمامو از درد بستم.وقتش نبود..وقت
درد نبود! با زحمت رفتم پشت درخت كه مارم همرام اومد.
ــ لعنتي مشكي كجايي؟
يهمو دهنش و باز كردو دندوناي نيش بزرگ و تيزش زد بيرون.ميخواست سرمو توي دهنش بگيره كه با شمشير مانع
شدم.خراش عميقي رو زبونش ايجاد كردم كه يهو جمع شدو از درد به خودش پيچيد.به درخت تكيه دادم.اين زنگ
استراحتي براي من بود.درد توي تنم پيچيده بود و كمرم بدتر از همه بود.با صداي شيهه اسبي درد به كل از بين رفت!
فرياد زدم:
ــ مشكي!
دويد طرفم.سريع فلوت رو بيرون آوردم.همون لحظه مار دوباره برگشت.پنبه هارو توي گوشم و توي گوش مشكي
گذاشتم.لبخند مرموزي زدمو فلوت رو به لبم نزديك كردم و با تمام قدرت هوا واردش كردم.اهنگي توي فضا پيچيد كه
باعث شد مار توي يه متريم ايست كنه.چشماش از رنگ قرمز به رنگ سبز در اومد.بدون ترس نزديكش شدم و بيشتر
نواختم...
چشماش خمار شدن.خودشه داره تموم ميشه!!.....مار پيچيد دور خودش و روي زمين دراز كشيد.كم كم چشماش بسته
شدن و خوابيد.فلوت رو از دهنم دور كردم و چون فلوت كوچيكي بود داخل جيب شلوار جينم گذاشتم .به مشكي نگاه
كردمو گفتم:
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ــ بايد هرچه زود تر بريم.اينجا خيلي خطرناكه!
خواستم سوار مشكي بشم كه دست بزرگي پامو گرفت.صداي شيهه مشكي رو شنيدم وبعدش صداي بم وكفتي:
ــ واااي بيل بيا اينجا!!
چشمام درشت شد.سرو ته معلق توي هوا آويزون بودم.صورت بزرگي جلوم بود!يه صورت زشت و بيريخت كه با شادي
بهم خيره شده بود.متعجب گفتم:
ــ ت..تو چي هستي؟
دهنشو باز كرد هواي فاسد شده اي ازش بيرون اومد و باعث درهم شدن چهرم شد:
ــ تو نميدوني؟ من غولم ديگه!
گفتم:
ــچي؟؟
صداي كلفت تري از پشت سرمون اومد:
ــ جو احمق داري چيكار ميكني؟
جو يا ديو گفت:
ــ بيل بيا يه غذاي خوشمزه گير آوردم!
چشمم به پايين افتاد.خداي من چقدر فاصلمون زياد بود! به اندازه يه ساختمون بيست طبقه! آب دهنمو قورت دادمو زل
زدم به غول بزرگ و زشت پشت سر جو كه مارو روي دوشش گذاشته بود.بيل:
ــ واقعآً كه احمقي!
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جو:
ــ ولي من اين غذا رو ميخوام.
بيل:
ــ احمق!كودن!
وبعد پشت به ما حركت كرد.به مشكي نگاه كردمو بهش گفتم:
ــ هي برو مرز جنگل منتظرم باش.
سرشو تكون دادو رفت.خيالم از بابت مشكي راحت شده بود.
روبه جو گفتم:
ــ اون غوله كي بود؟
جو:
ــ اون؟برادرمه..فكر ميكنه خيلي باهوشه!
وبعد شروع كرد به حركت كردن و حرف زدن:
ــ هميشه به من ميگه احمق.
گفتم:
ــ داريم كجا ميريم؟
جو:
ــ داريم ميريم خونه...بايد براي امشب شام داشته باشيم.
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گفتم:
ــ وشامتون ماييم درسته؟
جو يكم فكر كردو گفت:
ــ اره..ميخوام بزارمت روي اتيش روت فلفل بريزم و بعدش بخورمت.
چندشم شد.ترجيح ميدادم اون مار منو نابود كنه ولي اين غول احمق نه!
گفتم:
ــ حداقل ميشه منو روي شونت بزاري؟اينجوري خوشمزه تر ميشم.
جو:
ــ واقعاً؟باشه.
وبعد منو روي شونش گذاشت.اخييش! خيلي راحت ميشد اين غول رو گول زد.ولي فكر نكنم برادرش رو بتونم به اين
راحتيا گول بزنم!! بعد چند دقيقه رسيديم به يه غار .غوال به راحتي از كوه باال رفتن و وارد غار شدن.صداي چيك چيك
آب ميومد.مشعلي كه داخل غار بود باعث روشن شدنش ميشد .و اتيشي كه وسط غار درسته شده بود.يه قفسم بود.
بيل مارو پايين گذاشت و گفت:
ــ جو برو اون چوب رو بيار.
جو:
ــ باشه.
وبعد منو زمين گذاشت و چوب رو آورد.با اينكه ازاد بودم نميشد فرار كنم..يه قدم جو برابر با ده قدم من بود و به راحتي
منو ميگرفتن.
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دستمو توي جيبم فرو بردم كه دستم چيزي رو حس كرد.لبخندي روي لبم اومد!فلوت! چرا زودتر به ذهنم نرسيده بود؟!
بيل در حال كه داشت مارو به سيخ ميكشيد گفت:
ــ اين دخترو ولش كن بره...بدرد چيزي نميخوره.
جو:
ــ ولي من ميخوام بخورمش.
بيل پوف كالفه اي كشيدو گفت:
ــ باورم نميشه تو برادرمي!
جو برگشت پيشمو گفت:
ــ برو توي قفس.
به قفس اهنگي كه اندازه كل هيكلم بود ولي تا پايين تر از زانو غوال بود نگاه كردم.توش اسلكت چند تا ادم بود.كف
قفس هم زنگ زده بود.به اجبار داخل قفس شدم.نشستم و زل زدم به جو كه درحال گشتن بود.بيل:
ــ دنبال چي ميگردي؟
جو:
ــ يه چوب نازك كه بتونم غذامو بهش ببندم.
چشمام چهار تا شد.بايد زودتر دست به كار ميشدم.فلوت رو بيرون آوردم و روي لبم گذاشتم....توش فوت كردم و بعد
كم كم صدا توي غار پيچيد.هر لحظه چشمام درشت تر ميشد.چرا غوال طلسم نميشدن؟فلوت رو با بهت پايين آوردم كه
صداي خنده بيل غار رو لرزوند.وبعد صداش:
ــ دختره احمق! اين فلوت روي ما غوال اثري نداره!
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چي؟چطور ممكنه؟با بهت زل زدم به فلوت.لعنتي حاال بايد چيكار ميكردم؟فلوت رو توي جيبم گذاشتم كه صداي
خوشحال جو رو شنيدم:
ــ باالخره پيداش كردم!!!
بد بياري پشت بدبياري.چوب رو پيدا كرده بود.فرصتم فوق العاده كم بود.نگاهم كشيده شد به اسكلتا.چيزي درخشان
چشممو زد.نميدونم توهم بود يا واقعيت؟رفتم جلو با دستام استخون هارو كنار زدم.
چشمم برق زد! يه خنجر! مثل اينكه متعلق به افراد مرده بود.در قفس باز شد...سريع خنجرو توي لباسم پنهان كردم.
جو:
ــ بيا بيرون.
اب دهنمو قورت دادم.بيرون اومدم.جو منو توي مشتش گرفت .بعد از چند ثانيه خودمو ديدم كه طناب پيچ شدمو به چوب
چسبيدم!
جو منو روي اتيش كنار مار گذاشت.بوي گوشت سوخته مار حالمو بهم زد.با وحشت زل زدم به اتيش كه خيلي بهم
نزديك بود.خيلي زود گرمم شد.جو:
ــ بيل نظرت چيه كه بخوابيم؟اينطوري غذا هامون هم سرخ ميشه.
بيل:
ــ باالخره بدرد خوردي!
وبعد كف غار دراز كشيد.جو هم دراز كشيد.فرصت خيلي خوبي بود البته اگه از گرما اب نميشدم!
تمام بدنم عرق كرده بود.از پيشونيم قطره هاي عرق ميچكيد.خنجر رو بيرون آوردمو مشغول پاره كردن طناب
شدم.طناب رو سه دو دورم پيچيده بود.
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لبامو روي هم فشار دادم و فشارمو دستامو بيشتر كردم.صداي خروپف غول هارو شنيدم.اب دهنم خشك شده بود.اب
ميخواستم.زمزمه كردم:
ــ لعنتي باز شو ديگه!
لبخندي روي لبم اومد.دور اول باز شده بود.اينبار با قدرت بيشتري شروع كردم به بريدن.بعد از چند دقيقه دور دوم طناب
هم باز شد.خسته شده بودم..نفس نفس ميزدم...از صورتم عرق ميچكيد.بدتر از همه بوي گوشت مار بود كه اذيتم
ميكرد!!
توانم تحليل رفته بود.بازم شروع كردم به بريدن.اين ديگه اخرين دور بود.حالم داشت بد ميشد ولي بازم ادامه دادم.
ــ بازشو...بازشو..
باالخره طناب پاره شدو من روي زمين افتادم.سرماي زمين يكم سرحالم كرد.از جام بلند شدم.تمام تنم خيس بود.نفس
عميقي كشيدم و خواستم از دهنه غار بيرون برم كه ديدم جو داره بيدار ميشه.سريع پشت يه سنگ بزرگ قايم شدم.جو
با چشماي نيمه باز از جاش بلند شد.نه نه لعنتي! به طرف سنگ بزرگي رفت و از پشتش يه ظرف بزرگ كه نصف قد منو
داشت و داخلش هم مايع سبز رنگي بود رو بيرون آورد.وقتي چشمم به نوشته روي ظرف افتاد بهت زده شدم!نوشته رو
خوندم:
ــ شربت پيسكو.
اين همون شربتي بود كه هافمن بهم گفته بود باعث ترميم زخم ها ميشه.ولي دست اينا چيكار ميكرد؟!
جو ظرفو كنار گذاشت و يه شربت ديگه رو گرفت و سر كشيد.اونقدر خواب آلود بو كه متوجه نبود من نشد!دراز كشيد و
كمتر از چند ثانيه صداي خرو پفش به هوا رفت .از پشت سنگ بيرون اومدمو به طرف ظرف پيسكو حركت كردم.
خيلي اروم قدم برميداشتم.غوال رو رد كردمو رسيدم به شربت پيسكو!
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رفتم پشت سنگ بزرگ كه چشمم به انواع شربت ها افتاد .نگاهم به يه ظرف شربت كه خيلي كوچيك بود افتاد.البته براي
من كه كوچيك نبود براي غول ها كوچيك بود.ظرفو گرفتمو مايع درونشو خالي كردم و بعد اونو پر از شربت پيسكو كردم.
به سمت دهنه غار حركت كردم.از غار خارج كه شدم نفس عميقي كشيدم.باالخره آزاد شدم!
شروع كردم از كوه پايين اومدن وقتي به زمين رسيدم صداي فرياد وحشتناكي رو از باالي كوه شنيدم.احتماالً جو بود كه
بيدار شده بود.
شروع كردم به دويدن....به سمت مرز جنگل ميدويدم...بين راه ايستادمو نفس گرفتم.يه سره در حال دويدن بودم!دوباره
شروع كردم به دويدن.
به پشت سرم نگاه كردم.فاصله زيادي با كوه داشتم.نفس راحتي كشيدمو زير يه درخت نشستم.زل زدم به اسمون كه
حاال ماه توش بود.كل جنگل توي سكوت عجيبي فرو رفته بود.صداي زوزه گرگي اين سكوت رو شكست.از جام بلند
شدم و به راهم ادامه دادم.باالخره بعد از چند ساعت راه رسيدم به مرز.به مرز نگاه كردم.چشمه اي جلوم بود كه بايد
ازش رد ميشدم.يه پل داشت كه خيلي تنگ بود.طوري كه براي رد شدنش بايد از مشكي پياده ميشدم تا سريع تر رد
ميشديم.
سوت مخصوصي رو زدم.اين سوت رو مشكي ميشناخت.بعد از چند دقيقه صداي سم اسبي رو شنيدم.وبعدش صداي
شيهه آشناش! لبخندي به مشكي زدم و پيشونيمو چسبوندم به پيشونيشو گفتم:
ــ حاضري بريم مرحله بعدي؟
سرشو تكون داد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ پس بزن بريم!
ازش جدا شدم و گفتم:
ــ مشكي تو اول رد شو.
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سرشو تكون دادو از پل رد شد.به طرف پل حركت كردم.پامو روي پل چوبي گذاشتمو قدم برداشتم.ديگه داشتم به
اخراي پل ميرسيدم كه احساس كردم چيزي دور پام حلقه شده.وقتي به مچ پام نگاه كردم چشمام چهارتا شد! يه دست
اسكلتي دور مچ پام حلقه شده بود! سعي كردم پامو نجات بدم ولي فايده اي نداشت.خم شدم كه دستو آزاد كنم.وقتي
سرمو باال آوردم تمام تنم خشك شد!كابوسام شروع كردن جلوي چشمام رژه رفتن.پري هاي اسكلتي ترسناك!!
از جام بلند شدمو خواستم بدوم كه خوردم زمين.يه پري ديگه پامو گرفته بود.خنجر ي رو كه از غار غوال گرفته بودمو
بيرون آوردم دست اسكلتي پريان رو قطع كردم.سريع بلند شدم و خواستم برم كه صداي خش داري رو شنيدم:
ــ بهمون كمك كن...كمكمون كن....
سرجام خشكم زد.لب هامو روي هم فشار دادمو خواستم حركت كنم كه دوباره صداشونو شنيدم:
ــ كمكمون كن..
دستام مشت شدن.نميتونستم بي تفاوت باشم!! برگشتمو زل زدم به چشماي ترسناك و ملتمسشون.گفتم:
ــ چه كمكي؟
يكي از پريا گفت:
ــ مگه تو زميني نيستي؟
متعجب گفتم:
ــ شما از كجا ميدونين؟
پري:
ــ اين قدرتو داريم...
گفتم:
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ــ خيلي خب..چه كمكي؟
يه پري ديگه اومد جلو گفت:
ــ خونت! خونتو به ما بده!
متعجب نگاشون كردم.خونم؟پري:
ــ ما اينجا طلسم شده ايم!تنها كسي كه ميتونه نجاتمون بده دختريه كه از زمين اومده باشه و تاريك باشه! دختري به
اسم آرتيميس جكسون!
چشمام ديگه بيشتر از اين درشت نميشد.پري:
ــ كمكمون ميكني؟
كمي فكر كردمو بيحرف خنجرو روي دستم گذاشتمو كف دستمو خراش دادم.خون تيره رنگي روي اب چكيد! و قطره هاي
ديگه! دستمو كشيدم كه ديدم زخمي نيست.دستمو توي جيب فرو بردمو سرمو باال آوردم كه سرجام خشكم زد!
چرا اين سرزمين عالقه خاصي به متعجب شدن من داشت؟
زل زدم به صحنه وحشتناك روبه روم! به رودخانه اي كه رنگ خون گرفته بود!و پريان دريايي كه جيغ ميكشيدن و داخل
آب فرو ميرفتن.
چسبيدم به پل.اينجا چه خبره؟لعنتي نبايد خونمو ميدادم...چرا اينكارو كردم؟ سريع رفتم اون طرف پل.يا اونور مرز!
كنار رود نشستم.خبري از پريان درياي نبود! دوباره سكوت جنگل رو گرفته بود.روخانه هنوز هم قرمز بود! فرياد زدم:
ــ پرياي دريايي.......كجايين؟
سكوت! چندتا حباب ديدم كه باال اومدن.به رود زل زده بودم كه چشمم به نوشته اي افتاد كه روي اب شكل گرفته بود:
ــ يه قطره...يه قطره اشك!
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چشمام درشت شد.اشك؟من اشك از كجا مياوردم؟ولي نميشد...جون اون پرياي بيچاره در خطر بود.چاره اي نبود.سعي
كردم..صحنه هاي دردناك رو ديدم...جوشش اشك رو حس كردم...صحنه مرگ مارتين برام بازسازي شد...بغض
كردم...
مرگ الكس...اعترافش! و قطره اشكي كه توي اون قرمزي فرو رفت.وقطره هاي ديگر....خودمو كنترل كردمو به رود زل
زدم....يهو رنگ رود شروع به تغيير كردن كرد...بعد از چند ثانيه رود به رنگ ابي بود.ديگه قرمز نبود!متعجب داشتم به
اين صحنه نگاه ميكردم كه صداي لطيفي به گوشم خورد:
ــ ممنونيم..
سرمو به طرف صدا چرخوندم كه چشمم به دختر هاي زيبايي افتادكه تا نيم تنه توي اب بودن و فقط سرشون باالي اب
بود!نكنه...امكان نداره!بهت زده گفتم:
ــ پ..پرياي دريايي؟
دختر لبخندي زدو گفت:
ــ ما خودمونيم!
وبعد پري هاي ديگه هم از اب بيرون اومدن.ديگه ترسناك نبودن! ديگه زشت و دلخراش نبودن!
روي صورت همشون لبخندي بود كه مهر تاييد به كارم ميزد.لبخندي زدمو گفتم:
ــخوشحالم كه طلسم رو شكستيد!
پري:
ــ ولي تو اينكارو كردي!تو مارو از عذاب نجات دادي!
لبخندي زدمو گفتم:
Page 777

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ بازم خوشحالم..
پريان خنديدن كه همون پري گفت:
ــاسم من لياست .ميخوام به تو از طرف پريان دريايي چيزي بدم!چيزي با ارزش و گرانبها!
سوالي نگاش كردم كه زير آب رفت.بعد از چند دقيقه بيرون اومد با يه شيشه حاوي مايع ابي رنگي توش.جلو اومد و
شيشه به طرفم گرفت و گفت:
ــ بگيرش.
