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  صفحه۷۳۲

رمان درباره   : 

�وم را� و ر�� و ر��م ��د��ن رو دارن او��� �	ز��� 	ا� 
	��� ه��� ��	ز��� و��د دار� �� ه	

	��� ه� و ��$�ن ه� � او��� ا�# و �"�� ا !� �� �� و دو�' 	ا� ���)�� و ���' 	ا� ا !� ��� &�د� %��
)�* �"+�� �  &�د� !�/' دار�…او��� �"�� ه	 ا !�ن ,# 
	��� و او��� -	,� ه	 ا !�ن ,# ��$�ن رو ����

� او��� �"�ش � 7$	� ا� ا�+0 ��56ط �3 2' 0�1 ���د '!����ن ؟ا-�  ��2 ����د� ����� ���3 و �1 
؟ه!�' ��:ار�  
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  sedi  و paniz: نویسنده 
   ا >;�  �ده���3��ر	ان

  Farid . s : ت کتابساخ
  

  کانال کتاب ما در تلگرام
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 : شخصیت های رمان

 

 ( arabella )  ارابال

تروی  ( troy ) 

 ( teranta ) ترانتا

 ( akanta ) اکانتا

 ( angus ) انگوس
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  )افسانه ارابال  (  
 

 ...من...من...من
 

  من چه؟منِ انسان يا منِ شيطان يا منِ فرشته؟کدامشان؟یبه راست
 

 ؟ی معمولایخوب؟بد؟
 

 ؟ی خاکسرتایاه؟ید؟سیسف
 

  طرف؟ی بایدوست؟دشمن؟
 

 م معنا؟ چه؟من به کدامن
 

 ! من دارند و من سه منکیاما همه .من هم منم. من اندهمه
 

 کدام منم؟ من
 

 ی که افسانه اینیسرزم".لوسیتارگاس" بود به نام ی افسانه انی دور سرزمیی زمان هادر
 . خوندنیبودنش رو در افسانه ها م

  ：ی به نام هاشدی متفاوت منی شامل سه سرزمعی وسنی سرزمنیا
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   هاطانی شنیسرزم=Archfiend land= لندندیآرچف

  ا فرشته هنیسرزم=Saint land= لندنتیسا

   ی مردم معمولنیسرزم=Usual land= لندوژالی

 
 لند مهربون و نتی سانی بودن و مردم سرزمثی لند شرور و خبندی آرچفنی سرزممردم

 .ی رو و معمولانهی لند هم موژالی نیو مردم سرزم.خوب
 

 ： کهشهی شروع میی ما از اوجناداستان
 
 ؟ییآرابال؟آرابال؟کجا-
 

 زدی که در طبقه باال بود صدام مشید که مدام از اتاق اشراف بوری پنی معمول خامن مارتطبق
 . رو بهم حمول کنهیتا کار

 
 آرابالااااا؟-
 

 ：دمی حمکم به هم فشار دادم و مثل خودش هوار کشچشمامو
 
 .نیاومدم خامن مارت-
 

 بلندم رو که تا مچ پام راهنیدامن پ, آشپزخونه گذاشتمزی می رو رویری گردگدستمال
 .دمی بلند لباسم کشنی هم به آستیدم و دستصاف کر,بود

 
 .دشی شدژی قژی قی قدم روشون مصادف بود با صدانیاول. طرف پله ها رفتمبه
 

 دنیتا رس. افتمی شکنن و من هم می می چوبی شد فکر کنم هر حلظه پله های باعث مصدا
 . کردمی مچ پام رو نگاه می تا روی مشکیبه طبقه دوم کفش ها
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 و شی بلند صورتراهنی با پنیخامن مارت. شده رو باز کردمیپر از کنده و کار در سبز آروم
 . خوردی پنجره نشسته بود و تکون می روبه روی صندلی روشی فرفری خاکسرتیموها

 
 . پر از جتمالت بودشهی مثل هماتاقش

 
 یلباس ها,نی خاندان خامن مارتی دست بافت و عکس هایتابلو ها, طالی هاشمعدان

 . پر زرق و برقی منظم ولیهمه چ... کمد بود وی که تویرنگرنگاوا
 
  ربع؟کی هم بعد ؟اونیای حتما داد بزمن تا بدی آرابال؟بایکجا بود-
 

 ： دادم و گفتمرونی رو آروم با حرص بنفسم
 
 . کردمی میریداشتم آشپزخونه رو گردگ, خوام خامنیعذر م-
 

 : به دستم دادیجلوتر که رفتم نامه ا.رم تر بکی رو باال آورد و اشاره کرد که نزددستش
 
 . و زود برگردنی االن برسون به دست خامن جنی رو همنیا-
 

 ：راهنمی پبی رو گرفتم و گذاشتم تو جنامه
 
 .چشم خامن-
 

 . برگردعینامه رو برسون و سر.یاالن هم مرخص-نی مارتخامن
 

 که اتاق من یکیوچ کیلیمکان خ. قسمت رفتمنی اومدم و به گوشه تررونی اتاق باز
 ： متوقفم کردنی خامن مارتی که باز هم صدارونی و از اتاق اومدم بدمیشنلم رو پوش.بود

 
 .منتظرتن. آرابالی که زود برگردیسپردم با کالسکه بر-
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 که در جنگل واقع شده یخونه بزرگ.رونی رفتم و از خونه اومدم بنیی پله ها رو پاعیسر
 خامن یاما خونه . هم اون اطراف بودنگهی دیخونه ها,نی از خونه خامن مارتریبود و غ

 قهی دقستی در دهکده بود که با کالسکه حدود بنیخونه خامن ج.شدی شاملشون مننیج
 .راه بود

 
 . باالدمی پله گذاشتم و آروم خودم رو کشیپامو رو. در بودی جلوکالسکه

 
 .می اسب ها به صدا در اومد و به سمت دهکده حرکت کردافسار

 
 ادی که انشی و حنوه بشیبه طرز مجله بند. کردمی راه مدام به تکرار درخواستم فکر متو

 ：اون روز. بار درخواستم رو مطرح کردمنی دومیهمون موقع که برا. افتادمشیسه ماه پ
 
 .نی کنم اجازه بدیخواهش م,نیخامن مارت-
 

 ： درهم نگاهم کردی با اخم هانی مارتخامن
 
 که تو یدر مدت.دمی اجازه رو مننی لند؟من بهت اندی آرچفی بری خوایتو م.امکان نداره-
 ی بری خوای بعدش هم میگی خونه من رو اجنام بده؟تازه می کارهادی بای چه کسیستین

 ی کارهایاگه تو بر..نجای ای کشه تا برگردیحداقل دو ماه طول م.ینی لند رو هم ببنتیسا
 .نه موی من لنگ میخونه 

 
 ...اما خامن-
 

 ： گفتی و عصبنی رو زمدی رو حمکم کوبعصاش
 
 . تکرارش نکنگهیپس د.گفتم نه,هیکاف-
 
 شدم و به ادهی از کالسکه پعیسر.می بوددهیرس. کالسکه به خودم اومدمستادنی ابا

 ：گفتم, یکالسکه چ,ادوارد
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 . گردمیاالن برم.صرب کن-
 

 بعد خدمتکار خامن یقیدقا.ادم باال رفتم و زنگ در رو فشار دنی خونه خامن جی سه پله از
 زد در رو باز کرد و ی که نفس نفس می تپل و مهربون بود درحالی که زن,یخاله مگ,نیج

 ： من لبخند زددنیبا د
 
 .دمل برات تنگ شده بود!آرابال,اوه-
 

 . بودی و خوبیواقعا زن دوست داشتن. باز کرد و بغلم کرددستاشو
 
 .نی خامن جی دادن برانیو خامن مارت نامه رنیا.ی طور خاله مگنیمنم هم-
 

 ： گفتعی و سربشی رو ازم گرفت و گذاشت تو جنامه
 
 .یحتما خسته ا. توایب-
 

 ： به چپ و راست تکون دادم و با لبخند گفتمسرمو
 
 . برگردمعی سردی بای خاله ولدیببخش-
 
 ： گفتی حلن ناراحتبا
 
 .ی ذارم بری دفعه بعد منیول,باشه-
 
 
 

 . کردم و دوباره سوار کالسکه شدمیافظ و خداحدمیخند
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 . نکردمی کوتاه ادوارد توجهی نگاه هابه
 
  داد که برم؟ی بگم؟اجازه منی خواسته ام رو به خامن مارتگهی ممکن بود بار دایآ

 
 ： عصا به دست جلوم ظاهر شدنی وارد خونه شدم خامن مارتیوقت

 
 ؟یکارتو اجنام داد-
 
 .بله خامن-
 

 ： شروع کرد قدم زدن و اشاره کرد پشتش راه برم تکون داد وسرشو
 
 جهت نی به همی دادنی که به خامن جینامه ا. برگزار کنمی مهمانکی خوام یفردا شب م-

 مهم بود ی از مهمان هانی چون خامن جیول. برسونهدمی می نامه ها رو کالسکه چهیبق.بود
 .نی فردا رو ببیمهمانحاال برو تدارک ..ی هستمیتو رو فرستادم چون خدمتکار اصل

 
 دستم یشنلم رو در آوردم و رو. بودمستادهی پله ها انییپا. از پله ها رفت باالو

 . اول نشستمی پله یرو.گذاشتم
 

 !نهیهم..؟خودشهی؟مهمانیمهمان
 

 با ی کوتاه به رنگ ابیلباس" حاال وقتش بود دوباره خودم رو چک کردمدمی کشیقی عمنفس
 اما ی بلند و مشکی لباس هادیزنان مسن با!!! بودنی جزء قوانی هم حتنی روش ای هانینگ

 "دندیپوشی شاد و کوتاه می لباس هادیدخرتان جوان با
 

 : با خودم غرغر کردمدمی رو شننی خانوم مارتی تق تق کفش هایصدا
 
 ه؟ی ازاردهنده چی کفشهانی ادنی هدفش از پوشدومنیمن من-
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 بهم ی ادانهینگاه خر... شدانی منای باز بلند مشکقهی ی با لباسنی باز شد خانوم مارتدر
 :کرد و گفت

 
 ...ایزود باش ب... هم داشتی سودهی ی همه طول دادنیخوبه پس ا-
 
 مگه اومدن؟-
 
 : حرص گفتبا
 
 ...می بری بهرته به عمارت شرقدهی ازارش منجای ای حالش بده و سروصدایمادرم حساب-
 

 تونهی چند روز حالش بده و مننی ای حسابنیم مارت مادر خانودونستمی تکون دادم مسر
 ماه رو نی ای بود امکان نداشت مهموننی لطف خانوم مارتتی نهانی خب ایحرکت کنه ول

 موهام رو حالت دادم و یکم!!! کنهی رو لغو مناشی سرش بره مهمونیلغو کنه خانوم مارت
وشرنگم رنگ سبز به  لبم به رنگ سرخ شد و چشمان خدمی لبام کشی رویرز سرخ رنگ

 من امر دنی با دی رفتم خانوم مارتنیی پاچی مارپیدر رو باز کردم و از پله ها...خود گرفت
 : رو شروع کردشی هایو نه

 
 ....بِال برو ادوارد رو صدا کن کالسکه رو حاضر کنه وقت رفتنه-
 

 :دمی کشادی تکون دادم و سمت باغ بزرگ عمارت رفتم و فریسر
 
 اارد؟؟؟؟ادواایاد-
 

 : شد و گفتانی خار منای دوان دوان از پشت بوته هاادوارد
 
  شده بال؟یزیچ-
 

 : نگاهش جذب لباس درخشنده ام شد و ادامه دادتازه
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 ؟یبازم مهمون-
 

 :اروم زمزمه کرد... سر تکون دادمفقط
 
 ی خوشگل شدیلیخ-
 

 هول شدم و ی مارت بلند خانومادی فردنی نگاهم کرد با شنرهی خرهی زدم خی حمجوبلبخند
 ...عقب گرد کردم و به داخل برگشتم

 
*** 

 
 کردم که با غرور پا رو پا انداخته بود و با بادبزن پر خودش رو باد ی به خامن مارتینگاه

 یلی خی مهموننی نبود ایادی راه زی تا عمارت شرقکردی رو نگاه مرونی تفاوت بی و بزدیم
 قبلش سنگ متوم گذاشته بود و امشب او یمهمون در انایبراش مهم بود چون خواهرش مار

 ی اههیاسب ها ش... دیخری خانواده اش را می و ابروکردی همانند خواهرش رفتار مدیهم با
 شد و ادهی پاطی اروم با احتنی ادوارد در کالسکه رو باز کرد و مارتستادنی و ادنیکش

با احساس ...ر شد و راه افتاد بهم زد و دوباره سوای شدم ادوارد لبخندادهیبعدش هم من پ
 : نگاهم گفتدنی کردم با دگاهسوزش در پشتم با اعرتاض بهش ن

 
 .. ازت خوشش اومدیکی دی صاف راه برو شاکننیهمه دارن نگاهت م-
 
 : گفتضی با غرفتمی که همچنان شل و ول راه مدمنی دبا
 
 صاف شو بال ابروم رو نرب لبخند بزن-
 

 با اون می نشستزیاروم سر م...  زدم و کامال صاف شدمی کردم و لبخند پر حرصیپوف
 کامال برخالف نی مجع خشک بود و اگرفتی کم کم داشت خوامب ملونی ومی مالکیموز

 از زنان یکی نگاه کردم غرق صحبت با راتا ی به خانوم مارتیکم...  من بودهیروح
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 اروم تی وضعنی ادنیبا د.. به من نداشتیجه بود و تویفخرفروش و دوست خانوم مار
 باالخره از دمی کشی از سر اسودگی گرفتم نفسزفاصلهیخم شدم و از جام بلند شدم و از م

 برخورد ی که حمکم به کسرفتمی و راه مکردمیاروم به پشتم نگاه م...دستش راحت شدم
 که بهش برخورد کردم رو ی افتادن بودم که لباس کسنیکردم و تعادمل بهم خورد در ح

 پام ی که جلوی به دخرتیمانع افتادن خودم و باعث افتادن اون شدم با شرمندگگرفتم و 
 :افتاده بود نگاه کردم و گفتم

 
 متاسفم خانوم-
 

 : خودش رو تکوند و بلند شد و گفتاروم
 
  رو دارم؟ی با چه کسیی نداره پانتا هستم افتخار اشنایرادیا-
 

 : رو دوستانه فشردم و گفتمدستش
 
 ...بالبال هستم،ارا-
 
 خوشبختم-
 
 نطوریمنم هم-
 

 یی خودمناانشی و سبز می صورتی که چند تار مودی سفی تونستم بهش دقت کنم موهاتازه
 : بود و گفتدهی به صورتش خبشی اش جال خاصدهی و چشمان کشکردیم
 
  برمدی خوشحال شدم بادنتیخب بال از د-
 
 : و گفتمدمی کشیاه
 
 نطوریمنم هم-
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 دستام ی پشت سرم نشستم و سرمو توزی می دوباره تنها شدم رو فاصله گرفت وازم

 انداختم لبخند نینگاه اخرمو به مارت... مجع خشک و نداشتمنیحوصله ا...گرفتم
 ...! رفتمی زدم و سمت در ورودیمرموز

 
 یرو!تازه تونستم نفس بکشم... نشددهی شنگهی دیقی موسی رفتم صدارونی در که باز

 دهی کلمات شنی واضح نبود ولدی جروحبث به گوشم رسی صدای نشستم ولیختته سنگ
 !شدیم
 

 که دمیشنی رو می دخرتی صدا رو دنبال کردم صدای از جام بلند شدم و با کنجکاواروم
 :گفتیم
 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 : که جوابش رو دادی اگهی زن دیصدا
 
 ...د نگرانتون هستنشونیا... خواستندنطوریملکه ا... بانوستیدستور من ن-
 

 منو نکهیقبل از ا!پانتا بود!باالفاصله شناختمش...نمی رفتم تا بتومن صورتش رو ببجلوتر
 سادنی از ذهنم گذشت فالگوش وای دادم حلظه اهی تکواری عقب رفتم و سرمو به دنهیبب

 دنی با شنی که برم ولدمیچرخ... باشهی و خصوصی موضوع خانوادگدیشا...هیکار زشت
 !ستی هم بد نیلی و خودمو قانع کردم که کارم خدم شخی م سرجامشیمجالت بعد

 
 ! نبودنی نگرامن باشه؟قرار ما اینگرامنه؟تا ک-
 

 :دمی تفاوت زن رو شنی بی صدادوباره
 
 !با اجازه...دی با خودشون صحبت کندیتونیبعدا م... بودیقصد بنده فقط خرب رسان-
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زن تنه زد و از ... راهمو کج کردمعی سرنهی کنه و من رو ببی خبواد حرکتنکهی از اقبل
 باال یشونه ا! بودمدهی از مکاملشون نفهمیچیه...با نگاهم دنبالش کردم...کنارم گذشت

 ی و به زور منو بربه ولادی مادام بنکهیانداختم و دوباره خواستم به داخل برگردم قبل از ا
 حضورم رو حس سادمی پانتا ناخوداگاه عقب عقب رفتم و کنارش واهی گری صدادنیبا شن

 :کرد سرشو باال اورد و به سرعت اشکاش رو پاک کرد و گفت
 
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 
 : حلظه هول شدم و گفتمهی

 
 شدمیداشتم رد م...دا-
 

خودمو سرزنش کردم که ! حضورم اضافستدمیفهم... نگفتیزی تکون داد و چسرشو
 خشک شده سرجام ورشناسمش؟همونطیچرا تو کارش دخالت کردم؟مگه چقدر م

 :باالخره پانتا گفت... در سکوت گذشتیقی بودم و دقاسادهیوا
 
  درسته؟گهی دیارابال؟ارابال بود-
 
 بله-
 

 : خودش ادامه داددوباره
 
 ؟ی داشتییتا حاال ارزو-
 
 : و گفتمدمی کشیاه
 
 ! برننی از بدی بایرسی که بهشون منییارزوها-
 

 :دی کنه،پرسیمش رو خمف کالی کنجکاوکردی می که سعی حالدر
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 ه؟یمگه ارزوت چ-
 
 : گفتمی حلن ناراضبا
 
 !مونهی می باقنی خدمتکار سادم و تا اخر عمرم هم کارم همهیمن ! پانتایشناسیتو منو من-
 

 : زد و گفتیپوزخند
 
 !یحداقل ازاد-
 

 : باال انداختم و گفتمییابرو
 
 ؟یچه ازاد-
 
 رو اجنام ی که دوست داریی کارایتونی مهروقت دلت خبواد!یتو به خودت تعلق دار-

 ...!ی مهمونیبر...یبگرد...یبچرخ...یبد
 

 : کردم و گفتمی مسخره اخنده
 
 !یدونی درباره خدمتکار بودن منیچیفکر کنم ه-
 

 : نگاهم کرد خودم ادامه دادمیسوال
 
 ... در جستجوشهیهم... وقت متعلق به خودم نبودمچیمن ه-
 
 :میمد و هماهنگ گفت بار اومن به حرف اونیا

 
 ! بودمیازاد-
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 تر شده بودم کنارش یمی حاال که باهاش صممی به حرکت ناخوداگاهمون زدیلبخند

 :نشستم و گفتم
 
 ؟ی از کجا اومد؟تویتو چ-
 

 :که نتونستم تعجبم رو اشکار نکنم"از قصر" پرسوز گفتچنان
 
 ؟ی هستایخدمتکار ملکه ار-
 
 : کرد و گفتینیری بار خنده شنیا

 
 !می داریکرتی رابطه نزدکمی-
 

 : گفتممتفکر
 
 خدمتکار خمصوص؟-
 

 ... تکون دادسرشو
 
 اووم پس حتما سرخدمتکار؟-
 

 : و گفتدی خنددوباره
 
 حاال چرا حتما خدمتکار؟-
 

 : به جانب گفتمحق
 
 !ی از قصر اومدیگیچون م-
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 : به شومن زد و گفتی دستدوستانه

 
 !ی هستیدخرت جالب-
 

 : کرد و ادامه داد ارومرتصداشو
 
 خوادیدمل من...نمی رو ببنهای سرزمهی برم و بقنجای بود که از انی ارزوم اشهیهم!؟یدونیم-

 رو ازم تی حمدودی بی خانوادم دارن شانس زندگیول... حمدود باشهمیزندگ
 به تومنی وقت منچیه... که دادمی حاال با قولیول... ازاد باشمخواستیمن دمل م...رندیگیم

 ... برمگهی دینهایسرزم
 
 :دمی پرسی کنجکاوبا
 
 ؟ی دادیمگه چه قول-
 

 : بهم کرد و گفتی داری معننگاه
 
 !ادی همراهم بدی نفر باهی-
 
 : گفتمرتی حبا
 
 ستم؟ی نفر که من نهیمنظورت از اون ...من-
 

 : زد و خونسرد گفتلبخند
 
 !می و هستمی بودی ما در جستجو ازادیچرا که نه؟هر دو-
 
  کنم؟کاری چنی با خانوم مارتدیبا...تومنی من منیول...یول-
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 : کرد و گفتیامخ

 
 زی بشه همه چیاگه ملکه راض...رهی بگمی برات تصمتونهیمن!ستیاون که صاحب تو ن-

 ؟ی نداشته باشیالبته اگه تو مشکل....شهیحل م
 
 ..!شمی هم خوشحال میلی نداشته باشم؟خیمشکل-
 
 ...یاش بی فکر کنم همسفر عالیدونیم-
 
 : ادامه دادتی جدبا
 
 ..!میری ملکه مشیاخر شب پ-
 
 ...! ذوق سرمو تکون دادم و تشکر کردمبا
 

 : زد و گفتی دلگرم کننده البخند
 
 ...کنهیمطمئنم ملکه قبول م-
 
 : گفتمشی تشوبا
 
 دوارمیام-
 

 : شدشرتمی مادام مانع مکامله بی حلظه صداهمون
 
 ؟یینجایبال تو ا-
 
 :دیا با انزجار پرس پانتدنی دبا
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 ه؟ی کگهی دنیا-
 

 : جواب دادیلی می با بی ولومدهی اخم کرد معلوم بود از حلن مادام خوشش نپانتا
 
  و فردایمن پانتا هستم دخرته مندون-
 

 : کرد معلوم شد که پانتا رو شناختهریی مادام باالفاصله تغحلن
 
سفانه جمبورم بال رو قرض  اما متانی اوردفی خوشحامل که تشریلیاوه بله بله خ-

 ...رمیبگ
 
 بایبعد دستم رو تقر" باش بگو کلفت کم اوردمه؟راحتی چرمیقرض بگ" تو دمل گفتمضی غبا

 :دمی زمزمه اروم پانتا رو شنی قبل رفنت صدای ولدیکش
 
 شب منتظرم باش-
 

 :با حرص کنار گوشم وز وز کرد... تکون بدمی تونستم سرفقط
 
 رو ینی سال خانواده کلنی چندی ابرویخوای می کنییراین ها پذ االن از مهمودیتو با-

 نی رفته هنوزم که هنوزه دادتی ؟نکنهیکنی خوش و بش می داری نشستنجای ا؟بعدیبرب
 ... داشتمی تو حق مادریتو به من مونده من برا

 
 باعث شد که دستم رو ول کنه و به سمتش بره تو دمل انای خواهرش ماری حلظه صداهمون

 نی بشه شربت رنگی دوباره عصباننکهیقبل از ا... تشکر کردمانای مارزهی از دوشیکل
مردان ... دو سالن برداشته شدانی و پرده مدیکمان رو پخش کردم کم کم موقع رقص رس

 قسمت هه کار نی در اکردنی از دخرتان تقاضا رقص منوبت نوبت به اهی سی با لباسیهمگ
 که به ی دستدنی نشستم که با دیورم بغ کرده رو صندل و حسرت خبنمیمن معلوم بود بش
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 ادوارد تعجبم چند برابر شد در اون لباس دنیسمتم دراز شده با تعجب سر بلند کردم با د
 :دمی جذاب شده بود صداش رو شناری بساهیس
 
 ؟یدی رقص رو بهم مهیبال،افتخار -
 

 زدم و دستم رو ید لبخند غرغرو نبورزنی از اون پی به دور و بر نگاه کردم خربیکم
 ی بار صدانی امی رقص رفتستی دستاش گذاشتم احساس گرما کردم اروم به سمت پانیم
 بلد بودم بودن با یرقص رو به خوب... بودییای و رونیری خواب اور نبود بلکه شلونیو
 دمی حرکت دادم و اروم پریپاهام رو ضربدر... دارهرو هاتی مزنی همی خانوم اشرافکی

 دادم نتی کوتاه و با حرکات دستام بهش زیره حرکت رو معکوس تکرار کردم چرخشدوبا
 ادوارد شدی و حرکات من تندتر مدیرسی و به اوجش مشدی اهنگ هرحلظه تند تر متمیر

 ... بودیاحساس فوق العاده ا...کردینرم هر عمل من رو کنرتل م
 

من و ادوارد هم . کردنمی به هم تعظ از امتام رقص زن ها و مرد ها از هم فاصله گرفنت وبعد
 بهش ی کنم نگاهدای که ازش دور بشم تا پانتا رو پنیقبل از ا.می کار رو اجنام دادنیا

 . ازش تشکر کنمدیاحساس کردم که با.ستادیچند قدم جلو اومد و روبه روم ا.کردم
 

 ： کردم گفتمی نگاه مشی عسلی طور که در چشماهمون
 
 .ممنومن ادوارد-
 

 ： زدی مهربونلبخند
 
 . من بود بالی زندگی شب هانی از بهرتیکیامشب -
 

 . ازش فاصله گرفتمی لبری زی انداختم و با خداحافظنیی رو پاسرم
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 هی کردم و ی که با ادوارد ازدواج منی اای بود؟ی موندم چی جا منی من اگه همسرنوشت
 کرد و من رو ی استفاده م از مننی که خامن مارتنی اای می کردی رو شروع می معمولیزندگ

 . داد تا از ثروتشون استفاده کنهی از مردان ثرومتند میکیبه 
 
 . و دنبال پانتا گشتمدمی کشیآه
 

 . کردی بود و صحبت مستادهی ای خامنی که جلودمشی بعد دیقیدقا
 

 ： زدیمتوجهم شد و لبخند. طرفش رفتمبه
 
  آرابال؟ای بال؟ی پسندی مشرتی تو کدوم رو بیاوه راست...آرابال-
 

 ：بهش لبخند زدم و جواب دادم. بودی دوست داشتندخرت
 
 .یهر طور که راحت. ندارهی من فرقیبرا-
 

 . دمی محیمن بال رو ترج-پانتا
 

 ： کردمی کوتاهی خنده
 
 . دنی محیهمه بال رو ترج, گهی منوی که ایستی نی کسنیتو اول-
 

 ختیریه غرور از چشمانش فرو م پوش روبه روش ککی رو گرفت و روبه خامن شدستم
 ：گفت

 
 . آرابالسنیا,مادر-
 
 ： بعد روبه من گفتو
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 .ای هم مادر من مندوننیا,بال-
 

 : کردحی حرف دخرتش رو تصحایمندون
 
 ایبانو مندون-
 

 ： رو سمتش دراز کردمدستم
 
 .خوشبختم خامن-
 

 ： که بهم دست بده گفتنی ابدون
 
  هسنت؟یپدر و مادرت ک-
 

حاال من .میری تا مورد احرتام قرار بگمی با اصل و نسب باشدی شهر حتما بانیر اد. گرفتدمل
 ! گفتم؟ی از کدوم پدر و مادرم مدیبا
 

 ： آوردم و مشت کردمنیی رو آروم پادستم
 
 . کنمی کار منی خامن مارتیمن برا-
 

 ： زد و گفتیپوزخند
 
 !یی کنه تویکار م ری اون زن پی که براییبایپس دخرت مهربون و ز. طورنیکه ا-
 

 . ندادمیجواب
 

 ： به پانتا رفتی چشم غره اایمندون
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 موضوعات باهات نی پانتا درباره انی نشیمی با هم صمادیبهرته ز.نی خامن جشی پرمیمن م-
 ...صحبت کرده بودم

 
 . رفتو
 

 ： گفتی دستم رو فشار داد و با شرمندگپانتا
 
 . دارهیتندمادر من اخالق . خوام بالیمن واقعا عذر م-
 

 و موضوع رو دمی خندی نکنه کمی تر احساس شرمندگشی که بنی ایبرا. اون نبودریتقص
 ：عوض کردم

 
 ره؟ی پذی شب ما رو ممهی نای ملکه آری کنی فکر میراست, ندارهیاشکال-
 

 ： زد و گفتیچشمک
 
 تومن هر وقت ی مادر من خواهر کوچک تر ملکه س و من میدونیمگه من.نگران نباش-

 استم به اوجنا برم؟خو
 

 نیچه طور من همچ. دونستمیمن من.اوردمیداشتم شاخ درم. از تعجب گرد شدچشمام
  بود؟ی پانتا از خانواده سلطنتیعنیدونستم؟ی رو منیزیچ
 

 ： حالت من با تعجب گفتدنی هم بعد از دپانتا
 
 !؟ی دونستیمن-
 

 ：ام رو گرفت و اخم کرد شونه هعی خودم اومدم و خواستم بهش احرتام بذارم که سربه
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٢٣

من . گفتمی بهت منچوقتی هیشی مینجوری موضوع انی ادنی با فهمدونستمی اگه می هیه-
 .میو تو دوست

 
 ： دستشو به سمتم آوردهی دستاشو برداشت و بعد

 
 م؟یدوست-
 
 ! ملکه با من دوست بود؟ی خواهر زاده یعنی

 
 ： دست دادمبهش

 
 .میدوست-
 
 . خون گرم باشهنقدری ای از خاندان سلطنتی کردم کسی وقت فکر منچیه
 

 خورد و ی از کنار خواهرش جم مننیخامن مارت. رو نواخنتی آهنگ شادولنی ها با ونوازنده
 جوان نی که کنار خامن جای از بانو مندونیمغرورانه کنارش نشسته بود و با چاپلوس

 ...کردی مییراینشسته بود پذ
 

 .. و مجع کامال از حالت خشک دراومده بوددندیقص ری جا شلوغ شده بود و همه مهمه
 

 هی بهم نی ملکه برم چون خامن مارتشی تومن با پانتا پی منی بودم بعد از امتام مهمونمطمئن
 پس فرار از , عمارت بزرگ هم جزوش بودنی کردن ازی سپرد که قطعا متیعامله کار م

 قفس و نی من رو از اتونستی که می من بود کسدیملکه تنها ام... ممکن بودریدستش غ
 .ه جنات بدی اجباریزندگ

 
 ی برای پوئن مثبتنی زمان بود در هر حال خواهرزاده ملکه با من بود و انی االن بهرتدیشا

 به شدت با من تند تر و بداخالق تر نی خامن مارت؟رفتاریاما اگر نشد چ...اما...شدیمن م
 نبود من نجای من ایاز ذهنم دور کردم جا رو یدی به خامن کردم ناامینگاه...ی ولشدیم
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 کردم و ی مسکی ردیبا...نی همکردمی مسکی رهی دی ارزوهام برسم بامتام به تونستمیم
 . کردمی می به آرزو هام حرکتدنی رسیبرا

 
 یلیخ. کردمی کرد،نگاهی به پانتا که کنارم نشسته بود و با لبخند رقص رو نگاه مبرگشتم

 بود و ی منتظر ادم خاصدی رو قبول نکرده بود شایاست رقص درخوچی بود چون هبیعج
 ... نهدمیشا

 
 پانتا؟-
 

 ： سمتمبرگشت
 
 بله؟-
 
 . صحبت با ملکه باشهی زمان برانیفکر کنم االن بهرت-
 

 .. مادر االن اجازه رفنت رو بهم بدهکنمیچه طور؟فکر من-پانتا
 
 هم من یاز متام شدن مهمون و بعد شهی کس متوجه نبود ما منچیچون همه مشغولن و ه-
  به دقت مراقبم خواهد بودنی چون خامن مارتامی بیی تومن جایمن
 
 : و ادامه دادمدمی کشیاه
 
 ...البته اگه بانو اجازه-
 

 : گفتطنتی حرفم رو ادامه بدم با شنذاشت
 
 ...ستی اون نی به اجازه یازین-
 

 ： زدی تکون داد و لبخند مرموزسرشو
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 .میبر.باشه-
 

 ： ناگهان دوباره نشست و گفتی بلند شه ولی صندلی از روستخوا
 
 بهش ستی نشتی پنی مارتی وقت؟حداقلی دست از خامن گفتنات برداری خوای تو مننمیبب-

 رفتار نی مؤدب صدا بزمن تازه مادر من بدترنقدری تومن اون زن رو ایمن که من.نگو خامن
 ؟ینکیممکن رو باهات کرد و تو همچنان بانو صداش م

 
 ： گرفتخندم

 
 مادر تو و خواهر ملکه ایاما بانو مندون. بهش نگم خامنگهی کنم دی میسع.آخه عادت کردم-

 ی به مادرت بیمطمئنن تو هم دوست ندار. کنمی احرتامی بتومنی منشونیاست و من به ا
 . بشهیاحرتام

 
 . تکون داددیی به نشانه تأسرشو

 
 یاز عمارت شرق. به رقص بودنی فقط مارت,نه ...حواس خامن مارت.می بلند شدآروم
 .رونی بمیاومد

 
 دی فهمیاگه من. کردی داده بود و به شئ که تو دستش بود نگاه مهی به کالسکه تکادوارد

 .رهی قرار بگنیدوست نداشتم اون مورد بازخواست مارت.بهرت بود
 

 ： تو گوشم زمزمه کردپانتا
 
 .امن تره.میریبا کالسکه من م-
 

 . کالسکه ادوارد بودکی نزدبای اون تقری کالسکه
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 ： زمزمه کردمآروم
 
 .نهینذار ادوارد من رو بب-
 

 ： متوجه ادوارد شد و گفتنگاهش
 
  عجوزه اس؟نی مارت؟جاسوسیبهش اعتماد ندار-
 

 !! داد خندم گرفت واقعا برازنده اش بودنی که به مارتی صفتاز
 

 ：تم به هم فشار دادم و آروم تر از قبل گفچشمامو
 
 .فتهی خوام تو خطر بی منینه من بهش اعتماد دارم ول-
 

 ： گفتمعی بزنه که سری حرفخواست
 
 . شدری دمیبر-
 

 . نشهدهی تا صورمت دنیی پادمیکاله شنل رو کش. رو گذاشت رومشنلش
 

 .می طرف کالسکه رفتبه
 

 . و کالسکه به راه افتادمی شدسوارش
 
 ملکه رو از خواستمی بار بود که منیداشتم اول بود؟ اسرتس ی شدنیعنی ممکن بود؟یعنی

 من با تک دخرتش رو ی اجازه همسفرای بانو مندونیعنی... و باهاش حرف بزمننمی ببکینزد
 ری از مسیزی افکار تا قصر ملکه متام مغزم رو مشغول کردم چنیهم... ملکهیعنیداد؟یم

 ...دمینفهم
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 ادهیپ. در رو باز کردیکالسکه چ. اومدمنروی بدامنی کالسکه از افکار ناامستادنی ابا

 ： اضطرامب رو حس کرددیپانتا بهم نگاه کرد و شا.میشد
 
 . افتهی منی اتفاق بدچیه.نرتس بال-
 
 . هم آرومم نکرده بود اما بهش لبخند زدمی کمی که حرفش حتنی ابا
 

 .باز هم پر از جتمالت. بودی رنگدی بزرگ و بلند سفقصر
 

 کنار در بزرگ به پانتا احرتام ینگهبان ها.می قصر رفتیمت ورود و به سمی قدم شدهم
 . پامون بودری زیلیفرش قرمز طو. رو باز کردنددیدر بزرگ سف.گذاشنت

 
 .میاون هم باز کردن و وارد شد. بودی اگهی در دجلومون

 
 . قسمتش بودننی تریی بود که دو ختت با شکوه در انتهای بزرگسالن

 
 . کردممی خم شده بود هول شدم و من هم تعظی پانتا که کمدنیبا د.می رفتنیی پله پاسه

 
 ختت ی رویی با لباس فاخر طالییبایزن ز.میستادی ختت ها ای جلوبای و تقرمی رفتجلوتر

 . کردیکوچک تر نشسته بود و نگاهمون م
 

  من هم کارشری تأخیبا کم. خم کردشرتی بار کمرش رو بنی ای کرد ولمی باز هم تعظپانتا
 .رو تکرار کردم

 
 ：می ملکه باعث شد هر دو به حالت اول برگردیصدا

 
 ... و زمی عزیپانتا-
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 ： کردمی خودم رو معرفعیسر. به من نگاه کردی کنجکاوبا
 
 . منیآرابال هستم بانو-
 

 ： رو تکون دادسرش
 
 . جوانیو آرابال.اوه بله-
 

 ： به پانتا نگاه کرددوباره
 
 !ینی من رو ببی باشه که اومدی کار فوردی وقت شب بانیا-
 

 ： تکون داددیی سرش رو به نشانه تأپانتا
 
 ! اطراف سفر کنمی هانی که من قصد دارم به سرزمدی هستانیدر جر. منیبله بانو-
 

 ： چونش گذاشت و گفتری دستش رو زملکه
 
  همراه قدرمتند امکان نداره بذارمکی و بدون ییبله خرب دارم و بهت گفته بودم تنها-

 . گذاشتمادتی شرط رو هم فقط به خاطر اصرار زنیا.یبر
 

 ی کنه؟منی خواست من رو به عنوان همراه قدرمتند معرفی پانتا میعنی قدرمتند؟همراه
 ! موجود رو نداشتم؟نی دل کشنت کوچکرتیکه حت

 
 .من همراهم رو انتخاب کردم.درسته سرورم-پانتا

 
 . به من نگاه کرد و لبخند زدی چشمری زو
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 ： هم لبخند زد و گفتملکه
 
  همراه کجاست؟نی ا؟خبیجد-
 

  پانتا به من شدی چشمری نگاه زمتوجه
 
 ： که اخم کرده بود گفتی خشک شد و بعد درحالیحلظه ا.

 
 ست؟ی دخرت ننیتو که منظورت از همراه قدرمتند ا-
 

 ： پانتا پررنگ تر شدلبخند
 
 . بانوقایدق-
 

 ： ناگهان بلند شدملکه
 
  پانتا؟یکن ی میشوخ-
 

 . کردن با شما رو ندارمیمن جرئت شوخ-پانتا
 

 یگی و میدی دخرتک رو به من نشون منیده؟ای می حرف ها چه معننی؟ای چیعنی-ملکه
 کی کشنت یی توانای زنه که حتی داد می دخرتک از چند مرتنیهمراه قدرمتندته؟ا

 .مورچه رو هم نداره
 

 درست نبود ناتوان بودمن رو جلوم ی بود ولایآر حق با ملکه دیشا.نیی رو انداختم پاسرم
 . تونستم از مغزم استفاده کنمی بودم اما حداقل مفی ضعدیشا.به رخم بکشه

 
 ： قدم جلو رفت و گفتکی چون دی پانتا افکارمو شندیشا
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 ی که عقل نباشه زور و بازو به چه درد میتا وقت. بانوستی که زور و بازو نیهمه چ-
 ! اما باهوش و بااستعدادهستی نیال قوخوره؟درسته که ب

 
 ： نرم شدی ملکه کمانگار

 
 ... اگه بفهمهیدونی؟میکنی کار می رو چیپرنس چارل,برفرض من قبول کردم-
 

 ： اخم کرد و ناخواسته حرف ملکه رو قطع کردپانتا
 
 فقط نظر و درخواست شماست و اون تا ی ازدواج من و پرنس چارلیول. ملکهدی خبشیم-

 . از من نکردهی درخواستچیهحاال 
 

 . اومد با اخم نگاهم کردادشی یزی ناگهان انگار چی نگفت ولیزی چملکه
 

  کرد؟ی نگاهم می جورنیچرا ا.دمیترس
 

 .کردی بودم چون ترسناک نگاهم مدهیترس
 

 ن؟یپدر و مادرت ک,نمیبگو بب-ملکه
 

 پرسش نیاز اخسته شده بودم .باز هم اصل و نسب,یشگی همی هم اون سؤال هاباز
 .یتکرار

 
 ： صداقت جواب دادمبا
 
 . کنمی کار منی خامن مارتیمن برا-
 

 ： تر درهم شد و پوزخند زدشی هاش باخم
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣١

 .آرابال, طورنیکه ا-
 

 ： کرد و گفتیبه پانتا نگاه. تلفظ کردی رو با حلن خاصآرابال
 
 .ی خدمتکار رو با خودت همراه کنهی ی خوایپس تو م-
 
 ：دیکش ادی فربای تقرو
 
  باهوش؟یگی خدمتکار مکیتو به -
 

 همسفر کردن ی ازا؟بهیشناسی منر؟؟اونویخدمتکار اون کفتار پ,ی نه هر خدمتکاراومن
 ره؟؟ی ممکنه چه قدر از ما باج بگیدونی با تو متی خاصی دخرت بنیا

 
 من رو ی حتت؟اونی خاصی تونست به من بگه بیچه طور؟چه طور م. بد شده بودحامل

 . مغرور و فخر فروشی آدمانیوجودم پر از نفرت شده بود از ا.خت شنایمن
 

 ： ختتی دسته ی رودی دستش رو حمکم کوبملکه
 
  پانتا؟یدیفهم,ی بذاررونی لند بوژالی پاتو از یاجازه ندار-
 

 ی منهی من گریول. نگاهم کردی پر از شرمندگیی از اشک و چشم هاسی با صورت خپانتا
 . بهش زدمیلبخند کوچک. شده بودمری حتقادیمن قبل ها هم ز.کنم هی خواستم گریمن.کردم

 
 ： داد زدملکه

 
 .نی بدلی حتونی دخرت رو به خامن مارتنیا,نگهبانا-
 

 یمقاومت من. قصر بردنی سمتم و دستامو گرفنت و منو به سمت خروجدنی ها دونگهبان
 .قل تالشم رو کردم حدایول.رسمی از وجودم مطمئن بود من به آرزوم منیمیکردم چون ن
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 خودم رو هم یحت. خودش رو سرزنش کنهشرتی خواستم بیمن. پانتا هم نگاه نکردمبه

 . نتونه به سفرش برهیچون باعث شده بودم به کل. کردمیسرزنش م
 

 آماده کرده هی تنبیخودم رو برا.کالسکه حرکت کرد. شدت انداختنم تو کالسکهبه
واقعا چرا؟چرا از هر . سخت و طاقت فرسای کارهایبرا,ی و بداخالقی بدخلقیبرا..بودم

  رفتم بن بست بود؟چرا ملکه هم بهم کمک نکرد؟ی میراه
 

 .رونی بدی منو کشیدر کالسکه باز شد و نگهبان.ستادی ایدی شدی با تکان هاکالسکه
 

 .ستادی خونه رو زد و منتظر ازنگ
 

 که دمیرگشتم و ادوارد رو دب.دمی رو از پشتم شندنی دوی در باز نشده بود که صداهنوز
 .دی دویبه سمتم م

 
 ： نگاهم کردی و با نگرانستادی ادی دری نگهبان اسی من رو در دستایوقت

 
  افتاده؟ی اتفاق؟چهیبال؟کجا بود-
 

 . نگفتمیزی نگاهش کردم و چفقط
 

 به حمض برگردوندن صورمت پرت شدم ی برگشتم ولدمی باز شدن در رو که شنیصدا
 . علت بودنی مارتیلی سشدت.نی زمیرو

 
 خون مینیاز ب. به طرفم اومد و بلندم کرد و دستشو انداخت دور شونه هامادوارد

 . شدمرهی خنی مارتنیدستمو گذاشتم روش و به چهره خشمگ.ومدیم
 
 ؟ی بودیتو تا االن کدوم گور-
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 ： من جواب دادی جانگهبان
 
 . بودای ملکه آرشیدخرتتون همراه بانو پانتا پ-
 
 ： با خشم به نگهبان نگاه کرد و داد زدنیرتما
 
 .ستیاون کلفت دخرت من ن-
 

 ی سوزوند ولیدرسته که اون حرفها من رو م. تر شدشی شومن بی ادوارد روی دستافشار
 . گرفتمشی حرفش آتنی بفهمه با ای کسذاشتمی منچوقتیه. از درونشهیهم

 
 ؟هان؟ی کردی می ملکه چه غلطشیپ-نیمارت

 
 ： ترس جواب دادمی و بدون اندکشهی هم تر ازحمکم

 
 ! اطراف بفرسنتی هانی کردم که من رو با بانو پانتا به سرزمیازشون درخواست م-
 

 ： زدادیفر
 
 ؟؟؟؟یچ-
 

 ： به نگهبان گفترو
 
 .از ملکه به خاطر لطفش تشکر کن.ی بری تونیتو م-
 

 !ر؟ی که بهت گفت کفتار پینی ببیلطف ملکه؟نبود. زدمپوزخند
 

 ：دی غرنی که رفت مارتباننگه
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 .ی غلطا کننی به سرت نزنه از اگهی دچوقتی کنم که هی میکار-
 

 ： به ادوارد گفترو
 
 .ارشیب-
 
 نیادوارد من رو آروم پشت سر مارت. رفتی و به سمت باغ پشترونی از خونه اومد بو
 ：در گوشم زمزمه کرد.ربدیم
 
 .ارهی سرت بیی ذارم اون زن بالیمن.نگران نباش بال-
 

 . فقط لبخند زدمتشی و محای مهربونبه
 

 . خشک شدممیدی رسی کامال به باغ پشتیوقت
 

 . رو نداشتمهی تنبنیانتظار ا!نه
 

 . رفتنی ومل کرد و به سمت مارتدیاومن با ترد. ادوارد اشاره کردبه
 

 .بازش کن-نیمارت
 

 ： با وحشت گفتادوارد
 
 ؟یچ-
 

 ： با خشم داد زدنیمارت
 
 . رو باز کنی لعنتاهچالی سنیگفتم در ا-
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 ! گرفت؟یداشت از من اجازه م.فقط نگاهم کرد, از جاش تکون خنوردادوارد
 
 ： رو لرزوندنی زمی حتنی بار نعره مارتنیا

 
 . بااازش کنگمیبهت م-
 

 . رو باز کرداهچالی انداخت و در سنیی سرش رو پاادوارد
 

 .حاال بندازش اون تو-نیمارت
 

 ： نگاه کردنیمارت با بهت به ادوارد
 
  خامن؟نیگی می چنی فهمیم-
 

 ؟ی فهمم کالسکه چی منی به من بگی کنیچه طور جرئت م-نیمارت
 

اخم کرد و سرش رو انداخت .دمی شکسته شدن غرور ادوارد رو شنی کردم صداحس
 .نییپا
 

 ： جلو گذاشتم و گفتمیقدم
 
 .نی کنری اونو حتقینجوری انیشما حق ندار-
 

 ：خر نگاهم کرد با متسنیمارت
 
  نکنم؟ای کار کنم ی حق دارم چی بهم بگی خواینکنه تو م-
 

 . با تأسف نگاهش کردمفقط
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 ： زد و گفتی اقهقهه
 
 رفته ادتی؟یدی اجازه رو منی به خودت ای خانواده؟تو چه طوری بیتو؟تو بچه؟تو-

خودتو  کرد؟ی نگاهت هم منی رفته تا مدت ها کسادتیرون؟ی بدمیمن تو رو از جوب کش
 ؟ی گذشتتی و گداری اون دخرت فقهینگاه کن؟تو شب

 
 رو زدم که یحرف. قدر حرفاش تلخ و سوزنده بود که من هم نتونستم ساکت مبومننیا

 ：... زدمی اگه مندیشا
 
 یاالن نگاهم من, پدر و مادرهی گفنت بی کردن و می که اون موقع نگاهم مننهیتنها فرقش ا-

 .رهیکفتار پ گن خدمتکاره اون یکنن و م
 

 ای خبنده دی دونست بایمن. بودستادهی ایادوارد گوشه ا.کم کم از خشم قرمز شد. شدساکت
 . بودیری قابل جلوگری که البته غیانفجار. کنهیریاز وقوع انفجار جلوگ

 
 ： زدادیفر

 
  امحق؟؟؟ی گفتی به من چ؟؟توی گفتی؟؟؟؟؟چیچ-
 

.  لبم هم خون اومدیگوشه ,مینی بر بعالوه. بهم زدی اگهی حمکم دیلی سمتم و ساومد
 دستم موند و زخم ی بلند و زشتش روی ناخن های که جای طوردی دستم رو کشانهیوحش

 .شد
 

 به شدت نی همی بود براادی عمقش زاهچالیس. و پرمت کرد داخلاهچالی سمت سدمیکش
 .متام تنم درد گرفته بود.نیخوردم زم

 
 .ارهی درباهچالی کرد من رو از سیم که التماس دمی شنی ادوارد رو میصدا

 
 . شدنفی ها کم کم ضعصدا
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 بود کی تاریبه قدر. افتاده بودمری بود که توش گیی جای اسم برانی برازنده تراهچالیس

کورمال کورمال .علف بود.دمی کشنی زمیدستم رو رو. کردم خودم کورمیکه احساس م
 دادم و سرم رو هی کردم بهش تکدایپ یوقت. کنمدای رو پواری تا ددمیدستم رو اطراف کش

 .  زانو هام گذاشتمیرو
 
 ی مهی اون نی که ملکه قبول نکنه ولدادمیهر چند احتمال م. کرده بودمی بدسکیر
 . گرفته بودی افسردگی وجودم بدجوردواریام
 
 ی برانقدری واقعا ایعنی تونست قبول کنه؟ی واقعا ملکه منیعنی واقعا امکانش نبود؟یعنی

  سخت بود که حداکثر سه ماه دست از سرم برداره؟نیمارت
 
 ...یعنی...یعنی...یعنی

 
 . کردم که در همون حالت نشسته خوامب بردی سرنوشتم رو تو ذهنم معنتقدریا

 
 ادوارد اروم سرم رو بلند کردم و با تعجب به سبد روبروم که انواع ی صدادنی شنبا

 :غذاها درونش بود با تعجب گفتم
 
 ؟ی رو از کجا اوردنایادوارد ا-
 

 : پچ پچ کردبازم
 
 ادی بنیاالن که مارت... برشون دار بالستی حرفا ننیاالن وقت ا-
 
 ی داخل سبد رو برداشتم و با قدردانی از توجه و حمبت ادوارد اروم غذاهای خوشحالبا

 :گفتم
 
 یممنومن اد-
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 : لبخندش رو حس کردمری همون زاز
 
 زمنی بازم بهت سر مکنمیخواهش م-
 
 روبرو نگاه کردم اروم ی هاوهی دوباره تنها شده بودم به مدمی نشنیی صداگهید

 دارم زهر کردمی احساس میتی وضعنی در همچی بود ولیطعمشون عال...خوردمشون
 چه گهی دنی اذارهی منو زنده مننی برم مارترونی هم بنجای اگه از ای مطمئنم حتخورمیم

 ...ردن باز ک اشکام راهشون روه؟دوبارهیزندگ
 
  فکرمی به من که انقدر ب؟لعنتیینجایبال؟بال ا-
 
 : پس گفتمشناختمی می وحشت سرم رو بلند کردم صدا رو به خوببا
 
 ؟ییپانتا تو..پ-
 
 : بغض گفتبا
 
 ...رونی بربمتی منجای بشه از اینجوری اخواستمیمتاسفم بال من-
 
 متاسف بود؟من بودم که ابروش ی چی شرمنده بود؟برای چی اشکم دراومد اون براگهید

 : لرزون گفتمیبا صدا... بودم من بودم کهچارهی بمیتی هیرو برده بودم من بودم که 
 
  برات دردسر بشهخوامیپانتا من.. برو پاننجایاز ا-
 
 ارمتی مرونی بنجای من از امی ما دوسترمیمن-
 

 ...رمی طعنه کالمم رو بگی جلونتونستم،نتونستم
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٩

 ی بردنی مارتشی که منو از پشیپهه مثل دفعه -
 
 : تند تند گفتمیبا شرمندگ... کردمی چه اشتباهدمی بلندش تازه فهمهی گری صدادنی شنبا
 
 ...دی گفتم حامل بد بود پانتا جومن ببخشی چدمی نفهمدیپانتا متاسفم ببخش-
 
 : گفتنی فنی فبا
 
  خودخواهمهی من یگی م؟درستیکنی مینه تو چرا عذرخواه-
 

 دنی بزمن که با شنی اگهی حرف د؟خواستمی بود بهش زدی چه حرفنی به تو بال اخه العنت
 :ومدی ازم درنیی ادوارد صدایصدا

 
  بفهمه؟ی کسنیخوای من ارومرت شما که منیبانو-
 
 ... منهری تقصزای چنی بال همه اربمتی منجای از اامیشب م... برب ادواردنجایمنو از ا..من-
 

 قرار بود اوجنا ی تا کدومنی که از اوجنا رفنت مندمی پاشون فهمی صدادنی نزدم با شنیحرف
 ...مبومن

 
*** 

 
 بشه با سی خبامی سرد و من دار باعث شده بود لباس زنی تنم خشک شده بود و زممتام
 : برداشتمواری دی و تنش پانتا سرم رو از روجانی پرهی صدادنیشن

 
 رو دیادوارد داره کل... هم دست نگهبانشدی در رو قفل کرده کلنی ای عوضیبال؟مارت-

 .رونی بارمتی نگران نباش مرهیگیازش م
 
 : ترس گفتمبا
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 ...ی خودت رو به خاطر من به خطر بندازتی موقعخوادی منی هستی اشرافهیتو -
 
  ادواردم اومدشه،اوهی منیزیچ-
 

 : صحبتش با من نبودی روگهی دانگار
 
 ...نمی کنار ببشه؟برویه باز من کی چیعنی...باز کن در رو ادوارد-
 

 از باال پرتاب شد جسم خستم رو به ی باز شد طنابی بلندــــــــــژی قی با صدااهچالی سدر
 غی از شدت ترس جنی بلند مارتادی فردنی کردم و حمکم گرفتمش با شنتیسمت طناب هدا

 :دمی کشیبلند
 
 ؟؟؟یییییکنی می چه غلطیادوارد دار-
 

 : و گفتدی حرکت طناب رو کشهی با  حلظه ادواردهمون
 
 ...نی و برنی سمت اصطبل اسب هارو بردارنی برنیی من،بال بدویبانو-
 
 : داد زدنی بلند مارتی هاادی و فرمی ما که کامال خشک شده بوددنی دبا
 
 بال بدو-
 

 ی صدادمیدوی و با متام وجودم سمت اصطبل مدمی شوک دراومدم دست پانتا رو کشاز
در اصطبل رو هول دادم و پانتا ... بهش نداشتمی توجهدمیشنی نگهبانها رو مستیست،ایا

 و امکان شکستنش هر حلظه شدی مدهیرو داخل بردم و با چوب در رو بستم حمکم در کوب
 رو یدر پشت... نبودی ما بودند که حواسشون به در پشتری بود انقدر سربازان درگشرتیب

 حرکت شکست هی در با گفتی منیچیاز شدت اسرتش هباز کردم دوتا اسب برداشتم پانتا 
 بهش زدم و از در فرار ی ضربه ادمی اسبم پری حرکت روهی با دنی کشی اههیو اسب ها ش
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 بودند و اون دست و پا فته حلظه برگشتم و پشتم رو نگاه کردم ادوارد رو گرکیکردم 
 فقط میری ممی کجا داردمیفهمیاصال من... به خاطر منه لعنت به من لعنــتنای همه ازدیم
 ....میرفتیم
 

 توجه نداشتم زی چچیاما من به ه...ومدی نگهبانها و اسبهاشون از پشت سر مادی فریصدا
 سکوت جنگل وحشتناک بود ومدی منیی صداگهیکم کم د...فقط ادوارد بود که برام مهم بود

 :به پانتا گفتم
 
 میسیپانتا فکر کنم گممون کردن بهرته وا-
 

 : زمزمه کردرلبی زپانتا
 
 ... انقدر سخت باشهکردمیفکر من-
 

 : با ترس گفتسپس
 
 م؟ییما،ما کجا-
 

 هیهرچقدر حامل بد باشه ...شناختمی می اطراف رو به خوبنی به ترسش زدم ایلبخند
 :کنمی خودم درست منی براگهیدردسر د

 
 لند ندی ارچفنیرزم تا مرز سنجای شب بشه از ای منتظر مبوندی فقط بامیی کجادومنیمن م-

 ...ستی نیادیراه ز
 

 : گفتی و با خستگدی کشی از سر اسودگینفس
 
 م؟ی خبوابدی بای چجورمیزنی مخی هوا که نیبال من واقعا خستم اما تو ا-
 
 ...میکنی درست مشیات-
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 : گرد شدچشماش

 
 ؟یمگه بلد-
 

 خی تا صبح از سرما  رو بفرسته کهی ادم اشرافهی خواستی تو دمل زدم بعد ملکه میپوزخند
 بزنن؟

 
 معلومه-
 
 دمی خشک شروع به درست کردن اتش کردم به ادوارد که فکر کردم نفهمی با چوب هاو
 چوب ها از دستم ی کدمی هق هق بلند شد نفهمی صدای کدمی نفهمدنی اشکام دوباره باریک

 کارید من چ دستان ادواری نه به گرمایگرم بود ول...افتاد و در اغوش پانتا فرو رفتم
  انقدر اضافه ام؟هم؟چراکردم؟چرا من انقدر خودخوا

 
 ؟یکنی مهی شده؟بال چرا گریچ-
 

 : زور با نفس نفس گفتمبه
 
 ادوارد...اد-
 

 : چون گفتدونستی هق هقم سر گرفت انگار تا اخر ماجرا رو مدوباره
 
 یورنجی عشق ای هست که خودش رو برای کمرت کسخوندمی رو داخل نگاهش میفتگیش-

  اون خودش خواست فدا بشه ی اون خودش خواست تو خنواستیول...فدا کنه
 
 : ادامه داددی کشیاه
 
 دومنی اون،اون منو دوست نداره من می ولدمیمنم عاشق شدم دردش رو چش-
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 دفعه دستان من بود که نی رفت و به کمک پانتا شتافتم اادمی درد خودم رو شهی هممثل

 :اجازه دادم خودش ادامه بده...ر گرفته بود پانتا رو در بفیبدن حن
 
 ی ادم اشرافهی که خواستمی منیمن اومدم سفر تا فراموش کنم ول...اون واقعا جذابه-

 بودم جلوم رو دواری مثل تو امخواستمی ادم خونگرم و مهربون مهیهمراهم باشه من 
 ساده یخداحافظ هی برم خوامی من مدی فهمی نگفت فقط وقتیچیاون ه... اونی ولرهیبگ

 ی با تو برم کامال رفتنم رو غدقن کرد وقتخوامی مدی بعد اون شب که مامان فهمنیکرد هم
 ...شهی تفاوت بود مثل همی بدمی ندی و شعفی شادچیبه چشاش نگاه کردم ه

 
 برگ یاروم سرش رو رو... کرد و حرف زد که سراجنام هموجنا خوابش بردهی گرانقدر

 بود رو روش فشی که داخل کییش درست کرده بودم گذاشتم و پتو که به عنوان بالییها
 اصال ی رو روشن کنم ولشی زود تونستم اتیلیانداختم دوباره سمت چوب ها رفتم و خ

 رو کامال به رخ شییبای مهتاب امشب کامل بود و زتم درخت رفی اروم باالومدیخوامب من
 : اروم زمزمه کردمدیکشیم
 
 ...ی در حقم کردی لطف بزرگی ادنمکی وقت فراموشت منچیه-
 

 ... برگشتم و کنار پانتا چشمام رو بستمنیی پااروم
 

*** 
 

 به زیهمه چ... شده بود با تعجب چشمام رو باز کردم من کجا بودم؟چرا داخل جنــصبح
 زدم و سمتش رفتم اروم تکونش دادم با یلبخن د...پانتا....فرارم...خاطرم اومد ادوارد

 : گفتیخستگ
 
  کنهتتی اذزهی دوشذارمی نگران نباش بذار من خبوامب منیومل کن هانت-
 

 : پر خنده گفتمی گرفت منگ خواب بود با حلنخندم
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 می برسنیاطی زودتر به مرز شدی بانمی پاشو ببه؟ارابالمی کیهانت-
 

 : گفتدهی بردهی و با بهت بردی برق گرفته ها از جا پرمثل
 
 ال...بِ...را...آ-
 

 : جواب دادم خودشمثل
 
 من؟...جا-
 
 : خنده گفتبا
 
 ...می بعدش برمی خبوریزی چهیپاشو ... حلظه وحشت کردمهی-
 

 غذاها رو یبا خنده و شوخ... از داخلش دراوردی خوراکی رفت و کمفشی کسمت
 فقط چند نیاطی تا مرز شنجای از امیوفتی که راه بمی و بلند شدمی و مجعشون کردمیخورد

 : بهش گفتمدیبا تاک... راه بودیساعت
 
 می نداری قدرتچی داخلش باشه ما هم هوونی عامله حهی ممکنه ری نگی رو شوخنجایپانتا ا-

 پس حواست رو مجع کن
 

 : با لبخند گفتپانتا
 
 کنهی که ازمون مواظبت مشهی حفاظ مهی من باعث ینگران نباش گردنبند سلطنت-
 
 ی برمیتونی خوب پس میلیخ-
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 توجهمون رو ی غرشی که صدامیرفتی راه ممی داشتم داشتیادی زجانی جاش بلند شد هاز
 تر و بلند تر شد و از پشت کی غرش نزدی صدامیستادیاز ترس سرجامون ا...جلب کرد