به شيشه نگاه كردمو گرفتمش.ليا:
ــ به ما گفته شده بود كه دختري كه تو باشي به اينجا مياي و تنها راه نجاتموني! و اين مايع ابي رنگ چيزيه كه فقط به
تو تعلق داره.اين ماده فقط به تو..زاده تاريكي تعلق داره.
اخمامو توي هم كشيدمو گفتم:
ــ كي اينارو به شما گفته؟
ليا:
ــ نميتونم بگم.
گفتم:
ــ خيلي خب..اين مايع چي هست؟
ليا:
ــ اين شيشه زهري خطرناكه كه توي كشتن پادشاه شياطين كمكت ميكنه.
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متعجب گفتم:
ــ تو از كجا ميدوني كه من براي اينكار اينجام؟
ليا:
ــ گفتم كه...به ما گفته ميشه.اين زهرو توي مرحله آخر ازش استفاده كن.اين زهر با اينكه براي مانع اخرت كشنده ست
ولي براي تو هيج ضرري نداره.
سرمو تكون دادمو خواستم از جام بلند بشم كه ليا دستمو گرفت.به چشماي زيباش نگاه كردم.ليا:
ــبازم ممنونيم ازت.
لبخندي زدمو چيزي نگفتم.در اخر صداي ليا رو شنيدم كه گفت:
ــ هر وقت كه به سرزمين پريان اومدي ما اونجاييم...به ما سر بزن.
دستمو براش تكون دادمو سوار مشكي شدم.شيشه ابي رنگ رو توي كيفم گذاشتم.نفس راحتي كشيدمو گفتم:
ــ حركت كن.
وبعد از محل كابوسام رد شدم...
***
نقشه رو بستم.تا مقصد بعدي يه ساعت فاصله داشتيم.ولي از اين به بعدشو هافمن چيزي بهم نگفته بود.هرچي ازش
پرسيدم فقط گفتش كه بايد خودم برم و باهاش مقابله كنم.از جام بلند شدم.فقط دوتا مانع مونده بود! البته دوتا مانعي
كه مايك گذاشته بود وگرنه خطر هاي زيادي بيخ گوشم بود!
بلند گفتم:
ــ مشكي؟
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مشكي اومد پيشم.از اينجا به بعدش رو هافمن گفته بود بايد تنها باشم.در حالي كه سرشو نوازش ميكردم گفتم:
ــ دوست داري برگردي؟
سرشو تكون داد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ متاسفم....ولي تو بايد برگردي پيش هافمن.
سرشو به نشونه نه تكون داد.پيشونيمو به سرش چسبوندم و گفتم:
ــ پسر خوبي باش...من زود برميگردم!
لج باز بود ،لج باز تر شده بود! كالفه گفتم:
ــ مشكي تو بايد برگردي...ميفهمي؟بايد!
سرشو انداخت پايين.لبخندي زدمو گفتم:
ــ مطمئن باش ميام پيشت.باشه؟
حركتي نكرد.نزديكش شدمو زير گوشش گفتم:
ــ من تا دوروز يا سه روز ديگه پيشتم.
بهم نگاه كرد.غرق اون دوتا چشم بزرگ و كامالً سياه شدم.سرشو به نشونه اره تكون داد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ ميدونستم پسر خوبي هستي!
وبعد كولمو برداشتمو روي دوشم گذاشتم.با لحن شوخي گفتم:
ــ يادم هست كه برات سوغاتي بيارم.
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سرشو تكون داد.لبخند غميگيني زدمو در حالي پشت به مشكي قدم برميداشتم صداي رفتنشو شنيدم.درهمون حال فرياد
زدم:
ــ به اميد ديداد مشكي!
واين خدافظي من و مشكي بود.مشكي..اسبي كه بيشتر از يه حيوون ميفهميد و درك ميكرد.نفس عميقي كشيدم.نبايد با
اين چيزا اميدم كم بشه.من هنوز هدفمو فراموش نكردم.
با قدم هاي محكم و تند به راهم ادامه دادم.خورشيد داشت طلوع ميكرد.
محو خورشيد شده بودم...تا حاال كم شده بود كه خورشيد در حال طلوع رو تماشا كنم !!..به راهم ادامه دادم.در نبود
مشكي اين راه دوبرابر زمان قبلي يعني يه دو ساعت يا شايدم بيشتر وقت ميبرد.قدمامو تند تر كردم..يجورايي در حال
دويدن بودم.يه ساعت گذشته بود و حاال خورشيد توي اسمون بود! نيمي از راه مونده بود.بعد از يه ساعت ديگه رسيدم
به يه جاي شگفت انگيز!!با بهت به اطرافم نگاه ميكردم...يه دشت زيبا پر از درخت هاي زيبا!! گل هايي كه همه رنگي
بودن..آب..سفيد...قرمز...بنفش..زرد و...
چيزي كه دشت و رويايي تر ميكرد بركه اي بود كه توي دشت بود.بركه اي اروم و زيبا.چشمم به يه تابلو چوبي
افتاد.نوشته اي روش بود.نزديكش شدم و شروع كردم به خوندن نوشته:
ــ اعتماد نكن!
منظورش چيه؟يهو اون نوشته پاك شد.متعجب به اين صحنه زل زده بودم.شونه اي باال انداختم وروي زمين نشستم و
نفس عميقي كشيدمو عطر گل هارو به داخل ريه هام فرستادم.چشمامو بسته بودم كه صداي دختري رو شنيدم:
ــ سالم!
برگشتم و زل زدم به دختر روبه روم.چشمام هر لحظه درشت تر ميشدن...با بهت زمزمه كردم:
ــ گلوريا!!
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لبخند زيبايي زدو و كنارم نشست.ولي من هنوز بهت زده بودم.مگه هافمن نگفته بود كه بعد از سفر من گلوريا رو ازاد
ميكنه؟! با صداش از فكر بيرون اومدم:
ــ از ديدنم خوشحال نشدي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــچرا..فقط تعجب كردم!!...
گلوريا:
ــتعجب كردي؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــآره...قرار بود بعد از سفر من ازاد بشي..نه االن!
چهرش سوالي شدو گفت:
ــ چي؟ازاد بشم؟
متعجب نگاش كردمو گفتم:
ــ آره ديگه...تو توي گردبند زنداني بودي!
گلوريا:
ــ آ..اها..اره اره.
چرا يجوري شده بود؟بي توجه به رفتاراي عجيبش گفتم:
ــ اينجا خيلي قشنگه!
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گلوريا:
ــ آره زيباست.
گفتم:
ــ تا حاال دشتي به اين قشنگي نديده بودم!
گلوريا:
ــاينجا قشنگه ولي من يه جاي قشنگ ترو هم ميشناسم!
گفتم:
ــكجا؟
با دستش جنگلي رو كه كنار دشت بود رو بهم نشون داد و گفت:
ــداخل جنگل جاي خيلي زيباييه! مياي بريم؟
گفتم:
ــ آره حتماً!
وبعد از جام بلند شدم و پشت سر گلوريا را افتادم به سمت جنگل.وقتي به جنگل رسيديم از هيجان از گلوريا سبقت
گرفتمو جلوش به راه افتادم.زل زدم به جنگل.واقعاً زيبا بود! درختاي بلند با برگاي سبز رنگ.و شكوفه هايي كه روي زمين
ريخته شده بودن.همينطور محو اطرافم بودم كه بعداز چند دقيقه خودمو توي مه غليظي ديدم.اونقدر كه نميتونستم خوب
اطراف رو ببينم!
سر جام ايستادمو گفتم:
ــ گلوريا؟
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صدام اكو شد.صدايي از جانب گلوريا نشنيدم.برگشتم كه پشت سرمو ببينم كه چشمم به جاي خالي گلوريا افتاد!متعجب
به اين صحنه نگاه ميكردم كه صداي زمزمه اي توي فضا پيچيد...صدا هر لحظه بلند تر و اشنا تر ميشد...كم كم تونستم
صدارو تشخيص بدم! صداي كسي كه مدت ها بود نشنيده بودم! قدمي جلو گذاشتم كه مه كنار رفت و من چشمم به
موجود زيباي زندگيم افتاد! چشمام اندازه كاسه شده بودن...نميدونم شايد بزرگ تر...فقط ميدونم داشتن از چشمام
بيرون ميزدن! حق داشتم تعجب كنم! چطور ممكنه اين دختر بچه اينجا باشه؟ چطور ممكنه كه آرميتا اينجا باشه؟دختر
بچه اي كه كيلومتر ها ازم دوره! صداي لطيفش منو به خودم آورد:
ــ خواهر بزرگه!
دلم تنگ شده بود! براي معصوميت توي چشماش...براي موهاي فرش...براي قد كوچولوش! جلو رفتم...با قدماي تند و
سريع! يه لحظه ايستادم! نشانه ها توي مغزم مثل يه زنگ خطر به صدا در اومدن...رفتاراي عجيب گلوريا...بودن ارميتا
اينجا..و در اخر تابلوي چوبي! زمزمه كردم:
ــ اعتماد نكن..
ارميتا:
ــ آرتيميس بيا..دلم برات تنگ شده!
صداي لطيفش توي گوشم ميپيچيد.خواستم برم جلو كه براي يه لحظه تصوير تغيير كرد.تصوير اونقدر زشت و وحشتناك
بود چند قدم عقب رفتم ونفس عميق كشيدم...بازم اون حس بد به سراغم اومده بود و باعث آزارم ميشد.دستمو روي
قلبم گذاشتم.آرميتا هنوز جلوم بود.شك كرده بودم!به اينكه اين دختر ارميتا باشه شك كرده بودم!به اون چشماي
معصوم! به اين جنگل زيبا! به گلوريا...چشمامو روي هم فشار دادم..خطر نزديك بود! بايد ميرفتم.برگشتم كه برم كه
صداي دورگه آرميتا رو شنيدم:
ــ ارتيميس؟
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برگشتم و زل زدم به صحنه وحشتناك روبه روم!! پام گير كردو روي زمين افتادم...به درختاي بي شاخ و برگ نگاه كردم
كه مثل هيوال ها باالي سرم بودن...به گل هاي خشك شده و زشتي كه پژمرده شده بودن...از جام بلند شدم و زل زدم به
منبع وحشت! صداي كلفت موجود زشت روبه روم توي گوشم پيچيد:
ــ به قلمرو من خوش اومدي آرتيميس!
شمشيرمو بيرون آوردم.اين ديگه چه موجودي بود؟يه عنكبوت؟پاهاي سيخ مانندشو جلو آورد و با اون چشماي گندش زل
زدم بهم و گفت:
ــ هركسي كه به قلمرو من مياد حق بيرون رفتن نداره!
پوزخندي زدمو گفتم:
ــ من هر كسي نيستم!
خنده اي سر داد كه مو هاي تنمو سيخ كرد.جلو اومد و گفت:
ــ خيلي ها عين تو بودن ولي مردن!
وبعد تاري سياه رنگ به طرفم پرت كرد كه جاخالي دادم.عنكبوت:
ــ معلومه ادم سريعي هستي!
ازش دور شدم...ولي اون بهم نزديك تر شد!!! تا اينكه خوردم به درخت.خواستم ازش جدا بشم كه نشد.انگار چسبيده
بودم بهش.به درخت نگاه كردم كه تار عنكبوت رو ديدم !! لعنتي!سرمو برگردوندم كه عنكبوت رو مقابلم ديدم.با شمشير
تارو پاره كردمو ازش بيرون اومدم.ولي عنكبوت دست بردار نبود!با يه پرش روم خيمه زدو ودندوناش زد بيرون.دندوناي
زشت و سياهي كه حالمو بهم ميزد.با شمشير صورتشو زخمي كردم كه فريادش به آسمون رفت و كل جنگل رو
لرزوند!اومدم عقب.سرشو باال آورد و با عصبانيت گفت:
ــخودم خونتو خالي ميكنم!
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وبعد چشماي سرخشو دوخت بهم.پاي سوزن مانندشو باال اورد و خواست روي صورتم فرود بياره كه با شمشير مانعش
شدم ولي با اون پاش بازومو خراش داد.فريادي از درد كشيدم دادم..درد عميقي توي بازوي سمت چپم پيچيده
بود.لعنتي...خيره شدم به خون قرمز رنگي كه تيشرتمو رنگي كرد بود.
باز خواست بهم حمله كنه كه مانعش شدم...يه لحظه كنرتلمو از دست دادم...نميدونم چي شد كه عصباني شدم..اونقدر
كه حس كردم ميتونم خيلي راحت سر اين عنكبوت زشت رو ازتنش جدا كنم.به طرف دويدم و با يه حركت يكي از
پاهاشو قطع كردم.مايعي سبز رنگ ازش بيرون زد.
صداي جيغ مانندش توي فضا پيچيد.پريد روم و با يكي از پاهاي سوزنيش شكممو خراش داد.درد وحشتناك بود! جيغي
از سر درد كشيدمو با شمشير سرشو شكافتم.از خودم جداش كردمو ايستادم.دستمو روي شكمم گذاشتم.خون دستمو
رنگي كرده بود.بازوم ترميم شده بود...اينم احتماالً يكي از خاصيت هاي تاريك بودنه! عنكبوت سعي كرد از جاش بلند
بشه ولي زمين خورد.بايد كارو تموم ميكردم.رفتم نزديكش.با اينكه سرش شكافته شده بود ولي هنوزم جون توي بدنش
بود.شمشيرو باال بردم و تو يه حركت و با تمام قدرتم سرشو از تنش جدا كردم.مايع سبز رنگ پاشيد بيرون.
عقب كشيدم.حالم خوب نبود.بايد راه خروج از اين جنگل لعنتي رو پيدا ميكردم.در حالي كه دستم روي شكمم بود كولمو
روي دوشم گذاشتمو راه اومده رو برگشتم..تلو تلو ميخوردم...هر لحظه چشمام سنگين تر ميشد...نه نه بايد از اينجاي
لعنتي برم بيرون...با هر سختي بود تونستم از جنگل بيرون بيام...شوك دوم بهم وارد شد!سرجام خشكم زد.با چشمايي
ناباور زل زده بودم به دشت سياهي كه تا يه ساعت پيش زيباترين دشتي بود كه ديده بودم.هيچ چمني وجود
نداشت...درختا خشك و بي برگ بودن.و بركه...بركه سياه رنگي كه تو ذوق ميزد.
ــ االن وقت اينا نيست...من بايد از اينجا برم...
راه خروجي دشت رو پيدا كردم.با هر بدبختي بود تونستم از اون دشت منفور خارج بشم.نور خورشيد اذيتم ميكرد.دستمو
روي چشمم گذاشتم...وسط راه نشستم....ديگه تواني نداشتم...خون زيادي از دست داده بودم...روي زمين افتادم...كم
كم چشمام رو هم رفت و من بر خالف روشني روز وارد تاريكي عميقي شدم..
***
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احساس خيسي ميكردم...انگار پيشونيم خيس بود.سعي كردم چشمامو باز كنم ولي نميشد.قطره اب از روي پيشونيم سر
ميخوردن و تا زير گونم ميومدن.سعي كردم دستمو تكون بدم ولي فقط انگشتام تكون خوردن.تشنم بود!لبم خشك شده
بود و گلوم مثل كويري بي اب بود!! لب زدم:
ــ آب...اب ميخوام..
ولي هيچ صداي از دهنم بيرون نيومد!! لعنتي انگار صدامم همراه با نيروي بدنيم از دست رفته بود.چشمامو بيشتر روي هم
فشار دادم و سعي كردم بازشون كنم ولي فقط چند ميلي متر باز شدن و زود بسته شدن.نفس عميقي كشيدم..من كجا
بودم؟شايد اگه چشمام باز بودن اين سوال رو نميپرسيدم! كمي گذشت كه صداي باز شدن در رو شنيدم.در؟يعني االن
من توي يه خونم؟ولي خونه كي؟منكه وسط جاده از هوش رفته بودم.
صداي قدم هاي يه نفرو ميشنيدم كه بهم نزديك ميشد.وبعد صداشو:
ــ خوبه...تبش پايين اومده.
صداي يه مرد بود! دهن باز كردم چيزي بگم كه اينبار خوشبختانه صدام برگشت:...
ــ آب..
مرد:
ــ بهوش اومدي؟
بزور گفتم:
ــ آب..آب ميخوام!
تا به حال اينقدر ضعيف و ناتوان نبودم.مرد:
ــ باشه االن برات ميارم.
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وبعد رفت.صداي قدماش ازم دور تر ميشدن.سعي كردم چشمامو باز كنم.اينبار موفق بودم.انگار نيرو داشت كم كم به
بدنم بر ميگشت!يكم تار ميديدم.چند با پلك زدم تا تونستم جايي رو كه توش هستمو تشخيص بدم! توي يه كلبه چوبي
بودم.چشممو چرخوندمو زل زدم به مرد كه پشت بهم بود.اندام ورزيده اي داشت.اين مرد كيه؟برگشت طرفمو به طرفم
اومد.ليوان اب و به دهنم نزديك كرد.سرماي اب گرما و خشكي دهنمو از بين برد.حالم كمي بهتر شده بود.ليوان و از دهنم
جدا كردو روي ميز كنارم گذاشت و گفت:
ــ خوبي؟
گفتم:
ــ اره خوبم.
يهو ياد شمشيرو و وسايل ديگم افتادم.خواستم بلند بشم ولي درد بدي توي ناحيه شكمم پيچيد.عنكبوت لعنتي!چهرم
درهم شد.مرد:
ــ بايد استراحت كني.چند روزه كه بيهوشي و توي تب ميسوزي.
اخمي كردمو گفتم:
ــ چند روز؟
مرد:
ــ چهار روزي ميشه.
اخمامو بيشتر توي هم كشيدم.حاال ديگه ميتونستم دستا و پاهامو تكون بدم.ولي هنوزم شكمم درد داشت! مرد ادامه داد:
ــاسم من توماس هستش.اسم تو چيه؟
زل زدم به چشماي عسليش.نميدونستم راستشو بگم؟ادريان كه مردد بودنمو ديد گفت:
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ــ نميخواي بگي؟
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ آرتيميس.اسمم آرتيميسه.