 ی نور ابی و اشعه های ابی و چشمانی با خطوط ابدی به رنگ سفیدرختان تنومند برب
 ی حرکت ناگهانکیه کرد و در  سمت پانتا محلبه برب دمی کشغی شد از ترس جانیمنا

 ی پانتا انداخت صدایو با خودش رو رو...گردنبندش رو از گردنش پاره کرد و پرتاب کرد
 برب تازه ی نشان سلطنتدنی شد با دکی سر برب بهش نزددمیشنی بلند پانتا رو مینفس ها

 : طرفم اطالعات اندکم در ذهنم شکل گرفتی با کدمیفهم
 
 دعوتنامه نداره ای ستی که جزء مردم اوجنا نی ابهی و هر غرندلندی نگهبان آرچفیبرب اب"
 "کشهی و مبلعهیم
 

 برداشتم و به ی بزنه سنگ نسبتا بزرگبی به پانتا اسی کسدادمی اجازه مدی نه نه نبانه
 بهم انداخت پانتا رو ول کرد و به سمت من اومد ینگاه مخصانه ا...سمت برب پرتاب کردم

 ...چشمام بسته شد... پام احساس کردمی روقایه سرش رو دقخواستم فرار کنم ک
 

*** 
 

 .. در ارام کردنش داشتی مادرش مدام سعکی نوزاد کوچهی هیگر
 
 .... خبندزمی خوشگل مامان خبند عزی نکن گل دخرتهی گرزمیجامن عز-
 
 که در چشمانش ی و همون حلظه قطره اشکدی دراورد دخرتک با ناز خندی شکلک بامزه او

 ... کردیی رو طالنی قطره زمدی چکنییمونده بود به پا
 

*** 
 
 ی بود؟صدایری چه تصاوگهی دنی اوجنا نبود اگهی دی بربدمی بلند از خواب پری نفسبا

 :دمینگران پانتا رو شن
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 ؟یبال،بال خوب-
 
 نفسم باال کردمی داشتم حس میدی چشمان بازم انگار ارامش گرفت احساس درد شددنی دبا
 :به زور و خفه گفتم...ادیمن
 
  افتاد؟یچه اتفاق-
 
 پوست سرش با ی من کنار رفت و کمی از روی توئه امحق اون سنگ رو بهش زدیوقت-

  تو بسته شد و بربه هم رفتی چشماییهوی کرد و دایپاهات متاس پ
 
 : بغض گفتبا
 
 ؟یحاال خوب-
 
 : گفتمنمی توجه به درد قفسه سیب

 
 ومد؟ی که سرت نییاره بال-
 
 ...دمی ترسیلینه نه حامل خوبه فقط خ-
 
 ... نرهادتی نداره گردنبندت رو بیع-
 
 بیاروم سمتش رفت و برش داشت عج... که گردنبند افتاده بود اشاره کردمی به گوشه او

 نگاه دنیبا د... گردنبند رو کامال پاره کردی که اون برب وحشدمیبود من با چشمام د
 : بدهحی توضدی که بادیمتعجبم فهم

 
 ... حمافظ من باشهتونهی منگهی پاره بشه که دای راحتنی گردنبند به همنیاگه ا-
 
 : سپس ادامه دادو
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 م؟ی ادامه ندیخوای؟می راه بریتونی؟میبهرت-
 
 ..مینه نه من حامل خوبه بهرته بر-
 

 ... و سر تکون داددی کشیقی عمنفس
 

*** 
 

 که مرز رو مشخص ی خط قرمزتونستمی ممیرفتی همچنان راه ممی بود که داشتیادی زمدت
 : به پانتا گفتمشدمی داشتم از اضطراب خفه منمی ببکردیم
 
 ؟ینیبی مرز اوجناست منیبب-
 

 : دراومد گفتشییای رویای صدام انگار از دندنی فکر بود با شنی توقایعم
 
 ی گفتی؟چیچ-
 
 ؟ینیبیگفتم مرز رو م-
 
 : گفتی با دستم به خط قرمز اشاره کردم با شادو
 
 ... منوندهیزی چگهی دیوا-
 
 : ادامه دادرلبی زو
 
  برام منوندهیدی امگهیمنم د-
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 تا گذشنت از مرز فاصله گهی قدم د۱ کردم فقط شرتی زدم و سرعت قدمهام رو بیلبخند
 ... کهمیداشت

 
 ...پانتا-
 

از . برگشتمی من با کنجکاوی ولستادی گرد شده همون طور ای خشک شد و با چشماپانتا
 اومد و دوباره رونی اشفته سوار بر اسب بی و موهای ابی با چشمانی درخت ها مردنیب

 :گفت
 
 ...پانتا صرب کن-
 

 ...دیکشی کامال خشک شده بود انگار نفس منپانتا
 

 ： انداختنییسرشو پا.ستادی شد و پشت پانتا اادهی از اسب پمرد
 
 .پانتا من متأسفم-
 

 : زمزمه کرد زبون پانتا باز شد چونانگار
 
 .رمی دارم مگهیمن د.یمتأسف نباش چارل-
 

 ： کالفه پانتا رو به طرف خودش برگردوندیچارل
 
  آخه؟ی چیعنی-
 

 ： با بغض تو چشماش نگاه کردپانتا
 
 ؟ی تونه من رو برگردونه از تو خواسته دنبامل بگردی مندهی ملکه دنمیبب-
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 .ختی قطره اشک از چشماش رهی
 

 ： اشکشو پاک کرد و جلوش زانو زدی با ناراحتیچارل
 
 یمتام مدت, گفتمی منیچی که مادرم اصرار به ازدواج تو با من داشت و من هیپانتا متام مدت-

 !در متام اون مدت ها من دوستت داشتم,ی کردیکه با رجنش نگاهم م
 

 ： زدی با بغض لبخند تلخپانتا
 
  باور کنم؟دیبا-
 

 چرا که نه؟-یچارل
 

 ؟ی مدت ساکت بودنی اچرا متام-پانتا
 

 ：دی کشی آهیچارل
 
 تو نسبت به ازدواج من و تو باعث شد ی توجهیچون سکوت و ب..یچون تو ساکت بود-

 !ی به من نداری عالقه اچیفکر کنم که تو ه
 

 ： هم بودیصورتاشون جلو. جلوش نشستپانتا
 
 ی من از سکوت تو منشأ می توجهی که بی درصد هم فکر نکردکی یو تو حت-
 درسته؟,رهیگ
 

 شهی مثل همدی هوا جلو رفت دست پانتا رو حمکم گرفت و گونه اش رو بوسی بیچارل
 سرم ی حلظه ایبرا... نزدمی انداختم و حرفنیی سرم رو پاکردمی بودن میاحساس اضاف

 من مثل چند ی که براقهیبعد از چند دق. صحنه روبروم خشک شدم دنیرو بلند کردم با د
 : حمکم گفتپسراصله گرفنت و قرن گذشت از هم ف
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 ؟یکنیبا من ازدواج م. تو رو خدا باورم کن.پانتا باور کن من دوست دارم-
 

با بغض فقط سر تکون داد پسر دوباره دستاشو دور کمر .  شده بودمی تسلگهی انگار دپانتا
 کردم اون دو تازه ی باعث خجالت من بشن سرفه اشرتی بنکهیقبل از ا.پانتا حلقه کرد

 :پسر با هول گفت... انداخت و سرخ شدنییتوجه حضور من شدن پانتا سرش رو پام
 
 ن؟ی بودنجای ایتو منظورم شما از ک-
 
 : شدم و با لبخند گفتمطونیش
 
 از اولش-
 

 : بود پس گفتمیجو بد... تر رفتنیی پسر گرد شد و سر پانتا پاچشمان
 
 ؟یکنی منیپانتا معرف-
 

 :م گفت که هنوزم سرخ بود اروپانتا
 
 ... پسرخاله منیچرا،چرا چارل-
 

 چهره سرخ پانتا و نگاه خجالت زده پسر جالب دنی کنم دطنتی بعد مدتها شخواستی مدمل
 ...بود

 
 ... همه دخرت خاله پسر خاله ها دونستمیمن من-
 

 .دنیفهمی ندادم چون منظورم رو خوب مادامه
 
 خب..خب-
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 : به کمکش شتافتیچارل

 
  خانوم جوانمیره ازدواج کنمن و پانتا قرا-
 

 :با لبخند گفتم... کردمی روادهی جوان رو با حرص گفت فکر کنم زخانوم
 
 ... پانتا سفرمونیول... براتون خوشحاملیلیخ-
 

 : رو ول کرد و گفتی دست چارلی با ناراحتپانتا
 
  من متاسفم اما من به بال قول دادمی چارلیوا-
 
 : سمت من اومد با خشونت گفتمو
 
 .ی تو بهرته برگرددمی رو منی کارنیمن بهت اجازه چن-
 

 ： نگاهم کردی باناباورپانتا
 
 بودم که باعث شد تو یمن اون کس. تومن تنهات بزارمیمن به تو قول دادم و من.نه نه نه -

 ینجوری بزارم و برم؟؟تو منو ادمی حاال که به مراد دمل رسیفتی دردسر ها بنیبه ا
 ؟یشناخت

 
 ： رفتی مدی کردنش سخته اما بای راض دونستمیم
 
 باعث دردسرم ی و حتی ندادی قولچیتو به من ه.یای با من بدی نباگهیتو د. باش پانتایمنطق-

 فرصت رو به من نی ها از مدت ها قبل تو ذهنمه و تو انی سرزمنیفکر گشنت ا.یهم نشد
 یلیخ. منمونهیمد که یباور کن اون,ی دارینیفکر نکن به من د. تو جتربشون کنمیداد
 !حاال برو.. پانتاونتمیمد
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 ： تکون دادی با بغض سرپانتا

 
 ! تومن انقدر بد باشم که ولت کنمیمن من,نه بال-
 

 کنم که ی خواست پانتا رو راضیبا نگاه ازم م. کردی فقط با التماس به من نگاه میچارل
 ： شدمی وارد می اگهی از در ددیبا.نره

 
 ی همسفر شدمنون خطرناک تر بود چون تو از خاندان سلطنتین میاگه تو نگران سالمت-

 .شمی من مقصر شناخته موفتهی که برات بی و هر اتفاقیهست
 

 ...ی حاال اگه بازم اصرار داریول
 
 : و ادامه دادمدمی کشیاه
 
 گردمیمنم برم...منم-
 

  گرد شد و با حتکم گفتچشماش
 
 به شرتی خوام تو بیمن.قبوله.اشه باشه بالب.می من و تو با هم بودگمی منیچکسیمن به ه-

 ؟یمگه نه چارل...ی تنها بریتونیتو م. یوفتیدردسر ب
 

 : نداد دوباره گفتی جوابیچارل
 
 ؟ییییمگه نه چارل-
 
 میگی منی کسچی ما به هنی و نگران نباشنی بردیتونیدرسته خانوم شما م-
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پس ... که سرنوشتم رو عوض کنه قدمهی قدم مونده هی به مرز انداختم فقط ی شک نگاهبا
 :با لبخند گفتم

 
 نانیممنومن پانتا که بهم اطم.نی انقدر عاشق مبونشهی همدوارمی امنی برنیتونیشما م-

 .یکرد
 

 انداخت سمتش رفتم و حمکم بغلش کردم و نیی پانتا سرش رو پای ولدی نرم خندیچارل
 :گفتم

 
 ...شهیدمل برات تنگ م-
 
 ： در گوشم زمزمه کرد بغلم کرد وی مهربانبا
 
 !زمیمنو ببخش دوست عز-
 

 که متوم شد به سمت اسب رفنت و سوارش شدن و کم کم در جنگل حمو مونیخداحافظ
 ی پام رو اونور مرز گذاشتم سپس پاهیشدن سمت مرز رفتم اب دهنم رو قورت دادم و 

 نیزم ی و رودمی کشیغی داشتم متام بدمن درد گرفت جیدی شدجهی احساس سرگیبعد
 .پرتاب شدم

 
 دو مرز فرشته و نیب... شدلی تبدی به سمت اسمان رفت و به شاپرکیی اشک طالقطره

 نی با اولطانی و هر شینی کودک زمکی خنده نی کرده بود چون هر فرشته با اولری گطانیش
 ی حق انتخابنکهی قطره کجا بود؟قبل از انی ای حال جاادی مای به دنینی کودک زمکی هیگر

 غرق ی کرد در اوجنا زنتی لند هداوژالی و شاپرک رو به سمت دیز ویه باشه باد تندداشت
 کرد و وارد پوستش شد ی ختت بود شاپرک اروم به شکم زن برخورد کوتاهیدر خواب رو

 از اشک و خنده او که یخملوط... خملوط به وجود اومدنی از اولیکی گونه بود که نیا
 طان؟ی شکی ای فرشته کیبود؟
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 و چون اوردی اورد اما از دست روزگار خودش طاقت نای به دنبای زی ها بعد زن دخرتاهم
 مظلومانه اش را ی هاهی که گرچارهیهمسرش چشم از جهان بست صاحب کار مادر دخرت ب

 دلش به رحم اومد دخرت قبول کرد تا براش کار کنه و همون طور که مادرش در دیشنیم
 رو حلظه خواسته بود اسمش نیآخر

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
 ... گذاشتارابال

 
 کنار مرز افتاده قایدق.... چشمام رو باز کردم با تعجب به خودم نگاه کردمی بلندغی جبا

 من بود چشمام قرمز و موهام بی عجافهی قریی نبود تغنی ایبودم اما موضوع اصل
دن دستم از  سرم خواستم شاخ هام رو ملس کنم که با تکون دای و دوتا شاخ رویخاکسرت

 ادم هی ی نه حتطانی من نه فرشته بودم نه شیعنی بود؟کنشدت درد ناله کردم چطور مم
  داشت؟قتی اون خواب حقیعنی بودم؟ی من کیمعمول

 
 :یترو

 
 : داد گفتمبا
 
 ...نیبش)ranmer(رامنر-
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 : گفتمی با کالفگدی کوبواری هم خودش رو به در و دباز
 
 ون؟اره؟ری بی بریخوای پسر؟چته؟مهیچ-
 

 : رو باز کردم و گفتمپنجره
 
 رونیبرو برو ب-
 
 :دمی کشادی بزرگ شد فرکشی حرکت من رو انداخت رو پشتش جثه کوچهی با
 
 نییییی بد منو بذار زمیاژدها-
 

اما ...رهی کجا داره مدونستمی منی حترفتی فقط به سمت مرز مدادی هام گوش منادی فربه
 رو ی پاکی،بویپاک...کنهی رو منکاری داره ای چی برامدیفهمی تازه مشدی مکرتی نزدیهرچ

با خشم ... داشتی حسابی گوشمالهی به ازی بود که ننجای ابهی فرشته غرهی کردمیحس م
 :گفتم

 
 تندتر برو پسر-
 

 کردی دخرت کنار مرز بود و ناله مهی بودم دهیکامال درست فهم...  چند برابر شدسرعتش
 رفتم با هر قدمم برگ کردم؟سمتشی رو حس میرا من پاک بود پس چطانیاما ظاهرش که ش

 من با وحشت از جاش بلند شد دنی سرش رو بلند کرد با دکردندی خش خش مرپامیها ز
 و صورتش رو با دی کشی بلندغی و راه فرارش رو بست جدی جست روش پرهیکه رامنر با 

منر رو با خشم کنار زدم را... دخرت منبع قدرت بودنی اشدمی مطمئن مدیدستاش پوشوند با
 :دمی کشادیو فر

 
 اسمت؟-
 
 ارابال...ارا-
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که )batner( باتنرکی منبع قدرت بعد از قرن ها هی قلبش گذاشتم درست بود ی رو رودستم

 : دستم گرفتمی اومده فکش رو حمکم توی جاسوسیاز قضا برا
 
 ...ی خوند؟کوری اطالعات بربی؟اومدی دارِکاری چنجایا-
 
 :دمیت رامنر هولش دادم و خودم هم کنارش نشستم و غر شدت سمبا
 
 برو پسر-
 
 شینی بی رو جلوی کردم دستمالیپوف... دخرت هم شروع شدی هاغی اوج گرفنت رامنر جبا

 ... شد و افتادحالیگرفتم کم کم ب
 

*** 
 
 : ختتم حمکم بستم و رو به رامنر گفتمی شتاب در رو باز کردم دخرت رو روبا
 
  خبورهنذار تکون-
 
 منبع قدرت هی دادمی رو به پدر نشون میزی چنی همچدی از اتاق خارج شدم باعای سرو

 ی برخورد کرد و صداواری و در رو حمکم باز کردم و به ددمی بود سمت اتاق پدر دویعال
 .. دادیبد
 

 : با خشم گفتمادر
 
 ه؟ی چه وضعنی ایترو-
 

 : و گفتدی از جاش پرترانتا
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 ...میترسوند-
 

 با کنمی و هول منشمی زده منجانی گونه هنی ارزش ای بیزهای سر چدونستی که مرپد
 : گفتیارامش و خونسرد

 
 ؟ی افتاده ترویاتفاق-
 

 :ترانتا گفت... تکون دادمسر
 
  شده؟ی؟چیچ-
 

 : تونستم بگمفقط
 
  کردمدایمنبع قدرت رو پ-
 

 : پدر مشتاقانه گفت و مادر هم با وقار متانت خاص خودش بلند شد ودی از جا پرپدر
 
 کجاست؟-
 
  اتاق منهیتو-
 

 پدر نشست دست مادر رو گرفت و سمت اتاقم راه افتادند در رو که ی لب های رویلبخند
 : گفتتی بود مادر با عصباندهی ختت خوابی که رودندی رو دیباز کردند دخرت

 
  دو قدرته باشه؟دیمگه منبع قدرت نبا...طانهی شهی که نیا-
 

 : پدر با لذت گفتشرتشیزنش ب از سرقبل
 
 کنمی رو به وضوح حس میفی و کثینه اون منبع قدرته پاک-
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 ی بلندی بود؟الرابا؟اراال؟ناگهان با صدای اسمش چدی صورت دخرت کشی رو روانگشتش

 :گفتم
 
 ارابال-
 

 : با تعجب بهم نگاه کردنهمه
 
  دخرت ارابالسنیاسم ا-
 

 : گفتی تفاوتی با بپدر
 
  دارم؟کارین به اسمش چخب باشه م-
 

 و دی کشی بلندغی ما جدنی باز شد با دی خورد و به ارومی ارابال تکانی حلظه پلک هاهمون
 :با ترس گفت

 
 ن؟ی هستیشما ک...شم-
 

 : گفتپدر
 
 و دخرتم ترانتا و پسرم هم ای هم همسرم تالنی انی سرزمنیمن پادشاه انگوس صاحب ا-

 ...ی هستی ک که تونهی ای اما موضوع اصلیترو
 
 : بهت گفتبا
 
 من ارابال هستم-
 

 : تقال کرد و گفتیکم
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 د؟ی منو باز کنشهیم-
 

 : زد و گفتی قهقهه اپدر
 
 ... منم دخرتی بازنی ای ؟برندهی کنی بازیخوایباشه م-
 

 : گوشم گفتری و اروم قبل رفنت زرونی مادر و ترانتا اشاره کرد برن ببه
 
 ...یکنی مکاری چنمیبب...ی رو ازش بفهمزی همه چخوامیم-
 

 : فرستادم و با حرص سمتش رفتم و با حتکم گفتمرونی رفت رامنر رو برونی اتاق باز
 
 جمبورت ای یگی راستش رو مای یخوای می چنجای و ای هستی که کپرسمی بار ازت مکی-
 ؟ی منبع قدرت شدهیبگو چطور ...ی راستش رو بگکنمیم
 
 :دمی کشادیل زده بود فر فقط با تعجب بهم زگفتی منیچیه
 
 ؟ی هستیبگو ک-
 

 ..دی خورد و لباش لرزی تکونادمی فراز
 
 یچی نه همیمن نه ادم مهم...من ارابال هستم...من-
 
 ... قبولهیچونی منو بپیخوایپس م-
 

 دراومد دوباره غشی جدمی دستم گرفتم و کشی حرکت موهاش رو توهی رفتم با سمتش
 :گفتم
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 ؟ی هستیبگو ک-
 
 یالم من ارابالم ومل کن لعنتاراب-
 

دستاش رو از طناب باز کردم و حمکم ... کنهی همکارخواستی دلش مننکهی مثل انه
 دور تا دورش رو گرفت به شی از اتی بهم زد و خواست فرار کنه که حلقه ایگرفتمش لگد

 : گذشتم و گفتمشی اتونی از میراحت
 
 رو بکنم که دوست ی من جمبورم کاریگیحاال که من... فرار نکردهی از دست ترویکس-

 ...ندارم
 

 و زدی مادی رنگش کبود شد و فردی گردنش رو چسبشی از جنس اتی رو جلو بردم طنابدستم
 :دمیطناب رو برداشتم و غر... شده بودی متام صورتش خونکردی مهیگر

 
 ؟ییییی هستیبگو ک-
 
 : هق هق گفتبا
 
 ...دومنیمن من-
 

 کرد و افتاد با ی به پاش زدم ناله ای تر نداشت؟لگد حمکم مسخرهنی جواب از اجالبه
 : گفتهی با گردمیشنی استخوناش رو مکیری تکیری گردنش فشار اوردم تیپاهام رو

 
  ومل کــــــــــنگمی مگمیم-
 

 رو خاموش کردم و روبروش نشستم انقدر شی حرکت اتهی لبم نشست با ی رویلبخند
 ...فرار فکر کنهبدنش درد داشت که حمال بود به 

 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�١

 نی کل اخواستمی من مکردمی کار منی به اسم مارتی خانومهی شی لند اومدم پوژالیمن از -
 عذاب بزرگ بود لب هی که دمیازم نپرس که چطور تا مرز رس... رو بگردمنیسرزم۳

 ی که من با اشک و خنده خملوط متولد شدم ولدمی از مرز گذشتم هموجنا فهمیوقت...مرز
 ...نی کنم همری لند گوژالی داخل باعث شدن که یشرق یباد ها

 
 : اخر رو زدمری من تی بود ولی منطقحرفاش

 
  باور کنم؟یانتظار دار-
 

 : و لرزون گفتدی بدنش لرزمتام
 
 دروغ نگفتم...درو..من-
 
 دومنیم-
 
 ... خونسردانه اتاق رو ترک و در رو قفل کردمو
 

 : گفتادی و با فردی در کوببه
 
 رونی باری بنجای امنو از-
 

بعد از قرن ها ...ی تا برفرستمتی اصال مننجای ای خودت اومدی دخرت ساده حاال که با پاهه
 یبا خوشحال...نجاستی بده اریی رو تغطانی فرشته و شنی جنگ بجهی نتتونهی که میزیچ

 :سمت اتاق پدر رفتم برخالف گذشته مادر و ترانتا اوجنا نبودن
 
 ؟ی کردکاری چمنی پسر،بگو ببنیبش-
 

 : تکون داد و گفتی کردم متفکر سرفی بودم تعردهی که شنییزهای چهمه
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 خوبه،اون دخرت هنوزم تو اتاقته؟-
 
 بله-
 

 و یدر رو باز کرد دخرت رو خون... سمت اتاقم به راه افتادی اگهی حرف دچی هبدون
 : با داد گفتدیداغون د

 
 از یخوای می اطالعاتنجا؟چهی ای اومدیچ ی نه؟برای کنی همکاریخواستی مننکهیمثل ا-
 ؟ی بربنجایا

 
  منبع قدرمت دونستمی منی حتچکارمی هنجای من ایچیه-
 

 به جلو رفت چشماش رو اتش گرفته بود دستاش رو باال برد مطمئن بودم اگه ی قدمپدر
 به ارابال که با ی تکون خبوره نگاهتونستی گاه منچی هومدی تنش فرو میاون ضربه رو

 : و گفتمدمی دست پدر رو کشی ناگهانمی تصمکی کردم در کردیماس بهم نگاه مالت
 
  پرسمی رو ازش مزیخودم همه چ-
 

 رفتم صورتش رو با دستاش کشینزد... رفترونی و بدی بهم نگاه کرد و در رو کوبیکم
 : گفتهیپوشوند و با گر

 
 ... کارمچی هنجای من ادومنی منیچیمن ه-
 

 ی و کم زور بود که حتزی انقدر ری کرد که خودش رو رها کنه ول و تقالدمی رو کشدستش
 زدم و همون حلظه رامنر از پنجره یبا دست ازادم سوت بلند... خبورهتونستیتکون هم من

 : برداشت و گفتهیظاهر شد ارابال دست از گر
 
 رتسمیمن از ارتفاع م...من-
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 : تفاوت گفتمیب
 
 خب به من چه؟-
 
 ی خفه اغی و جنییادم خودم هم کنارش نشستم سرش رو انداخت پا سمت رامنر هولش دو

 : اروم بهش گفتمدیکش
 
 ارابال؟-
 

 : رو باال اورد و با بغض گفتسرش
 
 رتسمیم..من-
 
 ...ارابال به من نگاه کن-
 

 نگاهش کردم اروم دستش رو گرفتم همون حلظه رامنر رهی خرهی زد تو چشمام منم خزل
 به چاله روبروم نگاه دی پرنیی از رامنر پاعیت تکون داد و سرفرود اومد سرش رو به شد

 :کردم با ترس و وحشت گفت
 
 ؟یییییکجا اورد..ک...منو-
 
 تو خاک به سر دی تا اخر عمرت بای کلمه دروغ بگهی اگه قتی چاله حقگنی منجایبه ا-

 یبرب
 

 : زدادیفر
 
 گمیدروغ من...گمیمن دروغ من-
 

 :دمی خودش داد کشمثل
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 یگی راست می ثابت کن به من ثابت کن که دارپس-
 

 : و سمت چاله بردم و گفتمدمی رو کشدستش
 
 ... رو بگوزی و همه چنی بشنجایا-
 

 درباره همه نکهی صداش بلرزه شروع به گفنت کرد ای ذره انکهی بدون ای ولدی لرزچونش
 همه از خاطراتش  درباره ادوارد و در اخر ازی درباره پانتا حتنی گفت درباره مارتزیچ

 ...که از مرز گذشت
 
 می برمیتونیخوبه م-
 

 نشست با اوج گرفنت و سرعت رامنر به ی بلندش کردم و سمت رامنر بردمش وقتاروم
 اروم دی نگفتم حالش خراب بود بایزیچ...  ام فرو بردنهیسمتم برگشت و سرش رو تو س

 ....شدیم
 

*** 
 
 ؟یکنی دخرت رو باور منی ای تو حرفایعنی-
 
 ...قتی چاله حقشیپدر من بردمش پ-
 
 : دوباره گفتی ساکت شد ولی حرف حلظه انی گفنت ابا
 
 ست؟ی جاسوس نگه؟اونی داره راست میعنی-
 
 : نشست و گفتگاهشی جای روی لبخند شادبا
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 ... می رو برعکس کنی موضوع جاسوسنی امیتونیما م-
 
 ه؟یمنظورت چ-
 
 تو نیایدرت صحبت کنم قبل از غروب افتاب با دخرته ب با مادی بارونی برو بی ترویچیه-

 باغ
 

 به اتاقم نکهی بهم بگه؟قبل از اخواستی می چیعنی رفتم رونی تکون دادم و از اتاقش بیسر
 : زدمادیبرم فر

 
 نوال؟نوال؟-
 

 : کرد و گفتیمی دوان دوان به سمتم اومد تعظنوال
 
 بله؟بله سرورم؟-
 
 اریقم ب پر از غذا به اتاینی تا س۲-
 

 : گفتی با شکاکنوال
 
 جناب؟ی عالنیمهمون دار-
 

 : بهش کردمیزیرامی حتقنگاه
 
  داره خدمتکار؟یبه تو ربط-
 

 : نداد دوباره گفتمی ادا کردم جوابی رو با حلن بدخدمتکار
 
  داره؟ی به تو ربطینگفت-
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 : انداختنیی رو پاسرش

 
 نه قربان-
 
 ؟یکنی مکاریپس حاال چ-
 

 .... نداشتتی برام اهمی ذره ای ولدیشکی زجر مداشت
 
 ارمی غذا مینیتا س۲-
 
 یامخ... بزمن از دستم فرار کرد و به اشپزخونه پناه بردی اگهی حرف دنکهی قبل از او

 : نشست و گفتخی و سدیکردم و سمت اتاقم رفتم در رو باز کردم از جا پر
 
 ... رو گفتمزی شده؟من که همه چیزیچ-
 
 هی دومنی مدی بعنجام،گرچهی ای چی برایفهمی بعد مقهی تا چند دقهوفتی نینه اتفاق-

  بفهمهیزیخدمتکار چ
 

 نبود تو چشماش فقط ی از ترس خربگهی ددمی صورتش رو دی وضوح سرخ شدن ناگهانبه
 :دمیدیجسارت رو م

 
 ی نداروونی حهی با ی فرقچی تو هی خودت رو دست باال گرفتیلی خیفهمی که منیی تونیا-
 ..ی کثوونی حهی

 
 جست گلوش رو در دستامن گرفتم و به شدت هی حرف از دهنش خارج بشه با نذاشتم

 :دمیفشردم صورتش کبود شد غر
 
 ؟ی گفتی؟چیچ-
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 : و خفه گفتدهی بردهیبر
 
 یوونیح....هی...تو-
 

 :دوباره گفتم... شد به خس خس افتادشرتی دستام بفشار
 
 ...دمی بگو نشن؟دوبارهیچ-
 

 : گفتفقط
 
 ن...وو..یح-
 

 ی شد و افتاد روهوشی رفت دستم رو از رو گلوش برداشتم همون حلظه بیاهی سچشماش
 ینی به سکردی شد با وحشت به ارابال نگاه مانی خورد و قامت نوال منایدر تقه ا...نیزم
 حرکت دستم رو هی دخرت غذا اوردم با نی ای تو دستش نگاه کردم من امحق رو بگو برایها
 زد و سرش رو با دستاش یغی پخش شدند نوال جنی زمی روغذاهاها زدم متام  ینی سریز

 :دمی کشادیپوشوند فر
 
 ...یکنی مجع مناروی االن همه انیهم-
 

 بکشم حتمل شی بودم که هرحلظه ممکن بود دخرت رو به اتیانقدر عصبان"چشم" گفتفقط
 : رو نداشتم سمت نگهبان رفتم و گفتمی احرتامی همه بنیا

 
 ...نی و گرگ ها رو ازاد کننیری زاهچالی تو سنشی افتاده بربنی دخرت تو اتاقم رو زمهی-
 
 بله قربان-
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 کارات رو جهینت "دمی کشیقینفس عم.... نگهبان ها اشاره کرد تا دنبالش برنهی به بقو
 " دخرت سرکشینیبیم
 
 
 

 ：آرابال
 
 . کمکم کنهیکی,کمک!روونی بنیاری بنجایمنو از ا-
 
 ...ریدوباره درد و رجن و حتق.اهچالیدوباره س. نداشتی ادهیفا
 
 ： بار بلند تر داد زدمنیا

 
 ن؟ی خوای از جومن میچ,رونی بنیاری بنجایمنو از ا..ااایلعنت-
 
 یاسمش چ.ی مغرور و وحشیاون پسره ,اون پسره. همون جا نشستمدی امنا

 .ش کنم خواست خفی بودم که دمل می عصبانیبه قدر.ی ترو؟آهایتور!بود؟
 

  باشه؟ثی تونست انقدر خبی طور مچه
 

 ها شوکه طانی شدنیهنوزم از د. داشته باشنتی کردم افسانه ها واقعی فکرشو مناصال
 نه؟یاطی لند مرکز شندی آرچفیعنی.بودم

 
 . و شاخ هام رو ملس کردمدمی سرم کشی رو رودستم

 
 اشک و از کیمن از !قدرتمنبع قدرت؟به من گفنت منبع ...یول.طامنی شکی قضا من هم از

 بودم اما ی لند بودم عادوژالی در ی لبخند به وجود اومده بودم؟من که تا وقتکی
 از طرف ی جاسوسیول! اومدمی جاسوسی کردن من برای فکر مم؟اونایمن چ...من...االن

 ؟یک
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 تونستم ی منیعنی,دمیدی منیچیه.ارمی باعث شد سرم رو به سرعت باال بی غرشیصدا

 .نمیبب
 

 یصدا. زدم که باعث شد غرش ها بلند تر بشنیغیناخودآگاه ج. شددتری غرش شدیصدا
 .دمی شنی رو ماهچالی سطح سی شدن پا رودهیکش

 
 . زدم و بلند شدمیبی مهغیج. برخورد کردمیی عقب که به موجود پشمالودمی کشخودمو

 
 کارم دمی فهمیری پاره شدن زجنیبا صدا. کردی تر می موجود رو جرغمی جی صداانگار

 .متومه
 

 ازش ی کمهی سالهیبه وس.نمی جلو اومد و تونستم برق وحشتناک چشماش رو ببموجود
 .حدس زدم گرگه

 
 دی حرکت پرهیخواستم برگردم که با .ومدی و اون جلو مرفتمی عقب عقب ممن

 که باعث شد یغیج. زدمغی جدیاز درد شد.چنگال هاش رو در بازو هام فرو کرد.روم
 .ختیاز درد وحشتناکش اشک از چشمام ر. بشهدهیاشگلوم خر

 
 صورمت ی تر بود و خودشو آزاد کرد و روی از من قویول. دستام پنجه هاش رو گرفتمبا

 . کردجادیخراش ا
 

 ی زدم و کمک می مادیفر. رو در پام فرو کردزشی تیدندون ها.دمیچی پی درد به خودم ماز
 .غی دریخواستم ول

 
خواست . شدم و گرگ رو پرت کردمزی خمین.افتاد که ناگهان ثابت شدم ی چه اتفاقدومنیمن

سوخنت مردمک . به سمتش پرت کردمیبلند بشه که ناخودآگاه دستام رو بلند کردم و آتش
آتش به گرگ خنورد و اون دوباره به . بدمن داغ شده بودیهمه . کردمیچشمام رو حس م
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 زدم باز هم آتش پرت ی مادیرد فر که از دی و درحالم شدنیخشمگ.سمتم هجوم آورد
 . آتش گرفته بوداهچالی از سیگوشه ا. شددی بار به هدف خورد و گرگ ناپدنیا.کردم

 
حاال درد بازوهام و پام . رفتنیسوزش چشمام از ب. رفتنی وجودم از بی گرماناگهان

 . شده بودشرتیب
 

 . تودی پریکی به شدت باز شد و اهچالی سدر
 
 .فتادم انی زمی حال رویب

 
 . بودهی اومد داخل ترومهی که سراسی باعث شد بفهمم کسدی تابی مچهی که از درینور

 
سرشو برگردوند و به اطرافش نگاه . گشاد شدش نگاهم کردی زانو زد و با چشماکنارم

 . بار متعجب تر به طرفم برگشتنیکرد و ا
 
 آرابال؟-
 

 ： زور لب باز کردم و گفتمبه
 
 .دارم..دا..درد..د-
 

 . به بازوها و زخم صورت و پام افتادنگاهش
 
 . رو پشتم و آروم بلندم کردیکی پام و ری دستشو انداخت زهی

 
 . چشمام رد شدیهمه اتفاقات از جلو. کردیمتوم بدمن درد م. آروم باز کردمچشمامو

 
 یهوشیخودم رو دوباره به ب. و پدرش شدم که پشت به من نشسته بودنی ترومتوجه

 .من به حرفاشون گوش کنمزدم تا بتو
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 . استفاده کردکی تاریاون از قدرت ها.دمی خودم دیپدر من با چشما-یترو

 
  از قدرت هاش استفاده کنه؟ی زودنیاون چه طور تونسته به ا-انگوس

 
 . باتنرههیاحتماال چون -یترو

 
  باتنرم؟ه؟منی چباتنر؟باتنر

 
 .ممکنه-انگوس

 
  پدر؟یکن صحبت ی خواستی میدر چه مورد-یترو

 
 درباره دی باشه نباادتیفقط .ادی که اون دخرت بهوش بگمی میوقت-انگوس
 .ی بهش بگیزیدرباره باتنر بودنش چ,تشیموجود

 
 . از اشک و لبخند به وجود اومدهدونهیچرا اون که م-یترو

 
 ی موجوددونهیاون من. که منبع قدرتهدونهی و فقط مدونهی منوی فقط همیبله ول-انگوس
 !هی چادیشک و لبخند به وجود مکه از ا

 
 گن که منم بفهمم ی منی جورهی زنن؟چرا یچرا انقدر گنگ حرف م. شدمی کالفه مداشتم
 م؟یکه چ

 
 ： ادامه دادانگوس

 
 ری تأثتشی موجودی بفهمه که مرز ها روی بذاردی وجه نباچیبه ه,یدقت کن ترو-
 لند فرشته و در نتیز سادر مر,طانی لند شندی بفهمه که در مرز آرچفدینبا.ذارهیم
 ؟یدیفهم.هی لند معمولوژالی
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 ： با تعجب و خنده گفتیترو

 
 ؟ی کنی مدیچرا انقدر تأک, خباریبس-
 

 ： کردی کوتاهی هم خنده انگوس
 
 . زده شدمجانی ه-
 

 ： متام گفتتی ناگهان خندش قطع شد و با جدیول
 
 . گفتمی نره که بهت چادتی-
 

 . رفتهیکی که دمیر فهم قدم ها و بسته شدن دی صدااز
 

 ： با زمزمه آروم شخص داخل اتاقیول
 
 . برگشتکنواختمونی ی به زندگجانیباالخره ه-
 

 . رفت انگوس بودهرونی که بی کسدمیفهم
 

 علت من به حمض نیپس به هم! دارهی که در هر مرز شکل خاصین؟کسی ایعنی باتنر پس
  شدم؟طانی شنجایورودم به ا

 
 ی من خطرتی موجوددونستمیچون هنوز من! ناراحتایشحال باشم  خودی دونستم بایمن

 سرم یفکر کنم باال. شدکی بهم نزدیحس کردم ترو. نهای بزرگمون داره نی سرزمیبرا
 .نشسته بود

 
 ：دمی هم زمزمه اش رو شنباز
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 . گستاخی دخرته ومدی بال سرت مننی وقت اچی هی کردی مننیاگه بهم توه-
 

 اون ری و همشم تقصدمی که کشیینکنه انتظار داشت با زجر ها,م دمل بهش پوزخند زدتو
 !بود قربون صدقش برم؟

 
 . پرروی پسره

 
 نوازشش ی موهام و کمیدستش رو گذاشت رو.شهی مکی کردم دستش به صورمت نزدحس
 .کرد

 
با باز . کردی صورمت بود و به چشمام نگاه مکیصورتش نزد. چشمام رو باز کردمعیسر

اومن . اخم کردمیکم. با تعجب نگاهم کردهی موهام موند و چند ثانیتش روشدن چشمام دس
 افتاده دستشو برداشت و به ی بعد پوزخند زد و انگار نه انگار اتفاقیاول اخم کرد ول

 . دادهی تکیصندل
 

 از روم کنار رفت ی پتو کمی وقتیول. شدمزی خمی کردم و نی پوفیی همه پررونی ااز
 .دچشمام از تعجب گرد ش

 
  تنم نبود؟یچی هچرا

 
با همون پوزخند اعصاب خورد . نگاه کردمی و با اخم به ترودمی باالتر کشی رو کمپتو

 ： نظرم داشتریکنش ز
 
 !ستی چرا لباس تنت نی بپرسی خوایحتما م-
 
 . نگفتمیزی همون اخم نگاهش کردم و چبا
 

 ： کردیزی متسخر آمی خنده
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 .نرتس کار من نبوده-
 

 . شرم بودی پسر بنیچه قدر ا.از خشم و هم از خجالتهم , شدمسرخ
 
 ： بار بلند قهقهه زدنیا

 
  بهت دست نزدم؟یناراحت شد. دخرتیوفتیپس ن-
 
پس . دونستم منتظر من عکس العمل نشون بدمیم. امحقاوردی داشت شورش رو در مگهید

 . بار من پوزخند زدم و رومو برگردوندمنی نگفتم و ایزیبازم چ
 
 ： گفتیجد بار نیا

 
 . لباسامت سوختیاز قدرت هات که استفاده کرد-
 

 ! هام؟من واقعا چه طور تونسته بودم از آتش استفاده کنم؟قدرت
 
 درستش کردم و عیهول شدم و سر. کنار رفتیپتو کم, آوردمرونی پتو بری دستمو از زهی

خته بود  دهنش گذاشته بود و سرش رو اندایدستشو رو. نگاه کردمیبرگشتم و به ترو
 .دی لرزی و شونه هاش منییپا
 

 ： که ناخودآگاه بلند گفتمختی در اون حالت اعصامب به هم ردنشی از دی قدربه
 
 !کوفت-
 

 دهنش بود آروم کنار اومد و مشت ی که رویدست. لرزش شونه هاش قطع شدناگهان
 .دمی ترسیداشتم م.شد
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از ترس . ختت نشستیانو رودو ز. از جاش بلند شد و به سمتم هجوم آوردزی خهی با
 هیصورتامون فقط . سمت خودشدیمنو کش. که کمرمو گرفتفتادمیعقب رفتم و داشتم م

 . گردمن و فشار دادی دستشو گذاشت روهی.وجب با هم فاصله داشنت
 

 ： بودیعصب
 
من آدم . سرت اومدیی چه بالیدی و دی کردنی بار بهم توههی.پا رو دم من نذار, دخرتنیبب-

 . رمحم پس حرف دهنتو بفهمی بیلیبرعکس خ.ستمی نی اخبشنده
 

 که به نیبه حمض ا. و به سرفه افتادمدمی کشیقینفس عم. گردمن شل شدی دستش روفشار
 ： برگشتم گفتمیحالت عاد

 
 چرا؟حرف حق تلخه؟اره؟-
 

 . گردمن فشار دادی رو دوباره رودستش
 
 رو حس کرد چون بدن شیر داغانگا.شدیکم کم داغ م. دستش گذاشتمی دستمو رونباریا

 .شدیاون هم قرمز و داغ م
 
همزمان دستامونو .  با باز شدن دری ولمی کردی جدال ممی بود که داشتقهی چند دقدومنیمن

 . تنمون فرو کش کردی و داغمیبرداشت
 

 گرد شده از تعجب به من نگاه ی بود و با چشماستادهی وسط اتاق ای دستفی با کیری پمرد
 که روم ییپتو.دمی رو فهمرمردی خودم که نگاه کردم تازه علت تعجب اون پبه. کردیم

 هم یترو. با دستام خودم رو پوشوندمعیسر. سوخته بودمیکی تاریرویبود به خاطر ن
 . کردرونی رو برمردیع پی من شد سرتی متوجه وضعیوقت

 
 . بردمی می پ تر به پررو بودنششی بهی به ثانهیثان. نرفته بودرونیخودش ب, بودبیعج
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 ： آورد و داد دستمرونی رو ازش بی سمت کمد رفت و لباسبه
 
 . تا زمخات رو معاجله کنهادی ببی طبعی سردیبا,زود باش بپوش-
 

 یبیلباس شکل عج. دردشون هم شروع شدشونیادآوریبا . بدمن افتادمی زمخاادی تازه
 به ی چرمی با بند ها شکل بود و دو طرفشهی داشت که هر قسمتش یشلوار چسبون,داشت

لباس , از جنس شلواری بلندیچکمه , زانوم بودی تا روشیهم وصل شده بودن و بلند
 خورد و کمربند ی کمرم و از کمر دو تا چاک متا شی که باالش دکلته بود و بلندیدیسف

 به ی بلند ترویبا صدا. بودی خوشگلی ولبیلباس عج. شنل قرمزهی هم داشت و یچرم
 ：خودم اومدم

 
  من بهت بپوشومن؟ی خوای مای ی اون لباس رو بپوشی خوایم-
 
 ：اخم کردم. گفتی رو منای خشم ابا
 
 .برگرد تا بپوشم-
 

 ： از حرص بستچشماشو
 
 .زود باش. ندارمتیکار-
 

 ： گفتمسرسختانه
 
 .برگرد-
 

خواستم چکمه ها رو .با هزار جور مکافات لباس رو تنم کردم. کرد و برگشتیغرش
 نگاهش بهم خورد حرف تو ی وقتی بزنه ولیاگهان برگشت و خواست حرفبپوشم که ن
 .دهنش موند
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 ! شده بودم؟یمگه چه شکل. کردی نگاهم مرتیاون هم با ح, کردمی تعجب نگاهش مبا
 

 ： به خودش اومد و خونسردانه گفتعیسر
 
 خوشگله-
 

 ： خنوردهیی سرش به جادمی فهمشی با مجله بعدی تعجب کردم ولشرتی که زد بی حرفاز
 
 .واضح تر بگم لباس خوشگله-
 

 .ومدی در منای سادگنیحرص من به ا.ارهی خواست حرصم رو دربیم, نزدمیحرف
 

 ： دادادامه
 
 . کنهنتی معادی بابیطب.چکمه رو نپوش-
 
 ! رو صدا کردبی در رو باز کرد و طبو
 

پس . اومد داخلرمردی بعد در دوباره باز شد و اون پی اهیثان. داخل و در رو بستاومد
 . بودنی همبیطب
 

 ：ستادی جلوم ااومد
 
  شده؟یکجاهات زمخ-
 
 .بازو هام و صورمت,ساق پام-
 
 ： ختت گذاشتی روفشویک
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 .نیبش-
 

 . کرده بود و بسته بودی پا و دستم رو ضدعفونیزخم ها. کارش متوم شدقهی از چند دقبعد
 
 ! احرتام گذاشت و رفتی رو برداشت و به تروفشیک
 

 ی داده بود و با دستش آتش درست مهی تکواری بود و به دستادهی ای متام مدت گوشه ایترو
 اش رو هی تکی تروبیبعد از رفنت طب. شدی مدی بست و آتش ناپدیکرد و بعد دستش رو م

 . برداشتواریاز د
 

 .چکمه هات رو بپوش-یترو
 

 . شدمندنشوی تالش موفق به پوشقهی ها رو برداشتم و بعد از چند دقچکمه
 

 ： ختت خم شد و شنل قرمز رو داد دستمیرو. سمتماومد
 
 . بپوشنمیا-
 

 .دمی کردم و شنل رو هم پوشیپوف
 

 ： رو باز کرددر
 
 .ایدنبامل ب-
 

 .میزدی هم قدم مکنار
 

 یکت بلند مشک.یچشماش قرمز بود و موهاش خاکسرت! تا حاال بهش دقت نکرده بودم؟چرا
 بود و بدن دهی کت نپوشری زیزیکمه هاش باز بودن و چ دی که همه ی بود درحالدهیپوش
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 به دستش بسته ی کت رو باال زده بود و مچ بند مشکی هانیآست. بودانی مناشیکلیه
 . هم پاش بودیشلوار مشک.بود

 
 . جذاب بودقتای حقی بودم ولی انهی قدر هم ازش کهرچه

 
 . شدمرهی ازش برداشتم و به قصر خچشم

 
باغ .می رفترونیاز در بزرگ قصر ب.ام قسمتهاش قرمز رنگ بودن بود که متی بزرگقصر
 سنگ فرش شده ریوارد مس.می رفتنیی متعدد پایاز پله ها. روبه رومون بودیبزرگ

 . نشسته بودی راحتی صندلی که رودمی دیچند مرت دور تر انگوس رو.میشد
 

 ：د بپرسم رو که کنجکاوم کرده بوی فرصت باشه تا سؤالنی بهرتدی کردم شافکر
 
 ؟یترو-
 

 ： فرو کرده بود گفتبشی طور که دستاش رو در جهمون
 
 هوم؟-
 

 ：دمی مکث کردم و بعد پرسیکم
 
  تو ساملن؟یپس چرا لباس ها,ی استفاده کرده بودروهاتیتو هم از ن-
 
 ： نگاهم کرد و پوزخند زدی چشمریز
 
  من ساملن؟ی که لباسانی از ایه؟ناراحتیچ-
 
 بشم نگامو ازش دی که سرخ و سفنیبدون ا. شدمیز دستش کالفه م واقعا داشتم اگهید

 . شدمرهیگرفتم و به روبه رو خ
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 ： بعد خودش جواب دادهی ثانچند

 
 هردفعه بعد می منتظر باشمی تونی و منمی هستروهامونیچون ما مدام درحال استفاده از ن-

 .شدن که نسوزن ساخته ی ما جوریلباسا.میاز استفاده ازش لباسامونو از دست بد
 

 ： دوباره نگاهم کردبعد
 
 از بابت برهنه شدنت با من ی بدون نگرانی تونی بعد میدفعه .نطوری تو هم همیلباسا-

 .ی طرفی با کدمیاون موقع نشونت م.یمبارزه کن
 
 ! طورنیکه ا. جلوتر از من راه افتادو
 

 . کردممی اراده بهش تعظیب.میستادی انگوس ایروبه رو. بهش رسوندمخودمو
 

 ! کار کردم؟اون پادشاههیمن چ. خودم هم تعجب کرده بودمستادمی ایوقت
 

 هیبه هرحال تو االن . باتنرمهیمن ,؟نهیستی نطانیمگه تو ش!ستی من که نپادشاه
 .ی به پادشاهت احرتام بذاردی و بایطانیش
 
 . بود که در مغزم اجنام شده بودی چه حبثنی ادومنیمن
 

 . انگوس بودی لب هایو ریزی شرارت آملبخند
 

 . خواستم بهتون بگمی رو می چه مطلبدی که بدوننی ای برادی کنجکاو باشدیبا-انگوس
 

 !یلیکنجکاو؟خ
 

 ： دادادامه
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 اون چاه شی و اعرتاف کردنت پی هستی که هنوزم مشکوک به جاسوسیدونیم,تو بال-
 . کنهی رو حل منیزیچ
 

 س؟ گن جاسوی بهم م؟هنوزمی چیعنی. کردمتعجب
 
 تک ی خواست روی کرد و انگار میاومن با اخم به پدرش نگاه م. نگاه کردمی اخم به تروبا

 .تک کلماتش مترکز کنه
 

 به عدالت و دروغ و ی و کارطامنی شکیمن . رو دارم که تو رو بکشمنیمن قدرت ا-انگوس
چون . نهای ی قبول کنی تونی گم میمن. رو بهت حمول کنمی خوام کاریم. ندارمقتیحق

 نداره جون یتی و اگه جون خودت برات اهمی شی کشته میاگه قبول نکن.ی قبول کندیبا
 ی که بهش میمثل اون زن,مثل دوستت پانتا,مثل اون پسر ادوارد.میری گی رو مزانتیعز

 .ی قبول کندیبا.ستی نی راه فرارچیپس بدون ه.ی خاله مگیگ
 

 ! کرد؟ی مدی تهدمی زندگیمنو با جون تنها آدما,دمی لرزی مداشتم
 

  به پدرش بگه؟دهی از من شنی چه طور تونست هر چی لعنتی ترواون
 

 ! کردی نگاهم میثیبا لبخند خب. نگاه کردمبهش
 

 ! دارم؟ی چه انتظارطانی شهیاز .ی طور تونست؟چه سؤال مسخره اچه
 

 . بازم فقط من نبودمی نداره ولیتی گفتم جومن اهمی خودم مشی اگه پیحت
 

 ：نییانداختم پا رو سرم
 
  اجنام بدم؟دی بایچه کار-
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 ： کرد و گفتیطانی شی خنده انگوس
 
 .ی هستیدخرت عاقل,نیآفر-
 

البته چون بهت .ی کنی ما جاسوسی و برای لند برنتی که به سانهی ای اجنام بددی که بایکار
 . فرستمی رو هم همراهت می ندارم پسرم تروی کافنانیاطم

 
 من به یول.می اجنام دادکسانی عکس العمل یود که هم من و هم ترو بی تنها موردنی ادیشا

 ： بلند گفتمیبا صدا. احتماال به خاطر همراه شدن با منی و ترویخاطر جاسوس
 
  کنم؟ی جاسوسنی گی و االن منی منو بکشی به جرم جاسوسنی خواستی م؟اولیچ-
 
 . قابل حتمل بودری برام غگهی دنیا

 
 ： اخم کرد و گفتانگوس

 
 فته؟ی می چه اتفاقی که نرفته اگه قبول نکنادتی-
 
 افتادم که من نی اادیناگهان . خورده بود تو سرمی مثل پتکشیادآوری رفته بود و حاال ادمی

 که ی تروی لند فرشته بشم ولنتی تومن بعد از رد شدن از مرز سای هستم که میتنها کس
 به یس منتظر بود تا من بپرسم ول بود که مطمئنن انگوی سؤالنی ایاز طرف. تونستیمن

 خواست جوامبو ی می حاال چیول!هی چتمی موجوددومنی من منثالچون م,ی اگهیشکل د
 هستم؟اصال اگه من ی قرار نذاشته بودن که من نفهمم چه موجودیبده؟مگه با ترو

  خوان جواب بدن؟ی میدرباره منبع قدرت بودمن ازشون بپرسم چ
 

 ه؟؟؟ی چتمیکه موجود دمی فهمی مدی من نباچرا
 
 رو در وجود ی باتنرم پس قطعا فرشته ها هم ناپاککی حس کردن من ی اگه انگوس و تروو

 . کننیمن حس م
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 مطمئن بودم انگوس یاز طرف. کار کنمی جواب تو مغزم چی همه سؤال بنی با ادونستمیمن

  تو کلش بود؟یچه نقشه ا. دارهیلینقشه و دل
 

 ：دمیپرس
 
 .سؤال بپرسم هی تومن یم-
 

 ： با غرور گفتانگوس
 
 .بپرس-
 
 ؟ی چیعنی اشک و لبخند به وجود اومدم هی من از ؟ی چیعنی. من منبع قدرمتنیگفت-
 

 ： کرد و گفتزی انگوس چشماشو ری به وضوح جا خورد ولیترو
 
 .یباهوش,خوشم اومد-
 

نت به مرز ما  که با اومدی در وجودت داری ناپاکی که قدرت هانی ایعنی ی منبع قدرتتو
 جدل باعث نی ایاشک نوزاد بر لبخند غلبه کرد ول.ی نهفته بودطانی شهیتو .فعال شدن

 نهفته طانی شکی فعال باشن و در واقع ری و قدرت هات غی لند مبونوژالیشد تو در مرز 
 .که االن کامل شده

 
رده بود که به  هوشمندانه جوابش رو آماده کیبه قدر. تعجب و بهت زبومن بند اومده بوداز
 ی دونستم قطعا باور می رو منقتیاگه حق. بردمی پنیاطی بودنش در مقام پادشاه شقیال

 .کردم
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 ：دمیپس پرس. موندی جواب میب, جوابشنی با ای اگهی سؤال داما
 
  که جاسوسم؟نی نهفته بودم پس چرا فکر کردطانیاگه من ش-
 

 تا ی هنوز وارد مرز ما نشده بود وی نهفته بودی که خودت گفتیچون همون طور-انگوس
 . فرستاده باشهی جاسوسی لند تو رو برانتی سای و ممکن بود ملکه یفعال بش

 
 ： همچنان پا برجا بودی شده بودم اما سؤال اصلقانع

 
 ؟یچه طور,می به فرشته بشلی تبددی لند بانتی وارد شدن به سایما برا-
 

 ： زدیدی لبخند پلانگوس
 
 نیا. به فرشته کنهلی تونه شما رو تبدی وجود داره که میونمعج,نینگران نباش-

 ی های کنه و ناپاکلی رو داره که ظاهر شما ها رو به فرشته تبدنی اتیمعجون قابل
 قبل از ورود به دی معجون رو بانیا. کس متوجهش نشهچیوجودتونو پنهان کنه تا ه

 .نی لند خبورنتیسا
 

 آماده تی مأمورنی ای برادیفردا با. بهتون گفتم رونی دونستی مدی که باییزهای چفعال
 .نی و اسرتاحت کننیحاال هم بر.نیباش

 
 ： صداش زدی خواست از کنارمون رد بشه که تروانگوس

 
 . خوام باهات حرف بزمنیم.پدر صرب کن-
 
 ： بعد رو به من گفتو
 
 . کنمتیی صرب کن تا برگردم و به اتاقت راهنمانجایا-
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 .وارد قسمت پر از درخت باغ شدن انگوس قدم زنان با
 
 . گنی می دارن چدمی فهمی مدیبا
 

 . کردمبشونی آهسته تعقآهسته
 
 ی مبی رو تعقنی مارتدی موقع ها بای بچه بودم بعضی کار رو خوب بلد بودم چون وقتنیا

 کردم و ی مطنتی شی وقتدهی برام کشی تا بفهمم چه نقشه استادمی ایکردم و فال گوش م
 . کنههمیتنب خواست یم
 

 که ازشون فاصله داشت یجلوتر رفتم و پشت درخت.ستادنی ای درخت تنومندکنار
 . و گوش دادمستادمیا

 
 ه؟ی چی بهش بدی خوای که میپس معجون,شهیآرابال که خودش فرشته م-یترو

 
 هم فرشته یستیاون معجون تو رو که باتنر ن.دمیبه هر دوتون اون معجون رو م-انگوس

 فقط شهی اون چون خودش فرشته می روی کنه ولی هاتو پنهان می ناپاک کنه و همیم
 . کنهی هاشو پنهان میناپاک

 
 . رو بفهمهتشی موجوددی فهمم که چرا اون نبایمن...یول... طورنیکه ا-یترو

 
 ی می از االن سعشهی اخالقش هم عوض می بفهنه چون اگه بدونه در هر مرزدینبا-انگوس

 می چرا ناخودآگاه به من تعظی کنیفکر م. نقشه بکشهتیور فرار از مأمیکنه برا
 ...کرد؟چون

 
 که داشتم به ی بزمن با حداکثر سرعتغی که جنی سرم قبل از اهی در ناحیدی حس درد شدبا

 قسمت نی در مهم ترقای شانس که دقنیلعنت به ا.دنیدی منو مدینبا. اومل برگشتمیجا
 کردم دارن ی که حس میبه قدر, شددتریدرد شد. درد به سراغم اومدنیحرفاشون ا

 .همچنان ادامه داشت. افتادمنی زمی و روم زدی بلندغیج. تراشنیمغزم رو م
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 که کنارم زانو زده دمی رو دی باز کردم و ترویچشمام رو کم.دمی رو شندنی دویصدا
 ： گفتیبا نگران.بود

 
  شده؟یآرابال؟آرابال؟چ-
 

 ：دمی انگوس رو شنیصدا
 
 . کنهی مرییدرونش تغ-
 

 ؟ی چیعنی-یترو
 

 .فعال بربش تو اتاقش,گمیبعدا بهت م-انگوس
 

هنوز چند .داشتیبه سرعت قدم برم. دوباره بلندم کردیترو, موقعی درد بنی به العنت
 ی دردچیانگار از اول ه. که اومده بود رفع شدی که درد به همون ناگهانمی قصر بودیقدم

 .نداشتم
 

 ：دیبا شک پرس.ستادی ادینگاهم رو که د. زل زدمی ترویشما رو باز کردم و تو چچشمام
 
 ؟یخوب-
 
 ： اخم جواب دادمبا
 
 .نیبذارم زم,االن خومب-
 

 ： انداخت باالابروهاشو
 
 ؟یمطمئن-
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 ： داد زدمناخودآگاه

 
 .نیگفتم بذارم زم.اره-
 
 ： و داد زدنی زمی شد و به شدت گذاشتم رونی حرفم خشمگنی ابا
 
 ه کوچولو؟ از خدامیفکر کرد-
 
 ：نگهبان که اومد دوباره داد زد. نگهبان رو صدا زدادی بعد با فرو
 
 . دخرت رو برب اتاقشنیا-
 

 : رو که گرفت با خشم خودم رو از حصار دستاش ازاد کردم و گفتمدستم
 
 امیخودم م-
 

 من راه افتاد و به ی اجازه صادر شد جلوی کرد و وقتی به ترویرمطمئنی غی نگاهنگهبان
 بود که مشتاقانه ستادهی پله ها ترانتا ای باالچیت قصر رفت بعد از گذشت از پلکان مارپسم

 : به نگهبان گفتکردیبهم نگاه م
 
 .... دارمی لوکاس من با بال کار مهمی بریتونیم-
 

 اتاق به ی رفت متام اجزای داشته باشه؟ سمت اتاقتونستی می با من چه کار مهمترانتا
 دی کوبنی را حمکم به زمشی و پاستادی در نقطه وسط اتاق اقای دق بودنرهیرنگ بنفش ت

 که میرفتی تر منیی و پانیی شکافت و به داخل فرو رفت کم کم پارهیره،دای به شکل دانیزم
 نشست و بهم اشاره یپشت صندل... شد ادهی پی با وقار خاصستادنی ها از حرکت ارهیدا

 شونه اش نشست ی قار قارکنان روی کالغ اروم و حمتاط سرجام نشستمنمیکرد تا بش
 :ترانتا با ترس گفت
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  دردسر درست بشه؟یخوایدارکن ساکت م-
 

 : دادحیتوض
 
 باهات داشته باشم راستش من تومنی می که من چه کاری تعجب کردیلیقطعا االن خ-

 ی ها به تروی درخواست رو کردم اما اون لعنتنیجمبور بودم قبل از تو به هزاران نفر ا
 ی اما خودم رو معرفیشناسی خب احتماال من رو مدنی منتی به من اهمیوفادارن و ذره ا