توماس لبخندي زدو گفت:
ــ اسم قشنگي داري.
لبخند زوركي زدمو گفتم:
ــممنون...
وبعد خواستم بلند بشم كه نزاشت.برخالف چند دقيقه پيش اخمي صورتشو پوشونده بود.توماس:
ــ دختر تو هنوز حالت سرجات نيست.تا چند دقيقه پيش توي تب بودي.
گفتم:
ــولي من بايد برم..بايد برم..
وخواستم بلند بشم كه بازم مانع شد.توماس:
ــ حاقل تا دوروز ديگه نميتوني بيرون بري.
چي؟دوروز؟ولي من به مشكي قول دادم...ملكه و بقيه االن توي غذابن و زنداني...نه نميتونم.دوباره سعي كردم بلند بشم
كه توماس اينبار گفت:
ــ كاري نكن كه بهت داروي بيهوشي بدم تا دوروز بخوابي.
بي توجه به تهديدش بازم تالش كردم.چشمم به وسايلم افتاد كه گوشه اتاق بود.توماس:
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ــ خودت خواستي.
وبعد از جاش بلند شد.سريع پتو رو زدم كنار و سعي كردم بلند بشم.ولي پاهام ميلزيدن.چم شده؟بازم سعي كردم ولي
نميشد.ناچار روي تخت نشستم و سرمو توي دستام گرفتم.كمي سرگيجه داشتم.حظور توماس رو كنارم حس كردم:
ــ حالت خوبه؟
بدون توجه به سوالش گفتم:
ــمن و چجوري آوردين به اينجا؟
توماس:
ــ روبي داشت از جاده رد ميشد كه تورو ديد و آوردتت اينجا.
بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ روبي؟
لبخندي زدو گفت:
ــ دخترمه.
سرمو تكون دادم.يه لحظه گوشم سوت كشيد.احساس گشنگي ميكردم.روبه توماس گفتم:
ــمن نميتونم بلند بشم...ممكنه كولمو بياري؟
توماس:
ــ طبيعيه.تو بايد دوروز ديگه هم استراحت كني.
وبعد از جاش بلند شدو كولمو بهم داد.وبعد گفت:
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ــ من ميرم بيرون به روبي ميگم بياد پيشت.
گفتم:
ــ باشه....ممنون.
توماس:
ــ براي چي؟
لبخندي زدمو گفتم:
ــبابت اينكه بهم كمك ميكنين.
لبخندي بهم زدو بيرون رفت.زيپ كولمو باز كردم.نفس راحتي كشيدم.تمام وسايلم سرجاش بود.حتي غذاها .يه مقدار
غذا خوردم.كوله رو زمين گذاشتم.انگار با غذا خوردن جون به بدنم برگشته بود.بازم خواستم امتحان كنم.
بلند شدم.از لرزش پاهام كم شده بود.درواقع هيچ لرزشي نبود .به طرف شمشيرم كه توي غالف بود حركت كردم.توي
دستم گرفت.يكم سنگين تر شده بود...اونم به خاطر مريضي منه.شمشيرو زمين گذاشتم كه در باز شدو بعدشم صداي
توماس رو شنيدم:
ــ اينم دختر منه آرتيميس.
ايستادمو موهامو كه توي صورتم افتاده بود رو كنار زدمو زل زدم به دختر تقريبا 15ساله اي كه با لبخند مليحي بهم نگاه
ميكرد.لبخندي زدمو گفتم:
ــ سالم روبي!
روبي لبخندش وسيع تر شد.اومد جلو دستشو جلو آورد:
ــ خوشحالم كه حالت خوب شده.
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دستمو توي دستش گذاشتمو گفتم:
ــ ممنونم روبي.
خنديدو گفت:
ــ خواهش ميكنم.
همون لحظه دوباره لرزش به پاهام برگشت.اونقدر لرزش واضح بود كه توماس اومد كمكم و منو روي تخت
نشوند.بعدش با لحني سرزنشگرانه گفت:
ــ دختر لج باز! مگه من بهت نگفتم بايد استراحت كني؟
لبخندي زدم.خيلي وقت بود كسي اينطور مراقبم نبود يا ازم نگهداري نميكرد.البته توي اين سرزمين.لبخندي زدمو گفتم:
ــ نگران نباش.
وبعد خنديدم و نفس عميقي كشيدم.روبي اومد كنار توماس نشست و گفت:
ــوقتي پيدات كردم حالت خيلي بد بود.تمام تنت خوني بود.چيشده بود؟
دوباره ياد اون عنكبوت لعنتي افتادم.توماس:
ــ روبي درست ميگه.زهر كشنده اي توي تنت بود...
وبعد سرشو پايين انداختو گفت:
ــاين زهر فقط ميتونه براي آكرا باشه.
سوالي گفتم:
ــ آكرا كيه؟
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سرشو باال آوردو گفت:
ــ يه عنكبوت عجيب كه توي يه دشت طلسم شده زندگي ميكنه.
پوزخندي زدم.پس اسم اون آكراست.زل زدم به ديوار كلبه و گفتم:
ــ حدست درسته.كار آكراست.
صداشونو نشنيدم.برگشتم كه با قيافه بهت زده هردوتاشون مواجه شدم.خندم گرفت.گفتم:
ــ چرا اينجوري نگاه ميكنين؟
توماس با بهت گفت:
ــ ت..تو پيش اكرا بودي؟ولي چجوري؟
روبي:
ــچطوري از دستش زنده بيرون اومدي؟هر كسي كه رفته اون دشت ديگه نتونسته برگرده.
به دستم تكيه دادمو گفتم:
ــ نابودش كردم.در عوض زخمي شدم.
ديگه دهناشونم باز مونده بود.نتونستم جلوي خودمو بگيرمو زدم زير خنده.توماس:
ــ چي خنده داره؟
گفتم:
ــ چهره شما دوتا!
توماس:
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ــ حيف كه مريضي...
گفتم:
ــ مريضم باشم از پست بر ميام.
توماس و روبي خنديدن كه صداي چندتا سم اسب از بيرون اومد.
يهو هردوتاشون خشك شدن.انگار لبخندي روي لبشون نبوده! توماس از جاش پريد و گفت:
ــ آرتيميس...بايد پنهان بشي.
صداي سم هاي اسب هر لحظه نزديك تر ميشد.از جام بلند شدمو گفتم:
ــ چرا؟چيزي شده؟
توماس:
ــ بعداً برات توضيح ميدم...حاال زود باش..زود باش.
وبعد دستمو گرفت و منو به اتاقي برد.به سمت كمد رفتيم كه درشو باز كرد.كمد خالي بود.گرده اي خاك به صورتم خورد
كه باعث شده سرفه كنم.توماس هلم داد به داخل كمدو گفت:
ـ همينجا باش و هيچكاريم نكن.هرچيم شد از كمد بيرون نيا.باشه؟
اخم كردمو گفتم:
ــ باشه.
سرشو تكون دادو درو بست و من موندمو تاريكي داخل كمد.گردوغباري كه وارد دماغم ميشد باعث خارش اومدنش
ميشد.چندبار نزديك بود عطسه كنم كه جلوي خودمو گرفتم.يهو صداي فرياد توماس رو شنيدم:
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ــ هي كجا ميريد؟اينجا خونه منه!
وبعدش در باز شد.كيا داخل اومده بودن؟صداي قدماي چند نفر اومد.وبعد صداي كلفت يه مرد:
ــ اينجا كسي نيست.
بعدش صداي قدمايي شتابان رو شنيدم.صداي توماس بيش از حد بلند شده بود:
ــ حاال كه خونه رو گشتيد بريد بيرون.
مرده:
ــ اين رفتارتون رو گزارش ميدم.
توماس:
ــبرام مهم نيست.حاالم بريد بيرون.
بدون هيچ حرفي صداي دور شدن چندتا قدم اومد.پس رفتن!!
بعد از چند دقيقه صداي قدماي يكي ديگه رو شنيدم.يهو در كمد باز شدو چهره توماس نمايان شد.
توماس:
ــ بيا بيرون.
از كمد بيرون اومدمو نفس حبس شدمو رها كردم.چندبار سرفه كردم.حالم يكم بد شده بود.مدت زيادي بود كه ايستاده
بودمو دوباره پاهام شروع به لرزيدن كرده بودن.توماس:
ــ حالت خوبه؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
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ــ چيزي نيست..
توماس:
ــ معلومه!
وبعد كمكم كرد تا برگرديم به سالن اصلي.روي تخت نشوندمو گفت:
ــ بايد استراحت كني.
چشمم به روبي افتاد كه به گوشه اي خيره شده بود.گفتم:
ــاونا كي بودن؟
اخماش توهي هم رفت.توماس:
ــمهم نيست.
گفتم:
ــ مهم نبود كه اونجوري فرياد ميزدي؟
توماس كنارم روي تخت نشست و گفت:
ــگفتم چيزي نيست.
تند گفتم:
ــتوماس!
بهم نگاه كرد.مردد بود.نرم تر گفتم:
ــاگه چيزي هست بگو.
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توماس:
ـ اخه...
گفتم:
ــ من منتظرم!
پوفي كشيدو گفت:
ــ اونا سربازاي حاكم بودن.
گفتم:
ــ حاكم؟
روبي به حرف اومد:
ــ اره...حاكم اينجا ادم بديه.
گفتم:
ــبراي چي اينجا اومدن؟
نگاه هردوتاشون قفل شد توي نگاه هم.چشمامو تنگ كردمو گفتم:
ــ توماس؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ حاكم دستور داده اگه يه خارجي وارد شهر بشه هم شخصو نابود ميكنه هم اون كس رو كه واردش كرده و بهش جا و
پناه داده رو مجازات ميكنه.
Page 797

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

چشمام درشت شد.پس براي همين بودش كه توماس منو توي كمد قايم كرد.وجود من براي اونا خطره! از جام بلند
شدم كه روبي و توماس هم بلند شدن.روبه توماس گفتم:
ــ كوله پشتيم كو؟
توماس:
ــ ميخواي چيكار كني؟
گفتم:
ــ نميخوام به كسي آسب بزنم.بايد برم.
خواستم حركت كنم كه دستمو كشيد و روي تخت نشوندم.با لحن محكم و قاطعي گفت:
ــ تا زماني كه خوب نشدي حق نداري پاتو از خونه بيرون بزاري.فهميدي؟
اخمي كردمو گفتم:
ــ در اولين فرصت ميرم.
توماس:
ــ روبي از كنارش جم نميخوري.
روبي سرشو تكون دادو سرجاش نشست.سرمو توي دستام گرفتم.لعنتي من بايد برم.وقت كمي دارم.جدا از اينكه حاكم
دنبالمه من بايد شيشه عمر مايك رو بدست بيارم .احساس كردم كسي كنارم نشست.صداي نازك روبي توي گوشم
پيچيد:
ــ حالت بد شده؟
چشمامو روي هم فشار دادمو گفتم:
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ــروبي من بايد برم...من بايد هرچه زودتر برگردم.
دست روبي رو شونم نشست.روبي:
ــ ولي تا وقتي كه بابا اجازه نده نميتوني.متاسفم!
روي تخت دراز كشيدمو پوفي كشيدم .اين حاكم يهو از كجا پيداش شده بود؟به توماس نگاه كردم كه دراز كشيده بود و
به سقف زل زده بود .به روبي گفتم:
ــ روبي؟
روبي:
ــ بله؟
گفتم:
ــ چرا حاكمتون بده؟چرا اجازه نميده خارجي وارد شهر بشه؟
روبي:
ــ اون اولش بد نبود.حاكمي كه ما داشتيم يه حاكم مقتدر بود كه به رفاه مردمش اهميت ميداد.ولي با اومدن...
گفتم:
ــ اومدنه؟
روبي:
ــ ولي با اومدنه يه فرد خارجي و ورودش به قصر حاكم همه چي خراب شد.اون فرد جاسوس يكي از شهر هاي اطراف
بود كه به دستو حاكمش اومده بود تا دختر حاكم رو به قتل برسونه.اون پسر ادعاي عاشقي كرد و بعدش دختر حاكمو به
خودش عالقه مند كرد و درست توي شب عروسيشون دختر حاكم رو مسموم كرد.سمي كه باعث شده با اينكه چهار
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سال از اون اتفاق ميگذره ولي دختر حاكم هنوز هم بدون هيچ حركتي رو تخت بخوابه و تا به حال هم بيدار نشه.براي
همين حاكم اينكارو كرد و اين فرمان رو صادر كرد.
گفتم:
ــ منكه دخترم چه خطري دارم؟
شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ فرقي نميكنه.
پوفي كشيدم.يهو يه فكري به ذهنم رسيد.گفتم:
ــ روبي...چطور تا حاال دختر حاكم درمان نشده؟
بجاي روبي توماس گفت:
ــ اون سم اونقدر قوي بود كه هيچ طبيبي نتونست و نميتونه پادزهرش رو بدست بياره...فقط يه راه داره!!
گفتم:
ــ چه راهي؟
خيره شد توي چشمامو گفت:
ــ پسر اتش!
چشمام گرد شد.پسر اتش كي بود؟انگار سوالمو از چشمام خوند كه ادامه داد:
ــ جوشانده گل اتش ميتونه دختر حاكم رو خوب كنه..كه پيش پسر اتشه.
گفتم:
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ــخب پس چرا..
حرفمو قطع كردو گفت:
ــ پسر اتش توي اتشفشان زندگي ميكنه.كسي نميدونه كجا! به خاطر خطر زياد اتشفشان تا حاال خيلي ها مردن و
نتونستن پسر اتش رو پيدا كنن.همشون يا پرت شدن پايين و مردن يا مذاب اونارو سوزونده.
رفتم توي فكر.روبي:
ــ بابا بنظرت پسر اتش كجا زندگي ميكنه؟
توماس:
ــ نميدونم...
گفتم:
ــ حتي نشونه اي چيزي نداره؟
توماس:
ــ من يبار از كنار اون اتشفشان رد شدم.از روي كنجكاوي رفتم به طرف دهنش كه چشمم خورد به يه تابلو.روش يه
نوشته بود.
روبي:
ــ واقعا؟ چه نوشته اي؟
توماس زل زد به زمين و گفت:
ــ هيچي ازش سردر نياوردم .يه جمله عجيب بود.ساده ولي عجيب.جمله اين بود ،وارد قلب سرخ و نابودكننده اين كوه
شو.
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يه تاي ابرومو دادم باال.قلب؟مگه كوهم قلب داره؟يا اينكه منظورش از قلب يه چيز ديگست؟شونه اي باال انداختمو گفتم:
ــ بهتره بيخيال شيم.منكه سردر نياوردم.
توماس سرشو تكون دادو گفت:
ــ منم همينطور.
دوباره سكوت!! هر كدوم به يه نقطه اي خيره شديم.همه تو فكر بوديم ولي من داشتم به اون جمله فكر ميكردم...يعني
چي وارد شو؟ اون قلب كجاست؟اونقدر فكر كردم كه سرم درد گرفت.خميازه اي كشيدم و روي تخت نشستم.از جام
بلند شدمو خواستم برم بيرون كه توماس گفت:
ــكجا ميري؟
پوفي كشيدمو گفتم:
ــهواخوري!
يه تاي ابروشو باال انداخت و گفت:
ــ روبي باهاش برو.
كوبنده نگاش كردمو گفتم:
ــ كسي باهام نمياد.اگه ميخواستم فرار كنم وسايلمو هم ميبردم.
وبعد بدون توجه بهشون در كلبه رو باز كردمو از اتاق حارج شدم.بادي كه به صورتم ميخورد حالمو جا آورد.چشمامو
بستمو نفس عميقي كشيدم.عين كسي بودم كه يه هفته توي بيمارستاان بستري بوده ورنگ بيرون رو هم نديده!! روي
چمنا قدم برداشتم.زل زدم به اسمون.ابري بود و آماده باريدن.لبخندي رو لبم اومد.نگاهمو به زمين اوردمو به اطرافم نگاه
كردم.
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جاي خاصي نبود ولي دلنشين بود.يه جايي پر از جمن هاي سبز و درختاي زيبا.هيچ خونه اي اين اطراف نبود واين لذت
بيشتر بهم ميداد.دستامو از هم باز كردمو بادو توي آغوشم كشيدم.نفس عميقي كشيدمو هواي پاك و بدون دود رو داخل
ريه هام كردم.حاظرم قسم بخورم اينجا بهترين هواي دنيا رو داره!
رو زمين دراز كشيدم..يادمه آرزوم بود توي جنگل يا دشت يه كلبه چوبي داشته باشم..بعد بارون بياد و من توي كاسه اي
چوبي سوپ جو بخورم...وبعدشم قهوه! چقدر كيف ميداد!
صورتم به خنده باز شد .دلم براي گلوريا تنگ شده بود.دستمو گذاشتم روي گردنبند گه به جاش لباسمو لمس كردم.اهي
كشيدم...يادم رفته بود گردنبند رو ازم گرفته بودن.بلند شدمو به طرف كلبه حركت كردم.درو باز كردمو داخل شدم كه
چشمم افتاد به روبي و توماس كه داشتن ميخنديدن.وقتي ديدنم مات شدن.درو بستم.دوباره بيحالي برگشته بود.اه
لعنتي .نميدونم توماس چي توي چهرم ديد كه سريع اومد طرفمو دستشو دور شونم حلقه كردو نگران گفت:
ــ حالت خوبه؟
متعجب بهش نگاه كردم.اون از كجا فهميد بيحالم؟دستشو گذاشت روي پيشونيم و با اخم گفت:
ــ صورتت خيلي قرمز شده.عين سيب.تبم كه داري!
بعدسرزنشگرانه نگاهم كرد.پس به خاطر سرخي صورتم بود كه نگرانم شد.با بيحالي زمزمه كردم:
ــچيزي نيست...
ديدم كه سرخ شد.اونم عين من تب كرده بود؟ يهو فوران كردو دادش پرده گوشمو پاره كرد:
ــ دختره كل شق!!! اگه تبت چند درجه بيشتر از اين باال بره ميميري! ميفهمي؟ميميري!