 ندلندی ارچفنی باستان سرزمنی طبق قواننی سرزمنی دوم ااده من ترانتا هستم شاهزکنمیم
 که شهی منی مانع ای دخرتم و تروهی اما من،من رهیگیفقط به پسرارشد خانواده تعلق م

 ...خوامی من ازت م من باشهی برانیسرزم
 

 : شد و اروم گفتکی بهم نزدیکم
 
 ی رو بکشیترو-
 
 : و بلند گفتمدمی کشی خفه اغی جاری اختیب

 
  رو بکـــــــــشــــــــــم؟یترو-
 

 : رو حمکم رو دهنم گذاشت و با ترس گفتدستش
 
 دیاتو ب... همه جا جاسوس دارهم؟پدری اومدنیی همه پانی ای الکیساکت دخرت،فکر کرد-

 حق نی خودم رو به خاطرش از دست بدم انی حق خودم سرزمخوامی من منی رو بکشیترو
 ...منه

 
 : کردم شرارت تا چه حد؟خواهر برادرش رو بکشه؟قاطع حمکم گفتماخم

 
 ــــکنمی کار رو مننیمن ا-
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 : مجلش دوباره نشستمنی اولدنی با شنی جام بلند شدم ولاز
 
 نبودنت با یبه خاطر خانواده نداشتنت به خاطر اشراف ی شدری حقی شدری حتقشهیهم-

 نی ترکی از نزدیکی یتونیم.. منی تو هم برای فرصته هم براهی نیا...اصل و نسب نبودنت
 ...خورمی من قسم می کنی حکمراننی و کنار من بر سرزمی بشیها به خانواده اشراف

 
 :دی شد و درخشیه ا جاش نقردی قلبش کشی باالی دستش رو به عالمت ضربدر روو
 
 نکردن بهش منجر به مرگه پس من قسم ی و عملشنی وقت شکسته منچیقسم ها ه-
 ...ی مبونشهی همی کنار من برای رو بکشی تروی که تو اگه بتونخورمیم
 

 هم ی بدچی بودم که خبوام بکشمش اما هدهی ندی از تروی و رفتار درستی خوبچی بودم همردد
 ... به جومن زد شرارت و نفرت متام وجودم پر کردشیمش ات حمکی ضربه هاادی دمیند
 
 ی ناعادالنه کتک های به صفت هایدی که کشیی های به بدخبتی بوددهی که کشییبه دردها-
 ... فکر کننای که ازت گرفته شد فکر کن بال به ایی حق هارمنصفانهیغ
 

 وقت نداشته چیه ه کی کردم به تک تکشون فکر کردم دستام مشت شدن مقام و ثروتفکر
 ی بال تا کیه" در درومن گفتیی تو خون من بود صدای چشم پوشی مهربونیبودم ول

 فرصت استفاده نی از ایطانی شهی حاال که ی ساده بگذرزی و از همه چی امحق باشیخوایم
 :خشم،حرص،طمع چشمم رو کور کرد و گفتم"کن

 
  کنم؟کاری چدیمن با-
 

 : گفتجانی تند و با هتند
 
 ...نی با اشی بربنی از بدی لند بانتیبل از رد شدن از مرز ساق-
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 اش رو ملش کنم با غهی برنده به دستم داد تا خواستم تی ولشهی از جنس شی خنجرو
 :وحشت گفت

 
 ... اش زهرالودهغهینه نه دست نزن ت-
 

 ...دمی رو عقب کشدستم
 
 نی نوع سالح از بهی هرکدوم با طانی چرا قبل از رد شدن؟چون فرشته و شیدونیم-
 سالح فرشته بردارم هی ینجوری به انبار مهمامتون برم و همتونستمی و من هم منرنیم
 ؟یکنی رو برام منکاریا

 
 ی هیه... انگار نه انگار قراره برادرش رو بکشمیکنی رو برام منکاری اگفتی می عادانقدر
 رو بذار ی خوش قلبیهست ی و سنگدلی احساسی داخل مرکز ب؟تویی رفته کجاادتیارابال 

 ...نی بار هم که شده به منافع خودت فکر کن همهی یکنار و برا
 
 کنمیمن قبول م...من-
 

 : گفتی صورتش لبخند شد و با خوشحالمتام
 
 ...ی اون رو برام بکشدی که بهت دادم نباش من قسم خوردم فقط باینگران قول-
 

 و من دی رو کوبشی بار هم پانی رفت ا هارهی رو از دستش گرفتم و دوباره سمت داخنجر
 ..رو به باال برد

 
 ： ترانتا داد زدمیدی دوباره به اتاق بنفش رسیوقت

 
 لوکاس؟-
 

 ： در رو باز کرد و احرتام گذاشتعی سرنگهبان
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 .بله بانو-
 

 ： با دست به من اشاره کردترانتا
 
 . کنییبال رو به اتاقش راهنما-
 

پشت سر لوکاس راه .نگاه مطمئىن بهم انداخت.ختم نگاه رو به ترانتا اندانیآخر
 ：ستادی ای دریجلو.افتادم

 
 . اتاقتهنجایا-
 

 . هم کم بودنیهم. نهیوا. داشتمادی رو به نجایا. افتادی به در کنارچشمم
 
 ست؟ی نی اتاق ترونیا-
 

 ： گفتی نگاهم کرد و عصبی به تندلوکاس
 
 .حاال برو به اتاقت.اره درسته.ی تروجنابیعال-
 

 . وفادار بودنیهمه به ترو, به ترانتا بودحق
 

 ی بود و از پنجره بزرگ روبه روم نور به داخل مکیاتاق تار. اتاق رو باز کردمدر
 یاتاق از اتاقم در خونه .ی چوبی بود و کنار پنجره ختت تک نفره یکنارم کمد چوب.دیتاب

 . بهش گفت بزرگشدی باز هم منی بزرگ تر بود ولنیمارت
 

 دای از پنجره پمی که توش بودیهمون باغ.و پشت سرم بستم و به سمت پنجره رفتم ردر
 . چومنریدستم رو گذاشتم ز.بود
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 ： از درومن گفتییصدا
 
 ؟ی کارو اجنام بدنی ای خوایواقعا م-
 

 ： درومن گفتمی به نداتی دوباره سراغم اومد و با قاطعنفرت
 
 .اره-
 

 ： دوباره گفتصدا
 
 ؟ی تونیچه طور م,ی نبودی شکلنیتو ا,یبود نی انهیبال تو ک-
 

 ی مشرتی اونو بی انگار تالش من صدای کردم صدا رو نشنوم ولی بستم و سعچشمامو
 ：کرد

 
 به دنی رسی و براطانهی شهی ؟اونیکنی اعتماد مطانی شهیتو به قول .بال امحق نباش-

 .ارهیمن سرش یی بالچیمطمئن باش شکسنت قولش هم ه, کنهی میاهدافش هر کار
 

 ：زمزمه کردم. قانع بشمخواستمیمن, کردی داشت کالفم مصدا
 
 .بس کن-
 

 ： مصمم تر شدصدا
 
 بهانه ها که نیخودتو با ا. ندارهی ربطچی به تو هنی ای خواد برادرشو بکشه ولیترانتا م-

 و طانهی شهیاون ,نهی کرده خصلتش ارتیاون اگه حتق. زجرت داده قانع نکنیترو
 . بالیستی نطانیو ش تیول.عتشهیطب
 

 ： بلند شدصدام
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 .ی لعنتطامنی شهیمن االن -
 
 هر یترو.ی کارو اجنام بدنی ادینبا.یدونی منتی از موجودیچیتو ه,طانی نه شیتو باتنر-

 .ی جمازاتش کندی رحم باشه تو نبای و بثیچه قدر هم که خب
 

 ： پنجره رو فشردمینرده ها.دی لرزیدستام م.دی لرزی مصدام
 
 طامنیمن ش. دارهیبه قول خودت به من چه ربط. کنمیجمازات من. کشمی مطانوی شهیمن -

 . خوام در جهت منافع خودم کار کنمیم, و ظلم هستمی رمحیو االن هم در مرکز ب
 

 ： زنهی کردم صدا بهم پوزخند محس
 
 به قدرت دنی رسی کمک کردن به اون دخرت شرور که حاضره برایمنافع؟مطمئن-

 اره؟یشه برات نفع مبرادرشو بک
 

 که ذاشتی منیحس. خواستم بشنومیمن. خواستم گوش کنمیمن.دادی زجرم محرفاش
 . دلسوز و مهربون درومن رو خفه کنهی خواست صدای میحس.حرفاش رو قبول کنم

 
 .ستمی لند نوژالی ی آرابالگهی کردم دیحس م,شمی کردم دارم بد میحس م. حس بدهی

 
 ： از قبل بلندتر شدصدام

 
 .یبس کن لعنت-
 

 ：شدی تر می هم عصبانصدا
 
 . ندارهی ارزشچی اون ه؟قولی داریتیتو براش چه اهم, کشهیاون داره برادرشو م-
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 . پنجره رو ذوب کردلهی دستام مشیآت.شدی داغ مبدمن
 

 ： برداشتم و به پنجره پشت کردمدستامو
 
 شکل ممکن باهام نی ترنهایبه وحش, گرگ ها انداختاهچالی سیمنو تو,اون منو سوزوند-

 ...اون, پدرش بازگو کردی چاه گفته بودم رو برایمتام اسرارمو که برا,رفتار کرد
 

 ： قطع کردصدامو
 
 ,شتی اومد پدی شناهچالی از سادتوی فری صدایوقت,اون برات غذا آورد-
 

  پدرشویزدی مغی و از درد جی کف باغ افتاده بودی وقت, کنهیی پدرش ازت بازجونذاشت
 . به سمت تو اومدی زد رو ول کرد و با نگرانیکه هنوز داشت حرف م

 
 ی وحشی نگرامن بوود؟؟ هر چه قدر هم که حق با صدا بود ولیترو! طور بود؟نی اواقعا

 ...یلیخ. پررنگ تر بودیلی برام خی تروی هایگر
 
 یر هااون باعث دردس.کنهی منهی مسأله رو توجنی ای گی که مییزایچ. ندارهی ادهیفا-

 .من شده
 

 ： زدادی فرصدا
 
 . بالطانهیاون ش-
 

 ： زدمادی سرش منم فرپشت
 
 ,طامنی شهیاز االن منم .طامنیمنم ش-
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 . و شرورمثی خبمنم

 
 ： که کامال قطع بشه گفتنی قبل از ای کم رنگ شد ولصدا

 
 .شهی اخالقش هم عوض میدر هر مرز-
 
 . بعد همه جا ساکت بودو
 
 ... گفت؟اخالقم عوضیچ
 

خودمو به ختت . گرفتیدی که به اون مجله آخر فکر کنم دوباره سرم درد شدنی از اقبل
 ومد؟ی داشت سرم مییچه بال. بالش گذاشتمیسرمو رو.رسوندم

 
 . بودهی کنمی ببدادیسر دردم بهم اجازه من. به شدت باز شددر

 
 ： صداش خشم وجودمو پر کرددنی شنبا
 
 . کنار اتاق من باشهدیم چرا اتاق تو با فهمی؟منی کنی مدادیچرا داد و ب-
 

 ： جلو اومددی ازم نشنی جوابیوقت
 
 آرابال؟-
 

 ： اخم کرددی بازم رو که دیچشما, زانو زدجلوم
 
 ؟یدی چرا جوامبو منیداری بیوقت-
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 که ترانتا بهم ی خنجری خواستم اون بکشم؟سردیمن واقعا م. تو چشماش نگاه کردمفقط
چرا قبول کردم؟من . کردمی پوستم حس می کرده بودم رو رویف لباسم خمریداده بود و ز

 ...من,ستمیکه قاتل ن
 
 ： بودمدهی وقت نشنچی که هدمی از درومن شنی خشنی وجودم صدای قبلی صدای بار جانیا

 
 . کردهرتی زجرت داده و حتق؟اونی موضوع فکر کننی به ای خوایچند بار م-
 
 .انتا هم بهت قول داده و تریستی خدمتکار نگهی کشنت اون دبا
 

 . عذابت دادهیترو
 

 . بر متام وجودم اثر کردصدا
 

 ：با نفرت زمزمه کردم. کردی هم با اخم نگاهم میترو. صورمتو پوشونداخم
 
 .رونیبرو ب-
 

 ： زد و ابروهاشو باال بردپوزخند
 
 ؟ی حرف بزنینجوری با من ای کنی کار کنم؟چه طور جرئت میچ-
 

 ：تکرار کردم توجه به حرفاش بدون
 
 .رونیب-
 
 ： ختت بلندم کردی و از رودی شتاب از جاش بلند شد و دستو کشبا
 
 . دمینشونت م-
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 سمت باغ شناختمی رو مری ومل نکرد مسی تقال کردم ولی کمدی رو به شدت کشدستم

 : و گفتستادی دستم رو ول کرد جلوم استادی وسط باغ اقایدق...رفتیم
 
 نشونت بدم ایپس ب...یکنی تو بدتر مامی من کوتاه بی هرچیول... نکنمتتیخواستم اذ-

 !هیقدرت دست ک
 

 فرصت حرف زدن نکهیقبل از ا... مبارزه کنهخوادی مدمی که گرفت فهمی حالت و گارداز
 ... کنم نصف بدمن سوختدایپ

 
 تو چشمام زل زد و ثی خبی نگاهش کردم با لبخندتی زدم و با عصبانغی جادی درد زاز

 ... رو پرتاب کردشیاتدوباره 
 

دستام ...کردمیسرخ شدن و مردمک چشمام و بدمن رو حس م...بی همون حس عجدوباره
 جهیاحساس سرگ... تر شدقی عمی شعله زد و پرتاب شد لبخند تروشیرو باال بردم ات

 ... سرم حامل رو خراب کرده بودی داغدیچرخی دور سرم مایداشتم دن
 

 خودم و قدرمت ی روی کنرتلتونستمیمن...شمام بسته و باز چشدی مدام سرد و گرم مبدمن
 ...داشته باشم

 
 رو می داخلی به شکمم برخورد کرد داغ شدن و سوخنت اندام هاقای دقشی گلوله اتنیاخر

 با ی افتادم ترونی زمی کردم و دو زانو رویناله ا...  دستم رو به شکمم گرفتمکردمیحس م
 مهم نبود به جز درد وحشتناک سر یچی االن هی ولکردیهمون پوزخند مسخره بهم نگاه م

 ...جوشهی و مکنهی خومن قل قل مکردمیو سوزش شکمم احساس م
 

نصف تنم ...دی به سمتم دوی موضوع واقعا جددی فهمی وقتیترو... سخت شددمنی کشنفس
 بکنم صدام یی نتونستم تقالیدستم رو گرفت حت... نصفه دوم سرد سرد بودیداغ داغ ول

 و دنی دویاد؟صدای داره سرم میی چه بالدمیشنی می اطرافم رو کششی صداهاومدیرند
 : پاهام زانو زد و گفتشی کنار زد و شخص پو ری تروی دستدمی رو شنی کسادیفر
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 ...نرتس...بال نلرز... بکشقیخودت رو سرد کن نفس عم... انتخاب با توئهنجایبال؟بال؟ا-
 

 رو گرفت شی عادی دراومد و دمایبدمن از کرخت...شد ی بود نفسام عادروخبشی نحرفاش
 در سمت چپم و انگوس در سمت راستم زانو زده بود ی ترونمیتونستم کامل اطرافم رو بب

 : گفتمی حالی و با بدمیسرم رو مال
 
 وفته؟ی داره برام میچه اتفاق-
 
 بگذره بهرت کمی و گرما عادت نداره،ی تنت به داغی نهفته اطانی شهیبهت که گفتم تو -
 ...یشیم
 

 حلظه تلو تلو هی فشردم و بلند شدم نی زمیدستم رو... اوجنا باشمخواستی دمل مناصال
 : کردم و گفتمی به ترونی نگاه خشمگهی برگشتم ی دوباره به حالت عادیخوردم ول

 
 ... تو اتاقمرمیم-
 

 ضعف داشتم  احساسسمی نتونستم وای ولدمی انگوس رو شنادی قدمام دورتر شد فریوقت
در اتاقم رو باز کردم ... ارومم کنهتونستی که میزی تنها چخواستی می خواب طوالنهیدمل 

 اون از درد یوقت... شدشرتی با کار امروزش حس تنفرم نسبت بهش بدمیو رو ختت خواب
 خوادی ادم مهربون باشم؟دمل مهی دی باشهی نربم؟چرا من همن چرا مربهی من لذت مدنیکش
 ...کم کم با همون افکار خوامب برد... رحم باشمی بدجنس باشم ب باشمثیخب

 
 نی شداریبانو؟بانو ب-
 

 چشمام رو باز کردم زن ی بودم به سختجی هنوزم گی وحشتناک سرم کم تر شده بود ولدرد
 : بازم دوباره گفتی چشمادنیبا د

 
 نی با شما دارن بهرت بلند بشیبانو کار واجب-
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 داره من رو صدا یکی االن کردمیصدا م"بانو "دی خودم همه رو با کهیکرد؟منی فکرش میک
 : زن نگران شدیصدا...کنهیم
 
 ن؟یدیبانو حالتون خوبه؟چرا جواب من-
 
 : به بدمن دادم و گفتمی حرکت تو جام نشستم کش و قوسهی با
 
 امیبرو من االن م-
 
 دی کجا بردی بانیدونی شما منیجسارت نباشه ول-
 

 : بهش گفتمرو...گهی مراست
 
 میباشه بر-
 
 : تعجب گفتبا
 
 ؟ینجوریا-
 
 ... بهم داده بود تنم بودی که تروی نگاه به سر تا پام کردم همون لباس نسوزهی

 
 :گفتم

 
 مگه چشه؟-
 

 : رو مجع و جور کرد و گفتخودش
 
 می بانو بریچیه-
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 : حرکت کنه مچش رو گرفتم و گفتمخواست

 
  داره؟یبگو لباسم چه مشکل-
 

 داشت منتظر نگاهش دی بگه تردخواستی که میزی چشمش رو چرخوند انگار در چیکم
 :کردم تند تند و پشت سر هم گفت

 
 ...دی لباس نسوز بپوشستی نیازی مبارزه نری غی لباس،لباس مبارزه برانیا-
 
 دم؟ی من مثل امحقا همه جا لباس مبارزه پوشیعنی نگاهش کردم تی عصبانبا
 

 :گفتم
 
 ...یپس چرا ترو-
 

 : با وحشت گفتزن
 
 !ی تروجنابیبانو عال-
 
 : گفتمی مسخرگرتسن؟بای بدخبتا انقدر ازت منی ای کردکاریچ
 
 پوشن؟ی نسوز می لباساشهی همی تروجـــــــنـــــــــابیپس چرا عالــــــــــ-
 
 دست اموزشون وانی قدرتشون هسنت و حتی دائم در حال مبارزه و تقوشونیچون ا-

 ... لباس هاشون نسوزهی از داغشهی باعث منیاژدهاست ا
 
 ؟ی لباس بدهی بهم شهیم...دمیفهم-
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 : سر خم کرد و گفتعانهیمط
 
 البته -
 

 : کمد گوشه اتاق رفت و درش رو باز کرد و رو به من گفتسمت
 
 نی انتخاب کننی هرکدوم رو دوست دارنییبفرما-
 

 زانوم برداشتم ی لباس کوتاه تا باالهی لباسا رفتم و اروم اروم نگاهشون کردم در اخر سمت
 باز و ی اش هم تا حدقهی ارجنم و ی بود و تا باالی تورنشیقرمز بود است-یگریرنگش ج

 کالم ساده و کی نقش و نگار داشت در نشیی و پاخوردی کمربند مهی بود دور کمرش یتور
 رفت یم وقت تا من لباسم رو بپوشسهی وارونی اشاره کردم بتکاربه خدم... بودکیش

 رو باال بستم با اون شاخ می خاکسرتی و موهاستادمی انهی ای جلودمی لباسم رو پوشرونیب
 : من گفتدنیدر رو باز کردم خدمتکار با د.... درست کرده بودی گنده منظره جالبیها
 
  طرفنی بانو از اادیبهتون م-
 

 قبل ی رو باز کنم ول زدم خواستم دری کرد و خودش رفت لبخندتی هدای رو سمت اتاقمن
 مواجه شدم رو ی تروی رو ملس کنه باز شد و من با صورت عصبانرهی دستم دستگنکهیاز ا

 :به من گفت
 
 م؟ی چند وقته منتظرتیدونی؟می کجا بودی بگشهیم-
 
 : نگاه به لباسم کرد و گفتهی قدم عقب رفتم هی

 
  توای بیکردی مکاری چدمیخودم فهم-
 

 : که در گوشم گفت از جلوش رد بشمخواستم
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 !ی کلفتهی اخرش ی بپوشیتو هرچ-
 

 ها رفتم و روش نشستم انگوس امرانه ی از صندلیکی برنگشتم و تا نگاهش کنم سمت یحت
 :گفت

 
 ...نی بشیترو-
 

 : شد و گفتیانگوس حلنش جد... سر تکون دادمهی فقط
 
 نیوفتی هرچه زودتر راه بدیشما با-
 

 : گفتممشکوک
 
 ؟یمثال ک-
 
 !دافر-
 

 : گفتمی بلندی گشاد شد و با صداچشمام
 
 فـــــردا؟-
 

 .میاری تر اطالعات به دست بعی سردیبا,رهی فردا هم دیحت-انگوس
 

 ： رو برداشتی و گردکی کوچی اشهی کنارش ظرف شزی می رواز
 
 . اون معجونهنیا-
 
 .فتش زود تر گری اگهی اما دست درمشیدستمو دراز کردم تا بگ. به سمت من گرفتشو
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 . کنم دست من باشه بهرتهیفکر م-یترو
 
 . زدیدیپوزخند پل. نگاهش کردمی چشمریز
 

 ：ستادی بلند شد و اانگوس
 
  که گفتم هست؟یالزم به تکرار نکات. خباریبس-
 

 .نه پدر-یترو
 

 .نی مجع کنلتونوی و وسادیپس برگرد-انگوس
 

 . کردممی اراده تعظی شدم و دوباره ببلند
 

 . پررنگ تر شدیو تردی پللبخند
 

 ： انگوس متوقفمون کردی که صدامی به طرف در برمیخواست
 
 . وجهچیبه ه.نی بشگهی عاشق همدنی وجه حق ندارچی به ه,گهی مهم دزی چهی-
 

 .می و پوزخند زدمی نگاه کردگهی همزمان به هم دی و ترومن
 

 .میما از هم متنفر بود. بودنی هممی که توش تفاهم داشتیزی چتنها
 
 ی اتاقامون تروکینزد. قدم بردارمی تر از تروعی کردم سری میسع.می رفترونی اتاق بزا

 ：صدام زد
 
 آرابال؟-
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 . نکردم و به راهم ادامه دادمتوجه
 

 ：دی رو از پشت کشدستم
 
 .نمی ببسایوا-
 

 ： شدمرهی خنشی خشمگی چشماتو
 
 خب؟-
 

 ： فشار دادبازومو
 
 خوشت اومده که شی ها و چند ساعت پ و گرگاهچالی نکنه از اون سنمیخب؟بب-

 تومن ی می بری چه طور؟اگه ازشون لذت منیی و توهری؟حتقیشیهردفعه پررو تر م
 . کنمشرتشونیب

 
 ： مچ دستش و دستم رو آزاد کردمی متام دستمو گذاشتم روی خونسردبا
 
 . بودی پررو و عوضدی بایدر مقابل آدم پررو و عوض-
 
 ：د زد ابروش باال رفت و پوزخنهی

 
چند بار بهت . یشی و منیستی نی عوضیاما تو هر چه قدرم پررو باش.اون که نظر لطفته-

 ؟یثی باورت شده تو هم مثل ما خبطانیگفنت ش
 

 .ی چیعنی بودن ی باشم و بهش نشون بدم عوضی کرد عوضی مقمی درومن تشویبی عجحس
 

 ： گفتمیه کننده ا آروم و وسوسی دستشو با انگشت شستم نوازش کردم و با صدامچ
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 م؟ی بهت نشون بدم عوضی خوایم-
 
 ： به دستش و بعد دوباره به من کردی نگاهمی بار هر دو ابروش باال رفنت و ننیا

 
 .اره-
 

 . چسبوندمشواری گرفتم و به دلباسش
 

 مرت یلیصورتامون فقط چند م.کی نزددمشی کشیکم.  از تعجب گرد شده بودچشماش
 .فاصله داشت

 
 ：م کردزمزمه

 
 .یازت متنفرم عوض-
 
 . لباسش سمت خودم به خرج دادمقهی دنی کشی برایشرتی بیروی بعد نو
 
 میبد بود. نه فرشتهمی بودطانی شی ولمیهر دو از هم متنفر بود. بودمطانی بود و شطانیش

 . جدا نکردمقشیدستامو از .دستاش به لباسم چنگ زدن.نه خوب
 

 . رو باهاش وصف کرد شد اون حلظهی بود که می کلمه اخشن
 

 . قدم ازش فاصله گرفتمهی ی سختبه
 

 ： زد و گفتیپوزخند. قرمز تر شده بودنچشماش
 
 .ی هستیپس عوض-
 
 ： قدم جلو اومدهی
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  تر باشم؟یچه طوره منم عوض-
 

 ： که داخل بشم برگشتم سمتشنیقبل از ا.دمی رو کشرهی در اتاقم رفتم و دستگسمت
 
 .ی حد باالتر نرنیعته از اهرچند به نف.ی باشی تونیم-
 

 . دادمهیپشتمو به در تک. داخل و در رو بستمرفتم
 

  شدم؟ی طور اونقدر عوضشم؟چهی بد منقدری شدم؟چرا دارم اینجوری من اچرا
 

 راحت داشتم گردشمو الی کرد با خی منریاگه اون منو دستگ.متنفرم,ی متنفرم تروازت
 ... کردم اما االنیم
 

 .خودمو پرت کردم رو ختت. کردنمیتا ختت هم به زور همراه. جون نداشنتپاهام
 

 .انگار از نصفه شب گذشته بود. بودکی تارهوا
 

فرار کردم و ادوارد رو , خدمتکار بودممیاز اول زندگ.کالفه بودم. خواست زار بزمنی مدمل
 طانیش. و من تنها شدمدیپانتا به عشقش رس. اون کفتار رها کردمشی رمحانه پیب

 ..عوض شدم,قاتل شدم, شدمریحتق,تربعه شدم,اسوس شدمج,شدم
 

 آخه چرا؟. شدمیعوض
 

 , رو داشتم که دوستم داشتیکی دوست داشتم و هی تنها؟نقدری اچرا
 

 . رو که دوستم داشت رو تنها گذاشتمی تنهام گذاشت و کسدوستم
 

 . اتاق خسته شده بودمی فضااز
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 . قصرنی از ارونی بیی جاهی,رونی خواستم برم بیم
 

 ی بودن با رنگاراهنیهمه پ.در کمد رو باز کردم.شدی که منینجوریا. لباس نگاه کردمبه
 .خمتلف و لباس مبارزم

 
 ی رودمی و کالهش رو کشدمشی برداشتم و پوشعیسر. به شنل کف کمد افتادچشمم

 .... نشناسهدی من رو دیکه اگه کس.سرم
 
 ی اگهی با هرکس دای ی خواست با تروی من وجه دملچی چه به هرونی از در برم بتونستمیمن

 .روبه رو بشم
 

از گوشه . رفتمی جا منی از ادی بایچه طور. داشتیارتفاع نسبتا بلند. رو باز کردمپنجره
 که از دمی رو دی به سمت چپم نگاه کردم و طنابعیسر. خورهی تکون میزی چدمی چشم دی

 ازش ی چیطناب برا. بودیطع مال ترو که به طور قیپنجره ا. بودزونی آوی کناریپنجره 
 . بودزونیآو
 
 راستمو ی پنجره گرفتم و پایدستمو به گوشه . پنجره گذاشتمی لبه ی پاهامو رواطی احتبا

صورمت . گرفتمی پنجره ترویدست راستم رو هم آروم به لبه . گذاشتمی تروی پنجره یرو
دستام عرق . اون لبهی پام رویکی  لبه و اوننی ای پام روهی. دو پنجره بودنی بواریروبه د

 .دادمی اجنامش مدی بایول. داشته بودبرمکرده بود و ترس 
 

قبل از . کار دستم داد و از پنجره ول شدمسمی چپم رو هم بردارم که دست خی پاخواستم
 ی شانسچی بودن دستم هسیهرچند با خ, رو گرفتمی پنجره تروی که پرت بشم لبه نیا

 دی نباتونستمیاگر هم م, بکشمغی جی تونستم حتیمن. زدمینفس ماز وحشت نفس .نداشتم
 . چند سانت با نوک دستم فاصله داشتهچشمم به طناب خورد ک.دمی کشیم
 

نوک انگشتام طناب رو .کارم متوم بود.انگشتام شل شده بود. تا بهش برسمدمی کشدستامو
 لبم نشست یلبخند رو.با انگشتام هلش دادم طرف کف دستم و باالخره گرفتمش.ملس کرد
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 دستم یکیاون . دست طنابو گرفته بودمهیبا . خوردن دستم از پنجره حمو شدزی با لیول
 باالخره پام قهیبعد از چند دق.نیی پادمیرو هم به طناب بند کردم و آروم آروم خودمو کش

 . ملس کردنویزم
 

 .دمی کشی آسودگی از روی نشستم و نفسنی زمیرو
 

 ی دوباره به اتاق برمدیچه طور با. گرفتمجهیر که نگاه کردم سرگ ارتفاع بلند قصبه
 !گشتم؟

 
 بود که نی ابیعج.دمی قصر رسی درختا گذشتم و به دروازه خروجنی شدم و از ببلند

 .دمی دورونیدر رو باز کردم و ب. اوجنا نبودینگهبان
 

 بودن کنار یکی کوچیجلوتر مغازه ها. که االن تو شهرمدادی و آمد مردم نشون مرفت
 شدم و در همون حال قدم رهیبهش خ.ماه کامل بود.همه جا با فانوس روشن شده بود.هم

 . برخورد کردمی داشتم که به شدت به شخصیبرم
 

 . بوددهی سرش کشیاومن شنل رو. نگاه کردمبهش
 
 .دیببخش-
 

ا برگشتم و ب. ادامه بدم که بازومو گرفترمی خواستم به مسمی از گفنت عذرخواهبعد
چشمام گرد . دستش رو باال برد و کاله شنلش رو برداشتیکیاون .استفهام نگاهش کردم

 .شد
 

 ! کرد؟ی کار می چنجای ااون
 

 ： از فکر خارجم کردشی عصبیصدا
 
 ؟ی فرار کنی خواستی؟می از قصر خارج شدیتو به چه اجازه ا-
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***** 

 
 : درد گرفت اروم گفتمدستم

 
 شی ول کن دستمو کندی ترویا-
 
 :دی حرص غربا
 
  نقشه فرار نکشهگهی دست رو قطع کنم که دنی ادیبا-
 

 هی بود که نتونستم از دستش فرار کنم داخل ادی انقدر هم زورش زدی شدت من رو کشبه
 : زدادی شنلش رو کامل برداشت و فرسادیتونل وا

 
 ؟ی بریتونی کجا می فرار کنی کرد؟فکریکنی مکاری چیدار-
 
 : گفتمی کالفگبا
 
 کردمیمن فرار من-
 

 : زد و گفتی عصبپوزخند
 
 !جالبه-
 
 : ادامه دادادی فربا
 
 اطالعات یری می داری تو جاسوسدونستمی م؟منیرفتی می وقت شب کجا داشتنیپس ا-

  نه؟یبرب
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 : واقعا ترسناک شده بود مظلومانه گفتمحالتش
 
 فقط خواستم برم گردش-
 

 : زدادی فردوباره
 
 ش؟ گردرهی مینصفه شب ک-
 

 : به جانب گفتمحق
 
 ؟یخوای می چنجایاصال خودت ا-
 
 ! کلفت جواب پس بدمهی به امی مونده بنمیهم-
 
  با کلفت حرف بزنه پس من رفتمدی اصال شاهزاده نبایگیراست م-
 

 دفعه نی تونل رفتم جلوم ظاهر شد و ای سرم انداختم و سمت خروجی رو،روشنلم
 : اروم گفتشیبرخالف دفعه پ

 
 ؟یرفتی بگو کجا مارابال-
 
 : اتشفشان فوران کردمهی حرفش مثل نی ابا
 
 ای جا مبومن تا تو نی همایر؟ی پنی اون مارتشی لند پوژالیکجا رو دارم برم؟برگردم -

 هستم؟نه خانواده درست ی برم؟اصال من کتومنی کجا م؟منیری من رو بگیایسربازات ب
  مراقبت کنه که دوستم داشته باشه و ازمیدرمون دارم نه کس

 
 : بزمن اروم زمزمه کردمادی فرگهی گلوم رو گرفت نتونستم دبغض
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 فکر کنم و دوباره به همون زندان می تا به بدخبترونی رو ندارم اومدم بچکسیمن ه-
 برگردم 

 
 : تو چشماش زل زدم و دوباره گفتمجسورانه

 
 ه گردشم برسم بذار بیول!رمیپذی گناه رو منی من جمازات اه؟گناهه؟جرمه؟پسیچ-
 

 : زد و گفتیلبخند کج... بار نه با خشونت اروم بودنی ای سمتم اومد ولدوباره
 
 ...میپس بذار با هم به گردشت برس-
 
 ؟یچ-
 

 تر شد قی دستش گذاشتم لبخند کجش عمی دستم رو تودی رو سمتم گرفت با ترددستش
مراه باهاش ه... رفترونی سرش گذاشت و همراه با من از تونل بیشنلش رو،رو

 :دمیاروم پرس...رفتمیم
 
 م؟یری ممیکجا دار-
 
  خوبی جاهی-
 

 ی حسچی بود بدون هی معمولی نبود البته مهربون هم نبود ولثی دفعه خبنی البخندش
 که یوقت...شدی تعداد مردم کمرت ممیرفتی جلوتر میهرچ...ی نقشه و قصد بدچیبدون ه

با وحشت به پشت ... غرش اومدی بعد صدایحلظه ا... زدی نبود سوت بلندی کسچی هگهید
 کنهی ابرو باال رفته نگاهم مهی با دمی دی زدم وقتی تروی به بازویسرم نگاه کردم و چنگ

 :خودم رو مجع و جور کردم و گفتم
 
 خواد؟ی می چنجای انیا-
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 : سوار شد و گفتروش
 
 خواد؟ی میبه نظرت چ-
 

 :م و گفتدمی رو سمتم گرفت خودم رو عقب کشدستش
 
 !شمی وجه سوار منچیبه ه-
 

 :با متسخر رو به رامنر گفت...رهیمی روز پوزخند نزنه مهی کال نی زد اپوزخند
 
 م؟ی کنکاری چدی باشهیارابال سوار من-
 

 : گفتطنتی با شی دفعه ترونی بار سرش رو چرخوند اهی رامنر
 
 می بزن بری رانی رو انتخاب کردیراه درست-
 

رامنر به ... رو داشتمی هرگونه حرکتی خودم گرفته بودم امادگ بهی هم حالت تهامجمن
 ناگهان احساس کردم ی شدن ولالیخی بنکهی مثل ادمی کشی برداشت نفس اسوده ازیهوا خ

 قدرمتندش گرفته بود ی پاهای پاهامه رامنر دوتا کتفم رو الری زنیرو هوا معلق هستم و زم
 :مزدی مغیمن هم چشمام رو بسته بودم و فقط ج

 
  کمکنی من رو بذار زمیترو-
 

 : گفتزدی که برق میی و چشم هاطنتی سرش رو خم کرد و با شی حلظه ایترو
 
 ن؟یبذارمت زم-
 

 : زدمادیفر
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 اره-
 

 نی رامنر من رو ول کردن با سرعت به سمت زمی سرش رو تکون داد ناگهان پاهافقط
 کردم ینلم از دورم باز شد سع شکردمی رو صدا می و رامنر رو تروزدمی مغی فقط جرفتمیم

 فرو برم چشمام رو نی مونده بود که با صورت داخل زمی نتونستم فقط کمی ولرمشیبگ
 "یتــــرو:" بستم و گفتم

 
 دمی با وحشت چشمام رو باز کردم دفتادی نی اتفاقی شدم ولنی با زمدمی برخورد شدمنتظر

 روبرو یورت خندون ترو خودش گرفته سرم رو چرخوندم و با صیرامنر من رو رو
 :دمی کشغی زدم و جنشی به سیشدم مشت حمکم

 
 یکشتی من رو میداشت-
 
 : گفتی خونسردبا
 
 ؟یچطور که حاال زنده ا-
 

 رفت جی پاهام افتاد سرم گری چشمم به زی دوست داشتم گردنش رو خورد کنم حلظه افقط
رو دور کمرش حلقه کردم و  چسبوندم و دستام ی خودم رو به ترومی ابرها بودی باالقایدق

 :لرزون گفتم
 
 نییمن رو برب پا-
 
 : خنده گفتبا
 
 نیی پامیریاالن با هم م-
 

 بودم، همراه با خودش دهی بزمن خودش رو کج کرد من هم که بهش چسبی حرفنکهی از اقبل
 : فقط با متام توامن داد زدمدی کشنییبه پا
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 نه-
 

 سادی خونسرد کنارم وای بار ترونیفاوت که ا تنی همون صحنه ها تکرار شد با ادوباره
متام بدمن !رامنر دوباره به موقع ما رو گرفت... من نداشتی هاغی به جی توجهنیبود کمرت

 : گفتمهی شده با حالت گردی مطمئن بودم صورمت سفدیلرزیم
 
 نییمن رو بذار پا-
 
 ن؟یی پای بریهنوزم دوست دار-
 

 : رو به شدت تکون دادم و گفتمسرم
 
 نــه نــه-
 
  فرستمتی مینجوری همنیی پای بریهروقت خبوا-
 

 همه بهم شهی از ضعف خودم متنفر شدم همختی اشکام رو گومن رنیی رو انداختم پاسرم
 : همه از سوءاستفاده کنند؟صداش متعجب شددمی چرا اجازه مگنیزور م

 
 ؟یکنی مهیارابال گر-
 
 کنه؟با ی بازی با ترس کسدی نبافهمهیرا من چهی که جلوم کی کسنی برام مهم نبود اگهید

 : رو به رامنر گفتی بلند هق هق کردم ترویصدا
 
 نییبرو پا-
 

 تلو تلو دمی پرنیی از روش پانی زمی رفت با فرودش رونی با سرعت سمت زمرامنر
 : سمتم اومد گفتی رفت و افتادم تروجیخوردم سرم گ
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 حالت خوبه ارابال؟-
 

 کمک به سمتم گرفته بود رد کردم و خودم بلند ی که به هوایدست بهش رفتم ی غره اچشم
 ی روقای معلوم بود ما دقومدی که از شهر می نورمیشدم تازه تونستم دقت کنم که کجا هست

سرم ...کردی با لبخند نگاهم می خودم رو به سمت عقب پرت کردم ترومی کوه بودهیقله 
 :فتم انداختم و گنییرو پا

 
 ؟یکنی م رونکاریچرا ا-
 
 ... موردیچون ترست ب-
 

 درخت هی قدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم و به تنه هی... اومد عقب تر رفتمسمتم
 :برخورد کردم با دستام تنه درخت رو فشردم و گفتم

 
 رتسنیهمه م-
 

 : تر اومد و زمزمه کردکینزد
 
 ی برتسدی پس تو هم نبارتسمینه من من-
 

 : گرد شد و گفتمچشمام
 
 ؟ی چیعنی-
 

 انقدر رفتی من راه افتاد منم به دنبال خودش برد سمت نوک قله می جلودی رو کشدستم
 : شمرده شمرده گفتسادی از حرکت وادمی دستام بودم که نفهمدنی کشریدرگ

 
 ...!مسمومت کنم ....شمیم...جمبور...یاین...راه...اگه-
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 ؟ی کنکارمیچ-
 

 : گفتخونسرد
 
 !ی بشدهی اراده دنبامل کشی کنم که بی کاریعنیمسمومت کنم، -
 
 ...امیامکان نداره من دنبال تو ب-
 
 واقعا؟-
 
 مطمئنم-
 

 : تر شد و گفتقی عملبخندش
 
 پس باهام شرط ببند-
 
 : اعتماد به نفس گفتمبا
 
 ؟یسر چ-
 
 !ی اجنام بددی که برد گفت بای کسیهرکار-
 
 قبوله -
 

 نمیبه شکل قلب تو دستاش بود صرب کن بب رنگ یی بعد پالک طالی رو بست حلظه اچشماش
 مونده بود چطور دستش بهش ی که برام باقیزی چکرد؟تنهای مکاری دستش چنیا

 که از خانواده ی تنها عکسونشی داد قلب پالک دو تکه شد و می پالک رو تکونید؟ترویرس
رو  رشی کرد مسدنی چشمام مجع شد شروع به دوتو اشک دنشی شد با دانیام داشتم منا
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 کاری چدمی من پالک رو اوجنا نگه داشت نفهمی چشمای و جلوستادی لب پرتگاه ادمیفهم
 داد ی برداشتم جاخالزی تنها بازمونده ام رو نابود کنه به سمتش خذاشتمی منی ولکنمیم

 و من رو چسبوند دی کشرو ام قهی به ته دره پرت بشم نکهی قبل از ایپاهام سر خورد ول
 :تمبه خودش با خشم گف

 
  به من؟بدشی کردکارشیچ-
 

 : رو باز کرد و گفتدستش
 
 رشی بگایب-
 

 پودر شد و خاکسرتش تو هوا پخش شد با تعجب رمی خواستم پالک رو ازش بگی وقتیول
 : زد و گفتیشخندی نکردمیبه دستش نگاه م

 
  مسمومت کردم؟یدید-
 
 : تر از قبل نگاهش کردم خودش ادامه دادجیگ
 
 رو برات به وجود اوردم ی که داشتیزی چنی کردم و بدل با ارزش ترمن به مغزت نفوذ-

 !یی کجانی بکشومنت ببنجایتا به ا
 

 حصار ونی پاهام نفسم بند اومد خواستم برگردم که در مری زدنی رو چرخوند با دکمرم
 : گوشم زمزمه کردری کرد و زرمیدستاش اس

 
در ضمن شرط !یستیقاعده مستثناء ن نی کنه تو هم از ایچی از من سرپتونهی کس منچیه-

 !یرو باخت
 

 : دهنم رو قورت دادم و گفتماب
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 ؟یخوای میحاال چ-
 
 هی و گرغی پرواز با ارامش بدون جهی-
 
 : وحشت گفتمبا
 
 ؟یچ-
 
 : گفتیالیخی ببا
 
 میزنی دور مهی و میشیسوار رامنر م-
 

 :فقط گفتم... برم که حمکم تر فشارم دادخواستم
 
 نه-
 
 نیی پای بزنغی و جی کنهی هرچقدر هم گرربمتی به زور می اگه قبول نکنی باخت تویول-
 !کنمی رو منکاری که ایدونی مارمتیمن
 
 ...تو...تو-
 

 و با خنده ختی موهام کرد و بهمشون ری نکردم دستش رو تودای براش پی مناسبکلمه
 :گفت

 
   تا رامنر به زور سوارت نکردهیای خودت بزم؟بهرتهی عزیمن چ-
 

 من رو سوار کرد و برام دست تکون داد و از ی سمت رامنر رفتم ترودمی کشیقی عمنفس
 هوا بود هنجره من هم از ی کارش رو بفهمم رامنر رونی ای معننکهیرامنر دور شد قبل از ا

 کردم تعادمل رو ی و سعدی شد پاهام نلرزی کم کم حالتم عادشدی هام داشت پاره مغیشدت ج
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 به سمت همون کوه زمنی منغی جگهی ددی دی و تو چشمام زل زد وقتشتبرگحفظ کنم رامنر 
 : گفتمی و دوباره به سمت ابرها رفت رو به ترودی روش پری تروستادیرفت و ا

 
 ؟یچرا اول سوار نشد-
 
 ! دارماجی من به گوشام احتی هات رو بزنغیچون تو ج-
 

*** 
 
 
 

با ارتفاع گرفتنش دوباره ترس به . کرد پشتم نشست و رامنر دوباره شروع به پروازیترو
 نزمن غی جگهی کردم که دیمتام تالشمو م. کردیباد به شدت به صورمت برخورد م.جومن افتاد

 نیاول. چنگ بزمنیزی گردوندم تا به چی خاطر دستامو که دو طرف بدمن بودن منیبه هم
 .شردم گرفتم و فشار دادم و پلک هامو حمکم به هم فو که ملس کردم ریزیچ
 

 ： کم چشمامو باز کنمهی باعث شد که ی ترویصدا
 
 .ی نزنغی جی کنی تالش میلی خی که دارنمی بیم-
 

 . از خودم در آوردمی نا مفهمومیصدا
 
 گهی دی چنگ زدم ولی به دست ترودمی که گرفته بودمش فهمیزی تکون خوردن چبا

 .دمی خواستم فکر کنه ازش ترسیمن.دستمو برنداشتم
 

 ： جلو اومدی کمیسر ترو کردم حس
 
 . کن؟بازشونیچرا چشماتو بست-
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 ： گفتمدی لرزی که میی صدابا
 
 . تومنیمن-
 
 ： امرانه گفتی حلنبا
 
 .گفتم چشماتو باز کن-
 

 ： کردمی مقاومت مسرسختانه
 
 .نه-
 

 ： گوشمو به مرز پاره شدن بردی پرده هاادشی فریصدا
 
 .بازشوون کن-
 

 دمیدی که میزی چییبایاز ز.از شد و چشمم به اطرافم افتاد باره بکی وحشت چشمام به از
 .اندازه چشمام بزرگ تر هم شد

 
 یکوه ها. شدنی مدهی لند دندی قسمت آرچفنی تری که در غربی بلند و استواری هاکوه

 ی کوه ها,ی سنگی کنار کوه هاقای که انگار آسمون رو شکافته بودن و دقی و خشنزینوک ت
 و بای زنشونی بی قدر تضاد و تفاوت هانیا. کنار همقای متضاد دقزیتا چدو .میسرسبز و مال

 . شدی زده مرتیقشنگ بود که آدم ح
 

 به سمت راستم نگاه کردم و صورت یحلظه ا. رفته بودادی از زی و ارتفاع و همه چترس
  لبشیتعجبم از لبخند رو.  نبودنی کرد ای که متعجبم میزیچ. دمی کنارم دقای رو دقیترو
متسخر , نبودثیخب, نبوددیلبخندش پل.  نادری دهی پدهی شد اسمش رو گذاشت یم.بود

 . لبخند مهربونهی.ی واقعند لبخهی.پوزخندم نبود,نبود
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سرش رو برگردوند .  اخم کردی نگاه بهت زدم که شد لبخندش رو مجع کرد و کممتوجه
 . شدرهیو به کوه ها خ

 
 . ترسوندمی ارتفاع اونقدر منگهید.نگاه کردم پام ری انداختم و به زنیی رو پاسرم

 
 نگاه ی به تروی چشمریز. کنار ترس بهم دست داده بودیندی بار حس خوشانی اولیبرا

 دستاش برداشتم و صادقانه یدستامو از رو. کردیکردم که هنوز به رو به رو نگاه م
 ：زمزمه کردم

 
 .ممنومن-
 
 ： نگاهم کردی چشمریز
 
 ؟یاز چ-
 
 . ترسم از ارتفاع کم بشهیو باعث شدت..خب..خب-
 
 ： حالت گفتی سرد و بیلیخ
 
 . کنمیخواهش م-
 

 اژدها نی سر به سرم گذاشت و جمبورم کرد سوار ای پررو کلی به اون اول که پسره نه
 .بشم و نه به االن که دوباره سگ شده

 
ود که ناگهان اما هنوز تفکرم کامل نشده ب.ستی بد نمیلی خی فکر کردم که تروناخودآگاه

 . چشممی بودم اومد جلودهی که کشییمتام شکنجه و عذاب ها
 

 .دوباره نسبت بهش سرد شدم. اومدادمی به نفرمت
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 ： بلند داد زدیترو
 
 .رامنر برگرد به قصر-
 
 ： اراده داد زدمیب

 
 .نه-
 
 ی رفنت منیی از پاشرتی اما اون موقع بدمی ترسی ملیاوا.نیی خواستم برم پایمن

 ： کردی کوتاهی خنده یترو.مدیترس
 
 االن نظرت عوض شد؟,نیی پای بری کردی کچلم میاول که داشت-
 
 ...خب-
 

 .می برگرددیبا.میخب ندار-یترو
 

 . ساکت موندمنی همی دعوا نداشتم برایحوصله . ازش برگردوندمرومو
 

 . و به طرف قصر رفتدی ناگهان چرخرامنر
 

 از یچی همی افتادری اما اگه گمی گردی برم به اتاقامونانهیخمف.خوب گوش کن-یترو
 . تا من حرف بزمنی مونیساکت م.یگی که افتاد منیاتفاقات

 
 کی و همون حلظه اندازش کوچنیی پامیازش اومد. دروازه قصر رامنر فرود اومدیجلو

 ی چرا ناگهان انقدر به نظرم دوست داشتندومنیمن. شدلی کوچک تبدی اژدهاهیشد و به 
نشست و پاهاشو . و نوازشش کردمدمی گلوش کشریگاه زانو زدم و دستم رو زناخودآ.اومد

 .ی اهلوونیح هیمثل ,درست.در هوا تکون داد
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 ： بازومو گرفت و بلندم کردری زیترو
 
 . رفتار نکنینجوریبا اون ا,یه-
 

 ： کردماخم
 
 چرا؟-
 

 ： طرف درکشوندم
 
 دومنی من,ادیمنر هم خوشش منالبته را. از خودم بهش دست بزنهری غی کسادیخوشم من-

 . خاکسرتت نکردیچرا همون حلظه که نوازشش کرد
 

 ی ولمی بودم رفتدهی که طناب رو دییبه جا.می در حموطه پشت قصر بودقهی از چند دقبعد
 ： اوجنا نبودیطناب

 
 پس طناب کجاست؟-
 

 ： کرد و نگاهم کردزی چشماش رو ریترو
 
 ن؟یی پایدتو هم با طناب من اوم,نمیصرب کن بب-
 

 ： گشتم گفتمی که هنوز به دنبال طناب می حالدر
 
 ...سی االن چرا طناب نیول.خب اره-
 
 . سرم حرف تو دهنم موندی نگاه به باالبا
 

 ： گفتی با کنجکاویترو
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  شده؟یچ-
 
 .اوجنا رو-
 

 . سرمون رو بهش نشون دادمی مرت باالهی ی شده دهی برطناب
 

 ： در صداش مشخص بودیکالفگ
 
 . نهیوا-
 

 ：منجمد شدم.میدی از پشتمون شنییصدا
 
 ن؟ی شه بپرسم شما دو تا کجا بودیم-
 

 من و نیانگوس با اخم نگاهش رو ب.یانگوس و پشتش ترانتا و مادر ترو.می برگشتآروم
 .فقط من. زد فقط متوجه من بودیاما نگاه ترانتا که توش خشم موج م. گردوندی میترو

 
 . زدیخشم توش موج م. ل شده بود ترانتا قفی تو چشاچشمام

 
 امروز بهم کمک کرده بود و من یترو. دادمی کارو اجنام مننی ادی بادیشا. دل شده بودمدو

 .انصاف نبود!دم؟ی کشی نقشه قتلشو مدیبا
 

 ： منجمدم کردی برسم حرف ترونانی به اطمممی که خبوام از تصمنی از اقبل
 
 !الش و آوردمشآرابال فرار کرده بود و منم رفتم دنب-
 

 ： گفتمی خفه ایباصدا
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 ؟یچ-
 
 . رو زددی بهم نگاه کرد و بازم اون لبخند پلی چشمریز
 

 ： کردی باال رفته نگاهم می به انگوس افتاد که با ابروهانگاهم
 
 ؟ی فرار کنی خواستیم,بال-
 
 ： به حرف اومدی مادر ترونباریا

 
 ؟ها؟ی از دست ما فرار کنیتو چه طور جرئت کرد-
 
 ： بعد هم ترانتا بود که گفتو
 
 ؟یری بگدهی رو نادی که گذاشته بودیی متام قول و قرار های خواستی میعنی-
 

 فکر هی اشاره کرده بود و بقیاون به کشنت ترو. شدمی ترانتا رو فقط من متوجه ممنظور
 . زنهی حرف می کردن درباره موضوع جاسوسیم
 

 ： قدم جلو اومدهی انگوس
 
 که بگم یزی برعکس تو من به هرچی بهت بدم تا بفهمی درس درست حسابهی دی بادیشا-

 ! کنمیعمل م
 
 دنشونیبا د. مانند و بلند ظاهر شدنهی سااهی سزی بشکن در هوا زد و بالفاصله دو چهی

 .ی تروی پشت بازودمیناگهان خودمو کش
 

 ： با تعجب بهم نگاه کرد و بعد با خنده گفتیترو
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 ؟ی ترسیازشون م-
 

 .دستشو گذاشت پشتم و به جلو هلم داد. نگاهش کردمفقط
 

 ： ها اشاره کردهی بهم زد و به سای پوزخندانگوس
 
 ن؟ی چی برای دونیم. مننی شبح هانایا-
 

 ： گفتدیسکومتو که د. قدرت تکلمم رو از دست داده بودمانگار
 
 ارنی باتوزی از عزیکی لند برن و وژالی به نای که ای طور فرض کننی ای تونیمثال م-
 .نجایا

 
 ..نه.. کار کنن؟نهی؟چیچ. بند اومدنفسم

 
نفرمت به . کمرنگ شده بود فعال شده بودیری که اون شب به شکل چشم گثمی خبمهی ناون
  کارو کنه؟نی دروغگو چه طور تونست ایاون عوض.. چند برابر شده بودیترو

 
 ： زدیدیخند پل لبدی خشم و نفرت تو چشمامو دی و از طرفی که شوک زدگانگوس

 
  برن بهرته؟یچه طوره؟بذار فکر کنم سراغ ک-
 

 زده جانی هی فکر کردن رو در آورد و بعد از حلظه ای چونش گذاشت و اداری زدستشو
 ：گفت

 
 ادموند؟... بود؟ادیاون پسره چه طوره؟اسمش چ,آها-
 

.. حاال بودم و شرمندش و ونی بهش مدی جورنیمن هم.اونو نه.ستادیقلبم ا. زدخی بدمن
 ：زمزمه کردم
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 .ادوارد-
 

 ： سر دادیطانی شی خنده
 
 .درسته ادوارد-
 

 ： سمت شبح هابرگشت
 
 ...نی االن برنیهم-
 

 ： جلوشدمی که حرفشو کامل کنه دونی از اقبل
 
 نداشته یبه ادوارد کار.نی نداشته باشیبه اون کار. کنمیخواهش م..نه نه-

 ...من...من..نیباش
 

 ： اخم کرده بود انداختم و ادامه دادمی که کمیبه ترو از نفرت ی حاکینگاه
 
 ... همیبه ترو.من فرار نکردم-
 

 ： زدادی فری ترومادر
 
 .ی تروجنابیعال-
 

 ： با خشم بستمچشمامو
 
 .نمیمن بهش گفتم که فقط رفتم شهرو بب,ی تروجنابیبله عال-
 

 ： مشتاقانه نگاهم کردانگوس
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 ؟ی رفتانهیپس چرا خمف-
 

 ： چشمم به انگوس بود گفتمهی چشمم به اون اشباح و هی  کهی حالدر
 
 . کنمی دارم فرار منی کردی گفتم فکر می اگه می خواستم تنها برم و از طرفیچون م-
 
 ： از انگوس دور شدمنباریا

 
 ... و من همنی نداشته باشیلطفا به ادوارد و به دوستام کار-
 
 ：دمیلبم کش قی روی از ترانتا ضربدردی خودآگاه به تقلنا
 
 . برسومنانی رو به پاتی مأمورنی خورم که ایمن هم قسم م-
 

 قهقهه ی که صداوفتمی قسم تو دردسر بنی کردم که نکنه به خاطر ای فکر منی به اداشتم
 اما ترانتا با دنی خندی وقفه می و مادرش بیانگوس و ترو. بلند باعث شد از جا بپرمیها

 . کردیاخم نگاهم م
 

 ：سخر گفت با متانگوس
 
  داده؟ادی حقه رو نی به تو ایک-
 

 . نگاهش کردمی حالت استفهام؟بای چیعنیحقه؟
 
 ： گفتی ترونباریا

 
 رو ی قسم الکنی که خودشون ایی کسای که رویانگار از حقه بودنشم خرب نداشت-

 .یساخنت امتحان کرد
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 ی همه چانجیا! هم دروغ بودیکمک ترو! ترانتا هم دروغ بود؟قسمی الک؟قسمیالک

 !یهمه چ!یهمه چ!دروغه
 

 یکی قصد داشت سرم کاله بذاره و یکیدو نفر که . نفرت تو چشام متوجه دو نفر بودحاال
 .هم قصد داشت در حد کشت آزارم بده

 
 . اعتماد کرده بودمطانی کردم که به چند تا شیحس محاقت م. کردمی محاقت محس

 
 فاصله زیو از اون مجع نفرت انگ کردم بهشون و به سمت داخل قصر رفتم پشتمو
 . کردمی می خالیی خشمم رو جادیبا.گرفتم

 
حاضر بودم ... هاشون از دروغاشوندیاز تهد... متنفر بودمنجای اتاقم رفتم از اسمت

 یخودم رو،رو... رو حتمل نکنمطی حمنی ای حلظه ای خدمت کنم ولنیبرگردم و به مارت
 : زدمادی ترانتا با خشم فردنی با ددمی جام پرختت رها کردم همون حلظه در باز شد از

 
 ؟یخوای می چنجای اگهیتو د-
 

 باال ی رو کمرشی لباس بلند و دست و پا گدمی وضوح منقبض کردن استخون فکش رو دبه
 : سمتم اومد و گفتدیکش

 
 یزنی حرف میبال حواست باشه با ک-
 
 ... بـخوادی که می قاتلزمنی قاتل حرف مهیاره دارم با -
 

 : دهنم گذاشت و با اخم گفتی ادامه بدم دستش رو،رونذاشت
 
 ی حرف بزنی کنم که تا اخر عمرت نتونی کارهی نکن که یخفه شو کار-
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 :دمی رو شنی تروی جوابش رو بدم که صداخواستم
 
 ؟یکنی مکاری چیترانت دار-
 

 : انداخت و گفتنیی از من فاصله گرفت سرش رو پاترانتا
 
  برادریچیه-
 

 : مشکوک رو به من گفتیوتر
 
 پس چرا دهنت رو گرفته بود؟-
 

 : نذاشت جواب بدم خودش گفتترانتا
 
 زدیچون داشت حرف اضافه م-
 

 ... باعث شد ترانتا از ترس شونه هاش تکون خبورهی تروادیفر
 
 دم؟یمگه من از تو پرس-
 
 : دوباره به من گفتو
 
 ؟یکنیچرا دهنت رو گرفته بود؟چرا قاتل صداش م-
 

 کرده بودم به خنجر فکر ری گی دوراهنیب...کردی بار التماس منی مغرور ترانتا ایچشما
 ی رو نابود کنه مسلط بدون ذره ازی موجود نفرت انگنی اتونستی که می خنجرکردمیم

 :ترس جواب دادم
 
  من رو بکشه خواستیچون م-
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 :دی شد و پرسزی ری ترویچشما

 
 تورو بکشه چرا؟-
 
 فرار کنم  خواستمیچون م-
 
 : رو به ترانتا گفتدی حرص نگاهش کردم چشماش خندبا
 
 کنمی خودم جمازاتش می بریتونیم-
 

 نگاه به من کرد هیترانتا ...کنمی نابودش مکشمشی قسم خوردم که با همون خنجر مهموجنا
 :با رفنت ترانتا تازه زبومن باز شد با خشم گفتم... رفترونیو ب

 
 بی پدرت به دوستام اس؟اگهی باش؟رذلی انقدر پست باشیتونی اشغال چطور میعوض-
 ؟ی چرسوندیم
 

 : نگاهش جاش رو به خشم داد تو چشمام زل زد و زمزمه کردمتسخر
 
 ی بودنت رو ثابت کردیتو هم عوض-
 
 ... انداختمنیی سرم رو پادمی با زبونش لبش رو تر کرد منظورش رو کامل فهمو
 
 چشم به هم هی با تومنیمن م... منی شده ولری پگهین داو...من از پدرم هم قدرمتند ترم-

 ...زدن خودت و کل دوستات رو نابود کنم پس حواست به حرفات باشه
 

 : ادامه دادسرد
 
  یکنی که امروز افتاد رو فراموش میهر اتفاق...میوفتیفردا راه م-
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 : و گفتدیخند

 
 من ی ازش استفاده کرد ولشهی منگهی که دفی زجر دادنت بود حی برایگرچه روش جالب-

  ازشون استفاده کنمتومنی رو بلدم که میادی زیکارا
 

 بدون ذره کشمشیمن م... رفترونی و بدی به من بکنه از در رو کوبی توجهنکهی ابدون
 .... افکار سمت اتاق ترانتا رفتمنیبا هم... و شکدی تردیا

 
 :دمی ترانتا رو شنی زدم صدادر

 
  توایب-
 
 : کرد تعجب رو از صداش دور کنهیز جاش بلند شد و سع من ادنی دبا
 
 ؟یکنی مکاری چنجایبال تو ا-
 

 : توجه به حرفش سرد گفتمبدون
 
 ؟ی رو بکشی ترویخوایهنوزم م-
 

 : خورد و با بهت گفتنی چشمش چگوشه
 
 بال-
 

 : گفتمدوباره
 
 ؟ی رو بکشی ترویخوایم-
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 : بار صداش کامال متعجب بودنیا
 
 ؟ی بدونیخوای می چیبرا...خب-
 
 : گفتمیالیخی ببا
 
 که ییزای بعدش فقط بعدش اگه چی ولیخوای بکشمش هموجنور که تو مخوامیچون م-
 ...ی خودترهیمی که می نفرنی دومی رو بهم ندخوامیم
 
 : شک نگاهم کرد و گفتبا
 
 ؟ی سرد شد؟انقدری کردرییتو چت شده؟چرا انقدر تغ-
 

 ... بلند،با استهزا،با نفرتدمیخند
 
 کنار زد و دی باشرفتی پی کشت برادی زنده موندن بای برانجای ادمیفهم...نیسردم کرد-

  توئهی من برادر عوضشرفتیمانع پ
 

 : با خنده گفتهی بعد از چند ثانی تو شوک حلن و حالت نگاهم بود ولهنوزم
 
 ...ی شدمیتو واقعا هموجنور که انتظار داشت... بالهیعال-
 
 : زمزمه کردمرلبیز
 
 ...شمی بدتر هم منیاز ا-
 

 ... بزمن سمت اتاقم برگشتمی اگهی حرف دنکهی ابدون
 

*** 
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 نیدارشیبانو؟بانو ب-
 
 : تو جام نشستم و گفتمی خستگبا
 
  شده؟ی چهیچ-
 
 نیوفتی راه بدیبا-
 

 لباس دنی با ددمی از جام پریترو...طانیش...یجاسوس... رو درک کردمتی موقعتازه
 ی رو دراوردم و لباس های مشکیم کردم و سمت کمد رفتم کوله پشت اخروزمی دیگریج

 ی جاش رو با لباس نسوزم عوض کرد کوله رو،رومیگریلباس ج... رو برداشتمازمیمورد ن
 با همون ی رفتم ترونییاز پله ها پا... خارج شدماتاقدوشم انداختم و حاضر و اماده از 

 خشم نگاهم ی ملکه با متسخر و چاشنینه ولصورت مرموز ترانتا با لبخند انگوس مشتاقا
 : بود که به حرف اومدی نفرنیانگوس اول...کردیم
 
 ؟یبال اماده رفنت هست-
 

 و ی و شلوار قهوه ای ابقهی با جلدی انداختم بلوز سفی به تروینگاه... سر تکون دادمفقط
 نگاه دنیبا د... لباسش رو چند برابر کرده بودتی و جذابییبایچکمه شنل قرمزش ز

 ... به معنا تاسف تکون دادی پوزخند زد و سرممیمستق
 

 رو فشرد ی رو در اغوش گرفت ترانتا اخم کرد و فقط دست تروی حمکم تروی ترومادر
 گهی می چنکهی ای ولگهی مرگوششی زیزی رو بغل کرد و متوجه شدم چیانگوس هم ترو

 : اروم بهش گفتمسادی کنارم وایترو...دمیرو نفهم
 
 م؟یریرامنر مبا -
 

 : دادحی و خشک توضسرد
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 ...گردهی و رامنر هم برممیری فقط تا مرز سانت لند بعدش رو خودمون تنها میاره ول-
 

 : زدادی تکون داد و فری همه شون دستیبرا... بودشی بداخالقی از اون روزهاامروز
 
 ؟یرانـــــــــ-
 

 پرواز کرد و رو شونه اش دیز خی سمت ترویادی ترانتا رامنر با سرعت زی پاری زاز
 : گردنش رو نوازش کرد و رو به من گفتری اروم زینشست ترو

 
 میبر-
 
 شد ی اژدها واقعهی به لی و تبددی پرنیی پای شونه تروی رامنر از رومیدی به باغ رستا

خسته بودم ... هم پشتم نشستی روش سوار شدم ترورمی رو بگی دست ترونکهیبدون ا
 ...دمی نفهمیزی چگهی رو هم رفت و د چشمامادی زیلیخ
 

 یمن تو آسمون چ. و کم مونده بود سکته کنمدمی که باز کردم خودمو تو هوا دچشمامو
 تر بی عجیول!رمی می و چی و با کرمی اومد کجام و دارم کجا مادمیکم کم ! کردم؟یکار م

 . شونش بودیم رو داده بودم و سرهی تکیکامال از پشت به ترو. بوددمنیاز همه حنوه خواب
 

به خودم جرئت دادم و به . بدمهی چرا اجازه داده بهش تکدمی چه قدر فکر کردم نفهمهر
.  شومن بودی روشیشونی پبای خم شده بود و تقرنییسرش به سمت پا.سمت چپم نگاه کردم

تو خواب . و نگاهش کردمنیی سرم رو بردم پایکم. گفتی منیزیپس اومن خواب بود که چ
 که نی تر ابی آروم و عجیلیخ,آروم بود. نبودطانی ش,نبود بد , نبودثی خب,د نبودیپل

 و دی وزیدی بودم که ناگهان باد شدی خواب ترویحمو چهره .ومدیمهربون هم به نظر م
 شد که رامنر تعادلش رو ی چدومنیمن.دی به شدت از خواب پریترو. کردیرامنر غرش بلند

 و دی من پری از رویترو.می رفتی منییسمت پابه سرعت به .ازدست داد و سقوط کرد
 ： زدادیخودشو به رامنر رسوند و فر
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 .ی لعنتمی کنی سقوط ممیدار..یچشماتو باز کن ران-
 
 دستمو کجا بند دی باوفتادنی نی دونستم برای من هم تعادملو از دست دادم و مننی بنیا

 ی قبل از افتادن حتمی ولدمی کشی بلندغیج.کنم
 

 نیرامنر به شدت به زم. طرف خودشدمیحمکم دور کمرم حلقه شد و کش ی ترودست
 .نی زمی رومیبرخورد کرد و ما هم پرت شد

 
 یزی چیناگهان متوجه شدم که انگار رو.ی اتفاق ناگهاننی زدم از ای نفس منفس

 ：دیغر. دادی پرفشارش گردمن رو قلقلک میبازدم ها.افتادم
 
 .ی من پاشی شه از رویم-
 

 ی که ناله مدی مکث به سمت رامنر دوی بدون حلظه ایترو.ستادمیبلند شدم و ا سرعت به
 .کرد

 
 ： رفتم و زمزمه کردمدنبالش

 
 ده؟ی دبی افتاده؟آسیچه اتفاق-
 

 یترو. سر داده بودی دردناکی که بعد از اون سقوط هولناک کوچک شده بود ناله هارامنر
 ： گفتیدی و تکونش داد و با ناامدیبه بال راستش دست کش

 
 .ادی تونه ادامه راه رو بیمن.بالش شکسته-
 
 ： بار رو به رامنر گفتنی او
 
 !قی رفمی از هم جدا بشدی که بانیمثل ا-
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 . در آوردی ناجوری مالوند و از خودش صدا های تروی سرشو به دستارامنر
 

 ： سرش رو نوازش کردیترو
 
 .حاال برو.یای بی تونیمن گهی به بعد تو دنجایاز ا.ی برگرددی بای ولدیببخش-
 
 . بلند شد و چند قدم دورتر رفتو
 
 . اژدها عالقه مند شده بودمنی چرا به ادومنیمن
 

 . نشستم و تو چشماش که انگار آتش روشن بود نگاه کردمجلوش
 
 . زدمی فقط نگاهش کردم و لبخند آرومنی همی بگم برادی بای چدونستمیمن
 

با سر به .هم حرف رو هم نگاه رو هم حس رو.دیهم فی موونی حنی بود که انی ابیعج
 کی. حفاظت مجع کرد و بعد به من اشاره کردی اشاره کرد و بعد دستاشو به معنایترو

 که نداشت انگار حرف زدن ییتنها توانا. اژدها باشههی شک کردم که اون فقط قهیدق
 نییسرمو پا.م مراقبت کنی بفهمم گفته از تروه کشدی ممی زبان اشاره حالیکم.بود

 . و از ما دور شددی سرعت ممکن دونیعرتیبالش رو مجع کرد و با سر.انداختم و بلند شدم
 

چه طور ! سفر بکشم؟نی خواستم اونو تو ای که می مراقبت کنم در حالی از تروگفت
 من؟,ی کرد؟اومن از کی می درخواستنیهمچ

 
رفتم . فرو کرده بودبشی که پشتش به من بود و دستاشو تو جی رفت سمت ترونگاهم

 ： که نگاهش کنم گفتمنیکنارش و بدون ا
 
 م؟ی کار کنی چدیحاال با-
 

 ： بعد گفتی اهیثان.کنارش راه افتادم, و آروم قدم برداشتدی کشیقی عمنفس
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 قسمت به بعد رو نی از ای ولمی داریادی و راه زمی لند فاصله نگرفتندی از آرچفادیهنوز ز-
 .. رومونه متأسفانهشی هم راه و خطر پی و کلمی برادهی پدیبا
 

 !یترو...کشنت ت...یبرا...ی برایادی زمان زی و از طرفمی داشتشی در پی راه طوالنپس
 

 ...دیبا.دادمی اجنامش مدی بای ولدادی بهم دست میندی فکر کردن بهش حس ناخوشااز
 
 ندی که در آرچفیمدتانگار متام . داشتمی شدن از خواب حس بهرتداری چرا بعد از بدومنیمن

 . از اون راه باز شده بودیلند بودم راه نفسم بسته بود و حاال کم
 
 ：دمی خودآگاه پرسنا
 
 ؟ی بهش وابسته ایلیخ-
 

 ： نگاهم کرد و در آخر گفتهی برگردوند طرفم و چند ثانسرشو
 
 . با رامنر بزرگ شدمیمن از بچگ-
 

 .می نگفت و به راهمون ادامه دادی اگهی دزیچ.نیهم
 

 رشی کس مسچیه. لند بودوژالی که متعلق به یجنگل انبوه, به سمت راستم انداختمینگاه
خاله ,پانتا رو,نمی خواست برم و ادوارد رو ببیدمل م.نهی تا ما رو ببوفتادی جنگل مننیبه ا
  کردم؟ی کار می چدیبا.نمی رو هم ببنی خواست مارتی دمل میحت, رویمگ

 
 ذاره؟ی میعنی خواستم؟ی می ترواز
 

و من .طانهی بودم که االن کامال شی نهفته اطانی پدرش من شیطبق گفته ها, ذارهی منمسلما
 کنه پس ی مریی تغتمی بذاره من بفهمم که موجوددی هم نبای باور کردم و ترونویهم مثال ا
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 و مطرح ستمی نطانی فهمم که کامال شیامکان نداره اجازه بده من از مرز رد بشم چون م
 ! پدرش دروغ بودهی حرفادومنی معنا بود که من منی هم به ااست درخونیاکردن 

 
 کار ی چدی دونستم بای منی لند داشتم ولوژالی رفنت به ی برایدی شداقی ها اشتنی متام ابا

 .کالفه شده بودم.کنم
 

 ： زمزمه کردمدانهی و ناامنیی انداختم پاسرمو
 
  لند برم؟وژالی هست که من به یراه-
 
 ： و با تعجب نگاهم کرددستایا

 
 ؟یچ-
 

 . باال آوردم و فقط نگاهش کردمسرمو
 

 ： درآوردبشی از جدستشو
 
 !می بری مردم عادنی بمی تونی و منمیطانیما ش,ستیمعلومه که ن-
 

 به خودم گرفتم که ی اافهیق. کنمینی تونستم عقب نشی گفته بودم مننجاشوی که تا احاال
 ： زده نشون دادم و گفتمجانیبعد خودمو ه.منطای آوردم شادیانگار تازه به 

 
 .میطانی نفهمه شی تا کسمی شنل بپوشمی تونیما م-
 
 . کنهی مطمئن بودم قبول منی نگفته بودم ولی اشتباهزی که چنی ابا
 

 ： تو همدی هاشو کشاخم
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 .می لند برسنتی به ساعی سردیوقتمون کمه و با,شهیمن-
 
 . لند بودم ول کنم و برموژالی مرز کی نزدقایحاال که دق تونستم یمن. به راهش ادامه دادو
 

انگار .ستادی ناگهان ایترو. شدمکی آروم به سمت راستم قدم برداشتم و به مرز نزدآروم
 برداشت و زی از مرز رد بشم که ناگهان به سمتم خعیخواستم سر.نبودم کنارشو حس کرد

 .نیگرفتم و پرمت کرد رو زم
 

 ：دی کشادیفر
 
 ؟ی کنیر م کایچ-
 

 ： هم پشت سرش داد زدممن
 
 ؟ی کنی کار میتو چ-
 

منطقمو از .کشون کشون از مرز دورم کرد. و بلندم کرددی شد و دستمو حمکم کشبلند
 ： از دست دادم و داد زدمارموی شد که اختی چدومنیمن.زدمیدست داده بودم و دست و پا م

 
 .م حرفاتون دروغ بود متودومنیم.می چدومنیم.ی چیعنی باتنر دومنیمن م-
 

 ： گفتیفی ضعیدستامو ول کرد و برگشت سمتم و با صدا.ستادی زد و اخشکش
 
 ؟یچ-
 
 نتونستم ساکت ی ولدومنی بفهمه که مذاشتمی مدی داده بودم و نبای بزرگی که سوتنی ابا

 ：مبومن
 
 . نداشنتقتی حقنی باتنر زدی که تو و پدرت درباره یی کلمه از حرف هاهی-
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 ： کردیظی در اومد و اخم غل شوکاز
 
  بهت گفته؟ی؟کیک-
 

 ： زدمپوزخند
 
من . نهفته وجود ندارهطانی به اسم شیزیچ. خودمی با گوشادمیخودم شن. نگفتهیکس-

 لند هم آدم وژالی لند فرشته و در نتیدر سا,طامنی لند شندی که در آرچفنی ایعنیباتنرم 
 .یمعمول

 
 ی خاطر منو جمبور کرده جاسوسنیدرت به هم انقدر امحقم که نفهمم پی کنی مفکر

 !کنم؟
 

 ：دی کشیقی عمنفس
 
 تا دیبا. ذارنی منری تو تأثی جاسوسی ماجرای رونای به هر حال ای ولیدی فهمی مدینبا-

 .یآخرش بر
 

 ： به شدت تکون دادمسرمو
 
 . لند برموژالی به ی رو گفتم تا بذارنایا,قصد ندارم که فرار کنم-
 

 ：دیکش به موهاش یدست
 
 .می وقتمونو هدر بدمی تونیما من.امکان نداره-
 

 ： خالصو زدمری تنی همی نرم شد برای کردم کمحس
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 حد توامن نی رو با آخری جاسوسنیا. لند رو خط بکشموژالی بعدش دور دمیمن قول م-
 .فقط بذار برم,دمیاجنام م

 
 ： بهم رفت و نفسشو فوت کردی غره اچشم

 
 .ی کشیش دور اوجنا رو خط م بعدیچون گفت. خبیلیخ-
 

 ： تو بغلشدمی پرناخودآگاه
 
 . ممنومنیوا-
 

 . کار کردمی چدمی فهمی صورمت بود حمو شد وقتی که به اندازه پهنایلبخند
 

 . کردی مدادی بطنتیتو چشماش ش. سرعت ازش فاصله کردمبه
 

 .خط سبز رنگ بود.می سمت مرز رفتبه
 

 . شدنی دوباره معمولی قدم براکی فقط
 

 . انداختم که منتظر بود اول من برمی به تروینگاه
 

 به سمتم یترو. افتادمنی و به زمدیچی در بدمن پیدی به اونور خط برداشتم و درد شدقدم
 ی موهامو مردمک چشمام حس می شهی تو سرم و ریدرد بد. و منتظر نگاهم کرددیدو

 .کردم
 

 بی که عجی قرمز ترویه چشما شدم برهیچشمامو باز کردم و خ. ناگهان قطع شددرد
 .ستادیکمکم کرد بلند شدم و روبه روم ا.نگران بودن

 
 ： بار نگاهم کردچند
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 ه؟ی طورنی اتیپس شکل معمول-
 

 به سرم ی دستیبا خوشحال. تونستم نفس بکشمیانگار م. کردمی می سبکحس
 سبزمو ی خواستم چشمایم. بودنرهی تیموهام دوباره قهوه ا. از شاخ نبودیخرب,دمیکش

 . به همراه نداشتمی انهی آی ولرمی بگی تا ازشون زندگنمیبب
 

 ：دمی در آوردم و پوشی شنلفی و از کمی و واقعی زدم از شکل اصلیلبخند
 
 .ارهی شاخ در منهی آدم شاخ دار ببهی نجای ایاگه کس.تو هم شنلت رو بپوش-
 
 نگاه یوقت. کردید نگاهم مبا لبخن.سرم رو باال بردم و نگاهش کردم, کنهی منی حرکتدمید

 ： و گفتدی و پوشدی کشرونی ناگهان اخم کرد و شنلو بدیمنو د
 
 .میبر-
 
 
 

 ... هاش رو کامل پوشوندشاخ
 
به دور و برم نگاه . چشمه باشههی دی قسمت از جنگل بانیا, شناختمی اطراف رو منیا

عکاس خودم تو آب  و به اننی زمی طرفش و نشستم رودمیدو. کردمداشیکردم و باالخره پ
 یسبز چشمام بهم آرامش م. خودم برگشته بودمی اصلافهیباالخره به ق. شدمرهیخ

 .د و نگاهم کرستادی کنارم ایترو.داد
 

 . گرفتی کرد که بهم سخت منی رفتارامو درک مانگار
 

 .میدی و باالخره به شهر رسمی در حال گذشنت از جنگل بودیادی زمدت
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 . همه خرب داشتتی چون اون قطعا از وضعنمیتم اول پانتا رو بب داشازی همه ندنی دیبرا
 

 : رو با زبومن تر کردم و درخواستم رو مطرح کردملبم
 
  به قصر؟می برشهیم...شهیم-
 

 ： نگاهم کردمتعجب
 
 ؟ی چی براگهیبه قصر د-
 
 : کردم و گفتمی انگشتام بازبا
 
 .نمی دوستم رو ببخوادیچون دمل م-
 
 .میدیت خبواد رو اجنام من که دلیما هرکار-
 
 ... خنواستم من فقط گفتم کهی خاصزی من که چیول-
 

 یبا صدا...دادی و راهش رو ادامه مداشتی مردم قدم برمنی توجه به ادامه حرفم ببدون
 : گفتمینسبتا بلند

 
 ؟یری کجا مسایسا،وای وایترو-
 

 دست هی فکر کنم از ناحدی جوامب رو بده فقط دستم رو کشای بهم بده یتی اهمنکهی ابدون
 :با اعرتاض گفتم!دچار نقص بشم

 
 ..ی ومل کن با توام هیترو-
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 شنل پخش دمشی کرد و کشری دستم به شنلش گی دست راستم خواستم متوقفش کنم ولبا
حاال مرکز .دی کشغی جدی جلب شد و شاخ هاش رو که دی به ترویکیتوجه . شدنیزم

 بودند با سادهی حرکت وای و بکردنی نگاه میرومردم با وحشت به ت.میتوجه شده بود
 ： زدغی جیزن.ه هم شروع شدی و داد بقغی از زنها جیکی ادی فرنیدوم

 
 !جن-
 
 ： داد زدگهی دیکی

 
 !طانیش-
 

دستام عرق کرده بودن و . بودندهی که تا به حال ندی وحشت کرده بودن از موجودمردم
 . دستاشو آماده گرفته بودیترو.هول شده بودم

 
 برنده مردم رو متفرق کردند و به سمت ما هجوم ی هاری زره پوش با شمشینگهبانها
 رو باال برد رشی نگاهم کرد و شمشی کمستادی جلوم ایسرباز. سرجام خشک شدم. اوردند

 کرد و دستش رو ی از دستش پرت شد ناله اری که شمشارهیو خواست با قدرت فرود ب
 :د و گفتیش من رو کیگرفت از من دور شد ترو

 
 . من مبونشیپ-
 

 هرکس ی بودم سربازها از همه طرف ما رو حماصره کرده بودند ولستادهی بهش اپشت
 نداشتم که باهاشون جبنگم یمنم قدرت,سوزوندشی میرمحی با بی تروومدی به جلو میقدم

 . بزمنبی کردم آسی می که سال ها باهاشون زندگیی تونستم به کسای منیو از طرف
 

 . ها با وحشت از ما فاصله گرفنتسرباز
 

 ： که گفتدمی رو شنی متعجب زنی شنل از سرم کنار رفته بود و همون حلظه صداکاله
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 .اون بالس-
 

 . همچنان گارد گرفته بودیترو. به شناخته شدمن نشون ندادمیواکنش
 

شد  روبروم زل زدم درش باز ی کردن به کالسکه سلطنتمی همه کنار رفتند و تعظی احلظه
 : فراموشش کنم گفتتونستمی که هرگز منییو صدا

 
  چه خربه؟نجایا-
 
 : دادحی از سرباز ها با ترس و لرز توضیکی

 
 .کنهیاومده و داره ما رو نابود م..او...طانی شهی...هیسرورم -
 

 به من انداخت و ی نگاهمین. نگاه کردی جلوتر اومد و با وحشت به تروی کمای ارملکه
با خشم دوباره نگاهش رو . مترکز کنه که ناگهان ثابت شدی ترویوخواست دوباره ر

 ادی ملکه تو چشمام زل زده بود ناگهان فری بود ولی اماده هر حرکتیترو.چرخوند روم
 :زد

 
 .عی سرنیریدخرته رو بگ-
 

 گرفته هی کرد و سربازا که با اومدن ملکه شون انگار روحمی پشتش قاشرتی منو بیترو
 و شدی مشرتیتعداد سربازها ب... شروع شدی واقعی بار جنگنی و ابودن محله کردن

 : زدمادی و من فردی از سربازها دستم رو کشیکی... ناخودآگاه از من دورتریترو
 
 .یترو-
 

 اون همه نیب. پرتاب کرد که به سرباز خوردی سرشو به طرف من گردوند و آتشیترو
 . منو داشنت مونده بودمیری که قصد دستگتیمجع
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 : من رو از سرباز ها جنات داد تند و فرز سوار اسب کرد و گفتی دستناگهان
 
 .نمتیبیبرو ارابال اوجنا م-
 
 . رو تنها بذارمی تونستم تروی منی منو سوار کرد و قرار بود کجا برم ولی دونستم کیمن
 

 ی زدم ولادیمتقابال اسمشو فر. اسب گم شدههی که اسمم رو صدا کرد تو شی تروادیفر
 از نژاد دی بود پس باادی زیلیسرعت اسب خ... من حرکت کردیاسب خارج از اراده 

 ؟ی اسب سلطنتهی...یبالرمن باشه اسب سلطنت
 

 من رو سوار کنه؟انقدر در ی اسب سلطنتهی دیچرا با!شدی ممکن بود؟باورم منچطور
 کلبه هی به روبروم نگاه کردم...ستادی اسب از حرکت ادمیافکارم غرق بودم که نفهم

 ی اسب برانی بود؟ای باشم؟اصال اون صدا کنجای ادی بای چی برادمیفهمیمن...یچوب
 :  گفتیرزنی کلبه باز شد و په؟دریک
 
 ن؟یارابال شما هست-
 
 : ترس گفتمبا
 
  چه خربه؟نجای ادی بدحی توضشهیبله خودم هستم م-
 
 . داخلدیی بفرمادنی محیخودشون براتون توض-
 

 رو یاگه شنل ترو,من باعث اون جنگ بودم. بودمجیه خربه؟کالفه و گ چنجای؟ای کخودِ
 ...دمی کشیمن
 

 ... در کنار رفت و من داخل خونه رفتمی جلواز
 
 . هستم خانومتیمن مارگار-
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 که پوست کلفت و وانی حینوع(* با پوست مانتفنی خونه رو برانداز کردم زمی کلیمنا

 ی فقط نورییها با چوب پوشونده شده بود و روشنا واریو د)ییایتالیافسانه ا- داردیزبر
 : زدم و گفتمتی به مارگاریلبخند...زدی مرونیبود که از پنجره ب

 
  چه خربه؟نجای ای بدحی توضشهیفقط م...راحت باش ارابال صدام کن-
 
 به اسم ی شخصی رو برانجای منتظر موند به من گفنت ادی فقط بادومنی منیزیمن هم چ-

 ن؟ی اسرتاحت کندیخوایم...ه کنمارابال اماد
 

  تونستم اسرتاحت کنم؟یچه طور م. نگفتمیزی کردم و چدیترد
 

 . اشاره کردی کرد و به گوشه ای معنتمی رضاسکومتو
 
 ییچه بال! پاک کنمی تونستم فکرمو از ملکه و اون جنگ و ترویمن.دمی حرف دراز کشیب

 . به سرعت خوامب بردالی فکر و خ آورد؟از شدتنجای منو به ایسرش اومده بود؟اصن ک
 

*** 
 
 زم؟یبال؟بال عز-
 

 شخص روبروم دهنم از دنی دزنه؟بای که داره من رو صدا میک...یی اشنای صداچه
 !تعجب باز موند

 
 
 
 : گفتمدهی بردهی تعجب و بربا
 
 نجا؟یتو ا...تو-
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  خطرناکهنجای ای باشنجای ادی نبای برنجای از ادیبال با-
 
  افتاده؟یاتفاقچرا؟مگه چه -
 
 ی فرارهی و همه تو رو به اسم ختی بهم رزی همه چی و رفتی تو فرار کردنکهیبعد از ا-
 ... ملکه بربنتی براای بکشنت ای خوانی و مشناسندیم
 
 ؟یپانتا تو مطمئن-
 
  چطور بود؟ندلندی ارچفنمی بود بگو ببی عصبانیلی خنی مارتی که تو رفتیاره وقت-
 

 : و گفتمدمیبا وحشت از جام پر!کشهیمطمئنم من رو م! نهیوا؟یندلند؟ترویارچف
 
 نجاست؟ی کجاست؟اومن ای؟ترویترو-
 
 : گفتجیگ
 
 ؟یک-
 
  جن هستشیعنی...طایمنظورم همون ش-
 
 : ترس خودش رو مجع و جور کرد و گفتبا
 
  عامله دود حمو شدهی ونی و مدی دفعه به هوا پرهی شد که ی چمیدینفهم-
 

 : گفتمیو با کرخت ولو شدم سرجام
 
 ...کشهیبدخبت شدم اون من رو م-
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 : به سرعت اضافه کردمو
 
  بربنجایمن رو از ا-
 
 : گفتی ناراحتبا
 
 همون حلظه تو رو سوار اسبش کرد و به کلبه اش اورد دی تو رو دی چارلیشه،وقتیمن-

 نفر تو هی  به شهر وی تو اومدی وقتمی بودنجای احی تفری مدت بود براهی تیمن و مارگار
 !ی برنجای از اشهی منگردنیرو برد االن همه جا رو دارن م

 
 کشهی من مطمئنم اگه نرم اون من رو میول-
 
  چه خربه؟نجای؟ایک-
 
 طانهی شهی که با من اومده بود یاون پسر...ی خربی افتاده که تو ازش بی اتفاقاتهی نیبب-

  برمدیو االمن من با
 

 : گرد شد و گفتچشماش
 
  داشت؟قتیپس افسانه ها حق...ن؟پسطایش-
 

 : سر تکون دادم و ملتمسانه گفتمفقط
 
 کنمیبذار من برم خواهش م-
 

 : گفتتی تکون داد و با جدسر
 
 ی مرگت حتمرونی بی اگه بردومنیست،می موضوع دست من ننیا-



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

١�١

 
  خبوام جوابنکهی قبل از اشهی من منالیخی بشناسمی که من می تروی نرم هم مرگم حتماگه
 : صدا گفتی ولدی کشغی داخل اومد پانتا جیاهی سهیدر با شدت باز شد و سا...بدم

 
 پانتا منم-
 

 دهنش ی پانتا با وحشت دستش رو جلودیچکی از دستش خون مستادی نور ای تویوقت
 :گرفت و گفت

 
  سرت اومده؟یی چه بالیچارل-
 

 : با حرص گفتیچارل
 
 ... بال رو سرم اوردهنی ای لعنتطانیاون ش-
 

 : داد زدی با نگرانپانتا
 
 ت؟یمارگار-
 

 : کرد و گفتیمی جلو اومد تعظتیمارگار
 
 بله خانوم؟-
 
 م؟یجوشونده تاف دار-
 

 : گرفت و گفتی حالت ناراحتتیمارگار
 
 ازی نیزی چنی چنکردمی فکر منمی هفته مبونهی از شرتی قرار نبود بنیدونیمتاسفانه نه،م-

 بشه
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 : گفتمتی وضعنی ادنی کرد با دی ناله ارومی زد چارلرونی بیل از دست چاریشرتی بخون

 
 ...مومنی منجای به قصر من ادیشما برگرد-
 

 : گفتی با نگرانپانتا
 
 ؟ی تنها مبونیتونی میبال مطمئن-
 

 : گفتممطمئن
 
 تومنیمعلومه که م-
 

 : گفتی با نگرانتیمارگار
 
  ممکن عفونت کنهمیاگه برنگرد-
 

 : زدم و گفتمینگاه کرد لبخند مردد به من پانتا
 
 برو پانتا-
 

 : به من نگاه کرد و گفتپانتا
 
  مبوننجای تو اتیپس مارگار-
 
 موندنش شک نجای ای رو بربتی تنها باشم بهرته مارگارتومنی خودم مستی نیازین-

 زهیبرانگ
 
 ...بال-
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 : وسط حرفش و گفتمدمیپر
 
  منوندهیعجله کن پانتا وقت-
 

 سرش گذاشت ی روی شنلتی و مارگاردیاز جاش بلند شد لباسش رو پوش به سرعت پانتا
 : گفتدی اوردن و پانتا گونه ام رو بوسرونیاسبهاشون رو ب

 
 زمی عززمنیفردا بهت سر م-
 
 ممنومن پانتا-
 

 بلند رعد و برق باعث شد از ی نگذشته بود که صداقهی کلبه رو بست هنوز چند دقدر
 دمجام بپرم و با خودم فکر کر

 
 " االن کجاست؟ی ترویعنی"

 
 : فکر از سرم نگذشته بود که در کلبه صدا خورد با خنده گفتمنی اهنوز

 
 ...پانتا من که بهت گفتـ-
 

 : حرفم نصفه موند و با گفتمی ترونی صورت خشمگدنی با دیول
 
 دمی محیبهت توض-
 
  زدن من؟فرارت؟کشته شدن من؟؟گولی بدحی توضیخوای رو میچ-
 
 : ادامه داددای فربا
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 ؟ی بدحی توضیخوای رو میهان؟چ-
 
 ...دمیمن نفهم-
 
 حرکت کرد و عقب رفت و اری اختی قدم جلو اومد انقدر وحشتناک شده بود که پاهام بهی

 :در همون حال ادامه دادم
 
 ... خرب نداشـنجای اارهی پانتا قراره من رو بدونستمیمن من-
 

 : به پهلوم خورد ناله کردم و گفتمیبگم لگد حمکم ی اگهی دزی خبوام چنکهی قبل از ایول
 
 یکنی اشتباه میترو-
 

 :دی کشنعره
 
  خفه شویخفه شو عوض-
 

 حمکم بلندم کرد و دمی کشغی از درد جدی قدرمتندش گرفت و کشی دستای رو ال به الموهام
هنم  روانه پهلوم کرد هجوم خون رو به دی اگهی شد لگد دری اشکام سرازواری به ددمیکوب

 :دمیشنی رو می تروی هاادی فراوردمی خون باال مکردمی سرفه مکردمیحس م
 
 داتی پتومنی منی فکر کردی اعتماد کردم اشغال من رو تنها بذاریمن امحقم که به تو عوض-

 هی واقعوونی حهی باطنت ی ظاهرت مظلوم باشه ولدیکنم؟پدر حق داشت تو شا
 
 بس کنه و بذاره خواستمی و مزدمی ضجه مزدیگد م هر کلمه اش حمکم به شکم و پهلوم لبا

 ... بدمحیتوض
 
 انقدر امحقم که بذارم از دستم فرار ی از خودم دفاع کنم؟فکر کردتومنی منیفکر کرد-

 ؟یکنی فکر مینجوری؟ایکن
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 ...دمی دیاهی و فقط سدی مژه هام چکی از الی کم کم تار شد اشکچشمام

 
*** 

 
تو .با تعجب به اطرافم نگاه کردم. شدمداریشکمم حس کردم ب که تو پهلو و یدی درد شدبا

 کرده بود و زده دامی پی اومد که تروادمی. آورده بودمی بودم که چارلی چوبیهمون کلبه 
 . بودمدهی بودم که قبال خوابییهمون جا.بودم

 
 باز هم حسم بهش اون شدت ششی با کار چند ساعت پی چرا حتدومنی کجاست؟منیترو

 .نداشتقبل رو 
 

 . چشمام رو بستم و خودم رو به خواب زدمعیسر. باز شد یرجربی جی با صدادر
 

 .حس کردم جلوم نشست.دمی رو تا کنارم شنیی قدم های بسته شد و صدادر
 

 . بودی شک تروبدون
 

 . بلند و کالفه بودنفساش
 

 یسی و بعد خدمی داخل آب رو شنیزی فرو رفنت چی حلظه صدا قطع شد و بعد صداچند
 . صورمتی رو رویپارچه ا

 
 . کردی مزی رو که باال آوردم رو متیی داشت آثار خون هااحتماال

 
 .دادی بهم می آب حس خوبیسرد. صورمتی رودشی کشی مآروم

 
 ی پهلوم رو ملس کرد و کمی تروی بعد دستاهی پارچه با صورمت قطع شد و چند ثانمتاس

 .حتما کبود شده بود.ز درد حبس شد انمیبا فشارش نفس تو س.فشار داد
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 ： که گفتدمی زمزمه شو شنیصدا

 
 ! کار کردم؟یمن چ-
 
 که دستاشو تو دمشیچشمامو باز کردم و د. خودمو به خواب بزمنشرتی تونستم بیمن

 از اون حالت خارج عی سردی بازم رو که دیچشما. کردیموهاش فرو کرده بود و نگاهم م
 و حس دمی چشمام بسته بود شنی که وقتییزایر چ که سخت بود باویشد و اخم کرد طور

 .کردم
 

 ： گذاشت و اومد سمتمی شد و ظرف آب و پارچه رو گوشه ابلند
 
 . وقتمون تلف شدیلی االمن خنیتا هم.می بردیبلند شو با-
 

 متام بدمن درد گرفت و ناخودآگاه می حرکت ناگهاننیاز ا. شدمزی خمی تکون دادم و نسرمو
 . کردمیناله ا

 
 که همچنان ی و در حالنی زمی بغلم و بلندم کرد و گذاشتم روری شد و دستاشو برد زخم

 ：اخم کرده بود گفت
 
 ؟یخوب-
 

 . نشون بدم و فقط سرمو تکون دادمی عکس العمل بدنتونستم
 

 ومدیدمل من.به کلبه نگاه کردم. تا اول من خارج بشمستادی سمت در و منتظرم ارفت
 ی ترویصدا. نگران نشهدی گفتم تا اگه برگشت و منو ندیانتا م به پدیبا. برمینجوریهم

 ：ختیافکارمو بهم ر
 
 ؟ی کنی کار میچ,گهی دایب-
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 ： طرفشبرگشتم

 
 .شهی نگران مستمی ننهیبذارم؟اگه برگرده و بب,دوستم, پانتای براادداشتی هی شهیم-
 

 ： تکون دادنیی به پاسرشو
 
 .وفتمی بری گنجای ا خواد دوبارهیدمل من.عی خب فقط سریلیخ-
 

 درخت خورد که روش اسم من ی روبی رفتم و چشمم به کاغذ حتت تعقرونی کلبه باز
 ：دی با تعجب پرسیترو. کندمش و به کلبه برگشتمعیسر.بود

 
 ؟یسی روش بنوی خوای میبا چ-
 

 . که بهش وصل بود و کندمی گردمن گردنبدمو در آوردم و قلم کوچکاز
 

 ： که بپرسه گفتمنیقبل از ا.گاهم کرد شد و کنجکاو نکمینزد
 
 . که از پدرم برام موندهیزی تنها چکی قلم کوچنیا-
 
 داشت؟نه یتی شخصیدگیچی پسر انقدر پنیچرا ا. نگفت و فقط سرشو تکون دادیزیچ

 . کشت و نه به االنی که داشت منو مشی ساعت پهیبه 
 

 ： قلم رو باز کردم و پشت کاغذ نوشتمدر
 
 . رو ترک کردمنجایمن ا,زی عزیپانتا"

 
 ." من امنهیجا. ادامه بدهتی من نباش و به زندگنگران
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 و به می تشک گذاشتم و از کلبه خارج شدیکاغذ رو رو. بودم که امن باشهدواری امالبته
 .می طرف بشی بی تا وارد منطقه میسمت مرز رفت

 
 رو نمونی سکوت بیترو. لند انقدر دردسر ساز باشهوژالی کردم بازگشتم به ی منفکر

 ：شکست
 
 ؟ی پس کجا رفتی فرار نکردیاگه همون طور که گفت,نمیبگو بب-
 

 ： کردم و گفتمیپوف
 
  کردم؟ی فرار مدیچرا با,من قسم خورده بودم که تا آخرش باشم-
 

 ： زدیزی متسخر آمپوزخند
 
 و ی رفته که تو هم عوضادتی باورش کنم؟در ضمن دیچرا با, حقه بودهیاون قسم -

  و قسم؟ی عوضهی؟یثیخب
 
 
 

سرمو , باشمثی و خبی خواست عوضی دمل منگهید.  حرفها بهم دست دادنی از ای بدحس
 ： و گفتمنییانداختم پا

 
 که اخالقم هیعی شکل پس طبهی باتنرم و در هر مرز به هیمن . بودمطانیمن اون موقع ش-

 ...هم
 
 رتی بود و با حستادهیاون هم ا. نگاه کردمی به تروری کلمامت خشک شدم و با حتنی آخربا

 . کردینگاهم م
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 که سر درد نی انگوس قبل از ای حرفهانیپس آخر! شکلمهی در هر مرز اخالقم؟اخالقم؟من
 .. درومنیپس تالش صدا,رمیبگ
 

 ： دوباره در مغزم تکرار شدصدا
 
 ."شهی اخالقش هم عوض میدر هر مرز"

 
 شیپس معن.د و خواسته بود که من نفهمم که انگوس به پسرش زده بوی مهمی حرفهانیآخر

 .ذاشتی مری هم تأثتمی اخالق و شخصی ها رونی شکلم در سرزمرییپس تغ. بودنیا
 

 بودم هر چند دهی رو بوسی که ترونیپس علت ا, لند بودندی شدمن در آرچفی علت عوضپس
 ! منیخدا. بودنیبا نفرت ا

 
 .دمی قدر امحق بودم که تا االن نفهمچه

 
 ：تم گفآروم

 
 .. بفهممنی خواستی مننویپس ا-
 
 که خبوام چند قطره اشک نیبدون ا. دادنی ممی تونستم باور کنم که تا االن داشنت بازیمن

 .از بند چشمام آزاد شد
 

 .دمی گرد کردم و به سمت درخت ها دوعقب
 

 دمی دویهمون طور که م.ستمی خواست وای و ازم مزدی که صدام مدمی رو شنی ترویصدا
 ： زدمداد

 
 .ایفقط ن. گردمیمن قسم خوردم و برم.بذار تنها باشم.ی ترواین-
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 چه قدر دور شده دومنیمن. اشک چشمهامو پر کرده بودشدمی طور که ازش دور مهمون
 . برخوردمیبودم که به کس

 
 . خشک شدمی کنم ولی رو آوردم باال تا عذرخواهسرم

 
 ...اون...اون

 
 . نداشتامکان

 
 ..اون...اون

 
 ： گفتی شگفتبا
 
 !بال-
 
 . شدمرهی کردم خی که باورش منیزی و به چختی قطره اشک از چشمم رهی

 
 ： کم شد زمزمه کردمرمتی که از حیکم
 
 !ادوارد-
 

 ： به خودش اومددی که صدامو شننی حمض ابه
 
 ی فقط مدنتی کردم دوباره دی حس می رفتیاز وقت.نمتی بی دارم مشهی خدا باورم منیوا-

 . باشهایتونه رو
 
 
 

 ： رفت و جاش رو به لبخند و بعد به خنده دادنیبهتم از ب, جدا شدم ازش
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 . دمل برات تنگ شده بودی ادیوا! بهت برخورد کنمی کردم اتفاقیاصال فکرشم من-
 

 ： گذاشت رو گومندستشو
 
 . چشمات تنگ شده بودیدمل برا,نمتی بی خوشحامل که دوباره میلیخ-
 

 ： کردمزمزمه
 
  افتاد؟ی رفتنم چه اتفاقبعد از-
 

 ： زدی تلخلبخند
 
 شکنجم داد و بعد هم به ملکه ی کلدومنی که جاتو منی االی به خریفقط کفتار پ,یچیه-

 . اعالم کردبی تو رو حتت تعقدیدیگفت و ملکه هم که فرار بانو پانتا رو از چشم تو م
 

 ： نگران شدناگهان
 
 .برو و به من فکر نکن. کننی مرتیدستگ, بالی باشنجای ادیتو نبا..تو-
 

 ： گرفتم و فشردمدستشو
 
 .یبه خاطر من خودتو فدا کرد,یتو جومنو جنات داد,یچه طور بهت فکر نکنم اد-
 

 ： کردکی به صورمت نزدصورتشو
 
 .با متام قلبم. کنمی کارو منیبازم ا-
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 و  ازم دور شدعیسر. کنمی پهلوم گذاشت و فشار داد و باعث شد ناله ای رودستشو
 ： وحشت کرددی که دشویبه پهلوم نگاه کرد و کبود.دستشو برداشت

 
 ه؟ی کار کنی سرت اومده؟اییبال چه بال..بال-
 

 ی پشت درخت به ما نگاه می اهیسا. بهش بدم که نگاهم به پشتش افتادی جوابخواستم
ترس بهم غالب . کنهی داره نگاهمون می ترودمی روش مترکز کردم و فهمیکم.کرد
 ：ارد بلند تر گفتادو.شد

 
  سرت آورده؟ی بال رو کدوم امحقنیا.با تو ام بال-
 

 ： کردم لبخند بزمنیسع
 
 . کسچیه..یه-
 

 ： ها رو نشون دادی کرد و کبوداخم
 
 نی ایبهم بگو کدوم آدم عوض. تو رو زدهیکیمعلومه که .ی گی دروغ میدار..ی گیدروغ م-

 کارو کرده؟
 
 
 

 حرفها رو نی ادیادوارد نبا.حشت کردمو. شدکی نزدی تروهی کردم ساحس
 ..ممکن بود..دینبا.زدیم
 
 ..من..بس کن ادوارد-
 

 ： زدادی بار فرنی ااما
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  کارو کرده؟نی ای رذلوونی کدوم حگمیبهت م-
 

 نشی هزار جور حس خمتلف بهم وارد کرد که پررنگ ترادشیفر. به لرزه انداختمادشیفر
 .قت حمضمحا.ادوارد محاقت کرده بود.محاقت بود

 
 ی اومد و با صدارونی از پشت درخت ها بی بردم که تروی پی حرفم وقتی معنبه

 ： گفتیوحشتناک
 
 ؟یگردیدنبال من م-
 

 .. خوب نبودنیا. خوب نبودنیا. زدخی بدمن متام
 

 ： زدادی فردی لرزی که از خشم مادوارد
 
 ؟ی منو زدیکار تو بوده؟تو بال-
 

 یلی خیهمه چ.دی دویدنبالش ادوارد به سمت ترو زد و به ی وحشتناکی قهقهه یترو
 . حال کندنی در عی افتاد ولی اتفاق معیسر

 
 ： زدمغی متوم وجودم جبا
 
 ..!!!ادوااااارد..نه-
 

 .دی نکرد و فقط دوی من توجهبه
 

 .ادی معده من داره باال ماتی که باال اومد حس کردم حمتوی ترویدستا
 
 خی میانگار اون حلظه از زندگ.دونستمی منی ول در شرف وقوعهی چه اتفاقدونستمیم

 هوا ژنیانگار اکس.شدنی خارج می تروی که دونه دونه از انگشتادمیذرات آتش رو د.زد
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 کوچک ی شدن و شعله هاکیذرات آتش به هم نزد. قدم به جلو برداشتمهی.نابود شده بود
 .بردارم کردم قدم بعد رو ی توامن سعمتامنفسم گرفت و با .آتش رو ساخنت

 
 که در بدمن یانگار متام اعمال.ی شوموندیچه پ, خوردنوندی کوچک آتش با هم پی هاشعله

آتش که . جنگ نابرابر باشننی تا اونا هم شاهد استادنی تا زنده مبومن از کار اشدنیاجنام م
 متام اون دمی خارج شد و من فهمی زدگخی شد و آماده پرواز ناگهان اون حلظه از جادیا

آتش پرواز کرد به سمت .دومی دارم مدارمی کردم دارم به زور قدم برمی که فکر میمدت
 .ادوارد

 
 موهام و گلوم رو ی تارهای پام شروع شده بود تا حتی انگار از انگشتادمی که کشیغیج

 .خراش داد
 

 , مرده متحرکهی, بود و منستادهی ای گوشه اروزمندانهی پی به خودم اومدم که ترویوقت
 . وقت باور نداشتمچی کردم که هی نگاه میزی بودم و به چهستادیا

 
 که به خاطر من فدا شده ی زانو هام افتادم و دستامو فرو کردم در خاکسرت مردیرو
 غی جدادنی ملی ادوارد رو تشکشی پی اهی که ثانی ذراتدنی آوردم و با درونیمشتمو ب.بود
 منو در آغوش شی پی قهیکه چند دق ی تونستم باور کنم اونیمن. کردمیهق هق م.دمیکش

 . تو مشتم بودشیگرفته بود االن قسمت
 

 . دل آسمونو به درد آورد و ناگهان بارون گرفتدمی که کشی آخرادیفر
 
 
 

 که صورمت ی در پی پی اشکهاتونستمی منیحت...دیلرزی کل بدمن مخوردی هام به هم مدندون
 ی رجنورم رو به چشمایرفت چشما را گربغلمی زی رو کنار بزمن دستکردی مسیرو خ

 اضافه شده زشی هم به صورت نفرت انگیشخندی رمحش دوختم حاال نیخونسرد و ب
 : زدمادی و فردمیخودم رو کش...بود
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 ... من جواب بده؟بهی رو کردنکاری ا؟چرا؟چرایومل کن چطور تونست-
 
 وونیبا ح ی موجود روبروم فرقنی ادمی بزرگرت شد و اوجنا بود که فهمشخندشین

 ...نداره
 
 دوستات ی به اندازه کافمی بریوفتی که عشقت رفت بهرته راه بیی جای نریخوایاگه م-

 یرو مالقات کرد
 

به سمتش ...نابود شدم و اتش گرفتم! شدموونهی من دی رو به من کرد و راه افتاد ولپشتش
 دمی کشتمتونسی دستم گرفتم و تا می و موهاش رو تودمی کمرش پریمحله ور شدم رو

 :گفتی و مزدی مادیفر
 
  ومل کنوونهیدخرته د-
 

 من ولش نکردم ی شد و ولسی خدیباری که می بارونری متام تنم زدمیکشی من حمکمرت میول
 به هوا تعادمل رو یپرش بلند ترو... بکنمشونشهی از رخواستی انگار دمل مدمیحمکمرت کش

درد زمخهام چند برابر ...رود اومد فنی رو زمیترو... شدمنی برد و من پخش زمنیاز ب
 ... گلوم و درد وحشتناک عذاب وجدان بودسوزش از همه بدتر یشدم ول

 
 :دمی رو شنی ترونی خشمگیصدا

 
  به زور بربمت دخرته امحقدی بانکهیمثل ا-
 

 گلوم انگار فقط ی توان تقال هم نداشتم ولی حتدیکشی دستم رو گرفته بود و من رو میترو
 هی ی من بود اگه براری تقصی برود همه چنیانقدر که از ب... بزندادی فرخواستیدلش م

 ی که برافی حی اگه ولومدی مرتری دی اگه ادوارد کمرفتمی منی تروشی از پیعیمسئله طب
 چشمم جون شی پادشی سوخته و فرریتصو...ستی نی ادواردگهید و رهی اگه ها دنیا

 که من را ی درنده اوونی حی دستایم ولگرفت انگار تازه تونستم خودم رو حرکت بد
 با یرعد برق بعد... بود که بشه از حصارش فرار کردیزیگرفته بود قدرمتند تر از چ
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 کرد و حمکم دستم رو گاه و با حرص به اسمون نستادی ای حلظه ای گم شد تروادمیفر
 درد رو  همهنی توان افی کجا؟احساس سرما کردم ارابال ضعی ولمیگشتی انگار برمدیکش

 ...نداشت
 

*** 
 

 روبرو یترو...دیتابی از پنجره منی نورگهی دی باز شد و داخل همون کلبه بودم ولچشمام
 دوباره ومدی نرونی از گلوم بیی صدای بزمن ولادی اسمش رو فرخواستمیمن نشسته بود م

 دمی اش کوبنهی سیحمکم با دست رو... رفته بودادمی انگار حرف زدن یتالش کردم ول
 حرف ذاشتی که منی حس خفگنی ای ولدمیرتسی سرخش رو سمتم گرفت ازش منیچشما
 دستش رو دیتقال ها و نفس نفس زدن هام را د... بارش کنمقشهی الی که هرچذاشتیبزمن،من

 کلمه کی از غی دری کردم حرف بزمن ولی و دوباره سعدمیسمتم گرفت خودم رو عقب کش
 :دی پرسی تروادی برونیکه از دهنم ب

 
 ؟یکشیارابال چت شده چرا نفس من-
 

 زانو زدم و دو دستم رو سمت گلوم بردم نی زمی روشکندی بغض مننی گلوم چرا اگلوم،اخ
 اشفته ی بود ترویی چه بالگهی دنی اژنی اکسی برازدمی دست و پا مومدی نفسم باال منیول

 نه حرف بزمن  نفس بکشمتونستمی نه می ولرفتی میاهی من فقط چشمام سی ولزدیحرف م
 انگار دادی بهم نفس تازه میزی هل داد و هموحنس کردم داغ شدم چنی زمی من رو،رویدست

 چشمام باز شد و کردمی تند تند قلبم رو حس می برگردم تپش هایتازه تونستم به زندگ
 : کنمدای روبروم بود هلش دادم تازه تونستم کلمات رو پقای دقیترو... رفتنی از بیتار

 
 ... منوی به چه حقیعوضقاتل -
 

 : و گفتدی ادامه بدم وسط حرفم پرنذاشت
 
  دارمازی منم حاال حاالها بهت نیمردی می داشت؟چونیبه چه حق-
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  کردم؟کارتی مگه من چیکنی مینجوری با من ا؟چرای چی؟برایچطور تونست-
 

 : گفتی عصبیترو
 
و ... ی رسوندبیکه اس رو تی صوتی تار های داشته باشجانی هدی تو نباریاروم بگ-

  یاری نفس کم بشهی شده و باعث مینفسات عصب
 

 : زد و اضافه کردیپوزخند
 
 ... بده حرف اضافه نزننادی به بعد به دوستات نیاز ا-
 

 نی زمی کردم و روی ناله ارلبی زچوندی هجوم بردم دوتا دستم رو گرفت و حمکم پسمتش
 : زدادی فریافتادم ترو

 
 می بروفتی راه ببخشمی بار دوم منی براینگفتم ول بهت یزی بار چهی-
 

 ی خنجر بهم دلگرمی افتادم که روی سم کشنده اادی یول... کنمی کنم،بدقلقی جلبازخواستم
 خودم رو عذاب بدم؟سرد و دی جا گرفت چرا باهی رو زی انتقام همه چشدی می وقتدادیم
 : روح گفتمیب

 
 میبر-
 
لبم رو .. بود و بارون بند اومده بودیهوا ابر... ت نگفیزی چی تعجب نگاهم کرد ولبا

 "یترو "یدی رو مزی تا مرگش منونده تاوان همه چیزی تا خودم را کنرتل کنم چدمیگز
 
 
 

 : شکمم فشار داد و به عقب هومل داد با اعرتاض گفتمی رو،رودستش
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 ... وملیه-
 

 : گفترلبی دهنم گذاشت و زی رودستشو
 
 ی وارد شهر شدن و اگه تو خبوای فرارهی و طانی شهیگهبانه چون  پر از ننجایهمه جا ا-
 فهمنی می حرکت کنینجوریا

 
 بزمن فقط با ی دهنم برداشته شد منتظر شد حرفی دستش از رودمی رو به جلو کشخودم

 تکون داد و یسر... نبود که خبوام باهاش صحبت کنمیاصال در حد...اخم نگاهش کردم
 بگم من رو یزی خبوام چنکهی قبل از ادیروش دست کش... اوردرونی ببشی جی از تویبرگ

 و به سمت شاخه ها رفت و دی پررونی از برگ بی طناب نامرئدیحمکم سمت خودش کش
 رو خفه کردم و چشمام رو بستم غمی جمیهمزمان ما هم به سمت درخت ها رفت

 به میمد شاخه درخت فرود اونی بلندتریرو... رو جلب کنمی توجه کسخواستمیمن
 که از ییبا صدا...نمی مرز رو گرفته بودند ببی که جلویی سربازهاتونستمی میراحت

 : گرفته شده بود، گفتمادهامیرف
 
 ؟ی کنکاری چیخوایقاتل االن م-
 

 به ی بار طناب نامرئنی ای ولدی برگ کشی نگفت دوباره دستشو رویزی زد و چیپوزخند
 از سرباز ها رفت و حمکم یکی ی سمت پاعی سریلی به سمت شاخه ها بره خنکهی ایجا

 : فقط گفتی که افتاده بود،شد تروی حواس همه معطوف سربازدیپاش رو کش
 
 ریمنو حمکم بگ-
 
 چون در اون صورت نمی پاهام رو نبری چشمام رو بستم تا زدی درخت پری از باالو
 که افتاده بود یاز همزمان سربمی فرود اومدنی زمیرو... رو کنرتل کنمادمی فرتونستمیمن

 باز کرد و ی شنلش رو به ارومیترو...دییپایاز جاش بلند شد و حمتاط تر همه جا رو م
 شنلش گذاشت از شنل دود ری کرد و چند جسم توپ مانند زبشیدستش رو دوباره داخل ج

 محله ور ی زد و به سرعت شروع به حرکت کرد همه سرباز ها به سمت شنل ترورونیب
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 ی کسنکهی فرود اومد و قبل از ای دوش ترویبه هوا پرواز کرد و رو شنل یشدن ول
 شد سرباز ها ارج و از شهر خدی بفهمه دستم رو گرفت و به سمت دروازه شهر دویزیچ

 و دندی پرت کرد همه ترسشی اتی تروی از دروازه عبور کنند ولخواسنتیپشت سر ما م
 ...عقب رفتند و فرار کردند

 
 می اومدرونیاز جنگل انبوه ب...دمی زد که نشنی حرفرلبی و زدیکش ی نفس کالفه ایترو

 برق داشت به عقب انی انگار جری سنگ ها گذاشت ولی دستشو رومیو به سنگ برخورد
 : گفتتی وبا عصباندیپر
 
 چرا راه رو بسته شده؟مرز کجاست؟-
 

 با یعقب رفتم ترو قدم هی" شدگاندیتبع" رو باال اوردم و به تابلو باال سرم نگاه کردمسرم
 :دی تابلو پرسدنی سرش رو باال برد و با دکردیتعجب به حرکتم نگاه م

 
 ؟ی چیعنی نیخب ا-
 
 ای بودن وژالی نی سرزمهی که بر علیی کساگنی شدگان مدی منطقه،منطقه تبعنیبه ا-

 نفس ی براتوننی ها میدی که تبعی و شب ها تنها زمانفرسنتی منجایخائن بودن رو به ا
 ممکن ما هم وارد زندونشون می و اگه وارد منطقه شون بشانی برونی به بدنیکش

 ...بکنند
 

 : قهقهه اش اون شب شوم رو حنس تر کردی و صدادی خندیترو
 
 و می رد شدی و وقتمیشی رد منی سرزمنی از ا؟مایرتسی میدی از چند تا تبعی بگیخوایمن-

 گم؟ی درست منرونی بمی لند برالوژی از میتونی ممیستیثابت شد که ما جزء اونا ن
 

 :دوباره گفت... سرم رو تکون دادمفقط
 
 می برای خب پس بیلیخ-
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 : و گفتمدمی رو عقب کشخودم

 
 امیمن-
 

 : گفتکالفه
 
 می برایارابال جل نکن ب-
 
 ها یدی داخل رفت هموجنا تبعی بود و وقتنجای اومدن من نگهبان اایپدر من شب به دن-

 امی من مندشی ندی وقت کسچی و هدنیودشون کشاون رو به زندان خ
 

 ی زندگهی نبود االن من نجایاگه اون شب پدرم نگهبان ا... چشمام رو پر کرده بوداشک
 کنه؟برخالفی می قاتل گفتم؟براش چه فرقهی رو به نایاصال چرا ا...راحت رو داشتم

 : با ارامش گفتیانتظارم ترو
 
 ؟ممکنی مبوننجای ایخوای می تا ککنهیرق م فیاالن همه چ...ی برتسستی نیازین-

 سربازها هرحلظه بهت محله کنن و بربنت 
 

  قرار بود برتسن؟یمگه سربازها تا ک...گفتی مراست
 
 فتهی منی اتفاقچی همی برایب-
 
 رد شدم و دشدگانی نا مطمئن از دروازه تبعییبا قدمها... به اطرافم کردمی ترس نگاهبا

 از دل خاک ی زخمتی دست هاهی اسم داشت و هر چند ثانهیهر قسمت ...داخل رفتم
 رو ی ترویرپای زی حلظه دستهی...نمی که نبگرفتمی و من چشمام رو مومدی مرونیب

 شد من می بهش حسوددی هم طول نکشهی ثانند چی گرفنت و سوخنت دست حتیگرفت ول
 خواستم بپرم  رو گرفترپامی زیهمون حلظه دست... نداشتمی قدرتچی لند هوژالیداخل 
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 ی خاک رفتم و برای ناله کردم و همزمان تا گردن تودی کشری پهلوم تی روی کبودیول
 : زدمادی بار فرنیاخر

 
 یتـــــــــــــــــروووووو و-
 

 ی صدادیدوی می من حامل بد شد با سرعت سرسام اوری دهنم رو گرفت از بوی روی دستیول
 ... بهش بدمی جوابتونستمی منی ولدمینشی مکردی که من رو صدا می ترویادهایفر

 
 
 

 که منو یاون. بودکی که تاردمی چاله منور دهی شد و خودمو تو بی صورمت غی از رودست
 . شده بودبی غنیی بود پادهیکش

 
 ： زدمی و داد مدمی کوبی چاله مواری به در و ددستمو

 
 . کمک کنهیکی..کمک-
 

 دی رو کشگهی دیکی کنارم ظاهر شد و یدی اومد و بعد همون تبعیادی فری صداناگهان
 . شدبیداخل چاله و دوباره غ

 
 . شده بود داخلدهی بود که کشیترو

 
 و ناخودآگاه می افتادری زخم خورده گیدی عامله تبعهی نی رفت که بادمی دنشی دبا

 ： زدمیپوزخند
 
 ؟ی کنی کار می چنجایا-
 
 ： گفتتی عصبانبا
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 ه؟یمنظورت چ-
 
 ： باال انداختمیا شونه یالیخی ببا
 
 !ی گرفتنم در رفتیدیخب حدس زدم که تا د-
 

 ： تر شددی هاش شداخم
 
  ترسو ام؟هی من ی بگی خوایم-
 

 ： باال دادمابروهامو
 
 . کردمی بودنت اشاره می به عوضمیداشتم کامال مستق,نه-
 

پشتم . جلوومدی و عقب عقب رفتم و اومن مدمی ترسیکم. مشت کرد و آورد سمتمدستشو
 کردم هرحلظه ممکنه صورمت یفکر م.دی لرزیاز خشم م.مشتشو باال آورد. خوردواریبه د

دستمو . کرده بودرمیلگیغاف. زدیلی مشتشو باز کرد و ناغافل بهم سی بشه ولیکیبا مشتش 
 ی میسع. تونستم جوابش رو ندمیمن. نگاهش کردمیظی صورمت و با اخم غلیگذاشتم رو

 . زدمنشی سیدستام و حمکم به قفسه  تو زمیکردم متام زورمو بر
 
انگشت اشارشو به سمتم گرفت و . مرت ازم دور شدیلی مهی دی تکونش نداد فقط شاادیز

 ：گفت
 
 ... پرروی دخرته نیبب-
 

 دمنونی گرفنت و از چاله کشقمونوی که حرفشو کامل کنه دست دو نفر از باال نی از اقبل
 .نی زمی و پرمتون کردن رورونیب
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 ها با یدیشب شده بود و تبع. خشک شدمیسرمو آوردم باال ول.لوم شدت گرفته بود پهدرد
 بودن همه دور تا دور قربستان رو گرفته ی که البته االن همه خاکیدی بلند سفیلباسا
 سرش هم ی تر و رودی بلندتر بود و لباسش سفهی که از بقشونیکیچشمم خورد به .بودن