وبعد منو روي تخت خوابوند و تهديدگرانه گفت:
ــ تا فردا توي همين تخت هستيو از جات جم نميخوري!
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با چشما گرد شده زل زدم بهش.خواستم بلند شم كه نتونستم.لعنتي انگار بازم فلج شده بودم.لعنت بهت عنكبوت.ترجيح
دادم چيزي نگم چون اوضاع بدتر ميشد!! براي همين چيزي نگفتمو فقط سوپي رو كه توماس بهم دادو خوردم.بعد از
شام پشتمو بهشون كردم كه لرزش بدنمو نبينن.يعني با يه بيرون رفتن ساده اين بال سرم اومده بود؟من ديگه نميتونم
تحمل كنم.حاظر بودم مثل دختر حاكم بيخبر از همه جا باشم ولي اينطور فلج نباشم.صداي روبي رو شنيدم:
ــ آرتيميس چيزي ميخواي؟
كافي بود بگم اره كه دندونام بهم بخوره.يهو درجه تنم باال رفت.اونقدر كه فكر كردم توي همون اتشفشان هستم.
روبي:
ــ آرتيميس؟
چيزي گفتم.چشمام خمار شده بود.اين وسط خواب چي ميگفت؟روبي تكونم داد....يهو جيغ كشيد:
ــ بابا ...بابا....آرتيميس داغه!!! داره ميسوزه!
صداي قدم هاي تند توماس رو شنيدم.من به اين دونفر مديونم.توماس برم گردوند.روبي وقتي چهرمو ديد جيغي كشيدو
عقب رفت.توماس هم بهت زده بهم نگاه كرد و گفت:
ــ خداي من.
بعد داد زد:
ــروبي برو وسايل رو بيار!
روبي بهت زده گفت:
ــ بابا ميخواي چيكار كني؟
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توماس كالفه نگران بهم نگاه كردو گفت:
ــ فقط يه راه براي خارج كردن اين زهر داريم.روبي زود باش برو وگرنه ممكنه بميره.
لرز تنم بيشتر شد.اونقدر كه بدنم ناخوداگاه باال و پايين ميپريد.دندونام بهم ميخورد.بيحال بودم بيحال تر شده
بودم...چمشمام هر لحظه روي هم داشت ميرفت...درد وحشتناكي رو حس ميكردم..ميتونستم مرگ رو ببينم كه داشت
برام دست تكون ميداد!! توماس دستمو گرفت و گفت:
ــ آروم باش..
با بدبختي گفتم:
ــ دارم ميسوزم...
واقعاً هم همين بود..در حال سوختن توي اتيشي نامرئي بودم كه سوفي با جعبه اي اومد.ديدم تار شده بود و فقط تونستم
صداي توماس رو بشنوم:
ــ آرتيميس...قوي باش خب؟ممكنه يكم درد داشته باشه!
صداي گريه روبي روهم ميشنيدم..زمزمه كردم:
ــ ميخواي چيكار كني؟
توماس:
ــبايد زهرو از بدنت خارج كنم...بايد اين چاقوي مخصوص رو داغ كنم و روي محل زهر بزارم تا زهر خارج شه.
چشمام كه تا به اون حال خمار بودن درشت شدن!!! چي؟؟يعني همون شكنجه؟گفتم:
ــنه..نه...
توماس:
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ــمتاسفم!!!
بدنم باال و پايين ميشد.يهو درد بدي توي كل بدنم پيچيد..جيغي كشيدم كه روبي پريد.توماس گفت:
ــ روبي بگيرش.
روبي اومد پيشمومنو گرفت.خودمو تكون دادم...عمراً بزارم اون اهن داغ رو توي پوستم فرو كنن!!با ترس به توماس نگاه
كردم كه چاقوي اهني رو گذاشته بود روي اتيش.نوك چاقو قرمز شد!!
آب دهن داغمو قورت دادم كه حاصلي جزء سوختن گلوم نداشت!با بدختي گفتم:
ــتوماس..
بدون توجه بهم چاقو رو به سمت بازوم آورد.لعنتي ميدونست زهره كجاست!!!!عالوه بر بازوم اون عنكبوت شكمم خراش
داده بود.واي نه...نـــــــــه!!!
گرماي اون چاقو روي حس ميكردم.خودمو بيشتر تكون دادم كه توماس گفت:
ــ ارتيميس آروم باش..
داد زدم:
ــنميزارم .اونو توي بازوم فرو كني...
توماس به روبي اشاره كرد.روبي:
ــ آرتيميس؟
بهش نگاه كردمو خواستم بگم بله كه داغي وحشتناكي رو روي و پوستم حس كردم...از درد جيغ كشيدم..از تنم عرق
ميريخت...داغي خون رو حس ميكردم.به بازوم نگاه كردم.عالوه بر خون ماده سياه رنگي ازش بيرون ميومد.توماس:
ــ آفرين دختر خوب..
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وبعد دوباره چاقو رو داغ كرد.بعد گفت:
ــ روبي پيرهنشو بده باال.
چشمام درشت شد.نه نميزاستم شكممو هم بسوزونه!!!
روبي پيرهنمو باال داد كه چشمم افتاد به خراشي كه اون عنكبوت ايجاد كرده بود.با ترس به توماس نگاه كردمو گفتم:
ــاينكارو نكن!!
دستمو گرفت و گفت:
ــ زود تموم ميشه.
وبعداون اهن داغو نزديك بدنم كرد...نه نه...سعي كردم خوردمو بيشتر تكون بدم ولي روبي منو سفت گرفته بود..از
طرفي نيروم داشت تحليل ميرفت.اون اهن داغ فقط يه سانتي متر با پوستم فاصله داشت.فاصله پر شد.چشمام از دردو
وحشت درشت شد.اينبار چاقو رو بيشتر فشار داد كه فريادم كل كلبه رو لرزوند.ضربان قلبم كند شده بود...سرم به دروان
افتاده بود....تنم هر لحظه بيجون تر ميشد..از گوشه چشم مرگو ديدم كه داشت بهم ميخنديد...حاظرم قسم بخورم مرگ
بود..
نميدوم چي شد كه ديگه دردي رو حس نكردم...هر لحظه اطرافم بيشتر تاريك ميشد و دردم كمتر....تا اينكه بعد از چند
دقيقه توي تاريكي عميقي فرور رفتم و دردي رو حس نكردم...نميدونم مردم يا خوابيدم؟!
***
صدا ها نامفهموم بودن...انگار معلق بودم...بين زمين و هوا!! كمي هوشيار شدم..پس زنده بودم!! بازم مرگ بودكه ازم
شكست خورده بود!!سعي كردم پلكمو تكون بدم كه نشد!! بدنم بينهايت خسته بود.ناله اي كردم كه صداي يه نفرو از
دور شنيدم:
ــبهوش اومد!!
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شوكي كه بهم وارد شده بود كمي بهم نيرو داد.پلكام تكون خوردن ولي تصاوير تار بودن...فقط تونستم چهره يه مرد رو
تشخيص بدم.اون كي بود؟؟؟اصالً...اصالً توماس كجاست؟؟!صحنه هاي معالجه توماس رو يادم اومد.صورتم جمع شد!!
ولي عجيب بود كه دردي نداشتم و فقط كمي خسته بودم!!تونستم چشمامو باز كنم...به اطرافم نگاه كردم..احساس كردم
االنه كه مغزم بتركه!! دلم ميخواست داد بزنم :ايــــــــــنجا كجـــــاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هرچند ميتونستم از ديواراي ترك خورده و زمين نم دارش و زنجير هاي آويزون به ديوار حدس بزنم كه اينجا جاي نيست
جزء يك جا!! زندان!روي زمين نشستم.ردي از خون جلوم بود.به لباسم زل زدم.خيس شده بودو به بدنم چسبيده بود.
با چشمام دنبال نگهبان گشتم...ولي كسيرو نديدم..پس اون صداي كي بود؟؟صدا رو كنار گوشم شنيدم...صداي همون
مرد بود!!
ــ دنبال من ميگردي؟
اين صدا!!! صدايي فوق العاده آشنا!صدايي كه وقتي توي قصر ملكه بودم همراهم بود!! سريع برگشتم كه كسي رو
نديدم!!
گفتم:
ــ اينجا كه كسي نيست؟
صدا:
ــ بهتر نگاه كن!
برگشتم سرجام و زل زدم روبهروم و گفتم:
ــ االن روبه رومي؟؟
صدا:
ــ درسته!
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اب دهنمو قورت دادم! اين چه بازي مسخره ايه؟همينطور زل زده بودم جلو.كالفه گفتم:
ــميشه مرئي شي؟
صدا:
ــ چشماي تو ميتونه مرئي كنه....
چشمامو تنگ كردمو گفتم:
ــ منظورت چيه؟
خندش توي فضاي بسته سلول پيچيد...صدا:
ــ زاده تاريكي...تويي نه؟اگه تويي پس ميتوني...از چشمات و تاريكي درونت بخواه!
چشمام درشت شد.اين صدا چي ميگفت؟پس منو ميشناخت! نفس عميقي كشيدم و به حرفش گوش دادم.چشمامو
بستم و تمركز كردم...اگه من زاده تاريكيم و تاريكيم در اختيار منه پس ميتونم صاحب اين صدا رو ببينم!اره ميتونم!!
چشمام يهو سوختن ولي بعد به حالت عادي برگشتن.چشمامو باز كردم كه چشمم افتاد به مردي كه با لبخند مرموزي
بهم خيره شده بود!! مرد:
ــ افرين آرتيميس جكسون!
گفتم:
ــ كي هستي؟
مرد:
ــ رابين.
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زمزمه كردمو گفتم:
ــ رابين....چي ميخواي؟
شونه اي باال انداخت و گفت:
ــ هيچي...
گفتم:
ــ پس چرا اينجايي؟
رابين:
ــ چون زاده تاريكي هستي.
گفتم:
ــ وتو چي هستي؟؟
با اون چشماي خاكستريش نگام كردو گفت:
ــ ميخواي بدوني؟
گفتم:
ــ اره.
رابين:
ــ اريسا.
متعجب گفتم:
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ــ چي؟
رابين:
ــ اريسا نميدوني يعني چي؟
وبعد ادامه داد:
ــالبته هم نبايد بدوني..
گفتم:
ــ ميگي چي هستي؟؟؟؟
لبخندي زدو گفت:
ــ من يك اريسام!! اريساها كساني هستند كه نامرئي زندگي ميكنن و والبته در كنار فرمانرواي سرزمين مخفي!
اخمي كردمو گفتم:
ــ سرزمين مخفي؟
رابين:
ــ همون سرزميني كه هيشكي ازش خبر نداره!! حتي كتاب اسرار.
گفتم:
ــ اها يادم اومد...اتريس بهم گفته بود!!يعني تو اونجا زندگي ميكني؟
بهم نگاه كردو گفت:
ــ زندگي ميكردم!
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اهاني گفتمو خيره به بيرون شدم!يهو گفتم:
ــ تو ميدوني چه باليي سر توماس اومده؟
از گوشه چشك نگام كردو گفت:
ــ قراره فردا اعدام بشه.
چشمام نزديك بود از حدقه بزنه بيرون.از جام بلند شدمو گفتم:
ــ چي؟
از جاش بلند شدو بدون توجه به من گفت:
ــ من ديگه بايد برم.درضمن! فردا توهم همراه توماس اعدام ميشي.
وبعد رفت!!من موندم داخل سلول و دو شوكي كه بهم وارد شده بود.ميله هاي اهني زندان رو گرفتمو فرياد زدم:
ــ هــــي! كسي نيست؟؟
صداي جزء صداي خودم به گوشم نرسيد!لگدي به ميله ها زدمو گفتم:
ــ لعنتي!
كالفه شروع به قدم زدن كردم...دستمو داخل موهام فرو كردمو كشيدمشون.هوففف!حاال بايد چيكار كنم؟توماس داره به
خاطر من اعدام ميشه و من اينجا عين يه ادم بي مصرف دارم راه ميرم!! نفس داغمو فوت كردم.روي زمين
نشستم.دستمو روي بازوم گذاشتم!! درد نميومد!به بازوم نگاه كردم.ردي سياه رنگ روي محل زخم مونده بود.سرمو
انداختم پايين كه صداي يه نفرو شنيدم:
ــ هي تو دادو بيداد راه انداختي؟!
سرمو باال اوردم كه چشمم به يه سرباز افتاد.از جام بلند شدمو گفتم:
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ــ اره من بودم!
سرباز با لحن كشداري گفت:
ــ چي ميخواي؟
اخمي كردمو گفتم:
ــ ميخوام پادشاهتون رو ببينم!
يكم نگام كرد و بعد زد زير خنده.اونقدر كه اشكش در اومد.دستمو مشت كردم.دستمو از ميله هاي زندان رد كردمو با يه
حركت يقشو گرفتمو كشيدم و صورتشو محكم زدم به ميله.خون از سرش بيرون زد.بيهوش شده بود.برام مهم نبود زنده
هستش يا مرده! اون دستمو هم بيرون بردمو مشغول گشتن لباسش شدم.دستم با شئ اهني و سردي برخورد
كرد.لبخندي روي لبم اومد! خودشه!
كليد و گرفتمو قفل درو باز كردم.سربازو توي زندان انداختمو درو قفل كردم.به سرباز بيهوش نگاه كردمو گفتم:
ــ خوش بگذره!
وبعد حركت كردم.راهروي بزرگي روبه روم بود و كسي هم داخلش نبود! چه راحت زندانشون رو ول كردن! بر خالف
انتظارم هيچ كس زنداني نبود .كامالً راهرو خالي بود! با خيال راحت قدم برداشتم به در خروجي كه رسيدم آروم بازش
كردم.
با احتياط بيرون اومدمو پشت ستون قايم شدم.فقط چندتا سرباز بيرون بودن.داشتن باهم حرف ميزدن.بايد اتاق پادشاه
رو پيدا كنم!
به طرف سربازا حركت كردم.از يه ستون يه ستوني ديگه ميرفتم.پشت نزديك ترين ستون به سربازا قايم شدمو به
حرفاشون گوش دادم:
ــ هي شنيدي كه يه غريبه اومده؟
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سرباز كناريش:
ــ آره ديدمش .وقتي آوردنش بيهوش بوده.
همون سرباز سرشو تكون دادو گفت:
ــ اره! وسايلي هم همراهش بوده كه اونارو به انبار بردن.
اولين مقصدم معلوم شد!!! انبار!بايد وسايلمو بگيرم.سرباز ادامه داد:
ــ من ديگه بايد برم..بايد برم وسايل غريبه رو بگيرم.شايد سكه توش باشه!
از همديگه خدافظي كردن.شروع كردم به تعقيب كردن سربازي كه ميخواست بره به انبار.بعد از چند دقيقه تعقيب كردن
رسيديم به انبار .كمي بزرگ بود!به اطراف نگاه كردم.برام عجيب بود كه هيچ كس توي قصر نبود به جزء چندتا سرباز كه
اوناهم معلوم نيست كجان؟
از پشت درختي كه قايم شده بودم بيرون اومدمو به طرف سرباز رفتم.سايمو ديد.قبل از اينكه بخواد برگرده بيهوشش
كردم و كليدو گرفتمو در انبار رو باز كردم.تاريك بود و فقط نور مشعل بودكه فضا رو روشن ميكرد.داخل رفتمو دنبال كوله
پشتيمو و شمشيرم گشتم .برقي رو حس كردم.برگشتم كه چشمم به وسايلم و شمشيرم افتاد.سريع برشون داشتم،
شمشيرو به كمرم بستم و كوله رو هم روي دوشم گذاشتمو سرباز بيهوش شده رو به داخل انبار اوردمو در بستم و خارج
شدم.نفس عميقي كشيدمو زمزمه كردم:
ــ اميدوارم موفق بشم!!
وبعد به راه افتادم.دزدكي اينطرف و اونطرف ميرفتم به دنبال سرباز! باورم نميشد يه روزي بايد تو يه قصر دنبال سرباز
باشم نه اونا دنبال من!
يهو چشمم افتاد به پنج تا سرباز و پشتشون مردي بود كه با اقتدار قدم بر ميداشت.برق تاج طالييش مطمئنم كرد كه
اون كسي نيست جزء شاه! حدود ده تا سرباز ازش محافظت ميكردن.دنبالشون راه افتادم تا مقصدشون رو پيدا كنم.
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بعد از چند دقيقه تعقيب كردن رسيديم به يه مكان بزرگ! فكر كنم ورودي قصر بوده باشه.وارد قصر شديم.خوشبختانه
همه جا ستون بود و به راحتي ميشد پشتشون قايم شد.يه لحظه پادشاه ايستاد و گفت:
ــ ميتونيد بريد.
سربازا ازش جدا شدن و رفتن.هيچ كسي توي قصر نبود جزء من و شاه.همينكه ورودي بسته شد پادشاه روي تختش
نشست.به پرده هايي كه روشون تار عنكبوت بود نگاه كردم.فرش ها همشون خاكي بودن.انگار چند سال بوده كه اينجا
تميزي رو به خودش نديده!! اينجا ديگه چجور قصريه؟حتي مايك به اون بدي قصرش شيك و زيبا بود!! صداي پادشاه
توي سكوت قصر پيچيد و باعث خشك شدن بدن من شد:
ــ نميخواي بياي بيرون؟نكنه ميترسي؟
خشكم زد!يه لحظه احساس كردم روحم از بدنم جدا شده!! دوباره صداش مثل يه ناقوس توي گوشم پيچيد:
ــ پس ميترسي!
اب دهنمو قورت دادم.حاال كه كسي نبود براي چي بايد ميترسيدم؟از پشت ستون بيرون اومدم.همزمان نگاهم قفل شد
توي چشماي مقتدر و محكم شاه روبه روم! توي چند متريش ايستادم.ااز جاش بلند شدو گفت:
ــ كي هستي؟
خيلي راحت گفتم:
ــ همون كسي كه بهش ميگيد جاسوس!...يا غريبه!