 .هی شکلنی گفت حاکم قربستان ایپدرم م که مد اوادمی. کوچک چوبیتکه ها
 
 ： گفتی حال آرومنی خشن و در عی صدابا
 
 .دیستیبأ-
 

 دستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم و یترو. درد پهلوم مانع شدی بلند بشم ولخواستم
 .می حاکم قرار گرفتیروبه رو

 
 یه طبق گفت.  مجع شده بودنفیدور قربستان در سه رد. دقت کردمشرتی اطراف ببه

 کرده رشونی ها اسیدی بودن که تبعیی اوناستادندی ای وسط مفی که در ردیپدرم اشخاص
 . مثل مایکیدرست .بودند

 
 ： شدشرتمی بی حاکم مانع از کنجکاویصدا

 
 .نی کنیخودتون رو معرف-
 

 ： گفتی ترسچی هی بی ترواول
 
 !یترو-
 

 ： با نفرت نگاهش کرد و گفتحاکم
 
 !طانیش-
 
 ： کردمیخودم رو معرف.اه کرد بعد به من نگو
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 .آرابال-
 

از حرکت .ستادی اومد سمتم و جلوم اهوی. کردزی تر نگاهم کرد و چشماش رو رقیدق
 هوا دستش رو گذاشت یب. شدملی متمای شوکه شدم و ناخودآگاه به سمت تروشیناگهان

 یه م نگاه کردم که با اخم به حاکم نگایبا تعجب به ترو. قلبم و چشماش رو بستیرو
 ： گفتجانی و عقب رفت و با هردهمون حلظه حاکم چشماش رو باز ک.کرد

 
 ! باتنر؟هی-
 

  باتنرم؟هی من دیاز کجا فهم. شدمشوکه
 
  تونست بفهمه؟ی چه جوریدی تبعهی

 
 ：دی غریترو

 
 . بدهصی رو تشخیزی چنی تونه چنی منیآدم معمول.ی هستی آدم معمولهیتو -
 
 
 

 ：دنی خندایدی تبعیبالش همه  زد و به دنی قهقهه احاکم
 
 ! نه منی اره ولی معمولیآدم ها-
 

 ： گفتشدی تر می که هر حلظه عصبانیترو
 
 ؟ی هستیمگه تو چ-
 

 ：دی دوباره خندحاکم
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 .دومنی که منهی همی بزرگم کرد براطانی شهی متام عمرم ی لندم ولوژالیمنم اهل -
 

 ： نگاهم کردیدی با لبخند پلدوباره
 
 ! و به درد خبورهابی باتنر چه قدر کم دومنی م طورنیو هم-
 

 ：دی کشادی بار فرنی ایترو
 
 ! رو بزرگ کنهی آدم معمولهی تونه ی منطانیش,نهی خالف قواننیا-
 

 ：گفت. کرده بودمدای پتیبهش حساس, کردی متمیخنده هاش اذ,دی باز هم خندحاکم
 
 ده؟ی متی اهمنی به قوانیک-
 

 ： کنارش اشاره کردیا هیدی به چند تا از تبعبعد
 
 .نی دو نفر رو بکشنیا-
 

 ی مدینبا. تونستم بذارم بکشومنونیمن. به سمتمون اومدن و دستامون رو گرفنتایدیتبع
 در ذهنم زده شد و یجرقه ا. شددهی کششرتیدستم ب. مردمی می راحتنی به ادینبا,مردم

 ：داد زدم
 
 .اقته حمضه محنیا.ی باتنر رو بکشهی و طانی شهی ی تونیتو من-
 

 با یول. در دمل روشن شدیدینور ام. حاکم متفکر شد و اشاره کرد که وملون کننچهره
 ： که زدیحرف
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 قربستان نی تومن خودمو از ای بدم ملتونی حتوایبه نظرم اگه به ملکه آر..اره حق با تو ا-
 . جنات بدمیلعنت

 
 . بودن رومختهی رخی سطل آب هی انگار

 
 ：ه کرد گوشم زمزمری زیترو

 
 !؟ی کردی اگه به جنامتون فکر منی مردیم-
 

 شده دیکامال ناام. گشنتینانی شدگان دنبال فرد قابل اطمری اسنی رو بسنت و بدستامون
 ：دمی شنیی آشناادی داد و فریبودم که صدا

 
 .اون دخرته منه.نیاونا رو ولشون کن.نیولشون کن-
 
 نی کرد از بی می سعسی خی با چشما کهدمی رو دی شتاب بلند شدم و مرد شکسته ابا

 بود زمزمه بهی خودم هم غری که براییبا صدا.ادی ها عبور کنه و به سمت من بیدیتبع
 ：کردم

 
 پدر؟-
 

به حمض کنار . ها اشاره کرد که کنار برنیدی نظر داشت به تبعری که ما رو زحاکم
شوک . شوک بودمیتو.  حمکم بغلم کردستادی و روبه روم که ادیرفتنشون به سمتم دو

 کردم ی بودم که فکر میدر آغوش پدر, بودمیمن در آغوش مرد. حلظه اش بودهیواسه 
 ...اما. کشته شدهنجای کردم در ایفکر م. کوچک بودم مردهیوقت

 
 کرد از بهت خارجم سی که گومنو خیاشک. باز مونده بود و به همون اندازه چشمامدهامن
 !پدرم بود,پدرم بود.کرد
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 ازم دور شد و با یکم.  شونش گذاشتم و بوش کردم و هق هقم شروع شدی روومیشونیپ
 چشماش ری شده بود و زیموهاش خاکسرت. چه قدر شکسته شده بود.لذت نگاهم کرد

 .چروک بود
 

 ： کرد گفتی مهی که گری صورمت و در حالی رودی کشدستاشو
 
 ! منیدخرت کوچولو! منیبال! منیآرابال-
 
 ：ازش کرد دستش موهامو نوبا
 
 ! مثل مادرتی شدبایز!یچه قدر بزرگ شد-
 

 ： کردم گفتمی که هق هق می حالدر
 
 ؟ی مدت زنده بودنی ا؟متامیپدر تو زنده ا-
 

 ： و با تعجب نگاهم کردستادندی از حرکت ادستاش
 
  من مردم؟ی کردیتو فکر م-
 

 ：ه بودم گفتم که خودمم تعجب کردی خم کردم و حمکم به دستاش فشردم و در حالصورمتو
 
 ! گفتی مینجوری انیمارت!البته-
 

 ： گفتتی کرد و با عصباناخم
 
 . خواسته ازت کار بکشهیم.بهت دروغ گفته..ادیزن ش-
 

 ： تو بغلشدمی صورمتو نوازش کرد و کشدوباره
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 ؟ی کردی اون کار می مدت برانیتو متام ا, منیبال-
 

 ： ازم جدا شد و چند قدم عقب رفتناگهان
 
چه ..یدی کشی منی سختنقدری کردم تو ای اگه حواسمو مجع میمن لعنت.. منهرهیتقص-

  رو جربان کنم؟یدی که کشی همه سختنی ادیطور با
 

 داشتم رو در ذهنم ثبت ادی به ی که به سختیصورت. نگاهش کردم تا ثبتش کنمفقط
 ： و به پشتم نگاه کرددیچشماش چرخ.کنم

 
 ه؟یاون ک-
 

 ：اشکامو پاک کردم و با سر بهش اشاره کردم.بود یترو, پشتم نگاه کردمبه
 
 . پدریِ ترونیا-
 

 ： کردمی بود که درک منیتو نگاهش شرمندگ. جلو اومدیترو
 
 .خوشبختم-
 

 ی هرکسی که برای سر تروی روی توجه به شاخ های و بستادی ای تروی روبه روپدرم
 ：عالمت خطر بود لبخند زد

 
 .هستم )Matt( من هم مَت-
 

 . نگاهش رو حفظ کرده بود فقط لبخند زدی که شرمندگی حال دریترو
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 زد و به سمت من اومد و دوباره حمکم بغلم کرد و رفت سمت ی تروی شونه ی رویدست
 ：حاکم

 
 ن؟ی به من و دخرتم وقت بدی خواهش کنم ساعتشهیم-
 

 .ن داد تکودیی که افتاده بود خوشنود بود سرشو به عالمت تأیی که انگار از اتفاقاحاکم
 

 کم سخت بود هیبا دست بسته نشسنت .مینی اومد سمتمون و با دست اشاره کرد تا بشپدرم
 . چرخوندی می من و ترونیپدر نگاهشو ب.میاما باالخره نشست

 
 ： گفتباالخره

 
  بال؟یپس تو باتنر-
 

 ： رو هم فشار دادمچشمامو
 
 .بله-
 

 ؟ی چیعنیخب -پدر
 

 ： دونستی بود که منیعی طبخب
 
 نتی و در سانیاطی لند شندی که در آرچفنی دونیمطمئنن من. شکلمهی در هر مرز به من-

 .لند فرشته ها وجود دارن
 

 ： زد و گفتی برد لبخندی انگار که از حرف زدمن لذت مپدر
 
 هی نی بی همه سال زندگنیا. کردمی وحشت مدی بای ترودنی دونستم که با دیاگه من-

 ! دادهادی بهم یادی زیزای چیدیمشت تبع
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 لبم نشست و یلبخند رو.دهی پدر به آدم مهی ی که صداییهمون گرما. گرم بودصداش

 ：ادامه دادم
 
از اشک و . لند فرشته امنتی و در ساطانی لند شندی در آرچفی لند معمولوژالیمن در -

 . لند شدهوژالی وارد ی به وجود اومدم که اشتباهیلبخند خملوط
 

 ： حاکم مانع شدی بپرسه که صدای اگهی دزیخواست چ. شگفت زده شده بودنگاهش
 
 .می کرددای مورد نظرمون رو پی شده ری اسهیوقتتون متوم شده و ما هم -
 

 .دمی فهمی زد که منی میبیحاکم لبخند عج.میستادی با هم اهمه
 

 ： بهش دادی مورد نظر به سمت حاکم رفت و حاکم نامه ای شده ریاس
 
 .حاال برو,رسون نامه رو به ملکه بنیا-
 

 اون صحنه قلبم درد دنیاز د. به سمت حاکم رفت و جلوش زانو زدمهی سراسپدر
 ی ترویخواستم برم و بلندش کنم ول. آدم پست زانو زده بودهی یپدر من جلو.گرفت
 .با تعجب نگاهش کردم.گرفتم

 
 ： که دستاش مثل من بسته بوداون

 
 ...تو-
 

 ： گفتعی ادامه بدم و سرنذاشت
 
 ! که نرفته من آتش دارمدتای-
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 . کردیحاکم منتظر به پدرم نگاه م. بهش لبخند زدم و برگشتم سمت حاکمناخودآگاه
 

 ： با التماس گفتپدر
 
 !نیمنو بکش..نیمنو بکش..نیاونا رو ول کن-
 
 ..نه..نه..نه..نه..نه. زدمخی

 
 . حاکم ظاهر شدی لبای دوباره رولبخند

 
 . حمکم تر گرفتمیترو

 
 . نگاهم کردیشت و با مهربان برگپدر

 
 ! واقعا نداشتم! نداشتمگهی رو دنیطاقت ا.ختی قطره اشک از چشمام رهی

 
 : گفتمی بلندی صدابا
 
 نــــــــــــه-
 

 : گفتمدهی بردهی و جلو رفتم و بردمی کشی تروی دستاری رو از زخودم
 
 ... کردمدایپدر من شما رو تازه پ...تومنی منگهی نه من دکنمینه خواهش م-
 

 :پدر حمکم گفت.... نذاشت ادامه بدمهیگر
 
 نیمن که قرار داخل ا...یدی من ساهلا عذاب کشی هایتو به خاطر سهل انگار... منیبال-

  دخرتم بکنمی خودم رو فداخوامیزندان بپوسم م
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 چونه ام دمی رو سمتش پرت کردم حمکم بغلم کرد عطر تنش رو بعد از ساهلا بلعخودم
 : گفتتی با قاطعزه،پدری گونه هام بری قطره اشکم رونکهیبل از اق...دیلرز

 
 من حاضرم-
 

پدر من رو ول کرد و ... شدشخندی به نلی تبدتی تر شد و در نهاقی لبخندش عمحاکم
 : رفت و گفتیسمت ترو

 
 نهی شده نذار اشک به چشماش بشری و حتقدهی کشده،عذابی کشیی من ساهلا تنهایبال-
 
 !لش ناخوداگاه پوزخند زدم اشک؟کار من از اشک گذشته قسمت مجنی ابا
 

 : توجه ادامه دادی پدر بیول
 
  باشه؟کنمیمن بهت اعتماد م... رو حس کنهییمواظبش باش نذار تنها-
 

حاکم سمت من !طانهای شنی اگفتندیچه راحت دروغ م... فقط سرش رو تکون دادیترو
 :اومد و گفت

 
  هم هستگهی شرط دهیفقط -
 

 : گفتی حاکم با خونسرددیسرها سمت حاکم چرخ همه
 
  مرگ پدرش رو متاشا کنهدیباتنر با-
 

 : متعجبم کردی تروادیفر
 
 کنه؟ی مهی داره گرینیبی منه؟مگهیمنظورت چ-
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 : گفتی رو به تروحاکم
 
ما فقط شب .کنهی و همه جا رو،روشن مدهی باتنر قدرت مهی از سر وحشت ی واقعغیج-

 وقت نور روز رو چی هنی همی برامی هامون رو داراهچالهیمدن از س اورونیها اجازه ب
 . دارمازی ننی مثل اغی جهیمن به .مینی بیمن
 

 : پر از اشک گفتمی عقب رفتم و با چشماعقب
 
 ه؟ی چه عذابگهی دنی اتومنیتومن،منیمن من-
 

 : سمت من اومد دستام رو گرفت و گفتپدر
 
 ...یی حرفانی دخرتم تو مقاوم تر از ایارم ول چشمام رو ندیمنم حتمل مرگ تو جلو-
 
 : گفتمکیسرتیه
 
 فمیستم،ضعی اصال مقاوم نفمیمن ضع-
 

 : زد و گفتی خبشنانی اطملبخند
 
 نجای من ایخوایتو که من...ستی نفی وقت ضعچیدخرت من،دخرت من ه...ییتو ارابال-

 ؟یخوای تو؟میبپوسم و عذاب بکشم از دور
 

 : گفتیار اشکی حوصلگی با بحاکم
 
  نه؟ای شد؟قبوله یچ-
 

 حبث ی توی و اصال دخالتکردی نگاهم مرهیره،خی بود که فقط خبی نگاه کردم عجی تروبه
به صورت شکسته و صورت خندان حاکم ... که قبول کنمکردی اصرار هم منیحت...کردیمن
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 یربان پدرم رو قخواستمی رو داشته باشم؟منی دردنی حتمل چنتونستمیمن م...نگاه کردم
 یبا صدا... موفق نبودمیول...رمی اشکم رو بگی تا جلودمتند تند پلک ز...خودم بکنم

 : گفتمیلرزون
 
 له...بو...ق-
 

 می دستام رو حمکم نگه داشنت سرم مستقانی به دو نفر اشاره کرد که سمت من بحاکم
خواستم  دور گردنش قرار گرفت ی من زانو زد طنابیپدر روبرو...کردیروبرو رو نگاه م

از ... باشهدی بهم اشاره کرد و فهموند که چشمام بسته نبایدی تبعهیچشمام رو ببندم که 
 شدی و کم کم داشت کبود مزدی چشمام دست و پا میجلو پدرم دنیپشت طناب رو کش

 شدی باعث مزدمی که میغیهر ج.زدمی مغی جی بلندیاشکام صورمت رو پر کرده بود و با صدا
 رفتی از حدش باال مغمی جی و هر وقت صدارونی پامون نور بزنه بری زی هااهچالیاز س

نفسام دوباره ... رو ول کردنم افتاد دستانی زمی حرکت روی پدرم بشدینور چند برابر م
همه رو کنار ...شناختی می شد همون حس کمبود نفس رو داشتم تقالهام رو ترویعصب

 :زد بازوهام رو گرفت تو چشمام زل زد و گفت
 
 ۳...۲...۱... کنمی خودت رو باهام تنظنیبب...رابال نفس بکشا-
 

 ی بهی و چشمام بسته شد حاال واقعا دی متام تنم لرزی کردم به حرفاش گوش کنم ولیسع
 !پدر و مادر بودم

 
*** 

 
 برخورد کرد اروم ی سفتزی رو تکون دادم و اروم دستم رو حرکت دادم دستم به چسرم

 مواجه شدم تازه کردی جلو رو نگاه مرهی که خی ترویورت جدچشمم رو باز کردم و با ص
نگاهم ...رفتی دستاش گرفته بود و سمت جلو می من رو رویترو! شدمتمیمتوجه موقع

 : گفتمی گرفته ای افتادم با صدادمی که دیی صحنه هاادی. بودیبه اسمون افتاد که آفتاب
 
 ؟یترو-
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 : باز شده اورد و تازه متوجه شد چشمامنیی رو پاسرش

 
 حالت خوبه؟-
 

 : رو تکون دادم و گفتمسرم
 
 نییخومب من رو بذار پا-
 

 : گذاشت با وحشت گفتمنیی من رو پای نرمبه
 
 پدرم؟پدرم زنده اس نه؟-
 

 : انداخت و گفتنیی سرش رو پایترو
 
 نه....متاسفانه-
 

 رو زمی حلظه همه چهیچه اسون تو ... نشستمنی زمی و رودمی سر خودم کوبی توحمکم
 من بکنه؟چرا جلوش رو نگرفتم؟زمزمه یچرا گذاشتم خودش رو قربون....از دست دادم

 :کردم
 
 ... منریهمه اش تقص-
 
 : زدمادی فری بلندی بار با صدانیا

 
اخه ! که دوستشون دارمشمی مییمن باعث مرگ همه کسا... منهری تقصزیهمه چ-

 چرا؟چرا؟
 

 : جلوم نشست و اروم گفتیترو... کردمهیند گر بلی دستام گرفتم و با صدانی رو بسرم
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 ارابال؟-
 

 : شدم اب دهنش رو قورت داد و گفترهی رو بلند کردم تو چشماش خسرم
 
  بهت بدهکارمی عذرخواههیمن -
 

 : گفتشهی تر از هماروم
 
  متاسفمیدی که کشیی و عذابهازیبه خاطر همه چ-
 
 :ت گفی بلندی از جاش بلند شد و با صداعی سریلیخ
 
 ... با خودت خلوت کنکمی ی بهرته تنها باشرمیمن م-
 
 رقابلی و غدهیچی پتی من مات شخصیول... و حمکم ازم دور شدعی سری با قدم هاو
 ی قاتل عوضکشت؟همونی که داشت من رو مستی نی هموننیا! بودمی تروینیشبیپ
 نیوامل ا سنی تری کرد؟اصلی چرا انقدر مظلوم شده؟چرا ازم معذرت خواهست؟پسین

 "ه؟ی کی تروه؟اصالی چه شکلی واقعیترو"بود
 
 
 

 : با عجله گفتیترو
 
 م؟ی بریاماده ا-
 

 : و گرفته گفتمناراحت
 
 میبر-
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 ی اتفاق خاصچی بدون همای بار بود که مستقنی با وحشت نگاهش کردم اولدی کشدستمو

ت و از  هنوز تو شوک حرکتش بودم که حس کردم رو هوام دستمو گرفگرفتیدستمو م
 نگاه به دستامون کرد می نهی نگاه به من و هی می فرود اومدنی رو زمی وقتدیمرز پر

 : و گفتختی رم و موهاش رو بهدیدستش رو به شدت کش
 
 می معطل شدیلی جا خنی تا هممیوفتیبهرته راه ب-
 

 میدی رسیبی و به جنگل عجمی لند رو رد کرده بودوژالی از بای از من راه افتاد تقرجلوتر
 اب نی زمی بود و با فرودش روخی ختیری منی زمی که رویی بود برگهایهمه جا جنگل اب

 بود بی پامون شده بود سکوت جنگل عجری زنی و مرطوب شدن زمیسی باعث خشدیم
 : با پچ پچ گفتمطی از حمدی به تبعومدی منیی صداچیه
 
  مرموزهادی بدم منجایاز ا-
 

 : مثل خودم گفتیترو
 
  باشکمی نزدستی نی سکوت عادنیافقم اباهات مو-
 

 قای البته دقمیرفتی حاال شونه به شونه راه مستادمی قدماش رو کمرت کرد کنارش اسرعت
 پاهام ری از شونه اش کوتاه تر بودم احساس سرما کردم به زکمیمن !شونه به شونه نه

 : گفتمی بلندینگاه کردم با صدا
 
 ه؟ی چنی ایترو-
 

 به همون خی تکه هی روبروم قای دقیول.و.. بودرپاهامیکل مثلث ز بزرگ به شیخی تکه
 : گفتی بود تروخیشکل سمت چپ و راستم هم پوشونده از همون نوع 

 
 ... باشه موای خوبزی چادی به نظر منی ولدومنیمن-
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 پام به صورت ری شروع به لرزش کرد مثلث زرپامی زنی متوم نشده بود که زمحرفش

 هم کنارم ی همزمان ترودمی کشی بلندغی پام باعث شد سر خبورم جری زخی سادی واستادهیا
 دی شروع به حرکت کرده بودن شکل گرفته بودن و رنگشون سفی مثلثیافتاد تکه ها

 سردم شده بود می بودی بودن که ما داخلش زندانی اه بسترهی به داهیخالص شده بود و شب
 : گفتمی با لرزش به ترودمیلرزیم
 
 سرده-
 
 : غرور گفتبا
 
 کنمیخودم حلش م-
 

 نشد دوباره تکرار دهی دشمی جرقه اتی حتوفتادی نی اتفاقچی هی ولدی رو به هم مالدستاش
 : گفتی بلندیکرد با صدا

 
 ؟ی چیعنی-
 

 از داخل شدی مشرتمی بود و باعث سرما بختهی پام اب رری شد زسی کردم پاهام خاحساس
 :گفتم یچارگی با بدی رو درونی بشدی منیگو

 
 میزنی مخی می بکن داری کارهی-
 

 : زدادیفر
 
  بکنمی کارهی که بتومن کنمی دارم تالش مینیبیمگه من-
 

 تر دی حمکمرت و سفی گووارهی با هر مشتش دی ولی گووارهی کرد به مشت زدن به دشروع
 : و گفتمدمی دستش رو کششدیم
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 یکنی بدترش میبس کن دار-
 

 بود کل ختهی زانوهام ری به باالگهی دختیری مرونیرف ب از همه طیشرتی با فشار باب
 روشن کنه اب باالتر شی اتتونستی هنوزم منی گرمرت بود ولی ترودیلرزیبدمن از سرما م

 : زدمغیاومد ج
 
 ی لعنتمیشی باال االن خفه مادیاب داره م-
 

 : زدادی خودم فرمثل
 
  کردشهی منی کارچی هی ولکنمی دارم متام تالشم رو مینیبیمگه من-
 

 : زدمغی جبلندتر
 
 م؟یریپس منتظر باشم که مب-
 
 شد از شرتی شد فشار اب بمی ترمعی گرفت و سری که دستم روش بود ترک کوچکیوارید

 یدیحرف حاکم تبع... حس شده بودمی تکون بدم بتونستمیسرما پاهام رو من
 

 مارو جنات بده ونستتی مدی من؟شاغیج" دارهیادی باتنر قدرت زغیج" تو گوشم زنگ زدها
 : و گفتمدمی چرخی بود سمت ترودهیاب تا شکمم رس

 
 منو بزن-
 

 : و با تعجب گفتستادی تقال ااز
 
 ؟یچ-
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 : عجله گفتمبا
 
  ندارم بهم اعتماد کن منو بزنحیوقت توض-
 

 : زدمادی نگاهم کرد فرفقط
 
  بزنگمیم-
 

 :ا حرص گفتم گومن نشست بی رو باال اورد چشمام رو بستم دستش رودستش
 
 ! منو بزنگمی نوازش؟مای زدن بود نیا-
 
 : گفتتی عصبانبا
 
  بزمنت؟دی بای چی برای نکردی کاری وقتتومنیمن-
 

 ی چمی نداشتی بود وقتدهی ام رسنهی سی تا روگهی حبث کردن باهاش نداشتم اب دوقت
 :زدم ادی بلند فری صدا؟بای چای؟خدای کنه که حمکم منو بزنه؟چشی عصبانتونستیم
 
 از خودت حفاظت یتونی هنوزم منی ولی شهر بشهی مثال قرار حاکم یی امحق ترسوهیتو -

  شهرهی چه برسه به یکن
 

 : تو هم رفت و گفتامخاش
 
 ؟ی گفتیچ-
 

 : گفتمدوباره
 
 یری ها ممکن بود مبیدی همون تبعشی اگه من نبودم هموجنا پیستی نیچی تو هیترو-
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 :دیغر

 
 خفه شو-
 
 .... که فقطی عوضهی یی ترسوهی ؟تویکنی خفه بشم؟چرا قبول مندی بایتا ک-
 

 : گفتبلندتر
 
 ارابال ساکت شو-
 

 :گهی بود جبنب ددهی گردمن رسی تا رواب
 
 به نی و سرزمیری فرستادت تا مبهی خطرناکیلی راه خنی پدرت هم قبولت نداره ایحت-

 دستت نرسه
 

 اومدن دستش نیی زود بود همزمان با پاغیج ی باال اومد لبم رو گاز گرفتم هنوز برادستش
 : زدادیفر

 
 ی دهنت رو ببند لعنتگمیم-
 

 ی گوواری دسادنی زدم اب ها از حرکت واغی بلند جی راست صورمت سوخت با صداسمت
 زدی مادی فری ترودمیشنی منیچی من هی گوش هاش رو حمکم گرفت ولیترک گرفت ترو

 شرتی باعث ترک بدنیچی و با هر پدیچیپیجا م اواز بود همه هی برام مثل غمی جیصدا
 رو سرم شهی شی خورده هانی به گوشم خورد و در همون حی بلندی صداشدی موارهید

 نشسته بود نی رو زمی ترومی اب بود لبخند زدم ازاد شده بودسی کل بدمن خختیفرو ر
  چش شده؟گهی دنی ادیچیپیگوشاش رو گرفته بود و به خودش م
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 دادی گوشاش بود و چشماشو به هم فشار میدستاش رو.و کنارش زانو زدم سمتش رفتم به
 ی حالت ترونی من باعث اغیج.قلبم فشرده شد از اون حالت. کردیو ناآروم ناله م

 .لعنت به من!بود؟
 

 وجود نداشت و آفتاب داشت یخی جنگل گهید. شدی قرار تر می حلظه به حلظه بیترو
 . کردیغروب م

 
 . کنمی کارچی تونستم هی که مننی گرفت از ای ام مهی گرداشت

 
 .چه قدر داغ بود. دستاش که گوشاشو پوشونده بودی گذاشتم رودستامو

 
 حمکم تو دستهام رهی که دوباره گوش هاشو نگنی ای زور دستاشو جدا کردم و برابه

 .فشردمشون
 

 رو خوندن که یزی کنم لب هام از هم باز شدن و چی کار می که بدومن دارم چنی از اقبل
 ： شعر بودهنی گفت مادرم عاشق ای کرد و می پدرم کنار گوشم زمزمه مشهیهم

 
I remember tears streaming down your face 

 ادمهی شدن رو ی رو که از صورتت جاریی اشکامن
 

When I said, I’ll never let you go 
 کنمی بهت گفت که هرگز تو رو رها منیوقت

 
When all those shadows almost killed your light 

 )کشنت (  ها نور تو رو نابود کردن هی سای همه بای تقریوقت
 

I remember you said, Don’t leave me here alone 
 " تنها نذارنجایمنو ا ” ی که تو گفتادمهی من

 
 

But all that’s dead and gone and passed tonight 
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  گذشنتادهای و امشب از  مردن و رفنتنای ای همه یول
 

 به قلبم برگشت دیام. کردسیاشک هام صورمتو خ.شهی که لرزشش کم مدمی دی وضوح مبه
 ： ادامه دادمیشرتی و البته بغض بشرتی بیو با انرژ

 
Just close your eyes 

  چشماتو ببندتنها
 

The sun is going down 
 رهی منیی داره پادیخورش

 
You’ll be alright 

 شهی منتیزیچ
 

No one can hurt you now 
  بزنهبی بهت آستونهی منچکسیه

 
Come morning light 

 ادی صبح داره منور
 

You and I’ll be safe and sound 
 میربی و تو جون سامل بدر ممن

 
Don’t you dare look out your window darling 

 زمی نگاه نکن عزرونی نکن،به بجرئت
 

Everything’s on fire 
 رهیگی مشی داره آتزی چهمه

 
The war outside our door keeps raging on 

 می نگه داشنت تا کهنه بشنجای و درها ما رو ارونهی جنگ بهی
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Hold onto this lullaby 
  رو ادامه بدهیی الالنیهم

 
Even when the music’s gone 

  رفتهنی از بیقی موسی وقتیحت
 
 

باز هم .دنی لرزی چشماش بسته بودن و پلک هاش میود ول آروم و منظم شده بنفساش
 ：ادامه دادم

 
Just close your eyes 

  چشماتو ببندتنها
 

The sun is going down 
 رهی منیی داره پادیخورش

 
You’ll be alright 

 شهی منتیزیچ
 

No one can hurt you now 
  بزنهبی بهت آستونهی منچکسیه

 
Come morning light 

 ادیبح داره م صنور
 
 

You and I’ll be safe and sound 
 میربی و تو جون سامل بدر ممن

 
 نی شد و من آخررهی بهم خزدی می به قرمزشونیدی که سفیی باز کرد و با چشماچشماشو

 ：کلمات رو زمزمه کردم
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Just close your eyes 
  چشماتو ببندتنها

 
You’ll be alright 

 شهی منتیزیچ
 

Come morning light 
 ادی صبح داره منور

 
You and I’ll be safe and sound..  

  ..میربی و تو جون سامل بدر ممن
 
با . دادهینشست و به درخت کنارش تک. نگاهش کردمی و با کنجکاودمی کشقی نفس عمهی

 ：ترس زمزمه کردم
 
 ؟ی ترویخوب-
 

 . تکون داددیی سرشو به نشونه تأفقط
 

 .دمی ن دراز کشیه مصرف کردم رو کی همه انرژنی از اخسته
 

 غیاز ج. بوددهی بود و به بدمنون چسبسیمتام لباسامون خ. به سکوت گذشتقهی دقچند
 . وجود نداشتیخی گهی آب شده بود و دیخیمن جنگل 

 
  کجان؟ومدنی به وجود مدی ها باخی که از آب شدن ی اون همه آبپس

 
 ： از فکر خارجم کردی ترویصدا
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 ! آرامش خبش و شفاخبشهغشی باتنر برخالف جهیپس آواز -
 
 لبم ی رویکی کوچغم؟لبخندیآوازم آرام خبشه؟برخالف ج. تعجب نگاهش کردمبا

 همه نی کار کردم انی مارتشی که پیی کردم در متام زمان های وقت فکر منچیه.نشست
 غیشش ج موند انقدر تو گوی منی براش باقی گوشگهیقدرت داشته باشم وگرنه قطعا االن د

 .دمی خندآروم که کردم خندم گرفت و یاز فکر!زدمیم
 

 ： گفتی حالی با بیترو
 ؟ی خندی میبه چ-

 ： گفتمدمی خندی که هنوز می حالدر
 
 هام غی بزنه تا االن صد بار با جبی آسی تونه به کسی مغمی دونستم جی که اگه منیبه ا-

 !دم کریرو کر م, کردمی که براش کار میزن,نی مارتیگوش ها
 از اون لبخند اون روز که سوار ی لبخند حتنیا. زد و من باز هم شوکه شدمی آروملبخند

 !یلیخ,آروم بود, تر بودبی هم عجمیرامنر بود
 

 هی هم نگاه شوکه ام رو حس کرد و به خودش اومد و لبخندشو مجع کرد و جاشو به باز
 ：دی داد و کنارم با فاصله دراز کشظیاخم غل

 
 ! راه موندهیهنوز کل. کم خبوابهی-
 
 . چشماشو بستو
 
 ：آروم زمزمه کردم. حامل رو عوض نکردادی زشی ناگهانریی تغنیا

 
 !حداقل سامله-
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 در حفظ ی شانسچیواقعا ه. شوک رد شدهی مرگ پدرم از ذهنم مثل ی ناگهان صحنه یول
 که از گوشه چشمم خارج شد باز هم ی اشکیسرد.چشمامو بستم. ام نداشتمهیروح

 . اراده هق هق کردمیب. کردیحنه مرگ پدرم رو تداعص
 

  :یترو
 

 ی موضوع ها و مسائل خمتلف بود که مطمئناً به زودری مشغول و درگی به حدفکرم
 ! شدیمنفجر م

 
 مونیپش! هاشومن من بودمی سرمون اومدن و مسبب بعضییهوی عامله اتفاق که هی

 هی اون همه سرباز تنها گذاشت و اون تنبنی که بهم خرب بده منو بنیارابال بدون ا.نبودم
 .حقش بود

 
 ... ادواردو
 

 تی خاصیاون آدم ب, کرده بودنییاون به من توه.  کردی ممی کردن هم دربارش عصبانفکر
 ! تونست بهم بزنهی انگشتش رو هم منی که حتیبهم محله کرده بود در حال

 
اون دخرتش رو به . بود که افتادییاقا که ازم گرفت بدتر از متام اتفی پدر آرابال و قولمرگ

 ... سپرد کهیدست من
 
 کنه قلبم می که بهم زد تا عصبانییحرفا. حاال هم که از اون درد وحشتناک خالصم کردو

 . خوب ارزشش رو داشتی سوزوند ولیرو م
 

  ...بای و صداش واقعا زآوا
 
 ... پرروی اون دخرته ؟یگی میمعلومه چ!ی هی هیه
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ناخودآگاه به . بودن آرابال افتاده بودی اثبات عوضی افتادم که برای اتفاقادی ی ناگهانیلیخ
 طانی شری کرد حتت تأثی که اوجنا میی که کارانیبا ا. تر شدظی و امخم غلدمیلبام دست کش
 نی که به خودش اجازه داده بود همچنیا. دادی اون اتفاق آزارم مادی بازم یشدنش بود ول

 و!ه کنیکار
 
 دومنیمن!از سر نفرت بود, هوس هم نبود چه برسه به عالقهی از رویاون بوسه حت که نیا

 . کردی متمی فکر کردن بهش اذیول
 

سرم رو به سمت راست گردوندم و ارابال رو . افکارم رو قطع کرددی هق هق شدیصدا
 .دی لرزی که پشتش به من بود و تو خودش مجع شده بود و مدمید
 
 .نمشی شدم و سرمو خم کردم تا بتومن ببکی شدم و بهش نزدزی خمین

 
 به پرسش نبود به خاطر یازین. کردی مهی وقفه گری صورتش قرمز شده بود و بمتام

 دای حس احرتام نسبت بهش پهی که من تو همون چند ساعت یپدر. کردی مهیپدرش گر
 ...کردم چه برسه به

 
 .اشک هاشو پاک کردآروم جلوم نشست و . رو گرفتم و طرف خودم چرخوندمششونش

 
 ی باشدی بگم ناراحت نباش چون باای ی کنهی گردی نکن چون باهی تومن بهت بگم گریمن-

 ! تو نبود پس خودتو سرزنش نکنری تقصنی تو مرد و ای بدون که پدرت برانویفقط ا
 
 کرده یانقدر که باهاش بد رفتار.خندم گرفته بود. نگاهم کرد و سرشو تکون دادرتی حبا

 . خوب حقش بودیول.شدی کم حمبت شوکه مهیبا بودم 
 

 ：گرفته گفت.دمشی گرفتم و کشدستشو
 
 م؟یریکجا م-
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 ... کنم ودای خواستم پی رو که میزی بلند درخت ها رو کنار زدم تا چیبرگها
 
 ： کردمداشیپ

 
 !نجایا-
 
 . رودخونه کوچک و آروم رو نشون دادمو
 

 .رتشو با آب شست طرف رودخونه رفت و جلوش زانو زد و صوبه
 

 ： رفتم و کفش هامو درآوردم و پاهامو داخل آب فرو کردمکنارش
 
 !می و بعد ادامه راه رو برمی خودمونو بشوردیبا-
 
 ی سبزش متوجه من بود و با لبخند نگاهم میچشما.نگاهش کردم, زنهی منی حرفدمید

 امتام یبرا. کردمی پرروش مدینبا. ناخودآگاه اخم کردمیخواستم جوابش رو بدم ول.کرد
 ... منی رفتارانی با ای داشتم ازم حساب بربه ولازی نتی مأمورنیا

 
 ： برداشتم و بلند شدمکفشامو

 
 .رمیمن م.اول تو محام کن-
 
 . به سرعت از رودخونه دور شدمو
 

 که ییزایچ. ارابال تو گوشم بودیهنوز حرفا! دادم و کالفه سرمو خاروندمهی تکی درختبه
  تا از دستم خالص بشه؟واقعا امکان داره؟نجایواقعا پدرم منو فرستاد ا. زددرباره پدرم
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به سرعت به طرف صدا برگشتم و گارد . افکار جدام کردنی از ای خش خشیصدا
 دمی بهش رسیآروم آروم به سمت بوته ها رفتم و وقت. خوردنیبوته ها تکون م.گرفتم

 . کنارشون زدمعیسر
 

 ! کارش متوم شده بوددیشا!به سمت رودخونه رفتم و دمی کشینفس راحت!خرگوش
 

 ： رفتم بلند صداش کردمی طور که مهمون
 
 ارابال؟کارت متوم شد؟-
 
ارابال تو آب ! شوکه شدمقهی دقکی و دمی متوم شدن مجله ام به کنار رودخونه رسبا

ز  پر ایبا صدا. کردی گشاد شده نگاهم می گوشه افتاده بودن و با چشماهیلباساش ,بود
 ：حرصش از شوک خارج شدم

 
 ... مندیشا...دی شایگی مننیی پایسرتو مثل گاو انداخت-
 
 ： گفتمطنتی شبا
 
 ؟ی تو چدیشا-
 

 ：از نگاهش خندم گرفت. نگاهم کردتی هاش سرخ شد و با عصبانگونه
 
 . ختتالتیخ.. روم ندارهیری تأثچینگاهت ه-
 

 شد خنده رو ختهی که روم ریآبمشت . شدی مدتری ام همزمان با سرخ تر شدنش شدخنده
 یدکمه ها. تظاهر بهش الزم بودی بود ولی که الکیخشم,با خشم نگاهش کردم.قطع کرد

 . گوشه انداختمهی باز کردم و راهنمویپ
 

 . و عقب رفتدی کشغیج. تو آبدمی شلوارم رو باال زدم و پرپاچه
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 ؟یزیری من آب میرو-
 

 ： رفت و گستاخ شدنی از بترسش
 
 !زمیریبازم م.زمی ریاره م-
 
 . تو صورمتدی آب پاشو
 
 برداشتم و دستمو دور کمرش حلقه زیبه سمتش خ. کردی داشت فرار مامی به خودم بتا

 کرد خودشو ی شد؟چرا تقال منینجوری اهویچرا . و نفسش تند شدستادیاز حرکت ا.کردم
و آروم دستام. حرکت شدهی چرا بدمی دستم تازه فهمریجنات بده؟با حس پوستش ز

 ：برداشتم و پشتمو بهش کردم
 
 !امیاوجنا منتظرم باش تا منم ب,اگه کارت متوم شد لباستو بپوش و برو-
 

 مطمئن شدم ی تو همون حالت موندم و وقتقهیچند دق.دمی راه رفتنش تو آب رو شنیصدا
 گذاشتم تا خشک بشه و دوباره به داخل ی درختی شاخه یکه رفته لباسامو درآوردم و رو

 وفتاد؟ی داشت میچه اتفاق.ب رفتمآ
 

 مجله اخر ارابال ریهنوزم ذهنم درگ... بشهلی احساس تو کارم دخذاشتمی مدینبا
 نی رو با اشونیکی درست گفته؟پدر من انقدر نوکر و نوچه داره که بتونه یعنی....بود

 ...دخرته زبون دراز بفرسته
 

 یزی چهی بگه فقط دی بای چنستدوی کنه عجله داشت منمی عصبانخواستی اون فقط میول
 دمی سرم درد گرفت حمکم با دستام رو اب کوبگفتی رو مقتی انگار داشت حقیپروند ول

 ...و داخلش فرو رفتم
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 هی هستم که بتومن رحمی و بی نداشتم من انقدر عالزای چنی فکر کردن به ای برای وقتفعال
 دیامخام دوباره برگشنت نبااعتماد به نفس از دست رفتم و ... کنمیشهر رو حکمران

 ...رهی که باهاش بزرگ شدم رو ازم بگی دخرت افکارم باورهام و اعتقاداتهی ذاشتمیم
 

 فرار اتی عملنی اری مغز منو خراب کنه و از زخواستیم... بوددی راه جدهی نی ادیشا
 که ی رفتارام باهاش دقت کنم اونقدری رودی که گول خبورم باستمی نی نه من کسیکنه ول
 چند نی کردن انی اومدم انگار با سبک سنگرونی اب بیاز تو...ستی ساده نکنمیفکر م

 ستیلباسام رو عوض کردم معلوم ن..دیکشی ارابال ذهنم تازه داشت نفس میوقت و کارها
 ...کجا رفته

 
 کردم ی سعرفتی میکیهوا رو به تار...ومدین... نشستم و منتظرش شدمی ختته سنگیرو
 ... باشم و زود قضاوت نکنمبندی که دادم پایبار به قول نی اولیبرا

 
 ازم دیدی می موجود معمولهیانگار من رو هم ... نبودطانی شهی پدرش به من مثل نگاه

 اوقات تو خلوت خودم یگاه...و من هم قبول کردم... خواهش کردهی و فقط ازم دیرتسیمن
 رونیو تکون دادم تا از فکرش بسرم ر... همه عذاب حق ارابال نبودنی که اکردمیحس م

 ... بودی کافگهی دامیب
 

 و ختی چوب خشک ری جرقه زد و روشی اتدمی به هم مالیشگی رو به عادت همدستام
 : بلند گفتمی با صداکردی مری واقعا داشت دگهید...روشن شد

 
 ارابلــــــــــــــــــا؟-
 

 :باره گفتم که رفته بود رو دنبال کردم دویری و مسدمی جام پراز
 
 ؟یی ندارم کجایارابلـــــا شوخ-
 

 بوته ها نیا... دست نزمنچکدومشونی کردم به هی رفتم اطرافم پر از بوته بود سعجلوتر
 نه چطور یوا... ارابال؟نکنهی سمنمیصرب کن بب....ی روشون سموهیم...شناختمیرو م
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 ارابال حرصم ی حواسیب از رهی از خودم حرصم بگنکهی از اشرتیبهش تذکر ندادم البته ب
 : زدمادی خبوره؟کالفه دوباره فردیدا کرد بای پی اوهی هر میعنی!گرفت

 
 ؟ییارابلـــــــــــــــــــا کجــــــــــا-
 

 شدم شی گارد گرفتم و اماده پرتاب اتدمی خش خش اومد به عقب پری پشت بوته ها صدااز
 : اومدم و حق به جانب گفتمرونی بی از حالت تدافعشی قهوه ای اشنای موهادنیبا د

 
 ؟یکجا بود-
 

 گرد قرمز رنگ توشون ی هاوهی طرف گونه هاش باد کرده بود دستاش رو سمتم گرفت مدو
 : و گفتمردستشی زدمی با وحشت کوبکردی مییخودمنا

 
 ؟یخوری می چی داری فکر کردچیه-
 
 ها رو برداره وهی نشست خواست دوباره منی زمی بزنه روی حرفنکهی بدون ای ناراحتبا

مثل مبب "هیچ "دی باال با نگاهش پرسدمشی ها خبوره کشوهی دستش به منکهیقبل از ا
 : گفتمی بلندی و با صدادمیترک

 
 ؟ی خبوردی بای کرددای پیتو هرچ! اندی سمیخوردی می که داشتیی هاوهی منیه؟ایچ-
 

 که ی اتفاقختی رنی زمی ها رووهی از مکهی شد دهنش رو باز کرد همزمان چند تشوکه
 توهم زا رو گرفته خورده باشه با وحشت ی هاوهی مشدیباورم من... افتادوفتادی مدینبا

 :گفت
 
  عامله خوردمهیمن گشنم بود ...؟منیسم...سم-
 

 : تو سرم و گفتمدمی کوبحمکم
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  دخرته امحقیاالناست که توهم بزن-
 

 کمرش یومن فرود اومد رو شی کل بدنش سمتم پرت شد و روی جوامب رو بده ولخواست
 :دمیکوب

 
 !ستی نیارابال؟ارابال وقت شوخ-
 

 : زدمادیفر
 
 !ی چشمات رو باز کندمیدستور م-
 

 : دوباره اسمش رو صدا کنم که ناگهان ازم جدا شد با تعجب نگاهش کردم و گفتمخواستم
 
 ؟یارابال خوب-
 

 نیکرده بود ا سی سمت خودش اشکاش لباسم رو خدی منو کشی حرکت ناگهانهی در
 : تفاوت باشه گفتمی کردم بی که سعیچشه؟با حلن

 
 ؟ی شده؟درد داریچ-
 

 : زدادی از خودش دراورد و در اخر فری نامفهمومیصداها
 
 مــــــامـــــــــــــان-
 

 : خودم جداش کردم شونه اش رو تو دستم گرفتم و با تعجب گفتماز
 
 ؟یچ-
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اره باالخره موفق شد دوباره خودش رو پرت کرد  شونش بردی دستام رو از روکردی میسع
 :تو بغلم و گفت

 
 نی ببی جا گذاشتیچرا منو تو مهمون! دمل برات تنگ شده بود؟چقدریمامان کجا بود-

 هنوزم لباسم تنمه
 

 : گفتمی رو گذاشته بود با حلن ارومرشی ها تاثوهیم... رو هم فشردم تا مترکز کنمچشمام
 
 یاحت کن اسرتمیارابال بهرته بر-
 
 : گفتی سرخوشبا
 
 می همه منتظرن ما با هم برقصمی برقصای اسرتاحت کردم بی نبودیوقت-
 

خواستم ... شددهیدستم کش! شدتنی نه با ای قرار توهم بزنه ولدونستمی بودم ممتعجب
 :خودم رو ازاد کنم که دستاش رو دو طرف گردمن گذاشت و با ذوق گفت

 
 ؟یشنوی رو میقیمامان موس-
 
 اگه امی کردم باهاش کنار بی شاخه اش رو تو دستش گرفت سعهی رفت ی درختمتس
 : پس گفتمارهی دربی بازوونهی بشه و واقعا ددهی ممکن به جنون کشومدیمن
 
  شده؟یزیچ-
 

 : و گفتدی درخت رو حمکم کششاخه
 
 مامان با خانوم الرا اشنا شو-
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 یر لبخندم رو قورت دادم رو به الرابه زو... حالتش خنده دار بودی خبندم ولخواستمیمن
 : گفتمیدرخت

 
 ...سالم من-
 

 : جرف بزمن خودش گفتنذاشت
 
 مادرم هسنت-
 

 : زدادی فرهوی و دی شاخه از جاش دراومد و شکست لبش لرزدی رو به شدت کششاخه
 
 کشتمش من خانوم الرا رو کشتم-
 

 :زدی مادی بلند فرید با صدا کردنی دورم شروع به دورمی خبوام دستش رو بگنکهی از اقبل
 
 من الرا رو کشتم مامان کشتمش-
 

 چشماش رو قهی چشماش دوباره بسته شد بعد از چند دقدمی دستش رو کشی وقتهموجنا
نذاشتم ادامه بده گوشام واقعا درد گرفته ... زدی کوتاهغیباز کرد ازم فاصله گرفت و ج

 :بود با عجله گفتم
 
 یاحت کن اسرتیبهرته بر...باشه باشه-
 
 : گفتجیگ
 
 تـ...حـ...را...تـ...اسرتاحت،اسـ-
 

 : صورتش تکون دادمی ولو شد دستم رو جلونی رو زمهموجنا
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 ارابال؟ارابال؟-
 

 لبخندم رو رها کردم با دهی مطمئن شدم خوابی منظم شد فکر کنم خوابش برد وقتنفساش
 شباهت داشتم جز یزی بردم هه من به هرچشیهمون لبخند تو بغلم گرفتمش و کنار ات

 "مادر"
 
  افتاده؟ی اتفاق؟چهیترو-
 

 ی شدنش مهوشی از بیادیمدت ز. شده بودداری به آرابال جلب شد که باالخره بتوجهم
 .گذشت

 
 !ی کردبی عجی کارای سرهی ها باعث توهمت شده بودن و وهی فقط اون میچیه-
 

 من باعث یام شد و خنده  نگاهش باعث خنده رتیح. نگاهم کردرتی و با حدی جاش پراز
 .مشکوک شدن اون

 
 ： سمتم اومد و کنارم نشستبه
 
  کار کردم؟یمن چ-
 
 ： کنمتشی فرو برم و اذمیشگی حالتش باعث شد که تو جلد همنیا

 
 ! کارایلیخ-
 

 ： گرد شدچشماش
 
  کار کردم؟یبگو من چ! خدای؟وای چیعنی-
 

 ： لبم نقش بستی روپوزخند
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 !خجالت آور بودن,یرد کیبی عجیگفتم که کارا-
 

 ： صدام کردیفی ضعی سرش و با صدای گذاشت رودستاشو
 
 ؟یترو-
 

 ： گفتمدنی خندنی در حدهی بردهی و بردمی خودم رو حتمل کنم و بلند خندنتونستم
 
 ...شک...خودت...به...ب..مگه...تو-
 

 ؟یدار
 

 ： نشستشیت بلند شد و رفت اونور آضیبا غ. به خشم شدلی تبدهی در صدم ثانخجالتش
 
 .یخجالت بکش دو ساعته منو دست انداخت!واقعا که-
 

 ： انداختم باالابروهامو
 
 !گهی دیدی من خجالت کشیتو جا-
 

 ：دی پرسی جدی افهی اومد چون با قادشی دوباره انگار
 
 ! کار کردمی که چیخب نگفت-
 

 ： کردمی کوتاهی خنده
 
 !یفقط منو با مامانت اشتباه گرفت. نبودی مهمزیچ-
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 در کمال تعجب ی کردن ولهی گرای زدن غی جغی کنه به جی کردم االن شروع می مفکر
 ：دنیشروع کرد به خند

 
 تو؟...مامامن...تو رو-
 

 . ابروهام بدهنی تعجبم باعث شد خنده جاشو به چند تا خط بشدت
 

 .خنده اش کم کم قطع شد. بهش ندادمیجواب
 

 مجع کردم و کوله ارابال رو دادم دستش لویوسا رو با آب خاموش کردم و شی شدم و آتبلند
 ：و بلندش کردم

 
 ! معطلت شدمیلیخ.میوفتی راه بدیپاشو با-
 

 هر ی و چه قدر از راه مونده بود ولمی چه قدر راه رفتدومنیمن.می داشتی هم قدم بر مکنار
 .می رفتی حرف فقط راه میدو بدون کلمه ا

 
 طرف به دست آورده ی بیرامون از منطقه  که مأموی دست و پا شکسته ای نقشه طبق

 لند ندی تر از مرز آرچفکی لند نزدنتی و به مرز سامی راه رو رفته بودشرتی ببایبودن تقر
 . مونده بودیادی حال باز هم راه زنی با ای ولمیبود

 
 آرابال باعث ی که صداارمی سر دربشی کردم از قسمتی می نقشه بود و داشتم سعی توسرم

 . اون قسمت بکنم و به روبه رو نگاه کنمشد دل از
 
 ه؟یاون چ-
 

 راهمون ی جلوقای بود که چند مرت ازمون فاصله داشت و دقیزی بزرگ و بلند و نوک تکوه
 .رو گرفته بود
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 .میدیبه کوه رس. کرددنی تر کردم و آرابال پشتم شروع به دوعی رو سرقدمام
 
 ： صعب العبوربای بلند بود و تقریلیخ
 
 .ومدهی ازش نیچی که تو نقشه هبهیعج. باال رفتشهی مننیاز ا-
 

 ： کرد گفتی که اطراف کوه رو نگاه می حالدر
 
  دورش زد؟شهیمن-
 

 ： تکون دادمسرمو
 
 !مشی کشه تا دور بزنی چند روز طول میدونیم. چه قدر بزرگهنیبب.نه-
 

 ： قدم عقب رفتچند
 
 !ی بکنشی کارهی شتی با آتی بتوندیشا-
 

 ： لبم اومد و به سمتش رفتمی رولبخند
 
 . امتحان کنمروموی و بعد نمی دور بشی ازش کمدیبا.هیفکر خوب-
 

 ：پشتمو به ارابال کردم.میستادی ایکنار درخت.می مرت دور شدچند
 
 .بپر پشتم-
 

دستامو به پشت بردم و پاهاشو گرفتم و دور کمرم . دستاشو دور گردمن حلقه کردآروم
 ：حلقه کردم
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 .ریگمنو سفت ب-
 

 رو در دستهام مجع شیآت. از شاخه هاش نشستمیکی ی سرعت از درخت باال رفتم و روبه
 انگار ی کوه بودم ولدنیهر حلظه منتظر ترک.کردم و با متام قدرت به سمت کوه پرت کردم

 ! به حمض برخورد به کوه نابود شدشیآت
 

 ! نداره چه طور ممکنه؟امکان
 
 شرتیفشار دست ها و پاهاش ب.دمی پرنیی از درخت پا توجه به ارابال که پشتم بودیب

 پرت کردم سمتش اما شی وار آتوانهی و ددمیبه سمت کوه دو.شد
 ی که صدانی اومد تا انیی ارابال از پشتم پای کدمی نفهمیحت...یچیه...یچیه...یچیه

 ：دمی رو شنادشیفر
 
  نداره؟ی اثرینی بی؟منی شدوونهید!گهیبسه د-
 

 ارابال شهی کردم مترکز کنم اما مثل همی نشستم و موهامو چنگ زدم و سعنی زمی رودیناام
 ：مانع شد

 
 !نی ببنوی اایب.ی ترونجای اایب-
 
 ی بود و روستادهی کوه ای وارهی دی جلوقای بلند شدم و به سمتش که دقی کنجکاوبا

 . رفتمدی کشی دست مشیقسمت
 

 ： اون قسمت اشاره کردبه
 
 دی عبورتان را خواهلی کوه برسد دلی به باالیکیکه نور در تار یهنگام" نوشته ی چنیبب-

 ن؟ی ای چیعنی!" دی نشوای دی رد شودی توانیگفت و آن هنگام است که م
 

 . نشستممی قبلی به نشانه ندونسنت تکون دادم و دوباره سر جاسرمو
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 ： هم کنارم نشستارابال

 
 منت به یتو.می ازش رد شمی تونی منای راحتنیبه ا, خاصهزی چهی که هست یزیهرچ-

 !می تا شب و طلوع ماه صرب کندی تومن حدس بزمن که بایفقط م. و نور اشاره کردهیکیتار
 

 ! بودنی قسمت اول اون منت ایمعن.حق با ارابال بود!درسته
 
 ! معمانی تا روشن شدن ایزیچ. تا شب منونده بودیزیچ
 
 
 

 ی حرکتشو حس منگهی که دمیاه کرده بودانقدر بهش نگ. شده بود و ماه طلوع کرده بودشب
ماه .می رد و بدل کردینگاه.میستادی کوه شد هر دو همزمان ای قله کی نزدیوقت.میکرد

 .دی کوه به وسط ماه رسزی که باالخره نوک تنی تا ادی رسی کوه میداشت کم کم به قله 
 

 رونی بنیاز زم که به سرعت دمی رو دی پام نگاه کردم و دودریبه ز,دمی شنیسی پیصدا
 یدود باال اومد سع.وفتادی اون هم داشت می برایاتفاق مشابه. به آرابال کردمینگاه.اومد

 که ی و ناگهان دوددیچیدود دور باالتنه ام پ. نداشتی ادهی فایکردم با دست کنارش بزمن ول
 شده دهیچی شد که حمکم دورم پی نبود سفت شد و مثل طنابهم قابل ملس یحت
 چه طور ممکنه؟...ی مثل دود داشت ولین ظاهرهمچنا.بود

 
 ：می باعث شد دست از تقال برداریقی آروم و عمیصدا

 
 ن؟ی هستیشما ک-
 

 چه دومنی که منیاول آرابال با آرامش. شدی و تکرار مدیچی پی چون مومدی از کوه مصدا
 ： به دستش آورده بود گفتیجور
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 آرابال-
 

 ： گفتمعی سرش سرپشت
 
 یترو-
 

 . ترسوندمی کمیعد بسؤال
 
 ن؟ی هستیچ-
 
که ! پرسهی متمونی طرف که درباره موجودی کوه سخنگو وسط منطقه بهی؟ی چیعنی

 لند داشته باشه وگرنه نتی به سای ربطهی دی کوه بانیا.می نکنای می ما عبور کندهیاجازه م
  باشه؟نجای ادیچرا با

 
 ： بزمنخی آرابال باعث شد جواب

 
 باتنر-
 

 ؟ی به نفعمون نباشه چگه؟اگهی رو مقتیدر راحت حق قنی طور اچه
 
تو چشمام نگاه کرد و با حرکات لبش .نگاهمو حس کرد. پرسش و خشم نگاهش کردمبا

 ：گفت
 
 "قتیحق"

 
 می رو بگم اگه باعث بشه نتونقتی حقدیچه طور با.  سرشو دوباره سمت کوه چرخوندو

 لند داشته نتی به سای کوه ربطنی اگه حدسم درست باشه و ام؟اصالی عبور کننجایاز ا
 کار ی چدیبا. لند برسهنتی ما پامون به ساذارهی وجه منچی به هطامنیباشه اگه من بگم ش

  کردم؟یم



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٢١�

 
 و تو مرد جوان؟-
 

 ： بار به آرابال اعتماد کنمنی اولی کنم و براسکی گرفتم رمی تصمی سختبه
 
 طانیش-
 
 ： خوردمیدی سؤال بعدش تکون شددنی شنبا
 
 ن؟ی لند برنتی به سانی خوایا مچر-
 
 م؟یدادی جواب مدی بای چنویا.دمی کشی و بلندقینفس عم...نیا...نیا...نیا

 
 ؟ی جاسوسمی برمی خوای ممی بگدیبا
 

 ره؟ی راهمون رو بگی جلودی کوه باهی هوی چرا شه؟اصالی ممگه
 

 . بشهی متالش سنگ تا مغزمکهی تهی خواست سرمو بکومب به ی کالفه بدم که دمل می حدبه
 

 . کرده بوددیاومن ترد. گفتی منیزیچشماشو بسته بود و چ. آرابال نگاه کردمبه
 

 ... کهمی بگمی تونی فهمه؟ میم, فهمهی که منمی دروغ بگاگه
 

 دورم بهم وارد شد و رشته افکارم رو پاره کرد و از درد ی از دود هایدی فشار شدناگهان
 .دمی کشادیفر

 
 شد رشی دستگی چدومنی مندمی در اون حالت دیوحشت باز شدن و وقت آرابال با ی هاچشم

 ： به کوه نگاه کرد و گفتتیکه با قاطع
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 .ی جاسوسیبرا-
 

  رو گفت؟قتی حقی چیبرا! امحقیدخرته . حبس شدنفسم
 

 ： کوه هنوز هم آروم بودیصدا
 
 ؟ی چی و برای کی برایجاسوس-
 

 آرابال ی رهینگاه خ. برگشته بودمیالت عاد از فشار دود ها کم شده بود و به حی ناشدرد
نگاهش که کردم با چشمش اشاره کرد که من بگم و دوباره با حرکات لباش .رو حس کردم

 ：گفت
 
 "قتیفقط حق"

 
 .. دردنیعلت ا, روقتیعلت گفنت حق, بودن کوه رونجایعلت ا.دمی فهمیمن
 

 ... باشهنی اگه تنها راه همیول
 
 . و مجع کردن اطالعات از قصر فرشته هانیاطی انگوس پادشاه شیبرا-
 

 . گفتمباالخره
 

 دود ها ی در کمال ناباوری ولی به خاطر جاسوسمی شی کردم هر حلظه کشته می مفکر
 وجود یانگار از اول هم کوه. رفتنی به داخل زمنینابود شدن و کوه با صدا و لرزش زم

 بود تازه شروع به یف تر م چند مرت اون طردیماه که تا اون موقع منطقا با.نداشت
 . کوه کرده بودی قبلیحرکت و فاصله گرفنت از جا

 
 ： بودنی که تونستم بگم ایتنها کلمه ا. بودمرتی تو شوک و حهنوز
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  آرابال؟یدیاز کجا فهم-
 

 ： زدی و لبخند کوچکستادی اجلوم
 
 یلیدل کوه سخنگو وسط راهمون چه هی! نهای می رو بگقتی حقدیاول شک داشتم که با-

 کنه ازمون سؤال ی و حس مزنهی اون کوه که حرف میداره که ازمون سؤال بپرسه؟وقت
 ادی فری وقتیول.قتی حقای تونه دروغ باشه ی که جواب ما مدونهی حتما هم مپرسهیم

 که درد ی کردی به دروغ گفنت فکر میت کامال مطمئن شدم چون قطعا داشیزد
 در اون حلظه اونقدر قانع کننده بودن ی ولسنتیننده ن قانع کی به اندازه کافلمیدال.یدیکش

 . رو بگمقتیکه بدون شک حق
 
 
 

 که حرفش متوم نشده بود ی تا وقتیحت. زدمی داشتم لبخند مزدی که حرف می متام مدتدر
 . متعجب نشد از لبخندمگهی خاطر که دنی به ادیشا.دمینفهم

 
 یظی لبخندمو مجع کردم و اخم غلهشیمثل هم. بروزش ندادمی بود ولی حس خوبهی درومن
 ：کردم

 
 ! قانعت کردنتی معنی بلی دالیشانس آورد-
 
 یآه.دمی شنی قدم هاشو میصدا.ومدیپشت سرم م. که قبال کوه بود گذشتمیی از جاو

 .می و خودشو به کنارم رسوند و دوباره کنار هم قدم زنان راهمونو ادامه داددیکش
 
 :گفت دفعه انگار ناراحت شد چون نیا

 
 ستم؟ی تشکر نهی قیال...یریاگه من نبودم ممکن بود هموجنا مب-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند! نبود که خبوام ازش تشکر کنمی در حدهنوز
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 هم یگفتی رو بگم تو منقتی حقدی بادیچی که حمکم دورم پی بعد از دوددمیخودم هم فهم-

 ! نداشتتمی تو وضعیفرق
 

 و زدی ارابال حرف مشهی نبود همیسکوت جالب...فتاد اخم کرد جلوتر از من راه افقط
پس ...شکنهی باشم که سکوت رو می کسخواستیدمل من... سکوت بهرت بودنیهمون از ا

 رومون باشه مغزم رو مشغول شی که ممکن بود پییزهای کردم با فکر کردن به چیسع
 که قرار بود با ی راهدومنی مدیه؟بعی چی بعدفاق اتیعنی!اول از همه کوه سخنگو...کنم

 حلظه هی... متوم بشهقتی فقط با گفنت حقمی مواظب باشدی کرد بادی و پدر تاکمیرامنر بر
 دمیشا...گفتمی که مگفتم؟معلومهی رو مقتیفکر کردم واقعا اگه ارابال نبود من حق

 نیی بهش فکر کنم؟سرم پادی بای چی متوم شده برازی اصال حاال که همه چدومنیمن...گفتمیمن
 معرتض دی من رو حمکم عقب کشی که ناگهان دستکردمی موضوعات فکر منیود و به اب

 : و گفتمدمیسمت ارابال چرخ
 
 ؟یکنی مکاری چیدار-
 

 : روبرو اشاره کرد و گفتبه
 
 ! بار که جناتت دادمنی سومنمیا! ته حفرهیرفتی می حمتاط داشتیاقا-
 

 : توجه به قسمت دوم مجلش گفتمبدون
 
 حفره؟-
 
 : و گفتمدمی کشرونیرص نقشه رو ب حبا
 
 ده؟ی رو نشون منزی چچی نقشه چرا هنیپس ا-
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ارابال با اخم نگام ... نقشه از هم جدا شد و تو هوا پودر شددمشی از دو طرف کشحمکم
 :حق به جانب گفتم...کردیم
 
 خوره؟ی می به چه درددهی رو نشون منیزی که چی اه؟نقشهیچ-
 
 ؟ی منو بکشدی باستمیتنر ن من بایاالن اگه تو بفهم-
 
 : گفتمجیگ
 
 ه؟یمنظورت چ-
 
 به ما ادی که قدرمت زیمثل االن که در حال...خوردی به دردمون میی جاهی اون نقشه دیشا-

 کنمی خودم دارم بهت کمک می ولکنهیکمک من
 
 ! ارزش بودی نقشه بهیفقط ! کنمکاری چدی بادومنی خودم میکنیتو به من کمک من-
 

 : تاسف تکون داد و گفتی از رویسر
 
 !یفهمیحرف من رو من-
 

 : کرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفتزی رو رچشماش
 
 ه؟یاون چ-
 

 سمتم محله ی خطرناکوونی داشتم حی و به پشتم نگاه کردم و امادگدمی سرعت چرخبه
 حک شده ی کماننی درخت به صورت رنگی که روی ارابال جلوتر از من به مجله ایکنه ول

 : بلند روش رو خوندی و با صدادید دست کشبو
 
 "دیصرب داشته باش...دی بزنغینه ج...دینه حرکت کن...دینیفقط بب"
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 : دادم باال و با متسخر گفتمابروم

 
 م؟ی داشته باشی چدی دفعه بانین؟ای کنی رو معننی اشهیخانوم ارابال م-
 
 : من برگشت و گفت و متفکر و سمتدی به چونش کشی توجه به طعنه کالمم دستیب

 
 ...دی بادی شادومنیمن-
 

 ارابال که اسمم رو صدا ادی فری من رو داخل حفره هول داد صدایزی حلظه انگار چهمون
 بی فرود اومدم عجی به نرمنی زمیرو... بهش بدمی نتونستم جوابی ولدمیشنی مکردیم

 یاز کوه گل...دم که من رو انداخته بود برگری کردم از راهیبود اصال دردم نگرفت سع
 اهی سرم سی کمرنگ و گمرنگ تر شد و کامال باالدی خورشیینا روشی کردم باال برم ولیسع

 : اکو وار گفتیی روشن کردم صدایکی کوچشیبا دستم ات...شد و راهم بسته شد
 
 نیبش-
 

 :دی بار غرنی صدا ادمی اطرافم رو کاوی نکردم و با کنجکاویتوجه
 
 ـنیبش-
 

 دستم خاموش ی توشی اتنمی و وادارم کرد بشدی پام رو کشیرد بشم که دست باز هم خواستم
حمتاط و گوش به ... روشن کنمشی نتونستم اتگهی بار دنیا... شدکیشد و همه جا تار

 زد و کل اطرافم روشن شد با ی اتفاق وحشتناک بودم که نورهی منتظر یکی تاریزنگ تو
 ممکن بود؟سرجام رمال؟چطورنجا؟نای اون؟ام روبروم خشک شدری تصودنید

 ....شدی و گذشته دوباره زنده مشدی نارمال از همه طرفم پخش مریتصو...نشستم
 

 ...ی با شنل کوتاه نارجنیدخرت
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 ... دستشی توی سبدبا
 

 ...زدی پادشاه قدم می هانی اطراف زمدر
 

 ... که ورود مردم به اون ممنوع بودیی هانیزم
 

 ... بوددهی که تازه به بلوغ رسیپسر
 

 ... رو حس کردی کسحضور
 

 ... اژدهاش شد و راهش رو دنبال کردسوار
 
 ...ستادی دخرت از حرکت ادنی دبا
 

 ... قصد جمازات رفته بودبه
 

 " ها بودمنی زمنی عاشق گلها اشهیمتاسفم من هم" گفتدهی دخرت مظلوم و ترسی وقتاما
 

 درومن سوخته بود با شیش با ات اشهی که ری جوشش اشکم رو حس کردم اشکدمی جام پراز
 : زدمادی بلند فریصدا

 
  بســهیبسه لعنت-
 
 اطرافم انگار به سمت جلو ی هاوارهید... بعد از ساهلا دوباره بشکنمخواستمیمن
از چهار طرف حتت ...ستادی صورتش ای حرکت شد و روی نارمال بریتصو...ومدندیم

با ... کردم مترکز کنمی کنم نشستم و سعکاری چدونستمیمن... بودمی گلی هاواریحماصره د
 بودم ی ازش فرارشهی که همی دردناکریستاد تصوی از حرکت اوارینشسنت دوباره ام د

 :دوباره پخش شد
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 ... اونو جمازات کنهنتونست
 

 ... داد اون رو تا خونه بربهشنهادی پیحت
 

 ... استقبال کرددخرت
 
 ...! از همون موقعو
 
 ...!یواشکی ی هادارید
 

 ...! دخرتی بردن براگل
 

 ... مشرتک شروع شدندخاطرات
 

 ...! بود امای عالزی چهمه
 

 می خالء بزرگ تو زندگهی نقطه ضعف،هی من دمیفهمیتازه م...نمی رو بستم که نبچشمام
 : که چشمام رو باز کنمکردی وادارم میحس...اون هم نبودن نارمالست...دارم

 
 ...نی دو سرزمنی بی و دشمنجنگ

 
 .... شروع شده بودوبارهد
 

 ... شدی دچار تباهنیسرزم
 

 ... که نرمخواستی و از من مکردی ناله منارمال
 

  خطرناکهگفتی مبومن مکه
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 ...نمتیبی برگشتم می من رفتم و گفتم وقتیول
 

 ... متوم شدجنگ
 

 ...نمی وقت نتونستم نارمالم رو ببچی هگهی من دیول
 

 ...! چشمام مردیجلو
 
 ...!ی لعنتی فرشته هایمبب ها از یکی با
 

 ...!دمی جونش رو خودم دی بجسد
 

 نارمال که خون ازش یجسد خون! شدی بود دوباره برام تداعمی که تو زندگیزی چنیبدتر
 کرد بس بود هرچقدر مقاوم بودم و حرف سی اشکام صورمت رو خی کدمینفهم...زدیفواره م

 ی کنم از جام بلند شدم و روی خالتی خواستم خودم رو با عصبانشهیمثل هم...نزدم
 دست کردی مسی که صورمت رو خیی کنرتل اشکهازدمی مد و دازدمی مشت مدمی کوبریتصو

 ...نارمال همه وجودم بود! نهای باشم یاصال برام مهم نبود که خبوام قو...خودم نبود
 
 سمتم ادی زیلی اطرافم با سرعت خی هاوارهید...ستادمی حلظه از حرکت اهی
 نارمال ی صورت خونشدمی له می اتاقک گلنی داشتم تو استادیدستام از حرکت ا...ومدندیم

 از وارید... سرم گرفتم و دوباره نشستمیدستم رو،رو...شدی تر مکی و نزدکیبهم نزد
 ی کردم برای پخش شد سعری و ادامه تصوستادی من ای مرتیلی مهی در قای دقستادیحرکت ا

 له نشدن خودم اروم باشم
 
 .... کردمهی گرمی بار تو زندگنی اولی اون موقع بود که براو
 

 ! نشون دهنده ضعفهی گرگفتی مشهی همپدر
 

 ...! من و نفرمت رو گسرتش دادپدر
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 "باتنر" کردن دای پیبرا

 
 ... کردمادی رو زقدرمت

 
 ... رحم و سنگ و سرد شدمیب

 
  ضعفم رو نفهمهی شدم که کسرینفوذناپذ

 
 با وارهی شد دادی حلظه دوباره نور زهی ارابال صفحه رو پوشوند ری موقع تصوهمون

 ... شددیسرعت سمتم اومد و ناپد
 

*** 
 
 ؟ی خوبی؟ترویترو-
 

 : گفتمیجی رو باز کردم و با گچشمم
 
 نارمال؟-
 
 ی حفره ایهمون جنگل بود ول...دمی صورت ارابال با تعجب اطرافم رو کاودنی دبا

 دمی که من کشیاومن عذاب... کردههیمعلوم بود گر...قرمز بود و سیصورت ارابال خ...نبود
 ی روی قطره اشکد؟ناخوداگاهی چشماش دی مرگ متام وجودش رو جلود؟اومنیرو کش

 تونستمی رو از گرد شدن چشماش منیا!ادی زیلیتعجب کرد خ...دی ارابال چکیدستا
 ...دی که به صورمت خورد برق از سرم پریلی حلظه با سهی...بفهممم

 
 : دستاش گرفت و گفتنی صورمت رو بدیلرزی ارابال میدستا

 
 ؟یشنوی صدام رو می تروی؟خوبیترو-
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 : گفتمتی صورمت جدا کردم با عصبانی رو از رودستاش

 
 ؟ی منو زدیبه چه حق-
 

 : جلد خودش فرو رفتتو
 
 یدیشنی منزدمی حرف میهرچ-
 
 : زمزمه ادامه دادبا
 
 نگرانت شدم-
 

 :با شک ادامه داد... فروکش کردخشمم
 
 ؟ی کردهیتو گر... تویترو-
 

 : گفتمشوکه
 
 ؟یچ-
 

 : کردم و گفتمیسرفه ا... لبخند ارابالدنیبا د... شدسی دستام خدمی به صورمت کشیدست
 
  بشهسی بود باعث شد صورمت خسی خنی زمریز-
 
 :دمحبث رو عوض کر.... نزدی حرفی بهم زل زد ولی خر خودتگفتی که بهم می نگاهبا
 
 ؟ی کردهی چرا گر؟تویتو چ-
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 : شد و گفتدهی ترسهی از ثانی در کسرصورتش
 
 حتمل تونستمی چشمام مرگ پدرم هزار بار تکرار شد هر بار که منیجلو...شدیباورم من-

 ؟یدی دیتو چ...کردیانگار داشت من رو داخل اتاقکش خفه م...کنم
 
 : ادامه دادطنتی شبا
 
 ؟ی کنهیکه باعث شد گر-
 
 : گفتمی بلندی صدابا
 
 ... بودسی خنی زمکردمی منهی نداره من گریبه تو ربط-
 

 : باال برد و گفتمیدستاش رو به حالت تسل... بهش فکر نکنمگهی رو تکون دادم تا دسرم
 
 ! نگفتمیزیباشه،باشه من که چ-
 

و  من کوتاه جوابش ری داشت باهام حرف بزنه ولی ارابال سعمیرفتی از قبل راه متندتر
غرق در خون منم باال ...دمی بود که از نارمال دی اخرری تصوریفقط ذهنم درگ...دادمیم

 نی کنار انکهی ای االن زنده بود منم به جادادمی اگه به حرفش گوش مدیشا...سرش
 ی حتملش کنیتونیفقط تو من!ستی دخرت بد ننیا...ی نکن تروی انصافیب...دخرته

از همون اول هم متفاوت با همه ...حبث نارمالست...ستیاالن حبث ارابال ن...!نیهم
تپش قلبم رو حس ... کنارش بودمیوقت... تفاوت رو تو وجودش حس کردمنیمن ا....بود

 مزاحم تو ییصدا...شوندی بود که لبخند رو لبم میکس... نبودمخیسرد نبودم،...کردمیم
 شد که درک کنم ی تلنگر دوباره نارمالدنید"شونهیارابال هم لبخند رو لب تو م"ذهنم گفت

دارم از وجود و حضور ارابال کنار خودم لذت ...شکنمی که به نارمال دادم میدارم قول
 ملکه جسم و روح من دی باشهینارمال هم... بشهشرتی حس بنی بذارم اتونستمیمن...ربمیم

  ملکه من رو پر کنهی خالی جاتونهی منیکس...باشه
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٢٢�

 : بلند گفتماری اختیب.... شدمی همه فکر عصبنی ااز
 
  بشهتونهی منشهیارابال نارمال من-
 

 : و گفتدی بلند گفتم،ارابال سمتم چرخیلی خیوا
 
  شده؟تیزی؟چی خوبیترو-
 

 دی شاکردمی مانتی به نارمال خدی تو هم فرو رفنت من نباشهی از همشرتی با شدت بامخام
 شرتی بدادمی اجازه مدی نبا بودانتی خهی کردمی منشیگزی رو جای اگه کسی نبود ولنجایا

ارابال ... داشته باشمشهی حضور و وجود نارمال رو همدیمن با... با ارابال شاد باشمنیاز ا
 :اروم گفت

 
  افتاده؟یتو اون حفره چه اتفاق!ی شدبی عجیترو-
 

 : و سرد گفتمخشک
 
 ی و حرف نزنی پس بهرته راهت رو بری همراههیتو فقط ... ندارهیبه تو ربط-
 

 : کردم و ادامه دادمی کجنده
 
 ...باتنر-
 

 ...فقط به خاطر تو... دوست دارم نارمالشهیهم
 
تنه ... بهش زدمی توجه بهش از کنارش گذشتم و تنه نسبتا حمکمیب... نگاهم کردیجی گبا
 در بهم زدن سکوت ی سعچی دفعه هنی حرکت دوباره اش ای شد برای که بهش زدم تلنگریا

 ها گفته شده بود یگفتن... به حرف زدن دوباره باهاش نداشتمیلیمن هم متا...کردیمن
 ناله اروم دنیبا شن... رو سوزونده بودمزی همه چشهی رخودم... به تکرارش نبودیازین
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پاهام خواست با سرعت به سمتش ... زانو زده بودی اومدم کنار درخترونیارابال از فکر ب
 رو مینگران... کردمشهی اهسته تر از همقدمام رو... حرفام افتادمادی یحرکت کنه ول
 : رفتم و سرد گفتمششیبشم؟پ همراه نگران هی ی برادی بای چیپنهان کردم برا

 
  شده؟یزیچ-
 

 زدم و ی پوزخندکردی میی خودمنای زمخی دستش رو جلو اورد داخل دستش خرگوشدوتا
 :گفتم

 
 ؟یخب که چ-
 
 : گفتی دخلوربا
 
 رهیمی ممی ولش کننجایاگه ا-
 

 ! مسخره اشی دوستوونی حس حنی به العنت
 ! نشهی مراقب خودش باشه که زمخخواستی داره؟میبه من چه ربط-
 !می ماست که بهش کمک کنفهیحاال که شده وظ-
 

 صورتش گرفتم و با یانگشتم رو جلو...! با نفرت و استهزایخنده ا... کردمی بلندخنده
 : گفتمدیتاک

 
 من رو ی حق نداری همراههیفقط !ی و منم تروییتو ارابال! وجود نداره ارابالییما؟نه ما-

 ...یبا خودت مجع ببند
 

  هم داشت؟دی که نداشت؟شایتی برام اهمزدی تو چشماش موج میناباور
 

 با رلبی احساس بود؟زهی شده فقط نی قدماش سنگکردمیاحساس م... رو بغل کردخرگوش
 :خودم زمزمه کردم
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 " بکنهخوادی که می هرکارستی مهم نیچیه"

 
 : بهش گفتمی اورد با کالفگرونی از لباساش رو بیکی... نشستی ختته سنگیرو

 
 ! مسخره تو ندارمی کارانی ای برایمنوقت-

 : کرد با ارامش بگهی سعدی کشیقی رو بست نفس عمچشماش
 
 نی اخوامی من ممی نکنی هم دخالتی قرار بود تو کارایول! چه مرگت شدهدومنیمن من-

 ...کنمی رو هم منکاری نگه دارم و اخرگوش رو
 
 رمیباشه پس من م-
 

 که داشتم دستم رو از دستش ی با متام سرعتدی حرکت کنم که دستم رو کشخواستم
 :امخاش تو هم رفت و گفت...دمیکش

 
 ...دمی بهت قول ممیوفتی صرب کن راه مکمی-
 
 مثل من تو استخوی دمل می چرا ولدومنیمن...! زدم دوست داشتم بسوزومنشیشخندین

 !برزخ باشه
 
 !کنمی حساب منی عوضهیرو قول -
 

 : اروم گفتهی منظورم چدمی نشون داد فهمنی تر شد اظی غلامخاش
به !پس به حرمت من نه... کردی ولکردی حساب می عوضهی رو قول دیپدر منم نبا-

 میحرمت پدرم صرب کن با هم بر
 

 نه یریبه حرمت پدرش من" ذهنم داد زدیول... اوجنا ولش کنم و برمتونستمی اول هم مناز
 "به خاطر خودش
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 ی که تو دستش بود پاره کرد و روی از موندمن مطمئن شد لباسی نشستم وقتنی زمیرو

 یسع... بودیی مثل الالخوندی رو می اوازرلبی بست زیزخم خرگوش گذاشت و به نرم
از ...وقات ارامش خبشه ای صداش بعضی نارمال ولدیببخش... صداش نکنمی رویکردم دقت

 :گرفته گفتم"رم؟ی مکجا"دیجام بلند شدم با چشماش ازم پرس
 
 ... جامنیهم-
 

باالخره از ...دیرسی بهم منگهیصداش چون زمزمه بود د... کردمهی درخت مقابلش تکیرو
 :ارابال گفت... شده بودکی هوا کامال تارگهیخرگوش دل کند د

 
  رو روشن کن سردمهشی اتای بیترو-
 

 : اخر رو زدمضربه
 
 جنابیعال-
 

 : حواس گفتی گذاشت و بنی زمی رو،روخرگوش
 
 ؟یچ-
 
 ...کردی از اول باهاش رفتار مدی بود که بای ترونیا... غرور سمتش رفتمبا
  هستم باتنرجنابی کلفت عالهی یمن برا! نهیترو-

 : و گفتدی از حرص لرزلباش
 
  بزمن؟غی جینکنه هوس کرد-
 
 ...رسونهی منبی اسیاز سر درد نباشه به کس غتی جیتا وقت-
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 : زد و گفتیپوزخند
 
 امتحامن کن-
 

 : نشستم و گفتمسرجام
 
  بزنغیباشه ج-
 
 نداره تا فضا یری تاثچی هدنشی کشغی جمی جنگل باشی به بازیطی تو حمی تا وقتدونستمیم

 بار هی که یورت در صکنهی همه جا اثر مغشی باتنر جهیالبته ... ندارهیریبسته نباشه تاث
تو ... استثنا هم وجود داشتیول... بشهتی ها رو گشته باشه تا صداش تقونیمتام سرزم

 اون صورت ری در غی واقعا قدرت داشته باشه اثر داره ولغشی که جی باز در صورتیفضا
 ...!نه
 

 انگار... تر شدقی عمشخندمین...دی کشغی جی بلندیمطمئن با صدا... بهش نگاه کردممنتظر
 بزنه که از جام غی بار سوم جیخواست برا...دی کشغی تر جی شده بود بلند تر و طوالنجیگ

 : گفتمی رمحی دهنش گرفتم و با بی و سمتش رفتم دستم رو،رودمیپر
 
 ! نهای اثر داره نمیچطور حاال من بسوزومنت بب!غتی از جنمیا-
 

 : رو برداشتم و گفتمدستم
 
 و ی،هستی که بودی هستم که بودم و تو هم کلفتیمن شاهزاده ا... به بعدنیاز ا-
  باتنر؟یدی فهمیکنی صدام مجنابیپس عال...یمونیم
 

 : تلخ گفتی ولدی رو گزلبش
 
 بله-
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 : سکوت رو کامال شکستادمیفر
 
 ؟یبله چ-
 

 : گفتارومرت
 
 جناب..یل...بله عا-
 

 یون جسم روشن کردم خرگوش رو چشیازش دور شدم ات... بار خوب بودنی اولیبرا
 خواستیانگار م...باارزش کنار خودش گذاشت و روبروم نشست و به چشمام نگاه کرد

 انداختم و نیی نگاهش سرم رو پاینی توجه به سنگیب! چشمام خبونهیگذشته تلخمو از تو
 ... شد و بسته شدنی کم پلکام سنگ؟کمکارم خوب بود نه... نگاه کردمشیبه ات

 
 

  :آرابال
 

 .بی متفاوت و عجی عامله حس هاهی.. و سردرگمجیگ,دینا ام,شکستهدل , بودمناراحت
 

 به اسم نارمال که بعد از اون اتفاق داخل حفره ها ی دخرتیکنجکاو درباره . بودمکنجکاو
 . کردی االن هم که خواب بود مدام اسمش رو تکرار می و حتیشده بود ورد زبون ترو

 
 رحم یب. به حالت اولش برگشته بودبیاق عج که بعد از همون اتفی تروی درباره کنجکاو
 !و خشن

 
 ! بدهوی و شدی خوب مهوی

 
 رو ی تروی واقعی کنم و صبور باشم تا چهره ی خواستم سعیم. شکسته بودیلی خدمل

 ... اونیبشناسم ول
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 اومدمن و پدرم بعد از ای من بود که مادرم بعد از به دنریمگه تقص! خدمتکارگفتی مبهم
 رد و رفت؟چند سال ومل ک

 
  من بود که باتنر شدم؟ری گفت؟مگه تقصی بهم زور منی من بود که مارتری تقصمگه

 
 ...!مگه...مگه...مگه

 
 نایا.صرب و حتمل,قتیگفنت حق. بود که برامون افتاده بودی تر دو تا اتفاقبی همه عجاز

 ...رن؟اصالی سر راهمون قرار بگدی بای چیبرا
 
 ：چشماشو باز کرد و نشست. اومدمرونی از فکر بی تکون خوردن تروبا
 
 چند وقته که خوامب؟-
 

 ： رو مجع کردملی شدم و وسابلند
 
 !می بردیحاال پاشو با.ستی نادیز-
 

از جاى خرگوش كه مطمئن شدم . تکون داد و بلند شد و جلوتر از من راه افتادسرشو
با انگشت اشاره  که ی و برگشت سمتم و درحالستادی ایناگهان ترو. تر حرکت کردمعیسر

 ： گفتدادیاش بهم اخطار م
 
 !یدی بارت باشه که به من دستور منیآخر-
 

 ! قصدی بود بهش دستور دادم هر چند بدهی که تازه فهمنی گرفته بود از اخندم
 

 . و حالت صورمت رو ثابت نگه داشتم و از کنارش رد شدمدمی خنندیول
 

 . کرد و دنبامل اومدیپوف
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 . متوقفمون کردی گوش خراشی که صدامی رفتی راه ممیاشت شد که دی میقیدقا

 
 نیپس ا. شدی مندهی دی خاصزی چچیه. گوشام گذاشتم و به اطراف نگاه کردمی رودستامو

 . کنهدای تا منبع صدا رو پدی چرخی کالفه میترو.. دادیانگار داشت مغزمو خراش م!صدا
 

 .رمی بگجهی سرگ بلند شد که باعث شدی گوش خراش ناگهان به قدریصدا
 

 گوشام سر خورد و یدستام از رو.دمی از درد کشیغیج. شدی می مغزم داشت متالشانگار
 تار دمید. انگار فلج شده بودمی کردم حرکت کنم ولی میسع.. افتادمنی زمی حال رویب

 و نی زمی کنارم افتاد روی که ترودمی که چشمام بسته بشن دنی قبل از ایشده بود ول
 ! شداهی سیچهمه ...بعد

 
 
 

 نجایا. سرم بودی بودم و دستم روستادهی ناشناس اییوسط جا. باز کردمیجی با گچشمامو
 از جنگل بود یهمون قسمت.. که دقت کردم منطقه برام آشنا اومدیکجاست؟کم

 شد و بدون یاون صحنه ها تو ذهنم برام تداع. ادوارد رو نابود کرده بودیترو...که...که
 . شدفرتم وجودم پر از ن خبوای که حتنیا

 
 به اطراف نگاه ی که اون هم با کنجکاودمی رو کنارم دی و ترودی به سمت چپ چرخسرم

 ： کردیم
 
 !می لند باشنتی تو راه سادی االن بام؟مای کنی کار می چنجایما ا-
 

 م؟ی بودنجایما چرا ا.حق با اون بود. آوردمی پس زدم و به منطقم روی رو کمحسم
 

 پام حک ی که جلودمی رو دی رو نگاه کردم و نوشته انیی پاعی سردی لرزیام کم پری زنیزم
 ：بلند خوندمش.شده بود
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 "دی نشونی و خشمگدیفقط خود را کنرتل کن"

 
 ؟یچ-یترو

 
 ! نوشتهنجایا-
 

 ： پام نگاه کرد و آروم گفتری زی نوشته به
 
 وفته؟ی بی دفعه قرار چه اتفاقنیا-
 
 . نگاهش کردمیدی ناامبا
 
 !اتفاق خوب-
 
 ی تروی اون صدایول.. اون اصال حرف نزده بودی نگاه کردم ولی شوک به دهان تروبا

 ： شدرهی شوک زده به جلوش خیترو..من مطمئنم..بود
 
 !نه-
 

دوباره . روبه روم بودیترو. کرد نگاه کردم و خشکم زدی نگاه می که تروی همون طرفبه
  چه خربه؟؟نجایا! کنارم بودیترو.به سمت چپ نگاه کردم

 
 ： کردی بلندی روبه روم خنده یترو

 
 !نی شما ازش متنفری هستم که هر دویمن کس-
 
 یعنی. بودی که تروم؟اونیما از اون متنفر بود. نگاه کردمی اصلی پرسش به تروبا
  افته؟ی داره می اتفاق؟چهیچ
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 سر یطانی شیه  و دوباره خنددی رو فهممی روبه روم کالفگیترو. موهامو چنگ زدمکالفه

 ：داد
 
 ی رونی ایعنیتو آرابال از من ! کاملههیاون ترو. هستمی رو از تروهی نه؟من دی فهمیمن-

 ن؟یدیحاال فهم.یاز من متنفر,تتی شخصنیتو از ا,تو از خودت,ی و تو تروی متنفریترو
 

 که روبه ی تروی رونی و اتی شخصنی متنفر بودم؟من از ایمن از ترو.. حبس شدنفسم
  بود؟ی چه شکلی ترونی اتی بود متنفر بودم؟مگه شخصستادهی اروم

 
 که یمگه نه؟ البته ترو, دارم آرابالیتی مگه من چه جور شخصی کنی فکر میحتما دار-

 !دونهیخودش م
 

 ：ستادی قدم جلو اومد و روبه روم اچند
 
 ! زدتیمن همومن که تا حد کشت م-
 
 ：فت رفت و خطاب به اون گی بار به طرف ترونیا

 
 . بعد از مرگ نارمال نابود کردمتویمن همومن که متام زندگ-
 

 ： کرد و ادامه دادی اگهی بلند دی عقب رفت و خنده عقب
 
 اون جنگ ترکش ی برا؟اگهی چه قدر دوستش داشتادتهی؟ی چه قدر عاشقش بودادتهی-
 ! اون زنده بودی کردیمن
 

 . که مرده بودیعشق ترو. بودنیپس داستان نارمال ا.دی لرزی از خشم میترو
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 هیتو ..ی برسفتی تا به وظی نارمال رو رها کردی ها و ناله هاهیگر,زجه ها,تو التماس ها-
 !یلی پست و ذلطانیش
 

 به صداش منتقل شد و هی در عرض صدم ثانی تروی مشت های تویروی دست ها و نلرزش
 ： زدادیفر

 
 ! من جمبور بودمیخفه شو لعنت-
 

 از درد یادی فریترو, کبود شدیبی چشمش به طرز عجری ناگهان زدی کش کهیادی از فربعد
 .وحشت کرده بودم.دیکش

 
 ： بار به سراغ من اومدنی زد و ایروزی از سر پی قهقهه ای بد تروتیشخص

 
 تو باعث مرگ ؟ی کنی و احساس گناه می چرا انقدر سردرگمی کنیفکر م,تو آرابال-

 که یپسر.. دادی متی دوستت داشت و بهت اهم از جونششرتی که بیپسر!یادوارد شد
 !ی به گشت و گذارت برس؟تویخودشو به دست سربازا سپرد که چ

 
 ,پاهام,دستهام.دی لرزی بدمن می همه

 
 که فقط ییترو. رحم بودی و بی وحشی که جلوم بود تروی شخصنیا...چشمم,چومن

 .ساسات متناقض که کنارم بود ساخته شد بود از احی رحم بود و اونی و بیوحش
 

 . بوددهی وجودم شعله کشی توخشم
 
 و باعث ی باتنر کوچولو که وارد شکم مادرت شدهیتو !ی مسبب مرگ مادرت بودیتو حت-

 تو به تی خاصیمادرت به خاطر پا گذاشنت وجود ب.رهی اومدنت مبای اون سر به دنیشد
 . مردای دننیا
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 و ذاشتی عقلم منی تومن بزمنش ولی خواست بدوم به سمتش و هر چه قدر که می مدمل
 ! صرب کنگفتیم
 

 ： روبه رو شد و پوزخند زدی دوباره با تروی بد تروتیشخص
 
 دوست داشته شدن رو اقتیل!ی نداشتاقتشویتو ل!  بودفیح. بودیادی تو زینارمال برا-

 هاش ی حمبت و فداکاراقتیل!ی نارمال رو نداشتی بوسه ها و آغوش هااقتیل!ینداشت
 و زدی که ازش فواره میخون.ی که نارمال رو به کشنت دادیاقتی لی موجود بهی تو.رو

 !ی کدوم نبودچی هقیتو ال, بوداز که هنوز به انتظار تو بییچشما
 
 
 

 نشون ی عکس العملچیه. بار چشماشو بست و فقط دستاشو مشت کردنی ایترو
 چه طور انقدر خونسرد بود؟!متعجب بودم.نداد

 
 ： رشته افکارم رو پاره کردیبد ترو تی حنس شخصیصدا

 
 ! برات دارمیلی خ؟هنوزی در مقابلم مقاومت کنی تونی می کنیفکر م-
 

 ：دی شد و خندرهی من خی چشم هابه
 
 ! نباشه که پدرت هم به خاطر تو مردنی ایادآوری به یازی کنم نیفکر م-
 

 ：آروم آروم به سمتم اومد. زدخی وجودم همه
 
راه نفس اون به .دی کشی شدگان بود اما زنده بود و نفس مدیتبع ری اگه اسیپدرت حت-

 داره اما ی رو زنده نگه می کرد با فدا کردن خودش آدم مهمیاون فکر م.خاطر تو قطع شد
 نابود ی برای مثل تو فرصتیفی کارش به آدم ترسو و کثنی دونست در اصل داره با ایمن

 !دهی مهیکردن بق
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 می لرزش چونه و پاهام قانیب, مشتامی انگشتام و تویالبه ال بار نتونستم خشم رو نیا

 که مشتم به سمت صورت دمی دی سر باز کرد و بعد خودم رو در حالیبیبه طرز عج.کنم
 و دی کشری سرم تادیهمزمان با فر. دمی از خشم کشیادیفر. رفتی می بد تروتیشخص

 یرو. کردمیحسش م.رد شد دستم خوی استخوان هاامبعد از برخورد مشتم با صورتش مت
 ی حنسش رو هنوز تو سرم میصدا.دمیچی پی افتادم از درد به خودم منیزم
 ری اسی تروی بازوهانی بنباری ایسرسختانه بلند شدم و به سمتش رفتم ول.دمیشن

 ：حمکم گرفتم و به عقب بردم.شدم
 
اون ! کنهی می حرف ها ما رو عصباننی داره با ا؟اونی کنی کار می چی داری فهمیم-
 ای چشم من رو ی کبودینی بیمن.میری می وگرنه ممی بشی عصباندیما نبا. رفتهادتی امویپ

  دست خودت رو؟؟یشکستگ
 

بلند تر . بازو هاش رها بشمنی کردم که از بی همچنان تالش می ولدمی شنی رو محرفاش
 ：گفت

 
 !ی کنی رو خراب می همه چیدار..ایآرابال به خودت ب-
 

 حلظه کی حلظه به خودم اجازه دادم تا فکر کنم و همون کی یفقط برا.شده بود هام تند نفس
مشت هام .ستادی رهام کرد و کنارم ایترو.نفس هام آروم شد..زی درک همه چی بود برایکاف

حرفاش تو مغزم پررنگ و کم رنگ .  کردم خودم رو آروم کنمیرو باز کردم و سع
 . کردم و باالخره رها شدم رو مروریترو ی منطقیبار ها حرفا.شدیم
 
 ： گفتماری اختیب

 
 ! بکنهمیذاری منیعنی. کنهی منی تو ما رو عصبانیحرفا-
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 ی کدوم از حرفهاش رو منچی هگهی من دی رو باز کرد و شروع کرد حرف زدن ولدهانش
 و چشمام دمی کشیغیج. و آزار دهندهدیشد. گوش خراش دوباره تکرار شدیصدا.دمیشن

 .رو باز کردم
 

 ی تروی بد و وحشتی کردن شخصدای بلند شدم و اطرافو به قصد پعیسر.زدمی نفس منفس
 ...یگشتم ول

 
 گوش خراشو ی بار صدانی اولی که برامی بودیما در همون قسمت..می اصال اوجنا نبودما

 ...یعنی نیا..می بوددهیشن
 
 ایاون خواب به اون دستم که تو . بودی واقعزشی همه چی همش توهم بود؟خواب؟ولیعنی

 .سامل بود.توهم شکسته بود نگاه کردم
 

به سمتش . افتاده بودنی زمی که رووفتهی بی باعث شد نگاهم به تروی ناله ایصدا
 .پس توهم بود! نبودی از کبودی خربیحت.چشماشو باز کرد.دمیدو

 
 ؟یچ-یترو

 
 ： تعجب نگاهش کردمبا
 
 ؟ی چیچ-
 

 ： گفتپرسشگرانه
 
  توهم بود؟یچ-
 

 ：نشستم کنارش
 
 .می شدی منی خشمگدیما نبا.. بودی واقعزشیهمه چ.. بودیبیخواب عج-
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 ： شدزی خمی زده نشوک

 
 ؟یدی هم اون خواب رو د؟تویچ-
 

  باشه؟تیممکن بود واقع. دمل روشن شدی تویدی امیکورسو
 
 ی داشت با حرفاش ما رو عصبی بدِ تو سعتی که شخصیدی هم خواب ده؟تویمنظورت چ-

 کنه؟
 
 ： زده گفتنجایه
 
 !دمی دنویمنم هم..اره-
 

 ： کرد و ناگهان اخم کردیمکث
 
 ؟یدی فهمزوی درباره نارمال همه چنمیبب-
 

 ：نیی انداختم پاسرمو
 
 .زوی همه چبایتقر-
 

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 
 ؟یدی فهمیکنی فراموش میدی و شنیدی دیهرچ-
 

 به عقب برداشتم و یقدم...ومدی خشک بدم می ترونیاز ا...خواستی مطنتی شکمی دمل
 :گفتم
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  چشم و گوشم با خودمهاریاخت-
 

 : کردم و مثل خودش اضافه کردمی کجدهن
 
 شاهزاده-
 

 : قدم جلو اومد من هم همزمان باهاش عقب رفتمهی رو مشت کرد دستاش
 
 ! کنمتی وگرنه جمبورم با زور حالیبه نفعته فراموشش کن-
 

 :اختم و گفتم باال اندیی رو تکون دادم ابروسرم
 
 ...ی تو هم احساس داشته باششهیباورم من!شهینه تازه داره جالب م-
 

 : هاش تند تر و هشداردهنده تر شدقدم
 
 !ی متومش کندمیبهت اخطار م-
 

 رو ی بازنیانگار اون هم ا...ومدی جاده صاف من عقب عقب اومن روبروم راه مهی یتو
 یاخطارش رو جد...رهی دستاش بگنیب من رو حمکم زی خهی با تونستیم!دوست داشت

 :نگرفتم
 
  نارمال؟اهانینار چ...ادروارد در برابر نار!می حساب شدیتازه ب...نه-
 
 اریاسمش رو ن-
 
 ... دلـیزی که به خاطرش اشک بریچرا تو که انقدر دوسش دار-
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 من  با شدت به شکمم برخورد کرد ویدست ترو... خبوام ادامه حرفم رو بزمننکهی از اقبل
 برام درست کرد و حاال یرو سمت درخت هل داد خواستم فرار کنم که با دستاش حصار

اب !دمیدی تو چشماش لذت می قبلتی از عصبانشرتیب...کردی نگاهم مروزیاون بود که پ
 : گفتمودهنم رو ناحمسوس قورت دادم 

 
 ؟ی لطفا دستت رو بردارشهیم-
 

 باال انداخت و با حالت ییابرو...نکنمش ی کردم با ارامش حرف بزمن که بدتر جریسع
 :متفکر گفت

 
 بذار فکر کنم...خــــــــب-
 

 : ادامه دادیجد
 
  شهینه من-
 
 ؟ی من رو نگه داریخوای میتا ک-
 
 ی فراموش کنیدی از نارمال شنی که هرچی که قول بدیتا وقت-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
  حساب نکنی عوضهیرو قول -
 

 : چشمام به موهام زل زده بودی بار به جانی دستاش گرفت ای تو از موهام رویقسمت
 
 !میشی حساب میپس ب! حساب کردی عوضهیخب پدرت هم رو قول -
 
 دمی بهت منی بار قولنی ایول-
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 واریباز هم د...دی حمکم کشکردی داشت نوازش مشی پهی تا چند ثانبای که تقرییموها

 : مملو از خشم گفتیروم ول اییو با صدا... برگشته بودرشینفوذناپذ
 
 !ی نگرفتی که اخطارم رو جدی بهت اوانس دادم،اشتباه کردیادی زنجایتا ا-
 

 : کردم و گفتمی حرص درارخنده
 
 !رمشی بگی که جدی نبودیحتما جد-
 

 نگاهش خشم نگاهش کم یانگار از سرد...انگار... نگاهم کردمی کرد مستقزی رو رچشماش
  باشه؟ی قبلیهمون ترو تونستی میعنی...شده بود

 
 میاالن جد-
 

 : رو به شدت تکون دادم و گفتمسرم
 
 یستی نینه تو جد-
 
 یکنی فراموش میدی و شنیدی دی تو هرچم،یچرا جد-
 
 : گفتمی ختسبا
 
 کنمیمن-
 

 : کردم و گفتمتقال
 
 ومل کن-
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 : دستاش حمکم تر شد و دوطرف بدمن رو کامال تو دستش گرفتحصار
 
 !کنمی که خنوام نرسم ولت منیزی به چیتا وقت-
 

 به اطرافم نگاه کردم انگار یچارگی با بخورهی جا به دردم منچی باتنر بودمن که هنی به العنت
 : چون گفتدیهدفم رو فهم

 
 ی جناتت بده،به نفعته قبول کنتونهی منیزی بار چنیا-
 
لبخند ...ت؟ درخرهی درخت رو فشار دادم احساس کردم دستام چرب شد، شی دستام روبا

 : زدم و گفتمیمرموز
 
 کنمی فکر منینجوریا-
 

 رو به می ارهی شی منظورم رو بفهمه دستانکهی صورتش تکون دادم قبل از ای رو جلودستام
 شد من هم از فرصت استفاده کردم و از جی حلظه دستاش شل شد و گهی دمیصورتش مال

 :دستش فرار کردم و با خنده گفتم
 
 ی بار شکست خوردنیا-
 

 : گفتمی کردم و با مسخرگیمیتعظ
 
 جنابیعال-
 

 :دی کرد و غرزی رو با حرص متصورتش
 
 !دمینشونت م-
 

 !خواستمی که من می ترونهی ادمی ذوق کشی از رویغی جدی دوسمتم
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 ! بود تا خشنمی مالشرتی حرکتش بدی شونه ام کشی رو،رودستش

 
 انگار اصال یجدا بشم ول و چسبوند به خودش خواستم ازش دی رو حمکم عقب کشمن

 :با حرص گفتم!شدیمن
 
 ؟ی ومل کنشهیم-
 

 دهی برم انگار واقعا بهش چسبتونستمی من منی کمرم برداشت ولی دستاش رو از رودوتا
 :با وحشت گفتم!بودم

 
  شده؟ی چگهی دفعه دنیا-
 
 که ی محله داشت با هر تکونی و امادگکردی توجه به حرفم فقط اطراف رو نگاه میب
 ی روقای درخت افتاد و دقی از رویبرگ سبز...کردمی من هم باهاش حرکت مخوردیم

 : خوندمرلبیدستام فرود اومد ز
 
 " شودی قرباندی بایکی"

 
 : گفتی عصبیترو

 
 ! حرف بزن؟بلندتریچ-
 

 خبواد برگ رو از دستم بکشه متام رنگ ی ترونکهی برگ رو خوندم قبل از ای منت رودوباره
 !دی باز شد و هردوتامون رو بلعرپامونی زنیزم! شددهیرفت و پالس نیسبز برگ از ب

 
 دمی کشغی بلند جی جانور روبروم با صدادنی با دمی قفس بودهی رو باز کردم داخل چشمام

 :دی شد و پرساری هوشی من تروغیبا ج
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 ؟یزنی مغی چرا جهیچ-
 

س در بسته با ما  قفهی ی نژاد ها تونی تری از وحشیکی! حرف بزمنتونستمی منانگار
 قاتل خوندمی می و افسانه ای داستانی بودم کتاب هانی مارتی تو خونه ی وقتشهیهم!بود
 یزای چیلی و خیبرب آب,نیاطی شدنی از اون افسانه ها بود که بعد از دی هم جزودیسف

 . آوردممانی ها ااستان اون دی همه قتی به حقگهید
 

 اون هم شوکه شد دی قاتل سفدنید با د پشت سرش اشاره کردم سرش رو برگردونبه
 : گفترلبیز
 
  منقرض شدنکردمیفکر م-
 
 : ترس گفتمبا
 
 م؟ی کنکاری چدیحاال با-
 
 ... کهشهی باعث می حرکتنی کوچک تریچیه-
 

 باعث شد حرفش قطع نی و ادی به سمتمون چرخدی خبواد ادامه بده قاتل سفنکهی از اقبل
 :بشه خفه گفت

 
 یکنی بزن نه فرار کن بدترش مغی کرد نه جیهرکار-
 

 شد نفسم رو حبس کردم و چشمام رو بستم پوزه کیبهم نزد! نتونستم سر تکون بدمیحت
 دندون دنی حلظه چشمام رو باز کردم با دهی اشتباه کردم و دی بدمن مالیاش رو به همه جا

 ید ول با حرص بهم نگاه کری به عقب رفتم تروی بزرگش نتونستم حتمل کنم و قدمیها
 ینی من افتاد هم از ترس هم از سنگی برداشت و رویزی خدی نداشت قاتل سفی ادهی فاگهید

 اومد اماده نیی زد سرش که پامهی افتادم روم خنی زمیوزنش نتونستم حتمل کنم و رو
 دمی رو شنی تروی حلظه صداهی! بهرتهنمی بشم چشمام رو بستم نبکهی تکهیشدم که قرار ت
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 و دیدوی و مکردی سر و صدا مدام می وزنش از روم برداشته شد تروینیو همزمان سنگ
پوست ... بوددهی هزار دور چرخی باالی مرتهی قفس هی تو کردی هم با دنبالش مدیقاتل سف
 کامال نسلش نابود شده ی در گذشته بود ولنی سرزم۳ ضد اتش و اب بود حمافظ دیقاتل سف

 ! متعجبم کرده بودنیبود و هم
 

 دستش ی بزمن ولی حرفکرد؟خواستمی مکاری داشت چنیا! نشستنی زمیه رو حلظهمون
 ی خواستم سمتش برم ولدی سرش پری رودی سکوت باال اورد همزمان قاتل سفیرو به معن

 : حرفاش سرجام خشک شدمدنیبا شن
 
 اما ی کامل نباشدی شای باتنرهیتو ! ندارهدهی فادنی قفس دونیتو ا! بشهی قرباندی بایکی-
 به یازی نرمی من رو بفرسته که مبخواستیپدر من م!یگفتیفکر کنم درست م...یشیم

  رو کامل کنتیمامور!ستیبرگشنت ن
 

پاهام رو ....رهی مبینجوری اجازه بدم اتونستمی بود منیوونگی نکردم دی حرفاش توجهبه
 نی کردم و پاهام به زمی خبوام سمتش برم احساس سوختگنکهی قبل از ایحرکت دادم ول

 کرده بود ی پرت کرده بود و پاهام رو زندانشی با دست ازادش به سمتم اتیبند شد ترو
 ی کرد دندون هاکی نزدی کرد و سرش رو به گردن تروی غرشدیهمون حلظه قاتل سف

 سیاشکام صورمت رو خ.... کردی شد و زهر کشنده اش رو وارد گردن تروانی منازشیت
 : زدمادیکرده بود فر

 
 یاز کن تروپاهام رو ب-
 

 دیلرزی متام بدمن مختی ررونی و خون از دهنش بدی لرزی شده بود بدن تروری دگهی داما
 نه....نه....نه
 

 ی و کارمردی چشمام داشت من؟جلویعذاب بدتر از ا... بازش کامال بسته شدمهی نیچشما
 دیقاتل سف... حمکم تر شدشی حصار اتی کردم تکون خبورم ولیسع... بکنمتونستمیمن

 شده سپس یابتدا زهر وارد بدن قربان"دونستمیسرش رو خم کرد مراحلش رو کامال م
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 نمی نبنی از اشرتیچشمام رو بستم تا ب"ماندی میق و گوشت بازدیری فرو میپوست قربان
 ... افتادمنی زمی بهم دست داد و رویاحساس کرخت

 
 : زدمادی بلند فریبا صدا! خواب باشههی مثل قبال خواستمیفقط م! مهم نبود کجا بودمبرام

 
 ؟یتــــــــرو-
 

 زانو زدم نی زمی رو بگم روینتونستم اون کلمه لعنت...یترو...ی ترویعنی دمی نشنیجواب
 بودم کمرنگ شده بود دهی که کشیی کردم با دستام هق هقم رو خفه کنم عذاب هایو سع

 ! اون حقش نبودرفتی منرونی از فکرم بی ترویکمک ها
 
 ن؟ی کنیمونیده احساس پش حاال شتا
 
  اش کنه؟کهی تکهی که متام قلبتونو بسوزونه و تدی حس شدهی

 
 ! موقع اون حس متام وجودمو گرفته بوداون

 
 . مثل خوره به جومن افتاده بودیمونی کردم و پشی هق هق میعی طرز فجبه
 

 یرا بی اتفاقنی دونستم قراره همچی گشت و من می خواست زمان به عقب برمی مدمل
 .. باهاش جر و حبث نکنمگهی تا دوفتهی بیترو

 
 !نمی رو نبنمی که ممکنه ببیزی دادم تا اون چی چشمامو به هم فشار مهنوز

 
 .ادی امحق بعدش به سراغ من بدی نداشت که اون قاتل سفیتی اهمبرام

 
 . تو ذهنم جمسم شدی اومدن خون از دهان ترورونی بار حلظه بهزاران

 
 به خاطر من؟؟.به خاطر من.. خاطر من فدا کرد خودش رو بهاون
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بغضم راه ..وفتهی بنیی تونست از جاش پایانگار هر حلظه م. شدنی کردم قلبم سنگحس

 . تو گلوم جا خوش کردری سد نفوذناپذهیگلومو بست و مثل 
 

ظلم ها همه با هم به سمت گلوم هجوم آوردن و ,غم ها, دردهانی ایهمه , فشار هانی ای همه
 .بد و حمکم.دی که ترکدنیان به بغض کوبچن

 
 کم بشه اما فقط خراش ینی از اون سنگدی تا شادمی کشی مغیاز اعماق قلبم ج. رها شدغمیج
 . نداشتانی نداشت همون طور که دردم پاانی پاغیج. شدنی مادی گلوم زیها
 
مامو باز  و چشنمی رو نبیسرمو برگردوندم تا ترو. قطع شدغمی دهامن جی رویسی حس خبا

ناخودآگاه ... گلومیخون بود از خراش ها.دمی لبم دست کشی رویسیبه خ.کردم
 ی ادهی فاچی همه غم هنی گلوم شده بود اما در رفع ایزی باعث خون رغمیج. زدمیپوزخند
 !چیه..نداشت

 
 .ختی صورمت ری بستم و چند دونه اشک درشت روچشمامو

 
 یعصبان,صرب و حتمل,صداقت.. خودش روفدا کرد...به خاطر من... به خاطر منیترو

 .وفتهی داره میچه خربه؟چه اتفاق...یفداکار,نشدن
 

 ..برام مهم نبود. به سراغ من اومده بوددیقاتل سف.برام مهم نبود.. شومن نشستی رویدست
 

 وونی حهی یاون دست برا...حس اون دست. مچ دستمی از شومن حرکت کرد تا رودست
 ...ینبود برا

 
 ...ه شدت چرخوندم و رو بسرم

 
 ...و
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 .دی ترکهی بار بغضم با گرنیا
 

 !ی خراشی حتای بی آسچی هیب,سامل بود. کردیبا لبخند نگاهم م. گرفت و فشرددستمو
 
 دستاشو تو دستم گرفتم و با دقت هی واقعنکهی مطمئن شدن ای و برادمی خندهی گرونیم

 زد و منو به خودش یونلبخند کج و مهرب... صورتش چشم دوختمیبه تک تک اجزا
 !هیرعادی اتفاقات غنیبرام مهم نبود متام ا. کرد کرتینزد

 
 ! بودنی در آغوش ترویدر امان بودن ما و حت,ی بودن تروزنده

 
 .ازش جدا شدم و لبخند زدم. از فشار دستاش کم شد و بعد شل شد و رهام کردی احلظه

 
 ! هم نداشتیتی دونستم و اهمی من رولشی داشت که دلیفیاخم ضع. لبخندم رو ندادجواب

 
 ...دی سف؟قاتلیچه طور زنده ا-
 
 که خون از گوشش ی در حالدمی دنی زمی اون قاتل رو روی حرفام تو دهامن موند وقتهیبق

 .زدی مرونیب
 

 ：دی دستمو گرفت و کشیترو
 
 ! دومنی باعث مرگش شد و من زنده ام چون خودم هم منغتیج-
 
 ： گفتی و با کالفگستادیا

 
 ... خارج بنجایحاال چه طور از ا-
 

 . سرمون شکافتی باالنی حلظه در قفس باز شد و زمهمون
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 ..ایپشت سرم ب-یترو
 

 فرو رفته نی که داخل زممیدی رسیی و به هموجنامی خارج شدنی قفس و بعد از داخل زماز
.  خوب بودنی زنده بود و ایترو.دمی و هوا رو با متام وجود بلعدمی کشیقینفس عم.میبود

 ! خوبیلیخ
 

 لبخندم یزی آوردن چادی لبم نشست اما با به ی روی که اون منرده لبخندقتی حقنی ااز
 . پرتاب کرده بودشی سمت پاهام آتیترو. بودفمیخرگوش تو ک..خرگوش.خشک شد

 
 . آوردمرونی سرعت خرگوش رو ببه
 

نکنه .زمخش باز شده بود. ن ها گذاشتمشی نشستم و آروم رونی زمیرو
 ..نه..ره؟نهیمب
 
 ؟یترو-
 

 ： بود به من جلب شدفشی که در حال گشنت کی تروتوجه
 
  شده؟یچ-
 

 ： خرگوش اشاره کردمبه
 
  کار کنم؟یچ,زمخش دوباره باز شده-
 

 . آواز افتادمادی ناگهان
 
 نه؟, شهیاگه خبومن درست م-
 

 ： اومد و روبه روم زانو زدجلو
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 ادی تونه زی منیاز طرف. کم شدهتیانرژ!شهی منیدیجنا کش که تو اوی ممتدغیبا اون ج.نه-

 !یستی باتنر کامل نهی چون هنوز یاز آوازت استفاده کن
 
 ： سرم گذاشتمی دستامو رودی امنا
 
 م؟ی کار کنیپس چ-
 

 ： گشت تا به ادامه کارش برسه گفتی که برمی شد و درحالبلند
 
 !اب بده سرد خملوط شه فکر کنم جوشی آتهیاگه آوازت با -
 
 ربط داشته ی معمولشی به همون آتدی که هست بایزی چه؟هری سرد چشی سرد؟آتشیآت

 ...باشه
 

 .دی به ذهنم رسیفکر
 

 !! دارهشی آتیترو..اره...دیشا...دیشا
 
 ؟یترو-
 

 ی کردم پی که می به فکردی پر از خواهشم رو دی چشم هایوقت. و نگاهم کردبرگشت
 ： کردیظیاخم غل.برد

 
 !دارهامکان ن-
 

 کردنش وجود ی راضی برای حمکم نبود که حس کنم راهی اون قدری تروی مجله
 . کنمشی تومن راضی مطمئن بودم که مبای کردم و تقری می سعدیبا.نداره
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 . ندارهی درست کردن برات کارشیتو که آت.. کنمی خواهش میترو-
 

 ： که نگاهم کنه گفتنی ابدون
 
 !داره فرق ی معمولشی سرد با آتشیآت-
 
 ؟یچه فرق-
 

 ： دادهی تکی نشست و به درختنی زمیرو
 
 درست کردن ی اما برامیدی کار اجنام مهی فقط می درست کنشی آتمی خوای می ما وقتنیبب-
 شی تا اون آتمی صرف کنیادی زی انرژدی از اجنام دادن همون مرحله اول باری سرد غشیآت

 !میرو سرد کن
 

 ی رفت و از طرفی ازش میادی زیانرژ.ام اون کارو بکنه بود که ازش خبوی انصافی بخوب
 خرگوش نی تونستم بذارم ای کردم منی می هر کاریول. مرده بودیقی دقابایاون تقر

 . تونستمی منی ولیلی دونستم به چه دلیمن.رهیمب
 
 ：دی به ذهنم رسیفکر. شدمی وارد مگهی راه دهی از دیبا
 
 .ت داره دونستم که انقدر زمحی من مندیببخش-
 

 .البته همش تظاهر نبود.  رو ناراحت و بغض دار نشون دادم خودم
 

 ： پشت کردمی رو برداشتم و به تروخرگوش
 
 !رهیمیم...ی حتما مینجوریا..دفن کنم... خرگوش رو دنیکه ا... کرمیمن م-
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 نشون بده و هر حلظه یهر حلظه منتظر بودم که عکس العمل. آروم آروم ازش دور شدمو
 . شدمی مدتریناام

 
 ... امادمی شنی کالفه اش رو می نفس هایصدا

 
 . تر کردمعی شدم و قدمام رو سردیناام

 
 . بارهنی بار و آخرنی اولنی ای ولدمیباشه اجنامش م.صرب کن ارابال-
 

 کردم و آروم برگشتم و رفتم سمتش و جلوش شی خمفعی زده شده بودم اما سرذوق
 ：نشستم

 
 م؟یامش بد اجندی بایچه جور,خب-
 
 . بود که همش نقشه استدهیحتما فهم. نگاهم کردی اانهی لبخند موذبا
 

 ： خرگوش زانو زد و دستاشو باال سر خرگوش گرفت و گفتی شد و جلوبلند
 
 . شروع کن به خوندن در جهت خرگوشیدی رو دشی که آتنیبعد از ا-
 

 . روشن شدیشیآت. تکون دادم چشماشو بست و اخم کردسرمو
 

عذاب وجدان گرفته . نشستشیشونی پی تر شد و عرق روظی غلی ترویها اخم
 شی که از آتی شد و حرارتی رنگ دادن و کم کم آبریی ناگهان شروع کرد به تغشیآت.بودم

 . رفتنی شد از بیساتع م
 

 . خبومنی حلظه فکر کردم چکی. باز شد و بهم اشاره کرد تا خبومنی ترویچشما
 
 ： رو خوندمدی که به ذهنم رسی و هر چدمیرس تی شدن اخم ترودی شدبا
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We, we don't have to worry bout nothing 

 
 می نگران باشیزی در مورد چمیستی جمبور نما،ما

 
 
 

Cause we got the fire, and we're burning one hell of a something 
 

 می سوزونی ممی رو خبوایزی ما مثله جهنم اگه چم،وی دارشوی ما آتچون
 
 
 

They, they gonna see us from outer space, outer space 
 

  فضاد،ازیاونها مارو از فضا خواهند د,اونها
 
 
 

Light it up, like we're the stars of the human race, human race 
 

 )می درخشی آدم ها مگری دنیب( ومی بشر هستی ما ستاره هانکهی کن،مثله اروشنش
 
 
 

 رو هم متعجب کرده بود و ی ترونی داشت و اشی به آتیبیه آهنگ ربط عج بود کبیعج
 .کردیاون با لبخند نگاهم م

 
 
 

When the lights turned down, they don't know what they heard 
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 دنی شنی دونن چی ها و چراغ ها خاموش شدن،اونها منی روشنیوقت

 
 
 

Strike the match, play it loud, giving love to the world 
 

  به جهاندنی و سر و صدا کارتو بکن، عشق ورزار،پری ها رو بتیکرب
 
 
 

We'll be raising our hands, shining up to the sky 
 

  درخشنی که به سمت آسمون می کرد،در حالمی بلند خواهدستامونو
 
 
 

بهش باد زده باشه  سرد انگار که شی خوندم آتی سرد مشی آتی که جلوی حلظه در حالهمون
 .شروع به حرکت به سمت خرگوش کرد

 
 
 

Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire 
 

  مال ماستشی آره آتشیش،آتیم،آتی دارشوی ما آتچون
 
 
 

And we gonna let it burn burn burn burn 
 
  بسوزه، بسوزه، بسوزهمیذاری ما مو
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We gonna let it burn burn burn burn 
 
  بسوزه، بسوزه، بسوزهمیذاریم
 
 
 

Gonna let it burn burn burn burn 
 
  بسوزه، بسوزه، بسوزهمیذاریم
 
 
 

We gonna let it burn burn burn burn 
 
  بسوزه، بسوزه، بسوزهمیذاری ما مو
 
 
 

We don't wanna leave, no, we just wanna be right now 
 
 می باشمی خوای حال حاضر فقط مم،نه،دری برمی خوایمن
 
 
 
 سرد با آوازه من خملوط شده بود و داخل زخم خرگوش رفته بود و خرگوش حاال شیآت

 ! خودش رو تکون بدهی تونست کمی و مدیرسیسامل به نظر م
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خرگوش .  انداختنی زمی انگار رها شده بود دستاشو از هم باز کرد و خودشو رویترو
 ی روی نداشت برداشتم و نوازش کردم و بعد به آرومی زخم و جراحتچی هرو که حاال

 . گذاشتمشفمیک
 

 ：ختمی چشمام ری توموی نشستم و متام قدردانی سر تروباال
 
 !ادی زیلیخ,یازت ممنومن ترو-
 

 ： زدی لبخندمچهی کرد و ننگاهم
 
 !ی کنی جربانش می روزهی ی نبود ولیکار آسون-
 

 حلظه هم کی ی برای کردم حتی و چشمامو بستم و سعنی زمی رو کنارش انداختمخودمو
 .که شده آرامش رو حس کنم