به وضوح ديدم كه نگاهش رنگ خشم گرفت.توي چشماي كينه بيداد ميكرد!! اومد جلوم ايستادو گفت:
ــ به چه جرئتي با من اينطوري حرف ميزني؟
نگاه تيزمو بهش دوختمو گفتم:
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ــ من با همه اينطور حرف ميزنم.
اخمي كردو قدمي عقب رفت.چه خوب تونست خودشو كنترل كنه! دوباره روي تختش نشست و گفت:
ــ براي چي اينجايي؟
گفتم:
ــ براي دخترتون!
اخمش غليض تر شد.گفت:
ــ چه ربطي به دختر من داره؟
نفس عميقي كشيدمو گفتم:
ــ شنيدم دخترتون بيماره....و حدود چند سال هستش كه بيهوشه و بيدار نشده!
مشت شدن دستشو ديدم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ من براي نجات دخترتون اينجام!
چشماشو تنگ كرد.انتظار داشتم بزنه زيرحخنده ولي همونطور تيزو برنده نگام كرد.گفت:
ــ اسمت چيه؟
گفتم:
ــ آرتيميس جكسون.
نميدونم چرا ولي اسم كاملمو گفتم!! از جاش بلند شد.از تمام حركاتش اقتدار ميريخت.فكر كنم شايسته ترين فرد براي
پادشاهي همين مرد باشه! دوباره اومد جلوم ايستاد و نگاه نافذشو بهم دوخت و گفت:
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ــ از كجا بايد باور كنم؟
نفسمو بيرون دادمو گفتم:
ــ اون مرد.توماس.
پوزخندي زدو گفت:
ــ خب؟
گفتم:
ــ من دخترتون رو نجات ميدم و شما هم اون مرد رو آزاد كنين!
وبعد گفتم:
ــاونم دختر داره!
ديدم كه لحظه اي مردمك چشمش لرزيد.نقطه ضعفشو در نظر گرفته بودم.از خودم بدم اومد ولي مجبور بودم!براي
نجات توماس و كشتن مايك.مجبور بودم! با لحن محكمي گفت:
ــ اين مقبول نيست! ممكنه فرار كني!
چشمامو بستمو نفس عميقي كشيدم.چشمامو باز كردمو گفتم:
ــ هرچي شما بگين من همون كار رو انجام ميدم.
يه تاي ابروشو باال انداخت و گفت:
ــ دنبالم بيا.
به دنبالش راه افتادم.
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داخل راهرويي تاريك شديم.پادشاه روبه روي دري ايستاد.درو باز كردو داخل شد.منم پشت سرش داخل شدم.به اتاقي
كه توش بوديم نگاه كردم.برخالف جاهاي ديگه تميزو زيبا بود.والبته كمي بيروح!! پادشاه وسط اتاق ايستادو گفت:
ــ امتحاني رو برات در نظر گرفتم كه اگه از پسش بر بياي بهت اعتماد ميكنم.
سرمو تكون دادم و گفتم:
ــ قبوله.
نگاهم كردو گفت:
ــ شايد خيلي سخت باشه!!
نفس عميقي كشيدم.من به خودم اعتماد داشتم.با تحكم گفتم:
ــ فرقي نداره.
احساس كردم گوشه چشماش چين خورد.شايد من اشتباه ديدم.شاه:
ــ بيا جلو.
به حرفش گوش دادمو جلو رفتم.شاه:
ــ سرتو جلو بيار.
سرمو جلو بردم كه پادشاه دستشو روي سرم گذاشت و گفت:
ــ تا چند ثانيه ديگه تو با افراد منفور زندگيت بايد بجنگي.و...بايد جون يك نفرو نجات بدي.
چشمامو بستم.درد عميقي توي سرم پيچيده بود.خواستم سرمو آزاد كنم كه نشد.گفتم:
ــداري چيكار ميكني؟
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چيزي نگفت.احساس كردم دست پادشاه روي سرم نيست.درد سرمم قطع شده بود!سرمو باال آوردم كه خودمو توي
سياهي مطلقي ديدم.قدمي از بهت عقب رفتم .همون جايي بود كه من مارتا رو ميديدم! در كمترين ثانيه خودمو توي يه
دشت عجيب غريب ديدم.گيج شده بودم!!قدمي عقب رفتم كه صداي جيغ يه دخترو شنيدم!! سرمو به طرف صدا
برگردوندم كه چشمم افتاد به يه دختر كه چندتا شيطان دورش كرده بودن.به خودم اومدمو به طرفشون دويدم.ناخوداگاه
دستم به طرف پشتم رفت و شمشيرمو بيرون كشيدم و فرياد زدم:
ــ هي لعنتيا!!
شياطين به طرفم برگشتن .بهم حمله كردن.به طرفشون دويدم.از شعله هاي اتيشي كه به طرفم پرتاب ميشد جاخالي
دادمو شمشيرو توي بدنشو فرو كردم .ياد مرگ الكس افتادم.نفرت هم به حسام اضافه شد.با قدرت ميجنگيدم و
نابودشون ميكردم .بعد اينكه نابودشون كردم به طرف دختر كه هنوز روي زمين افتاده بود رفتم .موهاي عجيب و سفيدش
روي صورتش ريخته شده بود.دستمو به طرف گرفتمو گفتم:
ــ زود باش بلند شو.
دستمو گرفت و از جاش بلند.چشمم به چهره دلنشينش افتاد.صورتي گرد و چشماي سياه.لبخندي زدو گفت:
ــخيلي ممنونم..اگه نبودي من ميمردم!!
صداي نازك ديگه اي رو از پشت سرم شنيدم:
ــزياد هم مطمئن نباش دختر جون!!
دستم مشت شد.سريع برگشتمو زل زدم به دختر منفور زندگيم.با خشم گفتم:
ــ هه!! تويي نفرت انگيز؟
لبخندي زدو گفت:
ــ قبالً كه دوست داشتني بودم؟
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پوزخندي زدمو گفتم:
ــخودت ميگي قبالً!!
خنده اي كردو گفت:
ــ بهتره اون دخترو بدي به من!
به چهره دختر معصوم پشت سرم نگاه كردمو گفتم:
ــ حتي فكرشم نكن!
اخماشو توي هم كشيدو گفت:
ــ خودت خواستي!!
وبعد با لبخندي شيطاني گفت:
ــآدرينا!
دندونامو روي هم فشار دادم.لعنتي! ادرينا با اون چهره سردش و چشماي يخ زدش از پشت شيطان روبه روم بيرون اومد
و جلوم قرار گرفت.پوزخندي زدو گفت:
ــ سالم ارتيميس!
شمشيرمو به طرفش گرفتمو گفتم:
ــشده باشه جونمم ميدم ولي نميزارم دستتون به اين دختر برسه!
آدرينا:
ــ خواهيم ديد!
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وبه طرفم حمله كرد.مثل هميشه بدون عقل به طرف حمله ميكرد! ضربات شمشيرشو دفع كردم و تو يه حركت شمشيرو
توي قلبش فرو كردم.ديگه نقاط ضعفش دستم اومده بود.همين لحظه صداي جيغ دختر رو شنيدم:
ــ ارتيــميس!
سريع برگشتم .شياطين داشتن دخترو ميبردن.قبل از اينكه پرواز كنن دويدم طرفشون و تك تكشون رو نابود
كردم.نفس نغس زنان دست دخترو گرفتمو گفتم:
ــ اسمت چيه؟
با لحن ترسيده اي گفت:
ــ سلنا!
آه سلنا! لبخندي زدمو گفتم:
ــ خب سلنا پشت سر من باش و از جات جم نخور باشه؟؟
سرشو تند تند تكون داد.خواستم برگردم كه سرجام خشكم زد!!! صداي قار قار كالغي رو شنيدم.صدا مثل يه ناقوس
مرگ توي گوشم ميپيچيد....دستمو روي گوشم گذاشتم...اون شيطان داشت ميومد!روبه روم كالغي رو ديدم كه چشماش
دورنگ بود!قرمز و سياه!! دستمو از گوشم برداشتم .تمام وجودم پر شد از نفرت و خشم .به طرفش حجوم بردم كه
صداي داد سلنا رو شنيدم:
ــ نــــه!
وبعدش صداي قهقهه سوزان! سوازن با خنجري باال رفته كه قصد فرود اومدن روي قلب سلنا رو داشت درست روبه روي
سلنا ايستاده بود! زنگ خطر توي گوشم به صدا در اومد.دويدم به طرفشون.فاصله سلنا و سوزان رو پر كردم.
جيغ ترسيده سلنا رو شنيدم:
ــ خداي من ارتيميس!
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دستمو روي قلبم گذاشتم.خوني كه ازش بيرون ميومد رو ديدم.به روبه روم نگاه كردم.سوزان رو نديدم!! ديگه جيغ سلنا
رو نشنيدم.تصوير تغيير كرد.دوباره سياهي...روي زمين زانو زدم.سعي كردم با شمشير خودمو نگه دارم.سرمو به دسته
شمشير تكيه دادم.خنجرو با يه حركت از قلبم بيرون كشيدم.خون بيشتري بيرون زد.ضربان قلبم هر لحظه كندتر
ميشد...ولي من پشيمون نبودم.حداقل اينبار تونستم سلنا رو نجات بدم.دختري كه چهره دلنشيني داشت.لبخند بيجوني
زدمو به سياهي نگاه كردم....حس كردم ضربان قلبم از حركت ايستاد و ديگه نطپيد! همزمان چشمام روي هم رفت و من
به اغوش تاريكي رفتم...
***
لرزش پلكام رو حس كردم.چشمامو باز كردم.كمي تار ميديدم.خواستم نفس عميقي بكشم كه قلبم تير كشيد.دستمو
روي قلبم گذاشتمو چشمامو بستم...صحنه هارو ديدم.چشمامو باز كردم.االن بايد مرده باشم!! پس چطوري توي اين
اتاق نيمه تميز هستم؟؟
سعي كردم بلند شم.روي تخت نشستم و نفس عميقي كشيدم.درد قلب از بين رفت.يهو در باز شد.شاه بود!! با بهت
گفت:
ــبهوش اومدي؟
وبعد اومد جلو.صاف نشستم و با صداي پاييني گفتم:
ــ چي شد؟
به چشمام نگاه كرد و گفت:
ــ نزديك بود بميري!
پوزخندي زدم.ديگه مالقات كردن مرگ برام عادي شده بود.فقط نميدونم كي منو با خودش ميبره؟پوفي كشيدمو گفتم:
ــخب؟
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گفت:
ــ بهت اعتماد ميكنم! تو توي ازمون موفق شدي!!
لبخندي روي لبم شكل گرفت.شاه ادامه داد:
ــ اون دختر...تو تونستي با فدا كردن خودت ازش محافظت كني.
وبعد به طرف پنجره قدم برداشت و گفت:
ــ درموردت زود قضاوت كردم!
برگشت طرفمو گفت:
ــ متاسفم!!!
حتي حاظر نبود عظرخواهي كنه!نگاهمو ازش گرفتمو گفتم:
ــ مهم نيست..
از جام بلند شدم.شاه:
ــ هنوز كامالً خوب نشدي.
گفتم:
ــ من از اين بدتراشم ديدم.اين چندمين باريه كه مرگ و شكست ميدم.
اضافه كردم:
ــ سخت جون تر اين حرفام!
بازم گوشه چشمش چين خورد.گفتم:
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ــ ميخام دخترتون رو ببينم.
شاه:
ــ براي چي؟
گفتم:
ــ بايد بدونم قراره كي رو نجات بدم!!
سرشو تكون دادو گفت:
ــدنبالم بيا.
پشت سرش راه افتادم.كمي ضعف داشتم ولي چندان مهم نبود!!!بعد از رد كردن چندتا در به يه در سفيد رنگ
رسيديم.درو باز كردو گفت:
ــاينجا اتاق دخترمه.
وبعد خودش اول داخل شد.پشت سرش داخل شدم.اتاقي كامالً سفيد.انگار نور از خودش توليد ميكرد.نگاهم كشيده شد
به دختري كه رو تخت خوابيده بود.سرجام خشكم زد!!!اون...اون دختر!شاه كه تعجبمو ديد گفت:
ــتعجب نكن! اين دختر من..دختر زيباي من سلناست!!
قدمي جلو رفتم.موهاي سفيدش صورتشو پوشونده بود.چشماي سياه زيباش بسته شده بود.به شاه نگاه كردم كه خيره به
دخترش شده بود.نميدونم درست ديدم يا نه ولي احساس كردم چشماش از اشك شفاف شد .گفتم:
ــ كي بايد برم؟
پادشاه:
ــ منظورت رفتن پيش پسر اتشه؟
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سرمو تكون دادمو گفتم:
ــمن گل اتش رو براتون ميارم.شماهم توماس رو ازاد كنيد.
نگاهم كردو گفت:
ــ قبوله.فردا حركت كن! امروز رو استراحت كن تا بدنت اماده شه.
سرمو تكون دادمو گفتم:
ـــ اتاقم همون جاي قبليه؟
پادشاه:
ــاره.
گفتم:
ــوسايلم كجان؟
پادشاه:
ــ داخل كمدت.
سرمو تكون دادمو خواستم خارج بشم كه گفت:
ــ آرتيميس..
برگشتمو گفتم:
ــ بله؟
بهم نگاه كردو با چشماي پر حرفش گفت:
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ــ بهت يه تشكر بدهكارم...ازت ممنونم!!حتي اگه موفق نشي.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ احتياجي به تشكر نيست...فقط اگه موفق شدم مراقب دخترتون باشين كه اتفاقي براش نيوفته....خداحافظ!
درو بستمو به طرف اتاقم حركت كردم.نفس عميقي كشيدم.
داخل اتاق شدم و روي تخت دراز كشيدم.چشمامو بستمو سعي كردم به ذهنم كمي ارامش هديه كنم.خسته شده بود! از
اينهمه مشكل...نميدونم چرا اين روزا احساس خستگي روح ميكنم! دلم ميخواد براي يه مدت طوالني بخوابم و بيدار شم
و پر از انرژي باشم.دلم زمينو ميخواد!زادگاهم!
***
نگاه اخرو انداختم.به اسمون نگاه كردم.ابري بود.لبخندي زدمو نگاهمو به صورت توماس دوختم.اومد جلومو گفت:
ــ ارتيميس مواظب خودت باش...اصالً نرو.
خنديدمو زدم به شونشو گفتم:
ــ نترس بابا من صدجونم!چيزيم نميشه.
اخمي كردو گفت:
ــبيمزه!
خنديدمو به طرف شاه رفتم.شاه مقتدر و مرموز.اومد جلومو گفت:
ــ بازم ازت ممنونم.اميدوارم موفق بشي!
گفتم:
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ــ منم.
برگشتم طرف دخترگريان روبه روم.روبي رو توي اغوشم گرفتمو زير گوشش گفتم:
ــگريه نكن ديگه...منكه نميرم بميرم!
زد به شونمو گفت:
ــديگه اينو نگو!
خنديدمو ولش كردم و عقب اومدم.به افراد روبه روم نگاه كردم.شاه،توماس ،روبي.لبخندي به همشون زدمو گفتم:
ــزود برميگردم!...خدانگهدار!
وبعد سوار اسب شدم.اولين سفر بدون مشكي بود.دلم مشكي رو ميخواست.ولي اين سفر يه روزه...شايدم دوروزه
بود.بعداً با مشكي جبران ميكنم.با پام به شكم اسب زدم كه حركت كرد.براي افراد پشت سرم دست تكون دادم.
به جلوم خيره شدم.وارد جاده باريكي شديم.دوساعت ديگه ظهر بود و ما بايد ميرسيديم به اتشفشان جاكو.
يكم به بدنم نرمش دادم.نميدونم چرا احساس خستگي ميكردم؟هركاري هم كه ميكردم از بين نميرفت .بعد از دوساعت
رسيديم.
به اتشفشان عظيم روبه روم خيره شدم.گرما رو ميشد از همينجا حس كرد!! كنار درختي پياده شدم.
نفس عميقي كشيدمو غذامو بيرون آوردم.اينبار واقعاً تنها بودم.خيره شدم به غذام و فكر كردم.افكارم عين يه كاغذ خط
خطي شده بود.بهم ريخته.ذهنمم خسته شده بود از اين تفكرات....دلش يه استراحت ميخواست واين خستگي به بدنمم
سرايت كرده بود.احساس خستگي عجيبي ميكردم .غذامو پايين گذاشتمو سرمو به درخت تكيه دادم.نفس عميقي
كشيدم.دلم گرفته بود! شايد تا حاال هركي جاي من بود كم مياورد...از اينهمه مشكل..از اين جنگي كه معلوم نيست چه
كسي پيروزشه...من...يا مايك؟سوزان؟ادرينا؟كي؟يك در برابر صد ها شيطان و پادشاهشون...بي انصافي نيست؟من تنها
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بايد اين راهو برم..مارتا بهم گفته بود توي اين سفر تنهام و هيشكي باهام نيست...حتي خودش هم ديگه نمياد
پيشم.واقعاً تنها شدم!!
چشمامو باز كردمو از جام بلند شدم.اسبو به درخت بستمو كولمو رو دوشم گذاشتم و به طرف كوه روبه روم حركت
كردم.راحت تر از كوه هاي ديگه بود.اينو ميشد از همينجا هم فهميد.
شروع كردم به باال رفتن.لعنتي...بر عكس پيشبينيم خيلي سخت بود!! يه لحظه پام ليز خورد كه با دستم شاخه اي خشك
شده رو گرفتمو باال رفتم...نفسام نامنظم بود و عرق هاي داغ از سرم تا نوك پام سر ميخوردن و وضعيتمو بدتر
ميكردن.دهنم خشك خشك بود!! هنوز يكم مونده بود .يه نفس عميق كشيدمو قدرتمو توي دستام ريختمو خودمو باال
كشيدم.پامو روي سنگي گذاشتمو باال رفتم.هوففف! بعد از هزار تا بدبختي تونستم به دهنه اتشفشان برسم!! به منبع
گرما.به مواد مذاب سرخ رنگ داخل كوه نگاه كردم.اب دهنمو قورت دادم! عين اب جوش قل قل ميكرد.
با چشمام دنبال تابلويي گشتم كه توماس ديده بود.شاه گفته بود راز اون متن راه ديدن پسر اتشه.كمي جلو تر رفتم كه
چشمم به تابلو چوبي افتاد.نيمه اش سوخته بود.ولي نوشته معلوم بود.جلو تر رفتمو نوشته رو زمزمه كردم،هموني بود كه
توماس گفت!
ــ وارد قلب سرخ و نابودكننده اين كوه شو.
دستمو داخل موهاي خيس از عرقم كشيدم كه حالم بهم خورد از چرب بودنشون.شروع كردم به راه رفتن...والبته فكر
كردن! منظورش چي بود؟قلب اين كوه چيه؟قلبش قرمزه؟به طرف مواد مذاب رفتم.نگاهمو بهشون دوختم.معلوم نيست
چند نفر توش مردن! فلزم اب ميشه توي اين مذاب!!
چشمام درشت شد!!! چيزي كه توي ذهنم بود باعث خشك شدن تنم شده بود! قدمي عقب رفتم.اگه..درست باشه
چي؟ولي از كجا معلوم شايدم غلط باشه!سرمو به اطراف تكون دادم.حتماً جواب همينه! به طرف كولم رفتم و روي دوشم
گذاشتمش.نفس عميقي كشيدمو به سمت دهنه رفتم.چند قدم عقب رفتم.چشمامو بستمو تمام ارادمو توي پاهام
ريختم.من ميتونم....ارتيميس تو ميتوني..از هيچي نترس دختر خب؟افرين.حاال...حاال برو...بروووو!!
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چشمامو باز كردم و با سرعت شروع كردم به دويدن! هر لحظه به دهنه نزديم تر ميشدم...نزديك و نزديك تر!!!!به دهنه
كه رسيدم پرش بلندي كردم و خودمو اماده ي فرو رفتن توي مواد مذاب كردم .چشمامو بستم و با تمام توانم جيغ
كشيدم!!!!
دستامو از هم باز كردم.گرما هر لحظه نرديك ترو بيشتر ميشد.اينبار مرگم حتمي بود!! امروز روز پايان زندگي آرتيميس
جكسونه!!! مطئنم!! لعنت به من كه خودم خودمو كشتم!! گرما غير قابل تحمل شده بود!!!تنها سه متر مونده بود!!!!
قلبم تند تند ميزد..خيلي زياد تند!!!حاال دو متر مونده بود! تمام بدنم نبض گرفته بود و ذهنم هشدار ميداد ولي بيفايده بود!
يه متر مونده بود! توي ذهنم با همه خدافظي كردمو براي شاه ابراز تاسف كه نتونستم دخترشو نجات بدم!!! پايان!!
همزمان با پر شدن يه متر باقي مونده عمر منم به پايان رسيد و تمام بدنم توي داغي غير قابل تحمل مذاب فرو
رفت!!.......
روي چيز خنكي بودم.سعي كردم چشمامو باز كنم.موفق شدم.روي زمين درزا كشيده بودم.از جام بلند شدمو به جايي كه
توش بودم نگاه كردم....من كجام؟؟چي شده؟؟يهو همه چيز يادم اومد...پريدنم داخل مذاب و...االن!!
لبخندي روي لبم اومد!معما رو حل كرده بودم!پس حدسم درست بود....قلب سرخ اين كوه مواد مذابش بود.
به اطراف نگاه كردم.كنار يه رود بودم...فرق اساسي كه اين رود با روداي ديگه داشت چيزي بود كه داخلش جريان
داشت!اب نبود! مذاب قرمزي بود كه به ارومي حركت ميكرد.يه رود از جنس مذاب!! به طرف رود رفتم.بايد پسر اتش رو
پيدا ميكردم.فرياد زدم:
ــكسي نيست؟؟پسر اتش؟
هيچ صدايي نيومد!!پوفي كشيدمو خواستم برم كه يهو مواد مذاب باال اومدنو به شكل يه مرد در اومدن!!همينطور با
چشماي درشت شده به اين صحنه زل زده بودم كه پسر مذابي روبه روم گفت:
ــ منو صدا زدي؟
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اب دهنمو قورت دادمو خيره توي چشماي قرمزش با رگه هاي نارنجيش گفتم:
ــ تو پسر اتشي؟
گفت:
ــخودم هستم!
جلو تر رفتمو گفتم:
ــ ازتون كمك ميخوام!!
پسر اتش:
ــ قبول ميكنم.كسي كه تونسته به اينجا بياد بايد باهوش و شجاع باشه!
گفتم:
ــخيلي ممنون!
وبعد با لحن مرموزي گفت:
ــ اسمت چيه؟
گفتم:
ــ آرتيميس جكسون.
گفت:
ــخب آرتيميس چي ميخواي؟
گفتم:
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ــ گل اتش.
سكوت كرد.بعد گفت:
ــبراي چي ميخوايش؟
ماجرا رو براش تعريف كردم.
پسر اتش گفت:
ــ از كجا مطئن باشم كه درست ميگي؟
چرا همه ازم مدرك ميخواستن؟؟پوفي كشيدمو گفتم:
ــ خودتون يه كاريش كنيد.
پسر اتش:
ــ دستتو بده!
متعجب گفتم:
ـ چي؟ ولي من ميسوزم!
پسر اتش:
ــ اگه هدفت خوب باشه نميسوزي.
سرمو تكون دادم.من به خودم وبه هدفم اطمينان داشتم! دستمو توي دست از جنش مذاب پسر اتش گذاشتم و با اينكه
ميدونستم هدف بدي ندارم خودمو براي سوختن اماده كردم ولي هيچي حس نكردم!بهت زده به اين صحنه نگاه ميكردم
كه پسر اتش دستشو كشيدو گفت:

Page 831

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان زاده تاریکی |  ldkhکاربر انجمن نگاه دانلود

ــ حاال مطئن شدم هدفت شوم نيست!!!
گفتم:
ــ منم اينو بهتون گفته بودم!
چشماي سرخشو بهم دوخت و گفت:
ــ مراقب چيزي كه بهت ميدم باش!
وبعد دستشو باال آورد كه مواد مذاب هم باال اومدن و به شكل يه ظرف حباب شكل دراومدن.كم كم مواد مذاب از بين
رفتن و من تونستم گل اتش رو كه داخل شيشه حبابي بود رو ببينم.گلي زيبا به رنگ قرمز و نارنجي!!حباب رو به طرفم
گرفت و گفت:
ــ با ارزشه!مواظبش باش!
سرمو تكون دادمو حباب رو ازش گرفتم و خيره شدم به گل زيباي درونش!درخشان بود.
پسر اتش:
ــ وقتشه بري.
گفتم:
ــ چطوري؟
پسر اتش:
ــ دستتو بده.
سرمو تكون دادمو اينبار دستمو با خيال راحت توي دست مذابيش گذاشتم.گرمايي به وجودم سرازير شد!داغ تر از
هرمذابي ولي چيزي كه متعجبم ميكرد اين بود كه اصالً اذيتم نميكرد...بلكه ارومم ميكرد و خستگي كه مدت ها توي تنم
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بود رو از بين ميبرد.گرما قطع شد.چشمامو باز كردم كه خودمو كنار دهنه اتشفشان ديدم.قدمي عقب اومدم!غافلگير
كننده بود!! حباب گل رو داخل كوله ام گذاشتم و كوله رو هم روي دوشم.بايد از كوه پايين ميرفتم.پوفي كشيدمو مشغول
پايين اومدن از كوه شدم.حدود يك ساعت بعد پايين كوه بودم.نفس عميقي كشيدم.
تنم عرق كرده بود!يادم باشه وقتي برگشتم قصر حمام كنم.به طرف اسب رفتمو طناب و از دور درخت بازش كردمو
سوارش شدم.به آسمون نگاه كردم.شب شده بود!ستاره هاي زيادي توي اسمون بودن.تصوير خيلي زيبايي بود!اين همه
ستاره رو فقط ميشد توي كوير يا جزيره ها ديد.لبخندي زدم و اسب و راه انداختم.
با به ياد آوردن چهره همه با ديدن گل اتش خوشحال شدم.مطئنن همه خوشحال ميشن..هم توماس..هم روبي..هم
پادشاه...حتي مردم!همه و همه خوشحال ميشن.لبخند عميقي زدم و به راه روبه روم نگاه كردم.اونقدر خوشحال بودم كه
متوجه گذر زمان نشدم!
به قصر روبه روم نگاه كردم.از اسب پياده شدمو به طرف دروازه بستش رفتم.نگهبان جلومو گرفت و گفت:
ــكي هستي؟
نشاني رو كه شاه بهم داده بود رو نشونش دادم كه سر خم كردو كنار رفت و بعد فرياد زد:
ــدروازه رو باز كنين!
و دروازه با صداي بلندي باز شد.داخل قصر شدم.اتاق شاه روبلد بودم!! ولي اول بايد ميرفتم به طرف ناقوس و به صدا
درمياوردمش.اينطوري شاه و توماس و روبي توي تاالر جمع ميشدن.
در و بار كردمو از پله هاي برج باال رفتم.برج بلندي بود و پله هاي زيادي داشت!باالخره به باالي برج رسيدم.ناقوس
درست باالي سرم بود! طناب كلفت رنگو كشيدم كه ناقوس به صدا در اومد...دينگ..دينگ...دينگ!!
گوشم درد گرفته بود!يادم رفته بود از همون پايين اينكارو كنم.طناب رو ول كردم و از پله ها سرازير شدم.به طرف تاالر
حركت كردم.
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بعد از چند دقيقه جلوي در تاالر بودم.درو باز كردم و داخل شدم.فقط چندتا مشعل روشن بود!!! چشمم كه به روبي و
پادشاه وتوماس افتادم لبخندي زدم.پادشاه سرش پاين بود و روبي هم سرش پايين بود و توماس در حال قدم زدن!
پس به خاطر ناقوس استرس داشتن!
گلومو صاف كردمو گفتم:
ــ سالم!
پاي روبي كه باهاش ضرب گرفته بود خشك شد و توماس هم مثل مجسمه سرجاش ايستاد!تنها شاه بود كه همونطور
مات مونده بود!همزمان سر هر سه شون باال اومد و نگاه بهت زدشون به من دوخته شد.گفتم:
ــاز اومدنم خوشحال نشدين؟
روبي به خودش اومد و جيغ كشان پريد بغلم.خنديدمو گفتم:
ــ اروم تر خفه شدم.
بوسيدمو رفت كنار.توماس نفر بعدي بود كه اومد جلوم.دستمو گرفت و گفت:
ــ خيلي خيلي خوشحالم كه برگشتي!خيلي!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ منم خوشحالم كه ميبينمت.
لبخندي زدو كنار رفت.نفر بعدي شاه بود!مثل هميشه مقتدرانه به طرفم قدم برداشت،ناخوداگاه تكون خوردم.در مقابل
همچين مردي بايد محكم بود مگه نه؟
روبه روم ايستادو گفت:
ــ اومدي.
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نگاهمو توي چشماش غرق كردمو گفتم:
ــ اومدم!
گفت:
ــ آورديش؟
چشماش مشتاق بود.البته كمي نا اميدم بود.لبخند گرمي زدم كه از سردي چشماش كم كنم و گفتم:
ــ بهتره جشني براي خوب شدن دخترتون تدارك بدين.
براي اولين بار لبخندشو ديدم.براي اول بار اشك و توي چشماش ديدم.وبراي اولين بار صداي مقتدرشو لرزون شنيدم:
ــ ممنونم....ممنوم آرتيميس!
بعد فرياد زد:
ــ ايان!!!برو به طبيب بگو بياد!!
سربازي كه داخل اومده بود بله قرباني گفت و رفت.شاه جلوم اومدو دستمو گرفت و گفت:
ــ ازت ممنونم....از اين به بعد من دوتا دختر دارم!! سلنا و ارتيميس!
قلبم لرزيد!پلكامم!دستمم!پاهامم!تمام بدنم براي لحظه اي لرزيد!اولين باري بود كه كسي بهم گفته بود دخترم!براي
اولين باري بود كه قرار شده بود من دختر كسي باشم و اون پدرم! لبخند لرزوني زدمو گفتم:
ــ ممنونم...ممنونم...
سرمو پايين انداختم كه گفت:
ــ فكر نميكردم كه غريبه اي دخترم بشه و جون سلنا رو نجات بده!!
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لبخندمو نديد.قلبم هيجان داشت.صورتم داغ بود.چه حس زيبايي بود!حس اينكه شايد يتيم نباشم!لبخندم وسيع تر
شد.كي فكرشو ميكرد اين شاه به ظاهر سرد و يخ...اينقدر مهربون باشه؟صداشو شنيدم:
ــ فردا جشني ميگيرم و به تمام مردم اعالم ميكنم كه سلنا خوب شده.
پلكامو روي هم فشار دادم.اشك بود كه ميخواست سد چشمامو بشكنه و بريزه.نفس عميقي كشيدمو سرمو باال آوردمو
گفتم:
ــ ممنون....
تنها چيزي بود كه ميتونستم بگم!!
***
طبيب:
ــ جوشانده رو بده.
دستيار طبيب جوشانده رو بهش داد .به چهره رنگ پريده شاه نگاه كردم.شاه كه نه آرتور.اسمش ارتوره!شاه آرتور!
چشماش لبريز از نگراني بودن!!طبيب جوشنده رو به سلنا داد.روبه ارتور گفت:
ــ بايد تا چند دقيقه ديگه بهشو بيان.
ارتور سري تكون دادو بادستش به طبيب اشاره كرد كه بره.طبيب تعظيمي كردو همراه با دستيارش بيرون رفت.بالفاصله
ارتور روي صندلي نشست.به اقتدارش حسوديم شد!نميخواست ترسش جلوي طبيب برمال بشه.افرين بر اين اقتدار!!
نزديك ارتور شدمو گفتم:
ــ نگران نباش!
چند روزي بود كه باهم خودموني شده بوديم.حاال سومين روزي بود كه من جوشونده رو آورده بودم!
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بهم نگاه كردو گفت:
ــميترسم بهوش نياد!
لبخندي زدمو گفتم:
ــ فكر ميكردم خوش بين تر از اينا باشي! اون جوشونده گل اتشه!
سرشو تكون دادو گفت:
ــ مي...
بقيه حرفشو نشنيدم!نگاهم مات مونده بود روي لباي سلنا!داشتن تكون ميخوردن ولي صداي ازش بيرون نميومد! صداي
ضعيفش رو شنيدم:
ــ بابا...
آرتور خشكش زد!ميتونستم دركش كنم!سريع پيش سلنا رفتو دستشو توي دستش گرفتو گفت:
ــ دخترم...
پلكاي سلنا تكون خوردن.نگاهم قفل شد توي سياهي عميق!!ولي اون نگاهش فقط به پدرش بود.لبخندي زدم.آروم به
طرف در حركت كردم.لبخند غمگيني زدم .نگاهمو به آرتور و سلنا انداختم كه توي اغوش هم بودن! چقدر خوبه وقتي
بهوش مياي پدرت پيشت باشه نه سربازا و طبيب و شاه!
اهي كشيدمو از اتاق خارج شدم.چي ميشد منم پدر واقعي داشتم؟درد بدي روي دلم سنگيني ميكرد.دوباره شده بودم
آرتيميس شيش ساله.هموني كه مدام گريه ميكرد.چشمام ميسوختن.عادت به گريه نداشتن...حقم داشتن! دستمو روي
قلبم گذاشتمو نفس عميقي كشيدم.همينكه سلنا بهوش اومده بود...آرتور شاد بود...برام كافي بود!!تونسته بودم جون يه
نفرو نجات بدم همينم كم چيزي نيست!
به طرف اتاقم حركت كردم.درو باز كردمو داخلش شدم.روي تخت دراز كشيدم.كشي به بدنم دادم.خستگي برگشته بود!
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شايد با خواب بتونم فراريش بدم...البته شايد! چشمامو بستم تا هم بخوابم و هم مانع شكستن اين سد چند ساله بشم!
مدتي طولي نكشيد كه توي سياهي هميشگي فرو رفتم...مثل يه باتالق منو ميكشيد داخل خودش....
***
توي بغل توماس فرو رفتم.توماس:
ــ دلم برات تنگ ميشه دختر.
از بغلش بيرون اومدمو بهش لبخندي زدم و گفتم:
ــ منم.
كنار رفت و اينبار روبي جاش و گرفتم.روبي رو توي اغوشم گرفتمو گفتم:
ــ نميخواي گريه كني؟
همينكه گفتم زد زير گريه.خنديدمو گفتم:
ــ خيلي گريه كردنو دوست داريا!
ازم جدا شد.خيره شدم توي چشماي نم دارش و گفتم:
ــ يه چيزي بگو.
با بغض گفت:
ــ هميشه به يادتم...ارتيميس!
لبخندي زدم.روبي هم رفتو اينبار دونفر جاشو گرفتن.آرتور و سلنا.به سلنا نگاه كردم.با اون دو الماس سياهش به من
خيره بود و لبخند ميزد.سلنا اومد جلو و دستامو گرفت و با لبخند گفت:
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ــ خيلي زود داري ميري.
گفتم:
ــ برعكس...خيلي دير شده.خيلي!
وبعد همو بغل كرديم.ازش جدا شدم و روبه روي نماد اقتدار ايستادم.لبخند شاهانه اي زده بودو نگامون ميكرد.با قدماي
محكم تر از هميشه اومد جلوم ايستاد.دستشو روي شونم گذاشت و گفت:
ــ نميدونم براي چي ميخواي بري....ولي اميدوارم موفق باشي.آرتيميس.
گوشام منتظر يه كلمه بودن.اگه اون كلمه رو ميگفت ديگه تموم بود.لبخندي زدو گفت:
ــمواظب خودت باش دخترم.
وبعد منو توي آغوش شاهانش گرفت.به سلنا حسوديم شد كه همچين پدري داره.دوباره اشك اومده بود.جلوشونو
گرفتم.اين سد نبايد بشكنه.نه حاال!