 
 ی خرگوش؟چطور تا حاال اسمنمیصرب کن بب... بودم حال خرگوش خوب بشهدواریام

 براش ی سرم گذاشتم و فکر کردم چه اسمریبراش انتخاب نکرده بودم؟دستم رو ز
 هی اسم یلوریم!یلوریم!خودشه... کهیکیاسم  اسم خاص هی...ال؟نهیتا؟میاسی...بذارم

 گنی ها میلی املاس خنیا.. بودهماهنگ دشی معدن کامال با پوست سفی تودیاملاس سف
 کتاخبونه رو یمی قدی تو کتابایهمونطور که افسانه ها! من باورش دارمیافسانه اس ول

 ...باور داشتم
 

 : زد و گفتیپوزخند نگاهش کردم ی سوالی ترودنی به شومن خورد با دیدست
 
 رهیمیخرگوشت داره م-
 
 : گفتمجیگ
 
 ؟یچ-



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٢�٩

 
 که تو خودش مجع شده و دست و پاهاش یلوری مدنی قسمت کرد با دهی به ی ااشاره

 رو تو دستم گرفتم و با هول کشی کوچی از جام بلند شدم و سمتش رفتم پنجه هالرزهیم
 :گفتم

 
  چش شده؟یترو-
 
 ...دهی هم میادی زی انرژربهی میادی زی سرد همونطور که انرژشیخب ات-
 
 : رو حمکم تو بغلم گرفتم و با حرص گفتمیلوریم
 
 !فهممی که منظورت رو منیدونی؟می درست حرف بزنشهیم-
 
 تند تند ادی زی خرگوش چند برابر شده و قلبش به خاطر انرژنیاالن سوخت و ساز ا-
 زنهیم
 

 :گفتم و سرد بود با بغض خی تکونش دادم بدنش تکون
 
  کنم؟کارشیچ-
 
 : گفتی تفاوتی ببا
 
 خب به یول! هم هستسکی رهی رفته بود بگم ادمی ی ولهیگفته بودم که کار سخت-

 ...ی بکنیتونی منی کاردیرزیامتحانش م
 

 باز و در اخر مهی کم کم نیلوری می اش رو بفهمم چشماانهی لبخند موذی تونستم معنحاال
 :دم زادی بلند فریبسته شد با صدا

 
 یتـرو -
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 نداختی گلوم چنگ می داشت تویکیانگار ... و احساس درد کنموفتمی شد به سرفه بباعث

 :دمی رو شنی کالفه ترویصدا
 
 یتونی هم منی االن حرف معمولی رسوندبی و به گلوت اسی زدغی هم جیهم اواز خوند-

 !یبزن
 

 یش کردم خنده کوتاه با وحشت نگاهومدی نرونی صدا از گلوم بیول"چرا" بگم خواستم
 :کرد و گفت

 
 ی تا تار هاکشهی طول مادتی فرنیبا ا!البته به نفع من هم هست حوصله غرغر نداشتم-

 ! خبورهوندی دوباره پتیصوت
 

 : رو مشت کردم و با حرص نگاهش کردم ادامه داددستام
 
 ... خبیول! نگام نکنینجوریا-
 

 : و گفتدی رو از دستم کشیلوری بکنم می کارنکهی رو جلو اورد قبل از ادستش
 
 به زمان زی بشه همه چیممکن دوباره عاد... کمیلی خی ولزنهی هنوز قلبش میشانس اورد-

 ...میوفتیبهرت راه ب!  دارهیبستگ
 

 تکون دادم با ی به گلوم اشاره کردم و سردی زبومن نچرخی دوباره حرف بزمن ولخواستم
 : گفتدیترد

 
 ؟یشی خوب می که کنیمنظورت ا-
 

 : هم سر تکون دادم متفکر گفتباز
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  بهرترتری دیالبته هرچ!یشی که خوب منی مهم ای ولقای دقدومنیخب من-
 

 ! هم بزمنتونستمی نزدم البته منی بهش رفتم و حرفی غره اچشم
 
 بگم یزی چهی کنم ی سعخواستمیهمش م! تو بغلم بود حرف نزدن وحشتناک بودیلوریم

 ی رو تو بغلم جا به جا کردم همون حلظه ترویلوری و مدمی کشیاه!ومدی صدام درمنیول
 :متعجب گفت

 
 !اوجنا-
 

 نگاه کردم ی روبروم دهنم باز موند و به ترودنی برداشتم و با دیلوری می رو از روچشمم
 مکان نی بعد از اشهی همدونستمیم... ندونسنت باال انداختی به معنی هم شونه ایترو

 ...تر تو راه بی عجی اتفاق هابی عجیها
 

 راه رفنت دراوردم و به ی توجهش بهم جلب شد با دستم ادای ضربه زدم وقتی بازو تروبه
 دستم با پاهام راه رفتم و به جلو ی دفعه به جانیا...گنگ نگاهم کرد...جلو اشاره کردم

 :اشاره کردم گفت
 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 : گفتیشخندی بار با ننیا...ومن کردم بهش بفهمی رو کالفه تکون دادم و دوباره سعدستام
 
 !فهممیشرمنده زبون الهلا رو من-
 

 : باال انداخت و گفتی کردم و با حرص بهش زل زدم شونه ای قروچه ادندون
 
 !گهی دفهممی خب منهیچ-
 

 : به جلو برداشت و ادامه دادیقدم
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 ...!می بردی بایبه،ولی عجنجای ازی همه چنکهیبا ا...وفتیراه ب-
 

 ای اوجنا میری ازش بپرسم مخواستمی که داشتم رو خودش با حرف االنش داد میل سواجواب
 !نه
 
روبرومون ... کردم و راه افتادمی و ترویلوری به مینگاه... بدنش گرم تر شده بودیلوریم
 و می جنگل سرسبز و بزرگ بودهی ی توقای ما دقی ولی اب و علفچیبدون ه... بودری کوهی

 ری وارد کوگهی قدم دهیبا ... ترسونده بودی زده و تا حدرتی بود که ما رو حنیهم
 اب دهنم وفتمی با سر بهم اشاره کرد راه بی سرم نگاه کردم تروت به پشدی با تردمیشدیم

 بلرزه اسمون نی گذاشتم منتظر بودم زمریرو قورت دادم چشمام رو بستم و پام رو تو کو
به جز ! بودی عادزی همه چفتادی نیاق اتفچی هیول!میری هردومون مبی حتایغرش کنه 

 !ومدی خشک جور در منری کونیجنگل سبز پشت سرمون که اصال با ا
 

 پشت سرم دنی با دی بهش انداختم ولی بار نگاهنی اخری برامی از جنگل دور شدبایتقر
 پشتم شوکه دنی نبودمن رو حس کرد سمتم برگشت اون هم با دیخشک شدم ترو

 ی چه خرب بود؟سوالنجایا! سوزاندی و خورشی شنیفقط تپه ها! از جنگل نبودیخرب!شد
 : نگاه کردم با شک گفتیبه ترو

 
  باشیاماده هر اتفاق!بهی عجنجایا-
 

 ی و به حالت عادشدی کم کم گرم و گرم تر میلوریبدن م... تر شدمکی نزدی تروبه
 تونستمی م کاشی ادمی به پوستش کشی شد با ذوق دستی قلبش عادیتپش ها...گشتیبرم

 گفته دوباره ی هموجنور که ترودوارمیام...شدی می عالزیحرف بزمن اون وقت همه چ
 !خوب بشم

 
*** 
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 خرگوش تو بغلم راه هی کوله رو پشتم و هی با میرفتی وقفه راه می چقدر بود که بدومنیمن
 نی من متوم شده بود ایامبون به خاطر سهل انگار...رفنت واقعا سخت و طاقت فرسا بود

تشنه ام ...میشدی تلف می از تشنگمیداشت! حقم بودیی جوراهی داد زد یبار هرچقدر ترو
 و ما از ختی رفت درش رو ببندم همش رادمی ی دادم ولیلوری اب خوردم و به مکمیبود 

 ناخوداگاه دستم رو سمت گوشم دی که کشی بلندی هاادی فرادی با میدستش داد
 کلمه هم نتونستم حرف هی ادیدر جواب اون همه داد و فر بود که نی ازی چنیبدتر...بردم
 نشستم نی زمی کالفه روخوردی دستم مدام تکون تکون می تویلوریم!ی درد بدیلیخ!بزمن
 شکمش کامال جوش خورده بود پاهاش تکون ری گذاشتم زخم زنی زمی رو،رویلوریو م

 جلوم رو ی ولش کنم دست خبوامنکهیقبل از ا... برهخواستی زدم پس میتکون خورد لبخند
 با تعجب نگاهش کردم و با سر کردی اخم وحشتناک نگاهم مهی که با ی ترودنیگرفت با د

 :دی حرص غره؟بای چدمیپرس
 
 !یری غذامون رو هم بگذارمی منیامبون رو که گرفت-
 

 دمی زل زده با پرخاش دستم رو عقب کشیلوری که به مدنشی بود؟با دی از غذا چمنظورش
 تی قدم جلو اومد عقب رفتم با عصبانهی رو تو بغلم گرفتم و با اخم نگاهش کردم یرلویو م

 :گفت
 
 ه؟یاالن منظورت چ-
 

 ... فقط سرم رو تکون دادمبازم
 
 ؟ی چیعنی-
 
 ... نگاه کردمی رو حمکم فشردم و با اخم به ترویلوریم
 
 تابهی مقای؟دقینیبی رو مدیخورش! جومنون مهمرتهی ولی دوسش داریلی خدومنی منیبب-

 یپس لطفا درک کن و اون خرگوش ب..میشی هالک می و تشنگی از گشنگمیدار!رو فرق سرم
 !مصرف رو بده به من
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 دستش که یرو! نتونستگهی اواخر دی با ارامش حرف بزنه ولکردی می مجلش سعلیاوا
فقط  نزد و ی حرفگهی بار دنی رو فشردم ایلوری و حمکم مدمی بود کوبیلوری بدن میرو

 دی رو حمکم کشیلوریم... کنمینی بشی برداشت نتونستم حرکتش رو پزیبه سمتم خ
 : کجا اومد گفتماز دونستمی که منیی و با صدادمیسمتش پر

 
 !ی رو بکشیلوری مذارمیمن-
 

 !دمی دستاش قاپی رو از تویلوری از حرف زدمن شوکه شد از تعجبش استفاده کردم و مانگار
 
 ... خرگوش ترد و خوشمزه وهیفکر کن !ی که گشنه ادومنیم نکن یجلباز!ارابال-
 

 ی ولزدیمعده ام چنگ م!کردی مکمی داشت حتریلعنت! نشنومگهی گوشم گرفتم تا دی رودستم
 با متام ی حرکت ناگهانهیدر ... ما بشهی گشنگی قربانچارهی بنی ادادیوجدامن اجازه من

 ...کردمی منی توجهی ولدمینشی کردم ارابال گفتنش رو مدنیوجودم شروع به دو
 

 : نفس نفس زنان گفتمستادمی حرکت ااز
 
 !شیدم بکش...یمن...زه...اجا-
 

 : و گفتستادی روبروم ایترو
 
 می باشنجای ادی بای تا کستیمعلوم ن! خرگوش سختش نکن اربالهیاون فقط -
 
 !ی چون خودخواهی بفهمیتونیتو من-
 
 : و شمرده شمرده ادامه دادمدی تاکبا
 
 شیبکش...اونو...ذارمیمن... من.... یول-
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 حلظه دو طرفم رو شن گرفت و دورم رو پوشوند اب دهنم رو قورت دادم دستام از دور هی
 بزمن ازم دور ی حرفنکهی پرت شد قبل از انیی از دستام به پایلوری شل شد میلوریم

 شن فقط دورم  بود کهنی نه صداش رو بشنوم جالب انمی رو ببی تروتونستمینه م...شد
 رو گرفته دمی دی فقط جلوشدی مکی نه بهم نزددادی مون و اصال نه من رو تکدیچرخیم

 ! گلوم افتادمادیکه "یترو"بود دوباره خواستم داد بزمن 
 

 پس تا وفتهی منی دوباره تکرار بشه فعال که اتفاقخواستمی بود و منی نزدن احساس بدحرف
 داخل ذهنم مدام ی موذیحس!ستی نادی به داد و فریازی نکنهی مندمی تهدی که خطریوقت

 مانی حس انی همون حلظه به درست بودن اوفتهی میی اتفاقاهی نجای اکردیتکرار م
 ی بلندغی نتوستم حتمل کنم و جدیک شد و من رو داخلش بلعیگردباد خاک بهم نزد!اوردم

بستم تا شن بهش چشمام رو ! نصفه موندغمی با فرو رفنت خاک داخل دهنم جی ولدمیکش
 ی گرفتم ولجهی سرگادی باز کنم کم کم از چرخش زتونستمیبرخود نکنه دهنم رو هم من

 چشمام رو بستم با باز هیان درک اتفاقات چند ثی فرود اومدم برانی زمیهمون حلظه رو
 لند؟سرم رو چرخوندم تو همون جنگل نتیمرز سا! کردنش دهنم از تعجب باز موند

 ی برایفقط نگاهش کردم و تالش... کنارم بود و چشماش بسته شده بودیترو...می بودیقبل
 که هفته ها منتظرش یی لند جانتی ساهی قدمهی کردنش نکردم االن ما تو داریب

 داشتم ی که با ترویمتام اتفاقات!درخشهی زهرالود خنجر مغهیماه کامله و ت!میم،هستیبود
 ...از ذهنم گذشنت

 
 ...ژدها اهی با ی روانوونهی دهی

 
 ... وحشتناک سوخنتاحساس

 
 ... دادمن از دست پدرشجنات

 
 ... بودمنباتنر

 
 ...دنشیبوس
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 ...! و درددیر،تهدیحتق

 
  کار رو کردم؟نی واقعا ایعنی...دمی دستم رو به لبم کشاری اختیب

 
 ... سفرنی اشروع

 
 ... خنده هامونیکل کل هامون و حت...دعواهامون

 
 ... لندوژالی به ورودمون

 
 ... پانتا بردشی که منو پی ابهیغر

 
 ...ی دوباره ترودنید
 

 ... منزدن
 

 ...قتی حقدنیفهم
 

 ... ادواردکشنت
 

 ...دشدگانی به تبعرفنت
 
 ... پدرمدنید
 

 ...یخی یگو
 

 ... خوندمناواز
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  سخنگوکوه
 
 !ی عوضی تروهی دنید
 

 .... کردن خودش به خاطر منفدا
 
 ... سردشیات
 
 !یلوری در اخر مو
 

 دنبالش تو کتابها شهی که همیی ماجراجویکردم؟تروی مکاری همه خاطره چنی با ادی بامن
قبل از ... سفر خوشم اومده بودنی از اگفتمی دروغ مدیچرا با!بودم رو برام زنده کرد

پدرم " ادوارد؟پدرت؟یول" گفتی مزامحی صدارهی وجودم رو بگندی حس خوشانکهیا
 پدرم االن می که وارد منطقه بشگفتی اون مناگهاشت؟چرا ند! نداشتی به ترویربط

 انصاف نی شدن ای تروی قربانگهی گناه دیادوارد و هزاران ادم ب...دیکشیداشت نفس م
 ...! نفر من بودمهی و اون دادی مانی پاتی وضعنی به ادی بایکینبود،بود؟

 
 "ارابال"

 
 ؟اونی چمردمیخاطرش م نکرد؟اگه اون موقع به دمیشا... کاراش رو جربان کردیول

 نقش هی خالص بشم و تی مامورنی از اتومنی پس چرا من نکشم؟مکشه،خبیراحت ادم م
 ی خودش رو ثابت کرد ولنی ترانتا داشته باشم اون با اون قسم دروغی امپراطوریمهم تو

 گرفتم؟ی موی طرف کدیبا! ثابت کردش خودش رو با قول شرفتمندانه ایترو
 

  جربان کرد؟بای رو تقرزی همه چی رو به خاطرش از دست دادم ولامنی که متام اطرافیپسر
 
  برام داره؟یادی اخرش منفعت زی رو بهم دروغ گفت ولزی که از اول همه چی دخرتای

 
 کردم؟ی مکاری چدیبا
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 چشمش رو باز کرد و هی و منگ جی سرم رو سمتش چرخوندم گی ناله تروی صدادنی شنبا

 : گرفته گفتیبا صدا
 
 م؟ییا کجام-
 

 که فقط من یبا نگران... با امخاش هم برام جالب بودی نور ماه حتری نگاهش کردم زفقط
 :گفت... دمیفهمیم
 
  شده؟یزیچ-
 

 : مرز با بهت ادامه داددنی رو چرخوند با دسرش
 
  لند؟نتیسا...ما...ما-
 

 !گرفتیقدرت حرف زدن رو ازم م... کردم به چشماش نگاه نکنمیسع
 
 و االن ختی فرو رری شد که کوی چدمی بعد از اون گردباد شن نفهمی ولیچجور دومنیمن-

 میینجایما ا
 

امشب تا صبحش برام ! چون اصال خوشحال نبودمزمی برجانی صدام هی نتونستم تویحت
 : گفتیالیخیبا ب!عذاب اور بود

 
 ! ارابالی هستی تو همسفر مهربونمی برسمی که تونستنیمهم ا-
 
 حرکت من ی مات و بی توجه به چشمایب!مه تا مغز استخومن رو سوزوند کلنیا"مهربون"

 :ادامه داد
 
 ... بودیراه سخت...میوفتی فردا راه بمیتونیاالن شب م-
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 :هیرعادی غیزی چهی دی بار فهمنیا

 
 گم؟ی می چیفهمیارابال گوشت با منه م-
 

 یزی چهنکی انی در عدمیفهمی و مزی سرم رو تکون دادم در واقع همه چفقط
 : گفترلبی زی کرد ترواری هردومون رو هوشی جسمی پایصدا...دمیفهمیمن
 
 !هی بازهی اتفاقات همش نی ادونستمیم-
 
 حالی بیلوری مدنی با ددی دستام پری رویزی خورد و چی حلظه بوته روبروم تکونهی

 :گفتم
 
  دخرت؟یینجایتو ا-
 

 به هزار رنگ دراومد با دشیف چش شده؟پوست سگهی دنیا... بودبی و غربی عجحالتاش
 اومد و متام پوستش مثل موم رونی ازش بی بدی حلظه صداهی کردمیوحشت بهش نگاه م

 ونی مقای دقنیی نتونستم بندازمش پای دستام اب شد انقدر وحشت زده بودم که حتیرو
 : دستام مونده بود و مجلهی روی رنگ صورتبه چوب کهی تهیاون همه موم رنگارنگ 

 
 "گمی مکی لند رو تربنتی به سان،ورودتونی شدموفق"

 
 : خوندم و اضافه کردمی تروی رو بلند برامجله

 
 م؟یینجای که ما ادونهی می کیعنی-
 

 : دستاش گرفت و گفتنی رو بسرش
 
 !دومنی منیچیدومن،هیمن-
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 می دارازی ما به اسرتاحت نی و اروم باشیبهرت مغزت رو مشغول نکن-
 
 ! نوبت توئهکنمی مدارتی بگهی دو ساعت ددمی میتو خبواب من نگهبان-
 

 دم؟یخوابی مدی بای همه افکار منفنی با اخبوامب؟واقعا
 

 بار پاک کردن صورت مسئله به حل نی ادیشا. کردم بهش فکر نکنمی بستم و سعچشمامو
 ! کردیمشکل کمک م

 
 یفقط ساعت کردم تا ی خالیاز ترو,از کشنت, هم فشردم و فکرمو از خنجری هامو رولب

 . هم بذارمیرو در آرامش پلک رو
 
 ی کوتاهم رو نگاه می پدرم رو که موها,نهی نشسته بودم و داخل آیکی کوچی صندلیرو"

 .بغض کرده بودم و چشمام پف کرده بود. کردمیکرد نگاه م
 
 موهامو از ته کوتاه کرده ی باغبونیچی با قی رمحی در کمال بنی کرده بودم و مارتطنتیش

 . کردمی مهی خوردم و گری بلندمو می موهایغضه .بود
 
 ： بچگونه ام گفتمی صدابا
 
 !رمی گی انتقام موهام رو منیمن از خامن مارت,پدر-
 

 ：دی با خنده نگاهم کرد و پرسپدر
 
 ؟ی کنی کار میچ-
 
 ： اخم گفتمبا
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 . کنمی می رنگی خوابه موهاشو رنگیوقت-
 

 ：م رو گرفت پاهام زانو زد و دستای زد و جلولبخند
 
 ؟ی وقت فراموش نکنچی که هیدی خبوام قول میزیاگه ازت چ. منیبال-
 

 . تکون دادمدیی سرم رو به نشانه تأعیسر
 

 ： نوازش کرد و ادامه دادموهامو
 
 . کار ممکن رو باهات کردنی اگه بدتری کس نباش حتچی وقت به فکر انتقام گرفنت از هچیه-
 

 . کردمی با پرسش نگاهش مفقط
 
 ： دادحی لبخند زد و توضجمی نگاه گهب

 
 پر از ای که دنی نفرت درحالشهیمتام فکرمون م.  کنه بالی ماهی آدم رو سیانتقام زندگ-
 اون باز هم تو ی کنی رنگی رو رنگنی خامن مارتیتو اگه موها.انهی پای بی های و خوبییبایز

اما اگه . وهاتو کوتاه کرده کرده که می فهمه که کار اشتباهی وقت منچی و هدهیرو آزار م
 . فهمه که اشتباه کردهی می حتما روزی احرتام باهاش رفتار کنبا و شیببخش

 
 ： قلبم و زمزمه کردی گذاشت رودستشو

 
 کی به عنوان نویا. پر بشن بالنهی قلبت رو روشن و پاک نگه دار و نذار از کشهیهم-

 ." به خاطر داشته باش دخرتمشهیدرس از من هم
 
 .ال؟آرابال پاشوآراب-
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 از پدرم جدا یاز خاطره ا, منو از اون خوابزدی که اسممو صدا می ترویصدا
 رو حس ختی که از گوشه چشمم ری اشکی قطره یسی خیچشمامو باز نکردم ول.کرد

 .کردم
 

 .ستادمی ای حرفچی هی و چشمامو باز کردم و بنشستم
 
 .دمی میخبواب من نگهبان-
 

 و دی گم سرشو تکون داد و دراز کشی منیزی چدی دی وقتی کرد ول نگاهمجی گی اهی ثانچند
 .چشماشو بست

 
 . زدمهی تکی بهش به درختپشت

 
 خاطره مثل تکرار شدن صحنه مرگ پدرم نی اادآوردنیبه . کردی داشت خفه ام مبغض

 .برام دردناک بود
 

 . شدی تو ذهنم تکرار محرفاش
 

 و وفتمی وقت به فکر انتقام نچیگفت ه. بشننهی قلبمو پاک نگه دارم و نذارم پر از کگفت
 ...حاال من

 
 .دمی که کشییاز زجر ها.رمی انتقام بگی خواستم از ترویم
 

 همه نی بود و با ادهی انگار بهم چسبیبی که به شکل عجدمی کمرم کشی به خنجر تویدست
 .اتفاق هم ازم جدا نشده بود

 
بلند شدم و آروم آروم به سمتش . بود نشون از خواب بودنشی منظم تروی نفس هایصدا

 .رفتم و باال سرش نشستم
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 کرد در مقابل ی می سد بود که سعهی از آب و گلوم مثل ی گلوم مثل موج پرفشاری توبغض
 . مقاومت کنهالبی سهی

 
 . گرفتمشی شکم تروی و با دو دستم گرفتم و باالدمی کشرونیخنجر رو ب.دی لرزی مدستام

 
 ：ت از درومن گفییصدا

 
 ؟ی کارو اجنام بدنی ای خوایواقعا م-
 

 ： درومن گفتمی به ندایچارگیبا ب.  بد دوباره سراغم اومدحس
 
 .دومنیمن-
 

 ： گفتمتی با مالصدا
 
 ؟ی تونیچه طور م,یستی نی شکلنیتو ا,یستی نی انهیبال تو ک-
 

با انگار صدا تالش من رو حس کرد چون .  کردم صدا رو درک کنمی بستم و سعچشمامو
 ： گفتیشرتی بیدواریام
 
 به مرگ اون دی تهدیکنیفکر م! دروغهطانی که قول اون شیدیفهم.بال امحق نباش-
مطمئن باش اون , کنهی می به اهدافش هر کاردنی رسی برااره؟اونی برات مقام مطانیش

 .نهی بی ملهی وسهیترانتا فقط تو رو 
 

 ：ه کردمزمزم. کار کنمی دونستم چیمن, کردی مجمی داشت گصدا
 
 ...من-
 

 ： صدامو قطع کردصدا
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 کرده خصلتش رتیاون اگه حتق. زجرت داده قانع نکنی بهانه ها که ترونیخودتو با ا-
 . بالیستی نطانی تو شیول.عتشهی و طبطانهی شهیاون ,نهیا

 
 ： زمزمه وار بودصدام

 
 . بودمطامنی شهیمن -
 
 کارو اجنام نی ادینبا.یدونی متی از موجودزای چیلیتو االن خ,یتو باتنر. بالیبود-

 .ی جمازاتش کندی رحم باشه تو نبای و بثی هر چه قدر هم که خبیترو.یبد
 

 ：دی لرزیسد داشت م.دی لرزیخنجر م.دی لرزیدستام م.دی لرزی مصدام
 
 یم. و ظلمی رمحی بودم و در مرکز بطانیمن ش. بکشمطانوی شهی خواستم یمن م-

 .ر کنمخواستم در جهت منافع خودم کا
 

 ： زنهی کردم صدا بهم لبخند محس
 
 !یستی نطانیتو االن ش.. بالیستی نطانیاالن ش-
 

 ی خواستم و میمن. خواستم گوش کنمی خواستم و میمن.دادی میبی بهم حس عجحرفاش
 کم رنگ شده یلی خیلی حرفاش رو قبول کنم خذاشتی که منیحس.خواستم بشنوم

مهربون درومن رو خفه کنه خودش داشت خفه  دلسوز و ی خواست صدای که میحس.بود
 . شدیم
 
 لند ندی آرچفی آرابالگهی کردم دیحس م,شمی کردم دارم بهرت میحس م. حس خوبهی
 .ستمین

 
 ： از قبل آروم تر شدصدام
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به , گرگ ها انداختاهچالی سیمنو تو, که اون منو سوزوندقتی حقنی با ایول-

 ی چاه گفته بودم رو برایمتام اسرارمو که برا,د شکل ممکن باهام رفتار کرنی ترانهیوحش
 ...اون.ادوارد رو کشت,منو زد, کردریمنو حتق,اون دروغ گفت,پدرش بازگو کرد

 
 ： با آرامش قطع کردصدامو

 
 ,شتی اومد پدی شناهچالی از سادتوی فری صدایوقت,اون برات غذا آورد-
 

 پدرشو یزدی مغی و از درد جی کف باغ افتاده بودی وقت, کنهیی پدرش ازت بازجونذاشت
 ...اون. به سمت تو اومدی زد رو ول کرد و با نگرانیکه هنوز داشت حرف م

 
 ： صدا رو قطع کردمی بار من صدانیا

 
به , جنامت دادیاز خفگ, که خودش زده بود رو درمان کردییزخم ها.منو از ترسم رها کرد-

 . من فدا کردیخودشو برا,پدرم قول داد
 

 هق هقم که ی صدانی قطره اشک مصادف شد با اولنی زد و اولرونی بالبی س شکافت وسد
 ی بود که توی همونهی شببی درومن رو که عجیمنو به خودم آورد و مکامله منو صدا

 که متام مدت باز یی به خودم اومدم چشمام تو چشمایوقت. قطع کردمی لند داشتندیآرچف
لرزش وجود و ,شرتی لرزش خنجر ب دست ها وشلرز. تندتر شدلیس.بودن قفل شد

 .شرتیروحم ب
 

 ： گفتی زمزمه مانندیصدا
 
 !ی شی موونهی از عذاب وجدان دی لند که برسنتیبه سا. کارو نکننیا-
 

 . تر از اعماق وجودم بودشی که بییصدا
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  بال؟ی کنی می کار داریچ-
 

 نی کرد و ایال صدا م منو بی بود که تروی بارنیتلخ بود چون اول. بودتی صدا واقعنی ایول
 . منو شکستیبیبه طرز عج

 
 . اومدن نداشنتنیی اما دستهام قصد پادمی لرزی کردم و می هق مهق

 
 درس کی به عنوان نویا. پر بشن بالنهی قلبت رو روشن و پاک نگه دار و نذار از کشهیهم"

 ." به خاطر داشته باش دخرتمشهیاز من هم
 

 ： کردمزمزمه
 
 . تومنیمن.. تومن ببخشمش پدری منیل تومن بکشمش ویمن-
 

 !بالاااااااا-یترو
 

 آورد و دستهام ناخودآگاه به سمت شکم خودم نیی خشک شده ام رو پای دستهای تروادیفر
 .روانه شدن

 
 درد قلبم و بغض ی ولدیچیدرد همه جا پ. همزمان شد با فرو رفنت خنجریترو" نه "ادیفر

 .گلوم برطرف شد
 

 از دست مویاری تا هوشزدی و هول به صورمت میعصب, نگرانیروت. افتادمنی زمیرو
 . تار شد و چشمام بسته شدیزندگ. تار شدیهمه چ. تار شددمید.ندم

 
 ：دمی رو شنی تروادی فرنیآخر

 
 ...نه.. شوداری؟بی کار کردیچ..نه..آرابال..نه-
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 ! پدرم لبخندهی لبای لبم نشست همون طور که مطمئن بودم روی رولبخند
 
 
 

 یم. خودم بودقی عمی نفس های صدادمی شنی که میی رو بسته بودم و تنها صداچشمام
 خبوام ی که حتنیبفهمم اون خنجر بدون ا... چشمام رو باز کنم و بفهمم مردمدمیترس

 !یلیخ.دمی ترسیم...باعث مرگم شده
 

 یم بود من تکون دادن دست ها و پاهام هنوز باهااری که اختنیا, نفس هانیا, سکوتنی ایول
  تونست؟یم, از مرگ باشهیتونست نشانه ا

 
 ی منو نوازش مینکنه واقعا مردم؟ک! کردشرتی که گونه ام رو نوازش کرد شکم رو بیدست

 یدم؟پدری وقت ندچی که هی؟مادریک! رو ندارم که خبواد نوازشم کنهیکرد؟اصال من کس
 مردم وگرنه زنه؟حتمای مری ام رو با تهی که سایی تروای که نابود شد؟یکه رفت؟ادوارد

 ! رو ندارمکس چیمن ه, رو ندارمیمن کس
 

 ：نمی بی دارم خواب مدی رو به وجود آورد که شاهی فرضنی ادمی که شنی ازمزمه
 
 شبی دی که چه اتفاقی دی منحی برام توض؟چرای کنیآرابال؟چرا چشماتو باز من-

 ! من؟لعنت به منی ظلم ها خاطر من؟به خاطر؟بهی کردی چرا خودکشی گیافتاد؟چرا من
 

 رو به خاطر من لعنت زد؟خودشی حرف ها رو منی بود که ای ترونیا؟ای بود؟روخواب
 ! هم کردمدیشا.  کردمی که خودکشومدی طور به نظر منی ا؟حتمای کرد؟خودکشیم
 

 که روبه یزی کردم با چمی ها رو کنار گذاشتم و تصمهینظر,حدس ها رو, ها روهیفرض
 . بشمرومه روبه رو

 
 . آشنای جفت چشم آبهی کردن چشمام مصادف شد با قفل شدنشون تو باز
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 ! برام آشنا باشه؟دی بای چشم آبهی آشنا؟چرا
 

 . نفسم حبس شددمی صورتشو دی ها ازم فاصله گرفنت و وقتچشم
 
 ی بود؟چرا موهاش قهوه ای چرا چشماش آبی داشت ولی به ترویبی عجه؟شباهتی کنیا
 رو ی تروی بود؟چرا صدای تروهیال داشت؟چرا شاخ نداشت؟چرا شب بود؟چرا برهیت

 داشت؟
 

 متوقف یبی نرم عجزی با برخورد دستم به چی گاه کنم تا بلند شم ولهی دستم رو تکخواستم
 ی نگاه کردم و برابی نرم عجزی گرفتم و به اون چیشدم و چشمامو از اون شبه ترو

 نی زمی مثل بال که انتهاش رویزی چهی.ز پر و ساخته شده ادیسف. بار شوکه شدمنیدوم
 ...و ابتداش

 
 .دمی کردم تا به پشتم رسدنبالش

 
 منن؟؟...م...مال...مال.. بال هانیا...دی رسی به پشتم مابتداش

 
 که ی بارنیسوم! به شمارش نبودیازین. دوشم خوردی رویی طالی بار چشمم به موهانیا

 ! شدمیشوکه م
 

 .ی خاکسرتینه حت,یوه انه قه! بودنیی طالموهام
 

 ی که لبخند رونیبه حمض ا. تو چشماش زل زدمی اهیثان. شدی متوجه شبه ترونگاهم
من فرشته شده .می لند شده بودنتیما باالخره وارد سا. شدمزیلبش نشست متوجه همه چ

 . بود با ظاهر فرشته هایخود ترو, نبودیبودم و اون شبه ترو
 

 ...پس! منرده بودمپس
 

 !ی عوض شدیلیخ-یترو
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 ： بهش زدم و جواب دادمی گرملبخند

 
 !تو هم-
 

 . نشسته بودی ای صندلی ختت روکنار
 

 و روشن و جملل که قطعا بایز,یی و طالدی سفی نشسته بودم و اتاقی ختت بزرگی رومن
 .ومدی بزرگ اتاق نور به داخل میاز پنجره !متعلق به قصر بود

 
 بهم لبخند نهی افتاد که از آی روشنی آبی رو چرخوندم و نگاهم به چشم هاسرم

 .ظاهر فرشته مانندم برام جالب بود.زدیم
 
 !یلیخ. شده بودبی نگاه کردم که عجی دوباره به تروو
 

 ی لند چه جورنتی سای م؟ملکهی بوددهی لند رسنتیبه قصر سا,نجای به ای ما چه جوراما
 .به ما اجازه ورود داده بود

 
 ：از چشمام خوند و گفت ها و پرسش هام رو سؤال

 
 ی چدی دونستم بای و من منی شدهوشی بی که خنجر رو تو شکمت فرو کردنیبعد از ا-

 شکمم بود و بعد تو خودت کی بودم که نزددهی خنجر دهی سرم با یاول تو رو باال!کار کنم
 بودمن رو طانی کرد و شی به فرشته ملی که من رو تبدیمعجون!ی کردیرا با خنجر زمخ

 رو خودم هی پوشوند نصفشو به تو دادم و بقی تو رو هم مون دری هایپوشوند و ناپاک یم
 لند رسوندم و نگهبان ها که نتیخودمو به قصر سا.می لند شدنتیخوردم و وارد مرز سا

 که فرشته نی که چرا با انیملکه آکانتا به ا. اجازه ورود دادندنیظاهر فرشته مون رو د
 من بهش گفتم صرب کنه اول تو یول مشکوک شده می نشددهی د وقت تو قصرچی هی ولمیا

 !می بعد بهش جواب پس بدیایبهوش ب
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 ：دمی پرسکنجکاو
 
 م؟ی جواب بددی بایچ-
 

 پادشاه انگوس ما رو می که جنگ شد و ما به جنگ رفتیاز وقت.خوب گوش کن-یترو
عد از سال ها موفق به گروگان گرفت تا از ما در جهت منافع خودش استفاده کنه و ما حاال ب

 ؟یدیفهم.می برگشتمی که تعلق داریی و به جامیفرار از دستش شد
 

 از یجاسوس...گهی مشکل دهی,گهی دردسر دهی,گهی دی ماجراهی. رو تکون دادمسرم
 . لندنتیسا

 
 قرار ی خورد و بیمردمک چشمش مدام تکون م. نگاه کردمی تروی و تو چشمادمی کشیآه

 ： که گفتنیبود تا ا
 
 ی؟چرا؟ولی بکشی خواستی م؟منوی کردی کار می چی افتاد؟تو داشتی چه اتفاقشبید-

 ! فهممی واقعا من؟منیچرا بعدش خودتو زد
 

 نی لبم نشست از ای رویلبخند کم رنگ.حلظه به حلظه اش برام مرور شد,شبی داتفاقات
 . بشمروزی و حس انتقامم پنهیکه باالخره موفق شده بودم بر ک

 
  گفتم که خواهرش از من خواست بکشمش؟ی گفتم؟می مدی با االنیول
 

 کنه؟واقعا ی خواست برادرش رو قربانی قدرت می که هم خونش بود برایکس,خواهرش
 . کردمیعاقبتشو حس م... شکستی اون می گفتم؟ولی تلخ رو متی واقعنی ادیبا
 

 ؟ی منو بکشی خواستی تو م؟ی لعنتی گی منیچیچرا ه-یترو
 

 خواهرش رو دیبا. گفتمی بهش مدی چرا نبا,بای بود تقردهیاون که فهم.دونست ی که ماون
 ست؟ی طور ننی شناخت ایم
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٢٨١

 
 ： و شروع کردمدمی کشیقی عمنفس

 
قسم خورد منو .ازم خواست که بکشمت تا اون به قدرت برسه,خواهرت,ترانتا-

حلظه که  در اون قایدق. حقه سهی دونستم ی که من منییهمون قسم الک,قدرمتند کنه
 دیترد, کردمدی ترد,قبول کردم,قبول کردم, بودمطانی بود و من شنهیوجودم پر از ک

 بار با متام قلبم قبول کردم که بکشمت نیقسم دروغ ترانتا معلوم شد و ا,یآزارم داد,کردم
 ...یول
 

 یسفرمون که شروع شد متام ماجرا. شدی مشرتی بدمی گذشت تردی که می ساعتهر
 و من قسم خوردم یادوارد رو کشت... که ادوارد روی کرده بودم تا وقتکشتنتو فراموش

 .بکشمت
 

 ادمی ناگهان زیچشمم که به مرز خورد همه چ.شبی بردم تا دادیباز از . فراموش کردمباز
 ... خوابِدمی خوابیوقت.اومد

 
 با حالت یترو. پاکشون کردمعیسر. گومنی روختی ادامه بدم و اشک هام رنتونستم

 ...یچیه. کردمیدرک من. کردی نگاهم میبیعج
 
 چی وقت در هچیپدرم بهم گفت ه.ی خاطره از کودکهیخواب .دمیخواب پدرم رو د-

 .قلبمو پاک و روشن نگه دارم.وفتمی به فکر انتقام نیطیشرا
 
 درومن باهام به یحس.ساکت بودم اما نبودم.اومدم باالسرت.یدی شدم و تو خوابداریب

 . کرد که اون کارو نکنم و شدمیقانعم م و زدی حرف میآروم
 

 یاون خنجر ناخودآگاه وارد شکمم شد ول.ی نکردم ترویمن خودکش. قانع شدمباالخره
 . بد رها شدمیچون از حس ها,نهیخوشحامل چون از ک
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٢٨٢

 بودمن بودم طانی شری هنوز حتت تأثدیشا. خواستم بکنمی که می به خاطر کاری ترومتأسفم
 چه رممکنهی من غی هم براای آدم دننیکشنت شرورتر. نکردمیکه کار االن خوشحامل یول

 ...برسه به
 

 . باعث شد حرفم رو قطع کنمدی گونه اش چکی روی که از چشم تروی اشکقطره
 

 بود از چشم ی گونه تروی که روی شد اون اشکیباورم من. شدیباورم من. شدی منباورم
 . شدیباورم من.خودش باشه

 
 ： کردزمزمه

 
 !رم؟یمب...من... خواست که منیخواهرم م...انتاتر-
 

 . شدگهی و نادر دبی اتفاق عجهی نادر باعث اتفاق افتادن ی دهی پدنیا.اوردی طاقت ندمل
 

 ： رو بغل کردم و زمزمه کردمی شدم و تروخم
 
 !یمن متأسفم ترو-
 

 : تو چشمام نگاه کرد و گفتیترو
 
 خانواده ام رو دوست داشتم و شهیا همام! باشمی قرار عوضطامنی شی وقتدونستمیم-

 ... حاالی ولکردمی متیازشون محا
 

 : بچه مظلوم تر شده بودهی کردم ارومش کنم االن از یسع
 
اگه !من متاسفم...که قبول کردم... بود کهادی انقدر فشار زیمن خودم هم شوکه شدم ول-

 ... ممکن بودیکردی و صدام منیدیدیمن رو من
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٢٨٣

 :رد و گفت رو باال اودستش
 
 باهاش برخورد نانی همه سال بااعتماد و اطمنی که ایخواهر!ی منو نبخشینه تو حق دار-

 داشته باشم؟به تنفرت ادامه دی از تو بای من رو بکشه چه انتظارخواستیکردم م
 ارزش بشه ی بهی ری مغزم درگذارمی مندهی که کرده رو پس میترانتا تقاص کار...بده

 ! کردخودش رو به من ثابت
 

 : گرفته گفتی خورد ترویی بزمن که در صدای اگهی حرف دخواستم
 
  توایب-
 
 : که حمکم باال سرش بسته شده بودند داخل اومد و گفتیی با لباس سبز رنگ موهای زنو
 
 ...ملکه با شما کار دارند-
 

 : شد و گفتکرتی به من نزدیترو
 
 ستیهمسرم حالش خوب ن-
 

 : نگاه کردم اروم گفتیبه ترو ی باال سوالدی پرابروهام
 
 دمی محیتوض-
 

 : اصرار کردخدمتکار
 
 ...شونی ایول-
 

 ی و لباسی چشمان ابدی سفد،صورتی بلند سفی با موهای حلظه در باز شد و زنهمون
 من که گوشه ختت رو کامال اشغال کرده بودند در رو به ی بزرگرت از برایی و باهلایسلطنت
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٢٨�

 یخدا!ملکه اکانتا بود!دی رسنیقی حدسم به ی ترومیبا تعظ... بست و اومد داخلیاروم
 ! تر و خاص تر بودبای زیلی کتاب ها خریاز تصاو!من

 
 : زد و گفتی لبخنددی نگاه متعجبم رو دی نگاهش کردم وقتجیگ
 
 ...ی بریتونی مایکامل-
 

 : و گفتستادی روبروم اقایدق... رفترونی کرد و بیمی تعظخدمتکار
 
 همه مدت کجا نی و انی شما از کجا اومددومنیاما من هنوزم من...دیهرت شدخوشحامل که ب-

 ن؟ی نشددهی و چرا دنیبود
 

 : به من انداخت و گفتی نگاهیترو
 
 .دنی کمک جنگی برااری که موقع جنگ همه به اجبار و اختنیدونیم-
 
 نیاطی جنگ فرشتگان و شی گذاشنت و برای که بچه داشنت اونا رو باقیی زوج های حتو

 و می افتادنیاطی انگوس پادشاه شری اما گمی به کشور خدمت کنمیما خواست...رفنت
 .نمونی به سرزممی و حاال بعد از مدت ها باالخره برگشتمی فرار کنمینتونست

 
 : در هم رفت و گفتیی زن طالی هااخم

 
  باور کنم؟دی همه سال؟از کجا بانیا-
 

 :ف بزمن حردی بادمی به من نگاه کرد فهمیترو
 
 تا بعد از ساهلا میاومد...می برگردمیتونی منمی رفنت نداری رو براییما جا...کنمیخواهش م-

 ...نیلطفا به ما کمک کن...می خدمت کننمونیبه سرزم
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٢٨�

 که اماده ی تپه رو براتون اماده کنه تا وقتی روی از خونه هایکی سپارمیبه سربازها م-
 ... هفتههی مثال نی مبوننجای انیتونیبشه م

 
 مدت کم نقشه رو به امتام نی تو ادیچطور با! کم بودیلی خنکهی هفته؟اهی
 : گفتتی باز کردم که اصرار کنم با جدم؟دهنیرسوندیم
 
حتمل ...دی که به کشور کردی اون هم به خاطر خدمتشرتی هفته نه کمرت نه بهیفقط -

 ...کنمیکردن اون سگ پست سخت بوده و من درک م
 

 سرش رو چرخوند و به من نگاه کرد با چشمام دمی رو دینه ترو شدن چوسخت
 : و به ملکه گفتدی کشیقیخواستم اروم بشه نفس عم

 
 نیشما لطف دار-
 

 : افتاده باشه گفتادشی یزی اما انگار چدی فقط سر تکون داد و سمت در چرخملکه
 
  اسمتون رو بدومن؟تومنیم-
 

 :ش رو دور کمرم انداخت و گفت سمتم اومد دستی حرف بزمن که تروخواستم
 
  هستم و انابالسیترا-
 

 رفنت اکانتا دستش رو برداشت و رونیبه حمض ب... نزدمی حرفی نگاهش کردم ولیسوال
 :گفت

 
 خاص ی اسمهانیهر سرزم!دهی صداقتت کار دستمون منی ادونستمی؟می شدوونهید-

 که انتخاب ی کردم اسمیسع... لندوژالی ی و ارابال برانیاطی شی برایترو!خودش رو داره
 و تو سمی به بعد من ترانیاز ا...می نشجی باشه که گکی به اسم خودمون نزدکنمیم

 ... تو خلوت خودمونیحت!انابال



  

  

goldjar/me.Telegram 
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 : کردم و گفتماخم

 
  همسر؟هیو قض-
 
 ذارنی می به جنگ و بچه هاشون رو باقرنی زوج ها با هم مشهی که جنگ می وقتیبرا-

 چه می به جنگ برمیتونستی اصال منمیکردی بسازن پس اگه ما ازدواج من روندهی انکهی ایبرا
 ...می بشریبرسه که اس

 
 : نگاهش کردم و گفتممشکوک

 
 ده؟یده،می منریی رابطه ما رو تغنکهیا-
 

 : زد و گفتیزی امطنتی شلبخند
 
 !یگفتی به بهانه نبود به خودم میازی بده؟نریی تغیدوست دار-
 

 !طونیمن امخو و اون ش...مون عوض شده بود شد جاهاشرتی بامخام
 
 ... االنیبس کن ترو-
 
 !سمیارابال گفتم که من ترا-
 
 ... بعدکنهیخودش من رو ارابال صدا م!می و لبخند زدمی حلظه به هم نگاه کردهی

 
 !سی ترادمیفهم-
 
 ...خوبه انابال-
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 بهم یمم گرفتم ترو گفتم و دستم رو به شکی خودم رو تکون دادم شکمم درد گرفت اخکمی
 : شد و گفتکینزد

 
  بال؟یخوب-
 
 : دستام شکمم رو فشردم و گفتمبا
 
 !کنهینه درد م-
 

 : گفتزدی داشت با خودش حرف مانگار
 
 !میهمه زهر رو خارج کرده بود-
 

 : کردمناله
 
 !انگار خومن به جوش اومده-
 
 : و گفتدی سمتم چرخی شده بود که بلند بشه ولزیمخین

 
 که ییاون دارو...! ظاهرت نهی رفته بود؟در هر حال باطن تو باتنر ولدمایچطور -

به ...ی تا بهرت بشکشهی بشه طول مختهی بهم رکمی تی داخلی باعث شده اندام هایخورد
 ؟یکنی سوزش حس منیراست...یشیمرور بهرت م

 
 ! نهادیز-
 

 : رو باال داد و گفتابروهاش
 
 !می داشتیکی ما هم شدیچه خوب م-
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 ن؟ی داشتیچ-
 
 یشفادهنده اهل-
 
  هست؟یچ-
 
 یفقط برا...ستی نی معمولیول!ادی سال به وجود م۱۰۰ که هر بی جور طبهیخب -

 زودتر از ی ازش استفاده کنشرتی بی هرچادهیچون قدرتش ز! ملکهی فقط برایعنی!دربار
 سیتات خ دسرهیگیفقط دستت رو م...ی صرب کنی سال تا شفادهنده بعد۱۰۰ دی و بارهی منیب
 کاربرد داره و یزی چنی ملکه همچی فقط برایول!کنهی رو درمان میماری بنی و بدترشهیم

 ...کنهی رو درمان منی اگهی ملکه اجازه نده کس دیتا وقت
 

 : گفتممشکوک
 
  درمان کرد؟یپس من رو چجور-
 
 هیو  رنیگفت ا...می برگردنمونی تا به سرزممیدی کشیادی زی هایما سخت! اصرارکمیبا -

 میپاداش حساب کن
 

 : سرم رو تکون دادم و گفتمفقط
 
 شه؟ی میحاال چ-
 
 ...! کمیلی هفته خهی!می رو جور کنی بهانه اهی دیفقط با!دومنیمن-
 

 : کردم و گفتمی کوتاهخنده
 
 ؟یگیچطور انقدر راحت دروغ م-
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 : بهم نگاه کرد و گفتهی ثانچند
 
 ؟یگی چطور انقدر راحت راست م؟تویتو چ-
 
 و حس شهی روحم ازرده مگمی دروغ میوقت!دهی بهم میخب راست گفنت احساس خوب-
 !ی رو درک کننایالبته فکر نکنم تو ا... گناهکارمکنمیم
 
 لذت ادم ی برایلی دلنی بزرگ شدم که پدرم بدون کوچکرتینیمن تو سرزم-
 هم گهی با هم دیمردمش حت... از دست من راحت بشنخوانیخانوادم م!کشتیم
 ! ندارمیی راستگوی برای من وقتتی وضعنیتو ا!نگنجیم
 

 : بهم نگاه کنه ادامه دادنکهی در رفت و بدون اسمت
 
 رو پر از میزندگ! من نهی ولی پاکیلیتو خ! بالی کنسهی خودت رو با من مقایتونیتو من-
 !می کردم که ازش راضیی هایاهیس
 

 : شدرهی به چشمام خمی مستقدی چرخسمتم
 
 !ی بدریی که دارم و داشتم و خواهم داشت رو تغییمن رو،باورها یتونیتو من-
 

 ... اوردرونی شدن در من رو از فکر بدهی که کوبکردمی می حرفاش رو هالجداشتم
 

 : گفتیی نااشنای گذشته بود که در دوباره صدا خورد و صدای از رفنت تروقهی دقچند
 
 اجازه هست خانوم بال؟-
 

 : رو صاف کردم و گفتمصدام
 
 ...دییبفرما-
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٢٩٠

 
 : لبخندزنان سمت ختتم اومد و گفتانسالی می باز شد مرددر

 
 ... درباربیطب!ادبرت هستم-
 

 :دی نگفت شکمم رو فشرد و پرسیزی چگهید... تکون دادمیی اشنای به معنی سرفقط
 
 ره؟یگیدرد م-
 
 ! نهادیز-
 
قبل از ...یته شد کوفکمی فقط کنهیجوشونده افتابگردان حالت رو کامال خوب م!خوبه-
 ؟ی خوردیزی چی از مرز رد بشنکهی قبل از اقای دقیای لند بنتی به سانکهیا

 
  بود؟ی سوال چنی باشم،منظورش از ای کردم عادیسع

 
  متشک خوردم چطور؟کمی-
 
 ...ی خورده باشی خاصزی چدی شدن گفتم شاتی مرز باعث کوفتگیروهاین-
 

 : رو متفکر نشون دادم و گفتمخودم
 
  خنوردمیزی چنه-
 

 : زد و گفتی لبخنددوباره
 
 تا نی باغ قدم بزنی حالتون خوب شده بهرت توگهی در هر حال از نظر من شما ددمیفهم-

 روز خوش بال.. ازاد بهتون خبورهیهوا
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 :دمی بره پرسرونی بنکهی از اقبل
 
  بپرسم باغ از کدوم طرف؟شهیم-
 
 ...یراهرو اول سمت راست در اهن-
 
 ممنون-
 
 کنمیخواهش م-
 

 یباهلا... ختت بلند شدم و باهلام رو ملس کردمیاز تو! خسته شده بودمادی زدنی خواباز
 نهیچشمم به ا...کردندی برخورد منی به زمرفتمی راه می که وقتدیبزرگ و سف

 لند بود؟چه وژالی بازار ی که تنها ارزوش گشنت توی من بودم؟هموننیواقعا ا...افتاد
 دیدرخشیموهام م... شده بوددتری سفدمی کشوستم به پیاد؟دستی داره سرم مییبال

از راهرو اول گذشتم و بعد از ... دور شدم و سمت در رفتمنهی به خودم زدم و از ایلبخند
سمتش رفتم و با ...حتما خودش بود...دمی بزرگ رو دی سمت راست رفتم در اهننکهیا

 خود را مشخص تیلطفا موجود" مجله شی قسمتیرو...شدیباز من...دستام هلش دادم
 سمتم اومد مهی سراسای به کاملهی شبی با لباسی بود؟زنیمنظورش چ!حک شده بود"نیکن

 :و گفت
 
 !می جا رو دنبالتون گشتن؟همهیکجا بود-
 
 :دمی پرسی نگرانبا
 
  افتاده؟یاتفاق-
 
 ! همه منتظرتون هسنتنی فقط قرار ناهار رو در باغ خبورریخ-
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 ی بدی رو دجمی نگاه گیخواست؟وقتی میچ...م منتظر بهم نگاه کرد سر تکون دادفقط
 :حوصله گفت

 
  رد بشم؟دی بذارشهیم-
 

در هر حال از سر راهش کنار ! رد بشهگهی گوشه دهی خب از ی بزرگنی بشه؟در به ارد
 که حک ی مجله ای اورد و رورونی بشی پر از ال به الهی و دی به بالش کشیدست...رفتم

 تیپس منظورش از موجود... از هم باز شدی داد و به ارومییدر صدا...اشتشده بود گذ
 بودم دهی که دیی افتاد هزار برابر از متام باغهاوبرومچشمم به باغ سرسبز ر! بودنیا

 گوناگون به چشم ی هاوهی درختاش میهمه جاش بدون استثنا سبز بود و رو... بودباتریز
 قایدق... که خدمتکار اشاره کرد دنبالش برمکردمیکنجکاو همه جا رو نگاه م...خوردیم
 یی شده بود خودمنانیرنگ خمتلف ی که با غذاهایزیم... درخت بزرگهی هی ساریز
 کرد و یمی رو نشناختم خدمتکار تعظهی بقی دادم ولصی و اکانتا رو تشخیترو...کردیم

 :گفت
 
 اوردمشون-
 

 : سر خم کردم و گفتممتواضعانه
 
 متاسفم ری تاخنیبابت ا-
 

 : زد و گفتی لبخند مهربوناکانتا
 
 ... اشنا کنمهی شما رو با بقخواستمیم...نی بشستیمهم ن-
 

اشاره ... همه مستقر شدن شروع به حرف زدن کرددی دیاکانتا وقت... نشستمی تروکنار
 : نشسته بود کرد و گفتی کنارش که مرد جوانی به صندلیا

 
 انایپسر ارشدم توماس و همسرش د-
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 دی خم کردم و با دقت نگاهشون کردم پسر موهاش مثل ملکه سفیی اشنای به معنیرس

 از من کوچکرت ومدیهمسرش به نظر م... داشتی ارهی و پوست تی مشکیچشما...بود
 ! بودشی صورتی عضوش چشمانی تربی عجی ولزدی ماهیباشه، موهاش به س

 
 خوشبختم انابال هستم-
 
 : گفتییماس با خوشرو توی فقط سر تکون داد ولاناید
 
 ...نطوریما هم هم-
 

 : حرف بزنهدی بادی نگاه کردم فهمی به ترومنتظر
 
 ... خوشبختمدنتونی هستم و از دسیترا-
 

 : کرد و گفتی که سمت چپش نشسته بود اشاره ای به دخرتاکانتا
 
 ...یلی دخرتم امنیکوچکرت-
 

 و توماس انایکنار د...و بلند نکرداز حلظه اول سرش ر!هی معلوم بود کم رو و خجالتکامال
 نشسته بودن که از شباهتشون معلوم بود خواهر و برادر ی اگهیدخرت و پسر د

 : بهشون کرد و ادامه دادیاکانتا اشاره ا...هسنت
 
 ...ای و تانلوریدوقلوها،ت-
 
 جلسه معارفه متوم شد خدمتکارها تند ی از همه گرمرت برخورد کردند وقتای و تانلوریت
 اکانتا اجازه خوردن غذا رو داد همه شروع به خوردن یوقت...ند غذاها رو اوردندت

 با شرتی و بخوردی نگاه کردم اصال منی به ترویرچشمی بود زی خوشمزه ای غذامیکرد
 نی زمی غذا رو ،روستی حواسش بهش نی کسدیفهمی می و وقتکردی میغذاش باز
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بعد از غذا !خورهی رو منی خوشمزگنیبه ا چرا غذا دمیپرسی ازش مدیحتما با...ختیریم
 : از اکانتا کردم و گفتمیتشکر

 
  ازتون بکنم؟ی خواهشهی شهیم-
 

 : منتظر نگاهم کرد ادامه دادماکانتا
 
 وقت که یلی قصر رو بهم نشون بده؟خنی ای از خدمتکارها مکان هایکیامکانش هست -
 ! نبودمنجایا

 
 ...کاملـ...ستی نیبله مشکل-
 

 :اشت ادامه حرفش رو بزنه نذییصدا
 
 کنمی متییمن راهنما-
 

 : مواجه شدم و با احرتام گفتمای تانطونی شی صدا رو دنبال کردم و با چشمامنبع
 
 دیوفتی زمحت بی شما توستی نیازین-
 
 ...شرتی بیی اشنای براهی فرصتستی نیزمحت-
 

 سادمیم کنارش وا برششی بهم اشاره کرد پی شدم تروالیخی بدمی حلن حمکمش رو دیوقت
 :دستام رو دور گردنش حلقه کردم و اروم گفتم

 
 ؟یخوای میزیچ-
 

 : پچ وار گفتپچ
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 اون قی از طردی بهت اعتماد کنه شادی بای بشیمی صمای با تانیتونیم! فرصتهنی بهرتنیا-
 می موندگار شدنجایا

 
 ی بود ولسادهیوا منتظر زی کنار مای زدم و سر تکون دادم و ازش جدا شدم تانی لبخندفقط

 : با احرتام گفتمی نبود گرم ولهی از بقیخرب
 
  بانو؟میکنیاز کجا شروع م-
 
 ! نباشی همسن خودم تو قصر اومده انقدر رسمیکیبعد مدتها !بس کن-
 

 هی عتایطب! و دوستانه اش هم متعجب شدم هم ناراحت هم خوشحالیمی حلن صماز
 پانتا افتادم و خوشحال بودم چون ادی نکهیو ناراحت از ا!زدی حرف منینجوری ایسلطنت

 نعمت حساب هی خودش نیا! بودیمی بکنم با من صمی کارنکهیخودش بدون ا
 نشون داد کنجکاو بود و مدام از همباغها رو ب...راهروها... همه اتاقهابایتقر!شدیم

 بهش بدم کم کم از خودش ی کاملحاتی توضکردمی می من هم سعدیپرسی مندلندیارچف
 اومدن وگرنه کاخ خودشون نجای به االتی تعطی فقط براانای توماس و ددمی و فهمدمیپرس
 کردی مش سرگرمیلی خلوریالبته وجود ت... قصر تنها بودنی تو اایتان... جداستنجایاز ا

 با هم تونستندی مثل گذشته منعتای خودش و کشور بود و طبی کارهاری هم درگلوری تیول
 ... خوشحالیلیاومدن من خ که از گفتیباشن مدام م

 
 : گفتمی و با شادسادی اتاقم وای سخت بود جلورهای کردن مسحفظ

 
 ممنومن بانو-
 
 ! صدام کن بالایتان-
 

 : فشردم و گفتمی رو به گرمدستش
 
 !ای بود تانی گردش خوبیلیخ-
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 : داخل اتاقم برم که صدام کرد منتظر بهش نگاه کردم و گفتخواستم

 
 اوجنا شمیخوشحال م!انای دی بارداری بزرگه براهی مهمونهی انایاس و دفردا شب کاخ توم-

 ...یحضور داشته باش
 

 : بزمن که گفتی حرفخواستم
 
 ! لطفاگذرهی اشنات کنم خوش مهی با بقتومنیاوجنا م!اریبال نه ن-
 

 ی منطقه های با فرمانده هامیتونستیم! داشتمازی نی مهموننیبه ا! جوامب مثبت بودقطعا
 !کرتی نزدی و به خانواده سلطنتمیلف اشنا بشخمت

 
چشمام گرد شد . سرمو کج کردم و به ختت نگاه کردم.  ختت نشستمی اتاق شدم و رووارد

 ی با هم رودی بای من و ترویعنی. اصال وقت نشده بود نگاهش کنم.  دو نفرستدمی دیوقت
 م؟یدی خوابی ختت مهی

 
 . مسأله فکر نکنمنیال به ا کردم فعی از ختت دور کردم و سعنگاهمو

 
 بودم به دهی که پشتم بودن و روشون دراز کشی بزرگیبال ها. ختتی انداختم روخودمو

 از یخب االن بال ها جزو...  از بدمن بودن ویانگار جزو. کردنی منتمی اذیبیطرز عج
 . پامایمثل دست ,منن

 
 که درک و می بوددهی رسنجای به اعیانقدر سر. و توماسانای دیمهمون! افتادمی مهمونادی

 م؟ی کردی می جاسوسدیم؟بای کردی اطالعات مجع مدیبا. هضمش سخت بود
 
 و ی قهوه ای با بال و موهادنشید. داخل شدی و همزمان با اون در باز شد و ترودمی کشیآه