ازش جدا شدم و قدمي عقب رفتم.خوب همشونو بر انداز كردم.طوري كنار هم ايستاده بودن كه انگار توي تابلوي نقاشي
بودن.لبند كجي زدمو گفتم:
ــ خداحافظ.
وبعد پشت به همشون...به خاطره هام..به چند روزي كه بودم به طرف اسب سياهي رفتم كه شباهت عجيبي به مشكي
داشت.سوار اسب شدم.نفس عميقي كشيدمو افسار اسب و تكون دادم كه شيهه اي كشيدو شروع كرد به
دويدن..دستمو باال بردمو براي همشون دستي تكون دادم.زمزمه كردم:
ــدلم براتون تنگ ميشه.دعا كنين بتونم از مانع اخر رد بشم....
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وبعد چشمامو بستم.بايد از خاطره هاي جدا ميشدم.تمام خاطره هامو يه جا جمع كردو دكمه ديليت رو زدم.همشون محو
شدن.چشمامو باز كردم.حاال به جاي خاطره اميد بود و تالش.اره درسته..همينه!بايد بتونم از اين مانع اخر رد بشم.مانعي
كه باعث ميشه بتونم جون خيليا رو نجات بدم.بايد بتونم.بــــــــايد!
محكم تر افسار اسب و تكون دادم كه ايستاد.چشمام گرد شد.چي شد؟ چند بار ديگه هم تكون دادم ولي بازم ايستاده
بود.ازش پياده شدمو با خشم گفتم:
ــهي چرا ايستادي؟
با حركتي كه كرد خشكم زد!! با سمش روي خاك نوشت:
ــبا اسباي ديگه هم اينطوري رفتار ميكني؟
چشمام متحير بين اسب و نوشته مي گشت.چشمام يه جا ثابت موند.نه! به اسب سياه نگاه كردم.خودش بود!رفيق و
همراه خودم بود!پريدم و از گردن ش آويزون شدمو با ذوق گفتم:
ـــ مشكي!!
شيهه اي كشيد.اخ كه چقدر بهش احتياج داشتم.بوسش كردمو گفتم:
ــ دلم برات تنگ شده بود.
سرشو تكون داد.لبخندي زدم.اين يعني اونم دلش برام تنگ شده بود.گفتم:
ــچطوري اومدي اينجا؟
با سمش دوباره نوشت:
ــ هافمن.
لبخندي زدمو گفتم:
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ــ جادوگر مهربون.
وبعد گفتم:
ــبراي مرحله اخر اماده اي؟
شيهه قوي كشيدو سرشو تكون داد.چشمكي براش زدو گفتم:
ــ پس بزن بريم!
با اومدن مشكي انگار نيرو عجيب گرفته بودم.پوزه بند و ركاب رو ازش جدا كردم.اين اسب بايد وحشي باشه.اين اسب
ازاده!
شيهه بلندي كشيد.سوارش شدمو گفتم:
ــحاال درست شد!برو بريم.
روي پاهاش ايستاد و شيهه كشيد.گردنشو گرفتم تا نيفتم.همينكه روي زمين فرود اومد شروع كرد مثل باد دويدن.خيلي
زود وارد راه سرسبزي شديم كه باريك بود.به اسمون نگاه كردم.ظهر بود.هنوز مونده بود تا غروب .تا اون مكان يه
ساعت راه بود.البته با سرعتي كه مشكي داشت زودتر از اينا ميرسيديم.حدسم درست بود! طي چهل دقيقه رسيديم.مكان
زيبايي بود.همونطوري كه هافمن گفته بود! از مشكي پياده شدمو گفتم:
ــ مشكي...برو يه جاي امن دور از اينجا قايم شو.
مقاومت كرد ولي كاري كردم كه بره.از يه اسب سركش چه انتظاري ميره؟
شمشيرو محكم ترش كردم.هافمن گفته بود اين مانع خيلي خيلي خطرناكه.گفته بود مردي به نام دن كليد صندوقچه
گردنشه و دليل خطر داشتنش ،دوست بودنش با مايكه!
صداي گنشكي منو از جا پروند.اخه جنگل خيلي ساكت بود!!! قدمي جلو رفتمو وسط جنگل ايستادم .پرنده ها شروع به
خوندن كرده بودن .با لبخند به صداشون گوش ميدادم كه يهو همشون پرواز كردن.اخمامو توي هم كشيدم.خطر!
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دستمو بردم به طرف پشتم كه صداي دويدن يه حيوون رو شنيدم.داشت به اين سمت ميومد!!شمشيرو سريع بيرون
آوردمو تا خواستم بچرخم به طرف پشت حيوون درنده اي روم فرود اومد.با چنگاالش دستمو گرفت.تا به حال اينقدر
نزديك يه پلنگ سياه نبودم! صورتش توي دو سانتي متريم بودو نفساش به پوستم ميخورد.چشماي ترسناكش به من
زل زده بودن.يهو از روم بلند شدو به طرفي رفت.سر جام ايستادمو شمشيرو گرفتم ،خواستم بهش حمله كنم كه خشكم
زد! مثل يه درخت صاف سر جام ايستاده بودم.چشمام از كاسه بيرون زده بودن.پلنگ شروع كرد به تغيير...بعد از چد
ثانيه مردي قرمز پوشي جلوم بود.قدمي عقب رفتم.پشتش بهم بود.اما همينكه برگشت...
چشماي زردش مثل يه طعمه بهم زل زده بودن.برق طاليي چشممو زد.خداي من! مانع اخر...دن!خودمو جمع و جور
كردمو گارد گرفتم و مسخره ترين سوال رو پرسيدم:
ــ كي هستي؟
پوزخندي روي لبش شكل گرفت .اومد جلو گفت:
ــ چرا ميپرسي وقتي ميدوني؟
اب دهنمو قورت دادم.پس مدونست.اخمامو توي هم كشيدم جوابي بهش ندادم.نگاهم به كليد كشيده شد.شك نداشتم
كليد همون صندوقه.
دستشو روي كليد گذاشت و گفت:
ــدنبال ايني؟
تيز بهش نگاه كردمو گفتم:
ــ ازت ميگرمش.
پوزخندي ديگه زدو گفت:
ــ اين دهمين باريه كه اينو ميشنوم.
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گفتم:
ــپس كساي ديگه ايم اينجا بودن!
گفت:
ــ درست حدس زدي.
گفتم:
ــ نميخواي حمله كني مانع اخر دن؟
اخماشو توي هم كشيد و گفت:
ــ باورم نميشه تو اومدي تا مايك و نابود كني.
گفتم:
ــ باورت بشه چون من خيليا رو نابود كردم.از بانوي مست بگير تا تو كه االن نابود ميشي.
احساس كردم خشكش زد.يهو اومد جلو گفت:
ــبانوي مست؟
يه تاي ابرومو دادم باال و گفتم:
ــ آره.
حس كردم مردمكش لرزيد.يهو خشم جاشو گرفت.وتنفر!اونقدر كه احساس كردم االنه منفجر شه.با عصبانيت گفت:
ــ تو...پس كار تو بود!
گفتم:
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ــ كه چي؟
با فرياد گفت:
ــنابودت ميكنم ....قسم ميخورم!!!
وبعد يهو دستاشو به طرفم گرفت كه ازشون تير بيرون زد.خودمو تكون دادمو جا خالي دادم.شروع كرد به چرخيدن
دورش.
اگه يكي از اين تيرا كه صد در صد سمي هم بودن بهم ميخوردن حتماً ميمردم.بالخره دست برداشت.يهو يه دستشو به
طرفم گرفته اون يكي رو به باال.ناگهان رعدي به طرفم اومد.به پاهام دستور فرار دادم.لعنتي خيلي خطرناكه.
درختي كه پشت سرم بود از وسط نصف شدو روي زمين افتاد.نفس راحتي كشيدم.با چشمام دنبال دن گشتم.نبود.يهو
يكي دستامو از پشت
گرفتو پيچوند.گرمي نفساش باعث مور مور شدن گردنم ميشد.سعي كردمو خودمو آزاد كنم ولي نشد.سفت منو گرفته
بود.صداي خشمگينشو كنار گوشم شنيدم:
ــ با هاش چيكار كردي؟
گفتم:
ــ كي؟
دن:
ــبانوي مست!
ابروهام باال پريد.چرا اينقدر بهش اهميت ميداد؟؟نكنه...پوزخندي زدمو گفتم:
ــ دوسش داشتي؟
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با فرياد گفت:
ــ حرف ميزني يا بكشمت؟
و فشار دستاشو اونقدر زياد كرد كه ديگه دستام حس نداشتن.نفسام سخت باال ميومد.با سختي گفتم:
ــ اره من كشتمش....شمشيرو توي قلبش فرو بردم.
فريادش گوشمو كر كرد.تمام توانمو جمع كردمو خودمو بيرون كشيدمو با شمشير خواستم زخميش كنم كه بدون اينكه
دستش با من تماسي پيدا كنه پرتم كرد چندين متر عقب تر....روي زمين فرود اومدم.كمرم درد ميكرد.از جام بلند شدم
و شمشيرمو گرفتم و به دن نگاه كردم.چشماش وحشتناك بود!برق ترسناكي داشت.لبخندي كه زد متعجم كرد.چه نقشه
اي داره؟؟
اومد جلو دستشو به سمتم گرفت كه ازش اتيش بيرون زد.جاخالي دادم.درخت پشت سرم پودر شد!!!با فرياد گفتم:
ــ تو ديگه چه موجودي هستي؟
قهقهه ترسناكي سر داد و گفت:
ــ ميخواي بدوني؟
اخمو نگاش كردم كه گفت:
ــ يه الهه طرد شده.
چشمام گشاد شد!الهه؟يعني من دارم با يه الهه ميجنگم؟خداي من....چطور متوجه نشدم!فقط الهه ها هستن كه ميتونن
به حيوانات تبديل بشن.ادامه داد:
ــ قدرتامو ازم گرفتن ولي هنوز هم قدرتمندم!
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وبعد لبخند عجيبي زد.از جام بلند شدم تا بهش حمله كنم.به طرفش دويدمو شمشيرمو باال بردم كه روي سرش فرود
بيارم.نيمه راه بودم كه ديدم هيچ حركتي نكرد!اين مرد لعنتي خيلي مشكوكه!
ديگه بهش رسيده بودم كه يهو دودي اطرافشو گرفت.سرجام ايستادم.ميخواست چيكار كنه؟بازم اون حس بود اومده
بود سراغم...ميدونستم رنگم پريده.حسم خيلي قوي بود!!
دود كه تموم شد شمشيرو بردم باال كه روي سرش فرود بيارم كه دستم توي هوا خشك شد!نفسم بند اومد!نبضم قطع
شد!حاظرم قسم بخورم من براي چند ثانيه مرده بودم!!ممكن نيست!با بدختي نفسمو بيرون دادم.خون به مغزم
نميرسيد.زل زده بودم توي چشماي سياه روبه روم!چشمام غلط ميديدن...مطمئنم!ممكن نيست كه همون كسي باشه كه
مدت ها پيش ديدمش!ممكن نيست!
لبخندي زدو گفت:
ــ ارتيميس...
شمشير از دستم افتاد.صداي خودش بود.قسم ميخورم صداي خودش بود!با سختي گفتم:
ــا...الكس؟
لبخند ديگه زد.اومد جلو.با بدختي عقب رفتم.اشك توي چشمام جمع شده بود.الكس:
ــ چرا عقب ميري؟مگه دلت براي من تنگ نشده بود؟
ذهنم هشدار ميداد .ميگفت اين مرد الكس نيست...از طرفي نميخواستم باور كنم اون الكس نيست.نه اون الكسه هيچ
كلكي هم در كار نيست.هيچ كلكلي.لبخندي زدمو گفتم:
ــ چ..چطور؟
وبعد دويدم به طرفش.آغوششو برام باز كرد.بهترين مربي و دوستم جلوم بود.....
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زنده بود ،برگشته بود!حاال ميفهمم كه چرا عكسش توي درخت حيات نبود.اره اين الكسه..الكسه.نگاهم به چشماش كه
افتاد سرجام ايستادم.چشماش خبيث بودن.الكس چشماش اينطوري نبود!شايد مغرور بود ولي خبيث نبود!متعجب گفت:
ــ حالت خوبه؟
چشمامو با درد بستم.درد داشت! اينكار..اينكار درد داشت!شمشيرمو برداشتمو گفتم:
ــ نه چيزي نيست.
اومد جلوم ايستاد.خيره شدم توي چشماش كه تشخيص بدم اونا چشماي الكس هستن يا نه!اهي كشيدم.عقلم درست
ميگفت.اون دنه!مطئنم دنه.لبخند تلخي زدمو گفتم:
ــ ميخواي با تغيير چهره گولم بزني؟
دن خودشو به تعجب زدو گفت:
ــچي ميگي؟
چشماش با چهرهش فرق داشت.چشمامو بستم و تو يه حركت شمشيرو باال آوردمو خواستم توي قلبش فرو كنم كه در
مقابل چشماي من تغيير چهره داد و اينبار به شكل فردي در اومد كه خيلي كمكم كرده بود.عصباني شده بودم.ميدونستم
اون دنه ولي تغيير دادن چهرش نميزاشت نابودش كنم.با خشم گفتم:
ــ لعنتي بس كن
لبخند ترسناكي روي لب هاي مارتين اومد.يعني روي صورت قالبي مارتين.دن:
ــ من جلوت ايستادم.چي ميگي منم مارتين!
ديگه خسته شده بودم.قلبم درد گرفته بود.خودمو زدم به تظاهر.با لبخند گفتم:
ــخودتي مارتين؟
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سر تكون داد.رفتم توي بغلش.تمام تنم تنفر رو فرياد ميزدن.شمشير باال بردمو محكم روي مارتين يا دن فرود
آوردم.همزمان تن منم درد گرفت.اشكام راهشونو باز كردن.سد شكست!از آغوش دن بيرون اومدمو به چهره مارتين زل
زدم كه حاال چهره دن داشت جاشو ميگرفت.
روي زمين زانو زدم.درد بدي داشت كه با دستاي خودم عزيز ترين كسمو بكشم.حق با هافمن بود.اين مرحله...مرحله
فوق العاده سختي بود!
خيره شدم به دن كه حاال به چهره خودش برگشته بود و روي زمين افتاده بود.رفتم باالي سرش ايستادم.از دهنش خون
بيرون ميومد و چشماش از حدقه بيرون زده بود.گفتم:
ــ ازت بدم مياد...چطور تونستي با...
حرفمو ادامه ندادم.خشم عجيبي تمام وجودم رو گرفته بود.همون حس تاريك دوباره توي وجودم بود.شمشيرو باال بردمو
فرياد زدم:
ــ بمير لعنتي!
و اونو توي قلبش فرو كردم.خون فواره زد و قسمتيش روي صورتم ريخت.نگاهمون توي هم بود...نگاه اون توش التماس
و ناباوري بود و توي نگاه من خشم و نفرت و سياهي!شمشيرو كشيدم بيرون كه چشماش بسته شد.لبخند بدجنسي زدمو
گفتم:
ــ سزات همين بود.
دستمو دراز كردمو كليد توي گردنشو كشيدم كه زنجير پاره شد.كليد و توي كوله ام گذاشتم.نقشه رو در آوردم.داخلش
نامه اي بود.
ــ اين نامه چيه؟
تا حاال نامه توي نقشه نبود!نامه رو باز كردمو مشغول خوندن شدم:
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ــ سالم ارتيميس.خوشحالم كه تونستي دن رو شكست بدي.ميدونم كه خيلي بهت سخت گذشت ولي هرچي بوده تو
موفق شدي! مطئنن االن به دنبال صندوقچه اي هستي كه معجون عمر مايك توشه.اون شيشه درست جايي خاك شده
كه دن حاال روش دراز كشيده.بعد از اينكه شيشه عمر مايك رو پيدا كردي خيلي سريع تو و مشكي با وردي كه بهت ياد
دادم به كلبه من بيايد كه بايد موضوع مهمي رو بهت بگم.اميدوارم هرچه زودتر ببينمت.....هافمن.
نامه رو بستم و توي كوله گذاشتم.چه سريع با خبر شده بود! به جسد دن نگاه كردم.يعني صندوقچه درست توي خاك
زير دن دفن شده!به طرف دن رفتمو جابه جاش كردم .دستمو روي كمرم گذاشتمو گفتم:
ــ حاال چطوري درش بيارم؟منكه بيل ندارم!
شايد با شمشير بشه...چاره اي نيست!شمشيرمو بيرون آوردمو ازش به جاي بيل كار كشيدم.واقعاً خنده داره كه دارم از
همچين شمشيري...اونم نه هر شمشيري ،شمشيري كه هافمن درست كرده به جاي بيل ازش استفاده ميكنم.خندمو
خوردم.مطئنن هافمن داره ميبينه و حرص ميخوره.
صاف ايستادمو به آسمون نگاه كردم.شب شده بود!هوففف!دوباره مشغول شدم كه احساس كردم شمشير به چيزي توي
خاك برخورد.چشمام برق زد!خودشه.با سرعت بيشتري مشغول شدم كه تونستم صندوق رو ببينم.تمام وجودم غرق از
خوشحالي بود.حاال جون مايك و تمام شياطين توي دست من بود.خم شدمو صندوقچه رو باال آوردم.يه صندوقچه نقره
اي.دستمو به طرف درش بردمو بازش كردم.لبخندي روي لبم اومد.شيشه رو توي دستم گرفتمو به مايع سياه داخلش
خيره شدم.پوزخندي زدمو گفتم:
ــ هي مايك!جنگ و باختي!
وبعد خنديدم.خنده اي از خوشحالي.از اينكه بعد سختي هاي زيادي كه كشيدم حاال ميتونم نتيجشو ببينم.حاال ميتونم اون
شياطين رو نابود كنم.
شيشه رو با دقت توي كولم گذاشتم.ايستادمو سوت مخصوص رو زدم تا مشكي بياد.ديگه به اخراي ماموريتم رسيده
بوديم.صداي سم اسبي رو شنيدم.حتماً مشكي بود.وقتي برگشتم مشكي رو ديدم.لبخندي زدمو پيشونيمو روي پيشونيش
گذاشتمو گفتم:
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ــ باالخره تموم شد!
چيزي نگفت.سوارش شدمو چشمامو بستم.كلبه ي هافمن رو تصور كردمو وردي رو كه بهم گفته بود زمزمه
كردم.ميدونستم تا چند ثانيه ديگه پيش هافمن هستم.
چشمام هنوز بسته بود.هيچ اتفاقي نيوفتاده بود.يكي از چشمامو باز كردم كه خودمو جلوي كلبه هافمن ديدم.اون چشممو
هم باز كردمو از مشكي پياده شدم.روبه مشكي گفتم:
ــ همينجا باش.
سرشو تكون داد.به طرف كلبه هافمن رفتم.تا خواستم در بزنم در باز شد و نگاهم به هافمن افتاد كه داشت با جديت بهم
نگاه ميكرد.هافمن:
ــ بيا تو.
يه تاي ابرومو باال انداختم.چه خبر شده؟به حرفش گوش دادمو داخل كلبه شدم.همونطوري بود كه مدت ها پيش ديده
بودمش.با صداي هافمن از فكر بيرون اومدم:
ـــ بشين.
روي صندلي چوبي نشستمو اونم پشت ميزش نشست.هافمن:
ــچاي ميخوري؟
لبخندي زدم.دلم براي چاي هافمن تنگ شده بود!گفتم:
ــ آره...خيلي وقته نخوردم.
بشكني زد كه دوتا فنجون چاي معلق توي هوا بودن .فنجون چاي گرفتمو بي مقدمه سر كشيدم.خيلي خوشمزه
بود.فنجون رو روي ميز گزاشتم و به هافمن نگاه كردم كه بدون اينكه چايشو حتي مزه مزه هم كنه با جديت به من خيره
شده بود.باالخره گفتم:
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ــ چيزي شده؟
بدون تغيير گفت:
ــ نه!
چشمامو تنگ كردمو گفتم:
ــ پس چرا اينطوري نگاه ميكني؟
نگاهشو ازم برداشت و گفت:
ــ كمي نگرانم.
گفتم:
ــ براي چي؟حاال كه همه چيرو دارم.
بهم نگاه كرد.از جاش بلند شدو به طرفم اومد.بهش نگاه كردم.نگراني توي چشماش بود.هافمن:
ــ مطمئني ميتوني مايك رو نابود كني؟
اخمامو توي هم كشيدم و از جام بلند شدم:
ــ هامفن بگو چي شده؟اين حرفا چيه ميگي؟ميدوني من چند بار تا مرگ رفتمو برگشتم؟حاال ميگي ميتوني مايك رو نابود
كني؟
سرشو تكون دادو گفت:
ــ نگرانم نتوني از اين مرحله اخر رد شي.
متعجب گفتم:
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ــچه مرحله اي؟
هافمن:
ــ بعد اين مرحله مايك و شياطين نابود ميشن.
گفتم:
ــميشه بگي بايد توي اين مرحله جديد چيكار كنم؟
هافمن:
ــسرتو بيار جلو.
گفتم:
ــ ها؟
هافمن:
ــ بايد در گوشت بگم.
پوفي كشيدمو كاري رو كه گفت كردم.صداشو كنار گوشم شنيدم:
ــ براي اينكه مايك نابود بشه تو بايد....
***
به راه روبه روم خيره بودم.مسير و ميشناختم و ميدونستم دارم كجا ميرم!چيزي تا مقصد شومم نمونده بود.فضا تغييري
نكرده بود.همونطور خشك و بي علف.دلم اون دشت رو ميخواست.دلم استراحت ميخواست.عجيب اين روزا خستگي توي
وجودم بيداد ميكرد.طوري كه بلند كردن شمشير برام سخت بود.البته هافمن بهم گفته بود براي چي.با به ياد آوردن
هافمن لبخندي تلخي رو لبم شكل گرفت.بهم گفته بود چطوري ميتونم مايك و نابود كنم و چقدر جا خوردم! ازش پرسيده
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بودم كه اگه فقط الهه ها تبديل به حيوانات ميشن پس چرا منم ميشم؟ بهم گفت زاده تاريكي هم اين توانو داره كه
تبديل بشه.

با به ياد اوردن دوباره دشت سرمو به گوش مشكي نزديك كردمو گفتم:
ــ برو به دشت.
ميدونستم يادشه.سرشو تكون دادو شروع كرد به دويدن.چشمامو بستم تا يكم ارامش از باد بگيرم.فايده نداشت.هنوزم
خسته بودم.بعد از نيم ساعت كه چشمامو باز كردم دشت رو مقابلم ديدم.لبخندي زدمو پياده شدم.بي توجه به مشكي
دستامو باز كردمو باد رو به اغوشم كشيدم.روي گل ها دشت دراز كشيدمو به اسمون خيره شدم.صاف و ابي بود.لبخندي
زدم.فكر كنم همينجا بود كه الكس كنارم بود.آه الكس!ياد اولين ديدارمون كه افتادم خندم گرفت.چقدر از دستش
عصباني بودم.توي دلم بهش هزار تا فحش دادم.
دستامو از هم باز كردمو چشمامو بستم كه صداي نازك دختري رو شنيدم:
ــ سالم!
چشمام باز شدن.اين صدا!!سيخ سر جام نشستمو به دختر زيباي روبه روم نگاه كردم.با شادي گفتم:
ــگلوريا!!
لبخندي زدو اومد كنارم نشست.لباس سبز رنگي به تن داشت و موهاشو رها كرده بود.چشماي زيباشو بهم دوخت و
گفت:
ــ دلم برات تنگ شده بود.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ منم همينطور...خوشحالم كه ازاد شدي.
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خنديدو گفت:
ــهمش به لطف تو بود.
بعد انگار چيزي يادش اومده باشه گفت:
ــ اون شيشه رو داري؟
سرمو تكون دادمو گفتم:
ــمعلومه.
چشماش غمگين شد.ميدونستم ميدونه قراره چيكار كنم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ وقتي ازاد شدي.به كجا رفتي؟
گلوريا:
ــ معلومه!پيش فرمانده.
گفتم:
ــبايد خيلي تعجب كرده باشه.
گلوريا:
ــ پيترو هم ديدم.قيافش ديدني بود.وقتي ماجرا رو براشون گفتم خيلي تعحب كردن ولي خوشحال بودن.
لبخندي زدمو گفتم:
ــ برات خوشحالم.
گلوريا:
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ــ راستي پيتر گفت يه چيزي رو بهت بدم.
بعد دستبند ساده و زيبايي بيرون آوردو بهم داد.گفتم:
ــ پيتر اينو داده؟
گلوريا:
ــ آره.بهم گفته كه الكس اينو براي تو خريده بوده ولي.....
گفتم:
ــ مرد!
به دستبند نگاه كردم.برام ارزش داشت.دستبند رو به دستم بستم.لبخندي زدمو گفتم:
ــ قشنگه.
گلوريا:
ــاهوم.
از جام بلند شدم كه گلوريام بلند شد.
گلوريا:
ــميري؟
گفتم:
ــ اره بايد هرچه زودتر كارو تموم كنم.
بغلم كردو گفت:
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ــخداحافظ بهترين دوستم.اميدوارم ببينمت خيلي زود.
لبخند تلخي زدمو از آغوشش بيرون اومدمو سوار مشكي شدم.در حالي كه دستمو براش تكون ميدادم گفتم:
ــ خداحافظ گلوريا!
وبعد مشكي شروع به حركت كرد.به جلو برگشتمو كاله شنلو روي سرم گذاشتم.ميدونستم ملكه و بقيه همه داخل قصر
مايك بودن.و مايك هم ميدونست من زاده تاريكيم.ولي خوشبختانه نميتونه بفهمه من كجام و اين عاليه!اينو به هافمن و
جادو هاش مديونم.بعد از چند دقيقه روبه روي كاخ بزرگ روبه روم بوديم.از مشكي پياده شدمو گفتم:
ــ مشكي برو.
مشكي پافشاري كرد.كالفه گفتم:
ــمشكي بهت ميگم برو.
سرشو انداخت پايين و رفت.دلم نميخواست آسب ببينه .به طرف شياطين رفتم كه روبه روي دروازه ايستاده بودن.هنوز
نشان محافظت رو داشتم.
شيطان جلومو گرفت و گفت:
ــكي هستي؟
نشان و بهش نشون دادم كه كنار رفت و تعظيمي بهم كرد.در باز شد.نفس عميقي كشيدم.قدمهامو به سمت مجسمه
بزرگ برداشتم.وارد قصر كه شدم خشكم زد.با بهت به اطراف نگاه كردم.آب دهنمو قورت دادم.دستامو مشت كردم.لعنت
به تو مايك....لعنت به تو!!
تمام الهه ها و ملكه ها به زنجير كشيده شده بودن و از ديوارا اويزون بودن.چشمم به ملكه افتاد.صورت زيباش خوني بود
و سرش پايين افتاده بود.به جان نگاه كردم.تنش خيس بود.الغر شده بود.به الهه جنگ نگاه كردم.همچنان سعي داشت
قوي باشه.با زحمت سرشو باال نگه داشته بود.
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چه باليي سر اين الهه ها اومده بود؟؟با صدايي كه شنيدم تنفر روي رگ هام سرازير شد:
ــ شما نميخواين اعتراف كنين؟
صداي مقتدر جان رو شنيدم:
ــما ميميرم ولي تسليم تو عوضي نميشيم.
خنده وحشتناك مايك تمام قصر رو در بر گرفت.نگاهش كه به من افتاد خندش جمع شد.با چشماي متنفر و تاريك از
پشت كاله زل زده بودم به چشماي مشكوك مايك.
مايك:
ــهي تو!
نگاه همه به سمت من برگشت.
مايك:
ــ كي هستي؟
دلم ميخواست بگم فرشته مرگت ولي چيزي نگفتم.دستمو باال آوردمو كالهو پايين آوردم.با پوزخند گفتم:
ــ سالم مايك!
چشماي همه پر شده بود از بهت!صداي بهت زده ملكه سكوت رو شكست:
ــ ارتيميس....فرار كن!
جلوي خندمو گرفتم.
جان:
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ــ اينجا چيكار ميكني؟
بدون توجه به همشون به مايك نزديك شدمو تنفر رو از چشمام به وجودش پرت كردم.لبخندي زدو گفت:
ــ پس درست بود!
ديانا:
ــاينجا چه خبره مايك؟
خنده اي كردو گفت:
ــ ديگه احتياجي به اعتراف شما نيست...خودش با پاي خودش اينجاست!
دوباره نگاه همه رنگ بهت گرفت.ملكه با بهت گفت:
ــ ت..تو..
مايك در حالي كه قهقهه ميزد دستشو به طرفم گرفت و گفت:
ــ معرفي ميكنم!آرتيميس جكسون دختر زميني كه زاده تاريكيه!
جان فرياد زد:
ــايم يه حقه است!ممكن نيست.
مايك:
ــ چرا ممكنه!
وبعد شمشيرشو به طرفم گرفت و گفت:
ــ يادت كه هست؟قرار جنگ گذاشته بوديم.
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ملكه فرياد زد:
ــ آرتيميس برو عقب.
بدون توجه به مايك كولمو برداشتمو گفتم:
ــ خيلي وقته كه دير كردي!
وبعد شيشه عمرشو بيرون آوردم.اينبار چشماي همه به عالوه مايك براي بار سوم رنگ بهت گرفت.شمشير مايك از
دستش افتاد.
فرياد زد:
ــ نگهباناااااااااا!!!
طي چند ثانيه اطراف پر شده بود از شياطين.پوزخندي زدمو گفتم:
ــواقعاً فكر كردي ميتوني با اين كار خودتو نجات بدي؟
مايك
ــ آرتيميس اون كارو نكن!هرچي بخواي بهت ميدم!
در شيشه رو باز كردمو گفتم:
ــ جنگ و باختي مايك!باختي!
فرياد زد:
ــ نه من نباختم!
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كنترلشو از دست داده بود.آتيش بزرگي رو به طرفم پرت كرد.نه تنها اون بلكه تمام شياطين.چيزي بهم ميگفت سرجات
ايست كن و تكون نخور!اتفاقي نميوفته.وهمينم شد.اليه سياهي ازم محافظت كرد.مايك بهت زده گفت:
ــممكن نيست...
لبخندي زدمو گفتم:
ــ خوشحالم كه ميميري...
به شيشه نگاه كردمو گفتم:
ــبه خاطر تمام افرادي كه كشتي!
وبعد شيشه رو به دهنم نزديك كردم.چشمامو بستم.تمام خاطراتو از ذهنم گذروندم..تمام خاطرات!آتريس....دوست
عزيزم...دوست دارم!پيتر،دوست شيطونم دوست دارم!جازمين..دختر تنها دوست دارم!همتونو دوست دارم...به خاطر
شماها اينكارو ميكنم.لبم شيشه رو حس كرد...قلبم ضربان نداشت.ماده سياه رو روي زبونم حس كردم.وبعدش فرياد
مايك:
ــ نــــــــــــــــــه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ماده تلخ و خوردم.بدمزه بود.شيشه از دستم رها شدو شكست.لبخند تلخي زدم.حرفاي هافمن توي گوشم بود.فرياد جان
رو شنيدم:
ــ چيكار كردي آرتيميس!
غمگين نگاهش كردم.به مايك نگاه كردم كه داشت درد ميكشيد.تمام بدنش توي اتيشي سياه ميسوخت.شياطينم
همينطور.خوشحال بودم.باالخره موفق شدم!تونستم!من بردم!لبخندم عمق گرفت.زمزمه كردم:
ــ من بردم..
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وبعد موجي قرمز رنگ از مايك آزاد شدو ديگه مايكي در كار نبود!تمام شد!شياطين تك به تك نابود شدن.دستمو روي
قلبم گذاشتم.انتظار درد رو داشتم.هافمن بهم گفته بود!هنوز هم يادمه چي گفت:
ــ براي اينكه مايك نابود بشه تو بايد اون معجون رو بخوري.با اينكار نيروي تاريكيت مايك رو از بين ميبره.
گفتم:
ــ خب اين كجاش نگراني داشت؟
چشماشو بهم دوخت و گفت:
ــ با اينكار تو ميميري!
وجودم اون لحظه يخ بسته بود!وحاال! من بودم كه داشتم جون ميدادم.روي زمين زانو زدم.چشمام تار ميديدن.به دستام
نگاه كردم...سياه شده بودن.مرگ اينبار پيروز ميدان بود! يه برد..ويه شكست! اين بود پايان زندگي من ارتيميس
جكسون!دختري كه جنگيد براي نابود كردن بدي...صداي فرياد ملكه رو شنيدم:
ــآرتيميس!
وبعد دويدن چند نفر رو.داشتم روي زمين فرود ميومدم كه توي بغل كسي فرود اومدم.هنوز اونقدر بينا بودم كه ببينم كي
منو گرفته! جان بود!!!با نگراني گفت:
ــدختره خنگ....چيكار كردي...
ملكه با بغض كن:
ــجان يه كاري براش بكن!
تمام تنم درد داشت.مايع گرمي رو حس كردم كه از دماغم جاري شد.ملكه جيغ كشيد:
ــخداي من..آرتيميس!
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لبخندي زدمو با سختي گفتم:
ــ ملكه...
ملكه دستمو گرفت و با بغض گفت:
ــحرف نزن آرتيميس...
سرفه اي كردم كه خون پاشيده شدن بيرون.با بيجوني گفتم:
ــ مواظب آرميتا باش.
صداي گريه ملكه ناراحتم ميكرد.به آسمون نگاه كردمو لبخند زدم.زمزمه كردم:
ــ خوشحالم كه سالميد.
مرگ منتظرم بود!با چشماي حريصش منتظر من بود!نمي تونستم بيشتر از اين منتظرش بزارم.لبخند تلخي زدم.صداي
جيغ ملكه باعث شد به دستم نگاه كنم:
ــ آرتيميس دستت.
دستم به گرده هاي ريز و سياهي تبديل شده بود.به اين خواب احتياج داشتم...دلم استراحت ميخواست.استراحت
ابدي.خواب به چشمام اومده بود.وقتش بود بخوابم.زمزمه كردم:
ــوقتشه بخوابم...خدافظ!
صداي نه بلند جان و ملكه توي گوشم پيچيد.خوشحال بودم كه توي اون دنيا پدرو مادرم رو ميبينم...پدرو مادري كه توي
اين  18سال باهام نبودن....
پلكام روي هم قرار گرفت و براي هميشه توي دنياي تاريكي فرو رفتم...دنيايي كه بدون بازگشت بود!!و اين پايان راه
آرتيميس جكسون بود!پايان راه من چيزي جزء تاريكي نبود!!
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پايان
سخني از نويسنده :

سالم!بعد از ماه ها تونستم اين رمان رو به پايان برسونم البته با كمك شما دوستان.با تشكر هاي ازم مي كردين واقعاً
روحيه مي گرفتم!
مطمئنن انتظار اين پايان رو نداشتيد .شايد انتظار يه پايان خوش رو داشتيد ولي اينطوري نشد .من توي اين رمان با
شخصيت داستان آرتيميس ميشه گفت همراهش بودم.توي جنگ هاش ،توي شادياش و تمام احساسش رو درك مي
كردم،حتي وقتي كه داشت مي مرد!
تمام سعي ام رو كردم اين رمان رو خوب از آب در بيارم حاال شايد چون كه رمان اولم بوده كمي بد در اومده باشه ولي
خب من تالشمو كردم و اميدوارم رضايت بخش باشه.خوشحالم از اينكه خواننده هاي خوبي مثل شما توي رمان ياريم
ميكردن.منتظر رمان هايي تخيلي من باشيد.
درضمن منتظر جلد دو اين رمان هم باشين.
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