 .دی رسی به ذهنم منی اگهی دیواقعا کلمه . بودی و جالببی عجزی چی آبیچشما
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 . کردی ختت و ناله اینداخت رو کنار من اخودشو
 

 ： کردمنگاهش
 
 ه؟یچ-
 
 ：دی حرص به بال هاش دست کشبا
 
 .رنی دست و پاگیلی خنایا-
 

 خاطر بود که اون معجون فقط مثل نیحتما به ا. کردنی متی من بال ها اون رو اذبرعکس
 . با ظاهر فرشتهی بود ولطانی شهیاون در واقع هنوزم . کردی پوشش عمل مهی

 
 ： رو عوض کردم و گفتمحبث

 
  بهت گفنت؟یدرباره مهمون-
 

 ： برگردوند سمتمسرشو
 
 . گفتلوریت,اره-
 

 ： نگاه کردرونوی رو سمت پنجره چرخوند و بسرش
 
 .می کم خبوابهی می تونیحداقل م.می داریادیتا شب وقته ز..فعال که بعد از ظهره-
 
بعد از چند .ن دادم و بهش پشت کردم بودم اما سرمو تکودهی خوابی که به اندازه کافنی ابا

 . تونستم خبوامبی من خسته نبودم و منی ولدمی رو شنی تروقی عمی نفس های صداقهیدق
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 نبود یگشنت قصر کار درست. کار کنمی دونستم چی ام به شدت سر رفته بود اما منحوصله
 . شدنی بهمون مشکوک موفتادمیچون اگه تو دردسر م

 
 شی پی که ساعاتییحرفا.خواب خواب بود.م و نگاهش کردم چرخوندی سمت تروسرمو

 جی بدم واقعا گرشیی تومن تغی گفت من منیوقت. شکستیبهم زده بود واقعا دمل رو م
 . وجهچیبه ه. کردمیحرفاشو درک من..شدم

 
 .ی کنم بهم زل بزنیدرکت م. جذامبیلی خدومنیم-
 
 نگاهش یرچشمی زی ول سرمو چرخوندمعی و سردمی از جا پرشی ناگهانی صدابا

 ： زدیچشماشو باز کرد و چشمک.کردم
 
 .خجالت نکش. کنمیگفتم که درکت م-
 

 .ادی من هنوز خوامب می به کارت ادامه بدی تونی متازه
 

هوا . پنجره افتادرونیچشمم به ب. قورتش دادم و نشستمحای گرفته بود اما ترجخندم
 . شدی مکیداشت تار

 
 ： گفتمی بلندیبا صدا.رد به در خوی حلظه تقه اهمون

 
 .دییبفرما-
 

 ： وارد شد و گفتی اندامزی رزن
 
 . هم در کمد ها هسنتیادی زیلباس ها.هی وقت مهماننیلطفا آماده بش-
 
 و ی مهمانی هاراهنیسمت راست پ.به سمت کمد بزرگ رفتم و بازش کردم. رفترونی بو

 بلند کرم راهنیمم به پچش. به لباس ها انداختم ینگاه.سمت راست کت و شلوار بود
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 نداشت ینیآست. بودیاهیدور کمرش روبان س. داشتی خورد که پارچه نرم و نازکیرنگ
 که به سمت ی آوردم و در حالرونشیب.بای زیساده بود ول. رفتیو از باال دور گردن م

 ： رفتم بلند گفتمیختت م
 
 . شدری شو دداریب.. پاشویترو-
 
 ی که به سمت کمد می اومد و در حالنییز ختت پا ختت نشست و بعد ای حوصله رویب

 ：رفت گفت
 
 !ینه ترو, آنابالسیترا-
 
 عوض راهنی که گوشه اتاق بود رفتم و لباسم رو با پی توجه به حرفش پشت پرده ایب

.  مواجه شدمی اومدم و ناگهان با ترورونی از پشت پرده بدمشی که پوشنیبعد از ا.کردم
 قهی جلری و زرشی زدی سفی قهیجل. دنباله داشتیتش کم بود که پشدهی پوشیکت مشک

 کردم یهمون طور که من نگاهش م.یو البته شلوار مشک.ی طوسی و کراواتدی سفیراهنیپ
 . شده بودرهیاون هم با تعجب به من خ

 
 ： رو شکستنمونی بنی سنگسکوت

 
 .خوشگله-
 

 ： شدم که گفتی شوکه مداشتم
 
 !البته منظورم لباسه-
 

 . رو بهم گفته بودنی هم همندلندی آرچفی بار تونیاول.ته بود از تکرار اتفاقات گرفخندم
 

 ： شدم گفتمی که از کنارش رد می و در حالختمی شونه هام ری روموهامو
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 .کت و شلوار تو هم جذابه-
 

 ：می بار هردو همزمان گفتنی در اومد و ای صدادوباره
 
 . توایب-
 

 ：ه بود گفت اومدشی پقهی که چند دقی زنهمون
 
 .نیایلطفا دنبال من ب. شروع شدهیمهمان-
 

با پرسش برگشتم و نگاهش .دمی رو شنی تروی سرفه ی قدم پشت سرش رفتم که صداچند
 .با ابرو به دستش اشاره کرد.کردم

 
 که رفته بودم رو برگشتم و دستمو دور بازوش حلقه کردم و ی کردم و راهی آرومی خنده

 .میپشت سر زن خدمتکار رفت
 

 ： بشنوه زمزمه کردمی که فقط ترویطور
 
 ! شدهبمی نصیچه افتخار-
 
 ： گفتی حلن شوخبا
 
 . ازش استفاده کنیتونیتا م. همسرشهی همه منانای ا, برت ندارهاالتیخ-
 
 نداشتم قراره چه ی ادهی اچی که هیبه مهمون.می و به راهمون ادامه دادمیدی هم خندبا

 ! باشهیجور
 

 نشسته ی صندلی ها رویبعض... و فوق العاده بودی نورانزی همه چمیفت داخل کاخ ریوقت
 با دمشیباالخره د... کنمدای اشنا رو پهی ای ایگشتم تا بتومن تان...دندیرقصی مهیبودند و بق
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 دمی بود خواستم سمتش برم خودم رو کشدمی دی کنار نوازنده ها کامال توییاون لباس طال
 : شدم و گفتمکیستم رو ول کنه بهش نزد قصد نداشت دیرو انگار تیول
 
 ی ول کنیتونیحاال م-
 

  باعث شده که انقدر تعجب کنه؟ی و منگ بود چجی گانگار
 
 و؟یچ-
 
 !دستمو-
 

 حلقه دستش رو شل کرد و من هم ارهی خودش بی به رونکهی به خودش اومد بدون اتازه
 رو به ی کسنجای چون ارهی بگلمی بودم که حتودواری رفتم امایازش دور شدم و سمت تان

 سمتم دیخندی که می شدم حضورم رو حس کرد در حالکی نزدایبه تان!شناختمیجز اون من
 : کرد و گفتع خندش رو قطدمنیبرگشت و با د

 
 ؟یبال اومد-
 

 : زدم و گفتملبخند
 
 ام؟ی نتونستمیمگه م-
 
 : اضافه کردمی با کنجکاوو
 
 شاهزاده و همسرشون کجان؟-
 
 :گفت یالیخی ببا
 
 انی برتری قرار دیول!دومنی منقایدق-
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 : گفتجانی بپرسم که دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با هی اگهی سوال دخواستم

 
 ! اشنات کنمهی با بقمیبذار بر-
 

 صحبتش با یانگار رو... از چند دخرت رفت که مشغول صحبت با هم بودنی گروهسمت
 :من نبود چون گفت

 
 بچه ها؟-
 

 : گفتشونیکی و دندیون چرخ سمتمدخرتها
 
 گرده؟ی ملکه چقدر دنبالت میدونی؟میینجای اایت-
 
  رو ندارم رابی سلطنتنی که من حتمل جو سنگیدونیم-
 

 : گفتی با کنجکاوشی کناردخرت
 
 ؟یکنی منیمعرف-
 

 : به من کرد و گفتینگاه
 
  مهمون ما هستندی مدتهیانابال !البته-
 

 : کرد و گفتزدیهاش حرف م که داشت بای به دخرتی ااشاره
 
 رابتا دخرت خامل-
 

 : رو خم کردم و گفتمسرم
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 خوشبختم-
 
  خواهر رابتانایراب-
 
 بود و در اخر دستش رو سمت دهی بود که درباره من پرسی بار اشاره اش به دخرتنیا

 : بودم دراز کرد و گفتدهی دخرت که تا االن صداش رو نشننیاخر
 
 ...هرش کهو ادمرا دخرت عموم و خوا-
 

 : و گفتدی وسط حرفش پرادمرا
 
  مامانشی پستی ننجایا-
 

 : کرد و اروم زمزمه کردکیسرش رو به من نزد... تکون داددنی فهمی به معنیسر
 
 ...ستی ننجای که ای خوش شانسیلیتو خ-
 

 : گفتی نازکی بپرسم صدایزی خبوام چنکهی قبل از ایول!دمی رو نفهممنظورش
 
 ؟یینجای تو اایتان-
 

 : حلنش سرد شد و گفتایتان
 
 ادمال،بال, تورو با بال اشنا کنم،بال، ادمالخواستمی؟میاومد-
 

 : سرش رو هم برام تکون نداد اما من گفتمیحت
 
 خوشبختم-
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 : توجه به حرفم گفتیب

 
 ؟یتازه وارد-
 
 : دقت نگاهم کرد و ادامه دادبا
 
 ؟یاز کجا اومد!ی باشی اشرافادیبهت من-
 

 : جوابش رو بدمیبا ارامش و مهربون کردم یسع
 
 نی جنگ بی دور بودم،وقتنی سرزمنی از ای مدتهی...ی مدتهیستم،ی نی بانو اشرافریخ-
 و فرشته شد من به دست پادشاه انگوس گروگان گرفته شدم و بعد از مدتها به نیاطیش

 ...می باشششونی مدت قرار که ما پهی خودم برگشتم و ملکه لطف کرد نیسرزم
 
 : ادامه دادزدی که ادمرا بهش میی هاخونکی توجه به سی حوصله سر تکون داد و بیب

 
 ؟یخوای می چنجایو ا-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 بله؟-
 

 : گفتی با ناراحتایتان
 
 من دعوتش کردم-
 

 : باال انداخت و گفتییابرو
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 چرا؟-
 
 : گستاخ شدای بار حلن تاننیا

 
 گرفتم؟ی ازت اجازه مدیبا-
 
 : کرد و گفتی فر و بلندش بازی از موهای حلقه ابا
 
 ! نهعتایطب...خب-
 

 : زد و رو به من گفتیپوزخند
 
 خانوادت کجان؟-
 

 : سکوت باال گرفت و ادامه دادی جوابش رو بدم که دستش رو به معنخواستم
 
 بذار خودم حدس بزمن،مردن نه؟-
 

 : امرانه گفتادمرا
 
  خنواد جواب بدهدیادمال شا-
 

 :گفت سرد ادمال
 
 ؟مردن؟ینگفت, که بهم جواب بدهفشهیوظ-
 

 !دادیفکر به مرگشون عذامب م... کردم بغضم رو فرو بدمی دهنم رو قورت دادم و سعاب
 
 بله-
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 ...بذار من بهت بگم!یدونی که منیخانواده نداشت!نیپس موضوع ا-
 

 : هشداردهنده گفتایتان
 
 !هیادمال کاف-
 
 ؟فکریدونستی منوی ها حضور دارن ای فقط سلطنتیطنت سلیتو مهمون!رهی بگادینه بذار -

 نی و گذشته اندهی ای توی نقش مهممیینجایهمه ما که ا!پس بذار روشنت کنم!ینکنم بدون
 !ستی ننجای تو ای جامیکشور دار

 
 : گفتتی با عصبانایتان
 
 ! ندارهی ربطچی هیمن دعوتش کردم و به کس-
 
 ! نه توستی ننجای که جاش ادادی مصی تشخدیخب خودش با-
 

 :ایتان
 
 !من بهش اصرار کردم-
 
 و اون نی نداره مدام خودش رو به اتی که شخصی؟کسیدی قبول نکنه؟دتونستیمن-
 زرق و برق لباسا نیا! رو بگم بهت بالیقتی حقهی بذار یول! تا خودش رو باال بکشهندازهیم

 دی نبای و حتیستی ما نتو همرنگ! باشهادتی رو نی اسازهی منی اشرافهیاز گداگشنه ها 
 !ی قصر باشی تونکهی چه برسه به ای من رو بکنیکلفت

 
 بود هرچقدر سکوت یکاف... بود که صدام نلرزه و بتومن حمکم حرف بزمننی تالشم امتام

 ی ولدی چومن لرزکردمی دفاع متمی از خودم و شخصدیاالن با! بشه،بشهخوادی میکردم هرچ
 : بذارهیرینذاشتم رو صدام تاث
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 توجه ی بذارمیهرجا که پا م. که نژاد و خانواده انقدر مهمنستی نیزی تعجب برانگزیچ-

 تمیشخص,ننی که من رو ببنیبدون ا. پرسنی ام مشهی که روبه روشومن از ریبه من
 .باطنم رو,رو

 
من .  بشهدهی پدرش کور دی که اگه پدر آدم کور باشه فرزندشم به خاطر کورانگار

 تو پر قو بزرگ ,تو قصر.ستی رگام نی توی پادشاهای ملکه چیخون ه,ستمیاشراف زاده ن
 ی برانی سرزمنی ای ارزش برای من هرچه قدر بیهر حلظه از زندگ,دمی کشیسخت.نشدم

 ی منیفکر نکن. خودم ارزش دارهی هستم براکه یزیهر چ, منتیشخص.خودم ارزش داره
 , کنم بانونییخوام بهتون توه

 
 ینی سرزمیتو. اصل و نصبمی بهی کنم؟اشراف زاده؟من فقط نیی باشم که توهی کمن

 نی تردی و پلنی ترثی اگه خبی حتی داشته باششهی خوان ریبزرگ شدم که همه ازت م
 .ی باشنی زمیموجود رو

 
 نی از اشرتی گرفتم تا بنیی سرم رو پادی گومن چکی قطره اشکم رونی شکست و اولبغضم

 :دراز شده بود پس زدم و گفتم که به سمتم ایخورد نشم دست تان
 
 ! برمخوامیمن خومب فقط م-
 

 سیکل صورمت خ!ی نگاهم کرد من هم از فرصت استفاده کردم و ازشون دور شدم لعنتفقط
 تا به در برسم گذشتمی فرشته ها مونیاز م... برام جالب نبودیزی چچی بار هنیا...شده بود

 درخت ونی بود از مکی رفتم باغ تاررونی باز در... حامل رو بهرت کنهتونستی ازاد میهوا
 حلظه سرجام هی!دونستمی به کجا؟خودمم منرفتمی و مدمیدوی مدهی سر به فلک کشیها
 دمی اروم شرشر اب رو شنی کردم خودم رو مجع و جور کنم که صدای و سعسادمیوا

 ومدی اب می سمت راست صدای پشت درختهاقای دو طرفم درخت بود و دقدمیچرخ
 نی از بام حلظه غمههی که اوجنا بود یکی کوچاچهی دردنی گذشتم و با دازشون

 اب ی پاهام رو توی رو باال دادم و کمراهنمی شدم کفشام رو دراوردم پکشینزد...رفت
 کردم ذهنم رو از ی بهم دست داد چشمام رو بستم و سعی حس خوبیگذاشتم از خنک
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 کردم اروم باشم اما نتونستم با ی و سعچشمام رو بستم! کنمی ادمال خالرمحانهی بیحرفا
 قضاوت رمحانهی و اشکام صورمت رو پوشوند چرا انقدر بدم بلند هق هق کریصدا

 ینجوری اخواستمی من؟مگه من مری تقصدونن؟مگهی می من چی از زندگکنن؟مگهیم
 بشه؟

 
 یول بلند ی سرفه با هول برگشتم و با صداهی مثل دمی شنیی حلظه از پشت سرم صداهمون

 :گرفته گفتم
 
  اوجناست؟یک-
 

 : شد با وحشت گفتمکی بهم نزدیاهی سهی که من اومدم سایی از هموجناقایدق
 
 !ایجلو ن-
 

 ی بدم نفس راحتصی رو تشخی نور ماه تونستم صورت تروری زقای جلوتر اومد و دقهیسا
 : و با ترس گفتمدمیکش

 
 ؟یی توسی ترایعنی...تر-
 

 : اومد و گفتکرتینزد
 
 ؟یکنی مکاری چنجایال اب-
 
 : و اضافه کرددی سرخ و متورمم رو دی دقت بهم نگاه کرد چشمابا
 
 ؟ی کردهیگر-
 

 : خواستم ازش دور بشم که بازوم رو گرفت و دوباره گفتدمی شدم کفشام رو پوشخم
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  شده؟یچ-
 

 : انداختم رو گفتمنیی رو پاسرم
 
 !ستی نی مهمزیچ-
 
 ؟ی کنهیگر باعث شده که تو یمهمه چ!چرا-
 
 : بغض گفتمبا
 
 ...پدرت،خواهرت،مادرت...ی داشتزی همه چشهی؟همیدونی میتو چ-
 

من !ی حباب تو خالهی که دارم ییزایهمه چ! نداشتمیچی وقت هچی من هیاحرتام،قدرت،ول
 بکنم اخرش همون یمن هرکار!یگفتیتو راست م! تعلق ندارمنی سرزمنی قصر،به انیبه ا

 ... هستم که بودمیکلفت
 

 : و من رو کامال سمت خودش چرخونددی تو هم رفت دستم رو کشی ترویامخا
 
 ترس که به من یاحرتام؟مردم من از رو! نداشتمیچی وقت هچیمن ه! بالیکنیاشتباه م-

 که یرم؟خواهر؟خواهری من رو بفرسته تا مبخواستی که میپدر؟پدر!ذارنیاحرتام م
 رونیتو ب!شهی نباشه که مادر منشمیت پ وقچی که هی من رو بکشه؟مادر؟مادرخواستیم

 پر ی لباسانیچه با ا!ارزش تو...یکنیاشتباه م!یدونی منیچیتو ه!یسادی من وایگود زندگ
 چی که من هی داریزی هاست تو چی سلطنتنی از اشرتی بیلیزرق و برق چه بدون اونا خ

 ییتو جاها!نی سرزم۳ نی کس رو تو اچیه!یدیاره درست شن! بالیتو قلب دار!دمشیجا ند
 وقت ارزو نکن که چیه!دمیمثل تو رو من ند...دمیند! که قلب داشته باشهدمیکه رفتم ند
 ...ی نداشته باشی و راه فراری جهنم دست و پا بزنهی تو یعنیمثل من بودن !یمثل من باش
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 بود؟انقدر دوستانه؟داشت درد و دل ی ترونیا! حلظه درد خودم رو فراموش کردمهی
غرق در خاطرات گذشته خودش بود به اب !دی نفهمیتعجب بهش نگاه کردم ول کرد؟بایم

 :زل زد و ادامه داد
 
 ازت ی حبابن که تا بهشون دست بزنهیهمشون !سنتی من نی برایول! دارمیمن همه چ-

خواستم برم و که اوجنا !دمی خودم برنیمن از قصر و سرزم!رنی منی و از بشنیدور م
خواهرم از ازار ...ربهی که پدرم از کشنت لذت منمینب!نمی رو نبفی کثتی جنانینباشم و ا

 چشم هی وقت رفنت یول...کنهی و اصل خودش سواستفاده مشهیمادرم از ر...دادن
 که داشتم ی وقتقایدق! دخرتهی... من رو دوباره سبز کردکی و تاراهی سیزندگ...سبز

 انقدر با لذت به گلها نگاه زدیم اطراف قصر قدم ینای زمی که تودمی دخرت رو دهی رفتمیم
هر حلظه ! خطرناکنجایا!ه بشم و بگم برکیخواستم بهش نزد! که انگار زنده بودنکردیم

 سرش رو بلند کرد با ی وقتی بربم ولنی پدرم برسن و اون رو هم از بیممکن بود سربازها
 ساخت  من رو دوبارهیاون زندگ! رو ول کنمنمینتونستم سرزم...من حرف زد نتونستم

چون بازم پدرم گفت،تنهاش گذاشتم !من رفتم! شروع شدی جنگ لعنتیول... داددیبهم ام
 برگشتم ی وقتیول! رو تنها گذاشتم و رفتممی زندگدیمن تنها ام...من! امحق؟منیفهمیم
از فرشته ها و !اون رفته بود بدون من.... نبود و وجود نداشتیی نارمالگهید

 ی بار با اگاهنی رو خشکوندم امی سبز زندگشهیر خودم ر بانیا! متنفر شدمنشونیسرزم
 ... حاالیول!م بار خودم خواستنیا! کردماهشیخودم س

 
 !ی،خالیخال! حس و ماتی چشمام نگاه کرد بتو
 
خواهرم از من !ی تو از من متنفر باشخوامیمن!خوامی ظلم رو مننیمن ا!خوامی حاال منیول-

 یعنی ندارم یچی من هگمی می وقتیفهمی م؟حاالیهمفیمتنفر باشه و خبواد من رو بکشه م
 ؟یچ
 
 ... دقت به چشماش نگاه کردمبا
 
 
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣١١

 حل یباالخره همه چ!شهی که خودم باورش نداشتم؟درست مییگفتم؟حرفای میچ
 ! داشته باشدیام!شهیم
 

ظاهر و .شرتهی اون بی باور رسوند که درد هانی که زد منو به اییگفتم؟حرفای می چواقعا
 اون یتو زندگ... اما اونادی که به نظر مهی همون جورزیهمه چ! هیکی من هیندگباطن ز

 رو ای کار دننیچه قدر خوشحال بودم که امحقانه تر... خوبه اما بطنشزیظاهر همه چ
چه قدر امحق بودم که از قبول کردن اون کار خوشحال !رومهنکردم و اون هنوز روبه 

کنارم . اون آب نشستمیگرفتم و دوباره روبه رودستش رو .نگاهم رو ازش گرفتم..بودم
 ： اومدنرونی خودآگاه از دهامن بایکلمه ها ناخودآگاه .نشست

 
 ,تو,من.همه قلب دارن!یترو... تراستمی نی کنی که تو فکر میمن به اون خوب-

 مرکز احساس گهید. شدهاهی ها سیفقط قلب بعض! همه...نیمارت,مادرت,خواهرت,پدرت
 قلبشون ی تویی روزنه روشناهیهمه شون . بدهی هازی چیمرکز همه .ستی خوب نیها

 ی ها هم اونو منی و بعضرنی گی مدشی اما نادننی بی مایبعض,ننی بی اونو مایبعض.دارن
 دور و بر روشون ی آدمادیشا,طی حمدیشا. خودشونهریتقص,ستی نهی بقریتقص.ننیب

من به . بازه خودشوننی مای بره ی میاهی و سیکی که به تاری بذارن اما در آخر کسریتأث
 ها باختم و قبول کردم امحقانه و یکیبه تار. بار باختمهی چون منم ستمی نایاون خوب

به خاطر باتنر . بودهتمی به خاطر موجودیگیحتما م.  رو اجنام بدمای کار دننیشرور تر
 یسرزنش ممن خودم رو به خاطر قبول کردن اون درخواست .دمی منتی من اهمیبودمن ول

 .کنم
 

 ： در جوابش زدم و ادامه دادمیلبخند.  کردیبا لبخند نگاهم م. کردمنگاهش
 
 که عاشقش ی کنم چون من پسری تومن بگم به اون صورت درکت میدر مورد نارمال من-

 . من وجود ندارههی اصال تو زندگی شخصنیهمچ. بودم رو از دست ندادم
 

 ： شد و گفتجی گنگاهش
 
 !ادوارد؟-
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 ： رو به چپ و راست تکون دادممسر

 
 بود که باهاش بزرگ شدم و اون خودشو به خاطر من به دردسر انداخت و یادوارد پسر-

 دوست خوب دوستش داشتم و اگه قرار بود تو هی, دوستهیبه عنوان .ونشمیمن مد
 می خواستم زندگی من منیول...ی شد ولی ام به ازدواج با اون ختم مندهی لند مبومن آوژالی

 . باشهیبه اون سادگ
 

 ： عمق چشماش زل زدمتو
 
 یتو باعث شد. خبشمی منی که باهاش کردی باشه من تو رو به خاطر کارادتی ی ترویول-

 به خاطر ی شد و حتیاون به خاطر من زندان.رمی از قبل عذاب وجدان بگشرتیمن ب
 .به خاطر من مرد..من

 
 ： کرد اما باز هم ادامه دادمیتعجبم م منی کرد و ای نگاهم می حرفچی و بدون هساکت

 
 و دارم ستمی فرشته بودمن نریحتت تأث. االن نهیقبال بودم ول.ی تروستمی ازت متنفر نیول-
 .گمی منانی با اطمنویا

 
 ... امای باشیاهی هر چه قدر هم غرق در ستو
 
 ： قلبش گذاشتمی خودآگاه دستم رو دراز کردم و رونا
 
 شینی ببشرتی با دقت بدیفقط با.یدیمطمئنم که د. یدی قلبتو دیو تیی روشنایاما روزنه -

 . خوادی می چینی و ببیو حسش کن
 

 و تیامخش از سر خشم و عصبان. بودنبی داشت و چشماش متمرکز و عجیزی راخم
 . قلبش بود گرفتیدستشو باال آورد و دستمو که رو. نبودیناراحت
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 .د از دستم رد شتهیسی الکرتانی جرهی انگار
 

 و دمیدیرنگ قرمزشو م,شی آبی در عمق چشمای ولی چه جوردومنیمن. شدکی نزدسرش
 رفت و ی قهوه ایاون موها. برگشتی رفت و قرمز واقعنی از بی مصنوعیبعد انگار اون آب

 رو ی واقعیاون بال ها رفتند و شاخ ها برگشتند و من ترو. برگشتی خاکسرتیموها
 ی ترونی که با من درد و دل کرد همی که اوننیا به  رو و فکرطانی شیهمون ترو.دمید

 یترو. در اصل من تونسته بودمی بدم ولرشیی تومن تغیگفته بود من.بود قلبم رو گرم کرد
 و از درد هاش دهی متی ام اهمهی کرد اما االن به گری آدم حساب منی منو حتطانیش
 برگشت خاطرات دیشا...دیشا... هم من نبودمدی نداده بودم؟شارشییحاال من تغ.گهیم

 که یوگرنه من, داده بودرشیی تغشیمیعشق و احساس قد..اره. داده بودرشیینارمال تغ
 رشیی تونستم تغی می بود چه طوری نداشتم و وجودم الزاما اضافتی کس اهمچی هیبرا

 رو میشونیلب هاش پ.نیی صورمت بود که سرم رو انداختم پای مرتیلیبدم؟صورتش چند م
 .دی خودش رو عقب کشعی که اجنام دادم سری اما با حرکتملس کرد

 
 !؟نه...منو... کار کنه؟منوی خواست چیم
 

  رفت؟که خوب و پاک باشه؟ی ازش میچه انتظار. بودطانی اون شخوب
 

 ：دی پرسارهی خودش بی به روی که حتنی ابدون
 
 ؟ی کردی مهی چرا گرینگفت-
 

 ! چرا من نکنم؟وفتادهی نیار اتفاق رفتار کنه که انگی تونست جوری اون ماگه
 

 ：دمی کشی ادمال آهی حرف هایادآوری رو باال آوردم و از سرم
 
 خانواده بودمن ی بود مثل همه از بای از بستگان تانیکی به اسم ادمال که یدخرت-

 !نیهم.گفت
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 ： زد و سرش رو به نشانه تأسف تکون دادیپوزخند
 
 !ی زدهی به سر بقی چه گلیه خانواده دار کیی گفتم توی تو بودم بهش میمن جا-
 

 ： گفتمیشی با غرور منازدی که افتخار تو چشمام موج میدرحال
 
 . بهش دادمی حمکمیلیخودم جواب خ-
 

 ： انداخت باالابروهاشو
 
 تی شخصیدرسته من خانواده ندارم ول "ی و گفتی کردغی جغی سرش ج؟حتمایجد-

 "دارم
 

 نازک و دخرتونش که ی گفته بودم هم از صدانوی همقای که دقنیهم از ا. گرد شدچشمام
 .اوردی منو در میمثال داشت ادا

 
 ： با آرجنم به بازوش زدمی شوخبه
 
 ! کردمیمثل تو پودرش م!نه پس-
 

 ：دی بلند خندبلند
 
 . کردمی تو بودم همون کارو میقطعا من جا-
 

 ： شد و دستشو سمتم گرفتبلند
 
 چی سر و ته اون دخرته دامال هی بیشون بده که حرفان. داخلمیحاال بلند شو برگرد-

 . روت نداشتهیریتأث
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣١�

 ： کردمی کوتاهی گرفتم خنده ی که دستشو میدرحال
 
 !ادمال. دامال نه-
 

 ： گفتمی گشتی که به سالن برمیدر حال.دستمو دورش حلقه کردم. جلو آوردبازوشو
 
 ! آخه؟هی عجق وجق چی اسمانیا.حاال همون-
 
 .می و حداقل دوست بودمی نبودی خونی دشمناگهیچه قدر خوب که د.میدی هم خندبا
 

 .می سالن شدوارد
 

 نی رفت و ای مدام بهش چشم غره مایتان. بودستادهی اهی به ادمال افتاد که کنار بقچشمم
 ادمال ی ولادی نگاهش بهم افتاد و ذوق زده بلند شد تا به سمتم بایتان. رهیباعث شد خندم بگ

 .تشو جلوش گرفت و خودش بلند شد به سمتم اومدبا خشم دس
 

 ： چشم هاشو تو چشمام دوختدی که رسجلوم
 
 به خاطر رفتار تندم ازت عذر خبوام اما حرفم دیبه هر حال من فرشته ام و با, آنابالنیبب-

 ...تو و .هنوز همونه
 

 ： اشاره کرد و ادامه دادی تروبه
 
 .نی نداریی جانجایشوهرت ا-
 

 ： حلن ممکن گفتنی ترمی کرد و با مالیظیل اخم غیترو
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 نجایما به ا! نهای می باشنجای ادی ما بانی کنی منیی که تعنیستی نیشما اون کس. خامننینیبب-
 به همسر من نی حق ندارنی هم کرده باشی اگه عذرخواهی و در ضمن حتمیدعوت شد

 .نی کننییتوه
 
 داره و ی چه حستید که بدومن محا برام جالب بوشهیهم. دستشو دور کمرم حلقه کردو

 !هی و خوببی حس عجگمی منیاگه االن ازم بپرس
 

 ： تر شدظی ادمال غلاخم
 
 شما رو دعوت یهر کس.. کارو ندارهنی که اون اصال حق ااسیاگه منظورت از دعوت تان-

 ...کرده
 
 .من دعوتشون کردم-
 

با . میدیت چپ چرخهمه به سم. باعث شد حرف ادمال قطع بشهی و مقتدربای زیصدا
 . کردممی تعظعی ملکه اکانتا شوکه شدم اما سردنید
 

 ： با تته پته گفتادمال
 
 ... شمایول...و...ملکه...م-
 

 رفتار نکن ینجوری من ازی عزی با مهمان هاگهید.گفتم که من دعوتشون کردم- اکانتاملکه
 .ادمال

 
 به ادمال که داشت توجهیزد و ب ی لبخند کجیترو... نگاه کردی با حرص به من و تروادمال

 به من زد خندم رو قورت دادم و به ملکه نگاه کردم ی چشمک ارومکشتیبا نگاهش مارو م
 : شکستشای بود که تانینیجو سنگ

 
  اومدنانایتوماس و د-
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 : رو کنار زد و به حرف ملکه که گفتتیومجع

 
  ارومایتان-
 

 به ادمال ی نگاه مخصانه ایترو...سادین وا و ادمال کنار میملکه کنار ترو... نکردیتوجه
 خودم رو ی ولدمی مشت شده ادمال رو دیدستا... کردکرتیانداخت و من رو به خودش نزد

 یاسی به رنگ ی با لباس بلندانای حلقه فرشته ها دونی زدم همه کنار رفنت و از مدنیبه ند
 اومدند و نیی از پله ها پا ازاد بود با وقار همراه توماسنشییخورد و پای منیکه کمرش چ

 که براشون اماده شده بود رفنت و یگاهی ما رد شدند و سمت جایهمه دست زدند از جلو
 شروع به مشی نرم و مالی رفت و با صداگاهیپشت سرشون ملکه سمت جا...نشسنت

 :حرف زدن کرد
 
ما ...مید مناطقمون رو ازدست داشرتیب...می که داشتی بعد از جنگ سختمیدونیهمه ما م-

 ما بردن ونی رواز مایلی خنیاطیش...می بشروزی تا پمیسازی رو مندمونی ای نسل هامیدار
 رو زمی تاتولد نوه عزمی مجع شدنجایامروز ا...میسازی ما دوباره نسلهامون رو میول

 دیخوش باش...میریجشن بگ
 

و همه  در سکوت گذشت و دوباره همهمه شروع شد نوازنده ها نواخنت ی اقهیچنددق
انگار داشتم ...ادوارد! افتادمنی خونه مارتی مهمونادی حلظه هی کردن دنیشروع بهرقص

 به شهی تر از همظی غلی نگاه کردم با امخی و به ترودمی کشیاه...دمیدیخودمون رو م
 : اروم گفتمد شده بورهی خدنیرقصی که مییکسا

 
  شده؟یزیچ-
 

 : بودم و گفتهبی موجود غرهی که انگار ی نگاه کرد جوربهم
 
 می برخوامینه،فقط م-
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 : گفتمباتعجب
 
 م؟االن؟یبر-
 

 : سرش رو تکون داد و گفتیعصب
 
 ! حتمل کنمتومنی منگهی من دمی رو بهونه کن بریزی چهیاره -
 
 ؟ی حتمل کنویچ-
 
 : بلندتر از قبل گفتکمی

 
 !می بریعنی می برگمی میانابال وقت...ار-
 

 : و گفتمدمی چرخکامالسمتش
 
  شده؟یچ-
 

 :دی غرباحرص
 
  خودم بگم؟ای یشیبلند م-
 
 : رفتم و اروم گفتمایسمت تان! بد بودیلی بهش نگفتم انگار حالش خیزیچ
 
 ا؟یتان-
 

 : گفتمیبا نگران... و منتظر نگاهم کرددیاچرخیتان
 
  هست که بتونه ما رو به اتاقمون برگردونه؟ی کسستی خوب نادی حالش زسیترا-
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 : گفتی ناراحتبا
 
 ؟یری می ادمال داریبه خاطر حرفا-
 

 : زدم و گفتمیلبخندمصنوع
 
  کنه؟یی نفر ما رو راهنماهی شهیفقط م...معلومه که نه-
 

 : و ناراحت گفتگرفته
 
 ؟یری به دل نگکنهی رفتار می مدلنی با همه اهینجوری ادمال همیول,باشه-
 
 نگرفتم-
 
  مبوننجای اقهی دقهی-
 
 دادی پاهاش رو تکون می افتاد عصبیو چشمم به ترو...دنبالش کردم ازم جدا شد با نگاهم و
 ی افکار غرق بودم که دستنی در همارهی درنی بازوونهی بودم که ددواری شده؟امی چیعنی

 : گفتمای تاندنیبه پشتم برخورد کرد با د
 
  شد؟یچ-
 
 کنهی متی شما رو تا قصر هدالدایمات-
 

 : رفتم و گفتمیترو نکردم و سمت ی به ظاهر زن دقتیحت
 
 می برمیتونیم-
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 : اضافه کردمرگوششی اروم زو
 
 یدی محی رو به من توضزیاوجنا همه چ-
 
 ما رو لدایمات.. تا قصر نبودیادیراه ز...می راه افتادلدای حواس سر تکون داد و دنبال ماتیب

 :به اتاقمون فرستاد و گفت
 
 نی زنگ کنار ختت رو فشار بددی خواستیزیاگه چ-
 

 کردم و ی تروی و اشفتگبی رفتار عجنی به ای رفتنش امخرونی سر تکون دادم و با بفقط
 :گفتم

 
 تو چت شده؟-
 

 : کالفه گفتی ولمیمال
 
 !نی فقط خستم همیچیه-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 !ی بوددهی تو کل بعد از ظهر خوابسیترا-
 

 : گفتانهی جومبارزه
 
 !االمن خسته ام-
 
 : اصرار کردمشرتیب

 
  تو رو کالفه کرده؟یچ!یکالفه ا!یستینه تو خسته ن-
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 :اورد،گفتی که لباسش رو درمی حالدر

 
 ! بزرگش نکنخودی بستی نیچیه-
 
پشت ... سرگردان بشهینجوری باعث شده که ای چدمیفهمی منی بهش نگفتم ولیزی چگهید

 شدم  ختت ولو ی و رودمی خودم رو پوشی راحتیپرده کنار اتاق رفتم و لباس ها
 

 که از یزی و چی تروی ملکه،حرفاتی اساس ادمال به محای بی حرفهای کردم به جایسع
 نیی ممکن بود اجنامش بده واقعا اگه سرم رو پای که تروی کاریعنی!دمیرتسی مشیاداوری

با خواست خودش ! ما رو جمبور نکرده بودیزی بار چنید؟ایبوسی من رو مگرفتمیمن
 !کردی می عصبی و تا حدجی گو من رنی و اشدی مکیداشت بهم نزد

 
 رو ری تاثنی بدتری رابطه ما نداشته باشه ولی رویری موضوعات تاثنی بود اقرار

 مهم بودم و داشت کرد،براشی متمیکرد،محای و دل مزد،دردی با من حرف میترو....داشت
 !دیبوسیمن رو م

 
 نیاطی شنی بزرگرت موضوع تو مرکزنیا! بالی بزرگش کردیادیز" تو ذهنم گفتییصدا
 زی چچی چشمام رو ببندم و اروم باشم و نه هدی بزرگش کردم حاال بایادیدرسته ز!"هیعاد

 من داشته ی برادی نداره چرا بایتی براش اهمیوقت!لی و حتلهی کنم نه جتزفیرو توص
 ازی و بهش نگاه کردم کنارم با فاصله مورد نچرخوندم خورد سرم رو یباشه؟ختت تکون

 که اتاق ی شد و شمعزیمخین... فکر بودی توقای عمکردی بود و به سقف نگاه مدهیدراز کش
 شد و تنها نور ماه بود که روزنه نور کی خاموش کرد و اتاق تارداشتیرو،روشن نگه م

 ... رو به همراه داشتیکیکوچ
 

 حوصله چشمم رو باز ی که حس کردم ختت تکون خورد بشدی داشت گرم خواب مچشمام
 و به اسمون نگاه ستادی جلوش ارفتی دادم سمت پنجره مصی رو تشخی تروهیساکردم و 

 ...کرد
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 می تفاوتی بر بمی نتونستم حس کنجکاوی توجه باشم ولی کردم بی خوردم و سعیتکون
 !غلبه کرد

 
 حضورم ستادمی جام بلند شدم با دستام خودم رو بغل کردم و سمتش رفتم و پشت سرش ااز

 : گفت ودیرو حس کرد چرخ
 
 ؟یداریچرا ب-
 

 : به سوالش نکردم و گفتمیتوجه
 
  شده؟ی چی بگیخوایمن-
 
 ! بگمخوامیمن"نه"پس !کنمیساهلاست که خودم مشکالمت رو حل م-
 
 !یشی سبکرت میاما اگه حرف بزن-
 
 داشته روی تا بتومن نرهی همه جام رو بگنی غده چرکنی انقدر ادیبا! باشمنی سنگدیمن با-

 دنی رسی که ساهلا براییجا...نجامی من اارم،االنی کم بدینبا! انتقامیرت برا قدیباشم برا
 نجایخودم رو،درومن،عشقم رو،همه و همه رو از دست دادم که به ا!دمیبهش زمحت کش

 ... عوض بشهممی بذارم تصمدینبا!برسم
 

 : و دخلور گفتگرفته
 
 ! تنها باشمخوامیم!برو بال-
 
 بهش نکردم یپس اصرار!یری بگمی که بهرت تصمشهی باعث میی تنهایی جاهاهی وقتا یلیخ

عقب ... که فکر کنهدادمی بهش فرصت مدیبا! کنهکاری چدی بادونستی بود و منجیاالن گ
 خودش یای بار با بسنت چشمام خواب من رو به دننی ختت فرود اومدم ایعقب رفتم و رو

 ...برد



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٢٣

 
 : شدم و اروم گفتمسمتش خم! تا خبورهزدی حرف مشرتی بزی سر میترو

 
 ؟یخوریچرا من-
 

 : از من گفتارومرت
 
 ...سازهی مننیاطی به ما شنجای ای از غذاهایبعض-
 
سرجام برگشتم و ادامه صبحانه ام رو ... حرفش کردی چاشنی لبخندی ظاهرسازی براو

 :دمیخوردم و پرس
 
 ملکه؟-
 

 : به من انداخت و گفتی نگاهی با مهربونملکه
 
  شده؟یزیچ-
 
 :دمی پرسی کنجکاوبا
 
 نم؟یبی رو منایتان-
 
 : گفتی نگرانبا
 
 داری شهر بزنه،خواست تو رو هم بی تویامروز قرار بود گشت...گشتی برمدیتا االن با-

 ...دی خسته باشدیکنه که گفتم که شا
 

 : بلند شد و گفتزی تکون دادم همون موقع توماس از سر مدنی فهمی به معنیسر
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٢�

 ....میگردی برمگهیما د-
 

 : ملکه تو هم رفت و گفتیامخا
 
 ؟ی زودنیبه هم-
 

 : مقتدر گفتتوماس
 
 ...می اوجنا باشدی اومده ما باشی پیتو مناطق مشکالت-
 

 : خودش رو حفظ کرده بود،گفتی که ناراحتملکه
 
 ؟یک-
 
 : جواب دادانای بار دنیا

 
 ...فکر کنم تا فردا-
 

ظه در با شدت باز شد و با وحشت سرم  نتونست حرفش رو کامل کنه همون حلانای داما
 که خون از ی نگهبان،در حالهی تو بغل ای تاندنی اومده داخل با دی کنمیرو چرخوندم تا بب

 که ی ملکه در حالمی و سمتش رفتمی بلند شدزی بود همه از سر مریسرش سراز
 :دیاد،پرسی بنجای ادبرت به اکردی مت و درخواسزدیخدمتکارها رو صدا م

 
  افتاده؟یاتفاقچه -
 

 : که هول شده بود،گفتنگهبان
 
 اسب ی و از روخوردنی تلو تلو مومدنی داشنت با اسب سمت قصر میوقت!دومنی منقایدق-

 ...افتادن
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 : و گفتدی کوبزی می روتی بار ملکه با عصباننیا

 
 پس حمافظاش؟-
 
 : داخل اومد و با ترس گفتی اگهی بار فرد دنیا

 
 !همشون کشته شدن-
 
 ندونسنت باال ی به معنی نگاه کردم و اومن سری به تروی سوالمی شوکه بودممونه

 : متشنج گفتیملکه با اعصاب...انداخت
 
 ادبرت کجاست؟-
 
 ارنشونی بمیفرستاد-
 

 کرد ی صورتش کنار زد و سعی کرد ملکه سمتش رفت و موهاش رو از توی ناله ارومایتان
 و دیهمون حلظه ادبرت داخل اتاق پر...ختم انداشی به صورت خونینگاه...ارومش کنه

 :گفت
 
 نی رو خلوت کننجای ارونی بدیهمه بر-
 

 :دمی پرسی اروم از ترومیسادی وارونی بهممون
 
  انقدر نگرانن؟نای همه رو خوب کنه؟پس چرا اتونهیمگه ادبرت من-
 
 ... استثنا هستشهیخب،هم-
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 سمتش رفتم انایملکه و توماس و د دنشی اومد با درونی حلظه در باز شد ادبرت بهمون
 : و گفتدی دستم رو کشی برم که تروششونیخواستم پ

 
 ؟یشی اون میتو چ-
 

 : دستم برداشتم و گفتمی رو از رودستش
 
 دوستش-
 

 برم ای تانشی پنکهی قبل از ای کنه ازش جدا شدم ولدای پی اگهی فرصت حرف دنکهی از اقبل
 تاسف تکون دادم و ی به معنیو سمت اتاق رفت سر بهش انداختم،راهش رو کج کرد ینگاه

 : ادبرت گوش کنمحاتی کردم به توضیسع
 
 و منگ جی رو گشونی به سرشون خورده و ای چوبیعنیضربه به پشت سرشون خورده -

 االن با چند روز اسرتاحت و ی شده ولکی از اسب افتاد زمخش حتریکرده و وقت
 دی کامل رو از خودشون بشنوحاتی توضنیتونی مشهی که من دادم خوب مییجوشونده ها

 
من ... همه سمتش رفنتدنی رو شنای سرفه تانی رفت صدارونی کرد و از اتاق بیمی تعظو

 رفتم و راه اتاق خودم رو رونی نداره عقب عقب از اتاق بی حضورم نفعدمی که دیهم وقت
 : که گفتدمی رو شنی ترویدر زدم و صدا... گرفتمشیپ

 
  توایب-
 

 یریانگار هنوزم درگ...کردیپشت به من نشسته بود و به اسمون نگاه م... داخلتمرف
 : حل نشده بود کنارش نشستم و گفتمشیذهن

 
 تو چت شده؟-
 

 : و گفتدی کشیقی اومد و به من نگاه کرد نفس عمرونی فکر باز



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٢٧

 
 ... متنفرمنجایاز ا-
 
 :ده بود؟گذاشتم خودش ادامه بی نگاهش کردم منظورش چیجی گبا
 
 احساس ادی رو دوست دارن بدم مگهی همدنجای انقدر مردم انکهی کردن،از ایاز نقش باز-

 ای تانشبی حالش بد شد ددی دی خواهرش رو خونی مثل توماس وقتیکی دهی بهم دست میبد
 ...ادی بدم منای براش مهم بود از ای که داشتیتو و ناراحت

 
 : نگاهم کرد و سرد گفتمیمستق

 
 !ادیبدم ماز تو هم -
 

 در سکوت گذشت که هیچند ثان... بزمنی شوک وارد شده خشک شدم و نتونستم حرفاز
 :دوباره به حرف اومد

 
 که دور خودت ی حصارنیاز ا...یکنی مجی من رو گی دارنکهی از ای دلسوز،ازیاز مهربون-

  به حالت کرد؟ی فرقیدی حاال فهمادی بدم میدیکش
 

 رونیسته شدن در اتاق هم نتونست من رو از شوک ب بی صدای کنارم بلند شد حتاز
 ی رو گفت؟قلبم فشرده شد من اون رو با متام بدنی هماد؟واقعایگفت از من بدش م...ارهیب

 ی من که کاریول! حداقل ازش متنفر نبودمی بودم ولدهی بگم خبشتومنی که کرد منییها
 رو درک بشی عجیفتار تناقض رنی اتونستمیج شده منی چند روز گنیا!باهاش نکردم

 مغزم،ذهنم،روحم دمیفهمی منیچیه... حرفها رو بزنهنی ادی بای چی برادمیفهمی منکردمیمن
 ... بودی خالیخال

 
 شد وجودم رو پر از خشم ی مکی که کنار رودخونه سرش بهم نزدی حلظه اتکرار

  ازت متنفرم؟گهی و مادی اون وقت االن مدی بوسی داشت منو مشبیاون د.کرد
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٢٨

 ی داشت واقعا آزارم می تروی اخالق هانیا.ومدی با هم جور در مننایا! و تنفرشتشیمحا
 .داد

 
 که از دمشید. سمت در اتاق و بازش کردمدمی کنم دوی کار می که بفهمم دارم چنی از اقبل

 دی منو دی حمکمم برگشت و وقتی قدم هایاز صدا. به سمتشدمیدو. شدیاتاقمون دور م
 .ستادمی ادمیبهش که رس.دستایاخم کرد و ا

 
 ：تو چشماش نگاه کردم.زدمی نفس منفس

 
 ؟یازم متنفر-
 

 ： شد و فقط گفتظرتی غلامخش
 
 .اره-
 
 ： قدم عقبهی قدم جلوتر رفتم و اون ناخودآگاه هی

 
 ؟یازم متنفر-
 

 ： از تعجب باال رفتابروهاش
 
 !گفتم که-
 

 ： که حواسم باشه صدام باال رفتنی ابدون
 
 ؟یاره؟مطمئن-
 

وارد اتاق شد و .دیبه اطراف نگاه کرد بعدش منو به سمت اتاق کش, مچ دستمو گرفتعیسر
 ：دی نگاهم کرد و غرتیبا عصبان.در رو پشت سرش بست
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 ؟ی کنی می چه غلطیمعلوم هست دار-
 

 ： توجه به حرفش مچمو آزاد کردم و گفتمبدون
 
 ؟ی که از من متنفریمطمئن!جواب منو بده-
 
 ：زدیبود که داد م بار اون نیا

 
 .اره ازت متنفرم.. مطمئنمیاره لعنت-
 
 تومن تن ی کردم تا اوجنا که می لبم نشست و سعی گوشه یپوزخند تلخ, نگفتمیچی هگهید

 ：صدامو سرد کنم
 
 ؟.... منویداشت...ی داشتی چی براشبیپس د-
 

 . اون سخت نبودی برادنشی فهمی ندادم ولادامه
 
 ： گفتیفی ضعیبا صدا. اتفاق افتادهی ثانکی در یبه بهت زدگ تی حالتش از عصبانرییتغ
 
 ؟یچ-
 

 ： مجع کردمنمی رو سدستامو
 
  گم؟ی بهت منیچی و من از سر خجالت هیدی اجنام می کارهی یفکر کرد-
 

 عی در که رفت سررهی دستگیدستش رو. ابروهاش نشست و بهم پشت کردنی بیزی راخم
 ： سمتشدمیدو
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 ؟ی کنی فرار می چ؟ازی کنی فرار می چیبرا-
 

 دیبا. شدمی منمی من تسلیاز در فاصله گرفت و رفت طرف پنجره ول. مشت شدندستاش
 ： کردی رو با خودش مشخص مفشیتکل

 
 شرتی بیاصال هر چ!ی چرا به تنفرت فکر نکردی کردی اون کارو می داشتی فهمم وقتیمن-

 . فهممی منشرتی کنم بیفکر م
 
 . بودرهی خونری گفت فقط به بی منیچیه
 

 ： رو از دست دادم و صدام به شدت باال رفتکنرتمل
 
 ؟ی ازم متنفری وقتی رو کنی کارنی قصد چنی به خودت اجازه دادی تو به چه حقیلعنت-
 

 ： اتاق رو لرزوندی تروادی فردی رسانی من به پاادی که فری وقتدرست
 
 !ی اون حلظه نارمال بود,یتو ارابال نبود-
 

 .ی بهش نداری شباهتچی که هنی با ادمیدفعه نارمال د کی تو رو من
 
اطرافو .دمی شنی ترک خوردن می واقعا سکوت بود؟من صدایول. بعد همه جا سکوت بودو

 کمی نزدیلی که صدا خنی نبود با ایزی چی کنم ولداینگاه کردم تا منبع صدا رو پ
 ...یلیخ,بود

 
 دم؟ی شنی از کجا بود؟؟چرا فقط من اون صدا رو مصدا

 
صدا . امنهیسرم رو خم کردم سمت قفسه س.انگار کنار گوشم بود. ترک بلندتر شدیصدا

 ...از قلبم...انگار صدا از من بود!واضح بود چه قدر
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 ! شکست قلب من بودی که داشت میزیچ. ترک از قلبم بود. شدنددتری ها شدترک
 

 اعصامبو شی رفتاریهاتفاوت . حامل رو بهم زدشیدگیچیپ.. کردمی تروی تو چشماینگاه
 . احساسامتو درهم کردبشیاحساسات عج.خورد کرد

 
 نی ختم بشن کل سرزمی کردم اگه بذارم به شکستگی شدند و من حس می مشرتی ها بترک

 . شنونی صداشو ملوسیتارگاس
 

 و از اتاق خارج دمیچرخ. قلبم کم کردی و از شدت شکستگدی از چشمم چکی اشکقطره
 استفاده کردم و اوج دمی از عضو جددمیبه باغ که رس...دمیدو...دمیدو...دمیدو...شدم

 !من پرواز کردم, لندوژالی ی متام بچه هایمثل آرزو.گرفتم
 

 حاال تو هوا ینی مترچی کنن من بدون هی پرواز میزی که پرنده ها به طور غری طورهمون
 که بفهمم از نی ابدون. کردنی و بزرگم من رو از سقوط حفظ مبی عحیبال ها.معلق بودم

 پام ری تا چشمم به زرمی فاصله گرفته بودم و حاال جمبور بودم سرم رو باال بگنیزم
 گهی دزی عزهیهمون طور که هنوز از از دست دادن .دمی ترسیمهنوز از ارتفاع .وفتهین
 .دمی ترسیم
 

 شهی و هممی کنی بهشون غلبه مای...ی و خمفشنی شن فقط کمرنگ می کن منشهی ها رترس
 ی و دوباره برده ترس ها ممیدی کنرتلشون رو از دست مای میداریکمرنگ نگهشون م

ترس از دست دادن اما کماکان , هنوز بودیترس از ارتفاع در وجود من کمرنگ بود ول.میش
 ...رگذاریپررنگ و تأث,پررنگ بود

 
 قلبمو یه ها تکنی هوا بتونه درز بدی فقط شادی تا شادمی و هوا رو بلعدمی کشیقی عمنفس

 ی مدی گذر زمان هم فقط درد رو تشدی حتی وقت, زدممیالی از خوشخیپوزخند!پر کنه
 !؟... هست بهیدیکنه چه ام

 
 ادامه دادم و بال هام رو تکون دادم و باالتر دی سفی سرم و ابرهای چشم دوخنت به باالبه

 اگه قبل از دیشا.اشت ندیری موهام و بال هامم تأثنی گذشنت باد از بنیری حس شیحت.رفتم



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣٣٢

 یحرفا. زدم ی قهقهه می کردم االن داشتم از خوشی اقدام به پرواز میابراز تنفر ترو
 یادآوری مدت رو بهم نی تلخ ای که متام اتفاقانی تر ابیعج, درد بودهی ودش نه تنها خیترو

 ی منیری حال خوشم تأثی روی که فراموش نشده بودن ولنی که با اییاتفاقا.کرده بود
 کردم قلبم از قبلم شکننده تر شده و سد یحس م. شده بودبیذاشنت اما االن حسم عج

 هم کم نی مارتی هاتیتاب و حتملم از زمان اذ.  ترفی هم ضعیاشکام از موقع کشنت ترو
 !در کنار هم, کردمیو حاال من متام درد ها رو با هم حس م.تر
 

 صربانه روان یکست و اشک ها ب در هم شی تر شده بود بدون مقاومتفی که ضعیسد
 .شدن

 
 . فقط من تاب حتملشون رو ندارمستی طور ننینه اصال ا, درد و مشکل دارمیلی گم خیمن
 

 .فرود اومدم, که به پرواز اقدام کردمیی و با ترس از ارتفاعم کم کردم و هموجناآروم
 

 درخت ها و نی ب آب ازانی آواز پرنده ها و جری و همه جا ساکت بود و فقط صدای چهمه
 .ومدی باغ میگل ها

 
 یبه اطراف نگاه کردم ول. سکوت رو شکستی هق هقی که صدانمی پله ها بشی روخواستم

 مکتی نیصدا رو دنبال کردم و پشت بوته ها رو. شددتری هق هق شدیصدا.دمی ندیزیچ
 پنهان کرده بود و بدنش از شیی خرمای موهانی که صورتشو بدمی رو دیکیدخرت کوچ

 .دی لرزی مهیگر
 

 مظلوم ی پاهام سرشو باال گرفت و با چشمایاز صدا. طرفش رفتم و کنارش نشستمبه
 و با متوم دمی موهاش کشیدستمو رو. ملکهکیدخرت کوچ. بودیلیام. نگاهم کردشیعسل

 ： کردم بهش لبخند بزمنیوجود سع
 
 ؟ی کنی مهی گر؟چرایلیام-
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 دستامو دورش عی سریوکه شده بودم ولش. خودشو پرت کرد تو بغلمی حرفچی هبدون
 کرد از خودم جداش کردم و با آرامش هی شومن گری که روقهیبعد از چند دق.حلقه کردم

 ：دمی حلن ممکن پرسنیخبش تر
 
  شده؟ی چی بگی خوایم-
 
 ： لرزانش گفتی اشکاشو پاک کرد و با صداکشی کوچی دستابا
 
 یسرم داد م.دهی مادی...ایو معاشرت ... آداب ونیبه زور بهم قوان...ب...ادمال داره...ادمال-

 .رمیبگ...ری بگادی خوام یمن من...من. کنهی مهمیزنه و تنب
 
 فرشته کی ی چه جوردمی فهمیواقعا من.اخم هام درهم شد. اش شروع شدهی باز هم گرو

 ! خشن و زبان تند و گزنده دارهی هاهیانقدر روح
 

 ：گاه کردم اش رو نوازش کردم و تو چشماش نگونه
 
  ادمال اجنام بده؟دی کار رو حتما بانیا-
 

 ： کرد گفتی که هنوز هق هق می نه به باال تکون داد و درحالی به معناسرشو
 
 .اصرار داره... ادمال اصی ولرمی بگادی دینبا...من االن... رو منایاصال ا,نه-
 

با هم به داخل قصر  تکون دادم و دستشو گرفتم و بلندش کردم و دنی به نشانه فهمسرمو
 ：میرفت

 
 ؟یلی چه طوره امایحال تان,یراست-
 

 سرخ شدن و سرشو لی دلی اومده بود چون گونه هاش بادشی دنی تازه خجالت کشانگار
 ： زمزمه وار گفتبای و تقرنییانداخت پا
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 .ومدهیهنوز بهوش ن-
 

 ：لبخند گفتم و جلوش زانو زدم و سرشو باال آوردم و با ستادمی اتاق ها ای راهرودر
 
 ی اون بتونه جادیشا. کنمی باره صحبت منی بهوش اومد خودم باهاش در اایهروقت تان-

 .رهیادمال رو بگ
 

 باعث شد یی دخرتونه آشنای بگم اما صدایزیخواستم چ. لباش نقش بستی رولبخند
 .ستمی بأیلی امی بلند شم و جلوعیسر

 
 ...ی باشانجی هنوزم اای کنم تا بهوش اومدن تانیفکر من-
 

 !ادمال
 

 ： شباهت به پوزخند گفتمی بی چشماش نگاه کردم و با لبخندتو
 
 .ادی بهوش می به زودایتان-
 

 ： تر شد و انگشت اشارش رو به سمتم گرفتکی قدم نزدچند
 
 .نی رو نداراقتشی که لنی اقامت کنیی تو و اون شوهرت تو جادمیمن اجازه من-
 

 ： شاهد حبث ما باشه خواستمیمن. نگاه کردمیلی امبه
 
 . تو برو تو اتاقتیلیام-
 

 که نیقبل از ا. ما بود رفتکی نزدبای و آروم به سمت اتاقش که تقرنیی انداخت پاسرشو
 . به من انداخت و رفتیوارد اتاق بشه نگاه
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 ： رو متوجه ادمال کردمحواسم

 
 ... بانونینیبب-
 

 ： گفتتی رو قطع کرد و با عصبانحرفم
 
 . تو ارزش گوش کردن ندارنی معنی مسخره و بیحرفا...حرف نزن-
 

 ： فکر گفتمی و بناخودآگاه
 
 ! تو ارزش گوش کردن دارنیپس حتما غرغر ها-
 

 نشون ی عکس العملچی هی قرمز شدن صورتش از فرط خشم متوجه حرفم شدم ولاز
 .ندادم

 
 ：دی شد غری مکی که بهم نزدی حالدر

 
 ؟ی گفتی به من چ؟توی گفتی چ؟توی گفتیچ-
 

 ： و آرامش گفتمی زدم و با خونسردیلبخند
 
 ...م. ارزش گوش کردن داره بانویحرف هرکس-
 

 آزار ی که همه ازش براییجا.دستاشو دور گردمن حلقه کرد" من" که بتومن بگم نی از اقبل
 . کردنیدادن من استفاده م

 
 ： نگاهم کردتی به خون نشسته از عصبانیی فشار داد و با چشمادستاشو
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 و مسخرم ی حرف بزنینطوری با من ای کنی جرئت می کس چه طوری بیتو دخرته -
 ؟ها؟یکن
 

 شرتیفشار دستاش ب. تونستمی منیعنی نگفتم یزی فرشته بود؟واقعا فرشته بود؟؟چادمال
ارتباط هوا داشت . نداشتی ادهی فای زدم ولیدست و پا م. کردمی میاحساس خفگ.شد

 نیبه هم!ی راحتنیبه هم.. کردمیحسش م.. کردمیحس م شد و مرگ رو یباهام قطع م
 ..گ مرمیتسل.. شدمی ممی داشتم تسلیراحت

 
اول فکر کردم . شدیمتوم بدمن داشت خنک م.. رو تو مغزم حس کردمیزی چی خنکناگهان

 قدرمت به دست هام نگاه نیبا آخر... شدن دستهامسی با خی شدنه مرگه ولکیبه خاطر نزد
 یرو. بود تنها راه جنامت بودیهرچ. کردی که از انگشت هام چکه ممدیکردم و آب رو د

 ی مردم ولی مدیتا اون موقع با.. گذاشتی هوا منکمبود مغزم مترکز کردم اما یخنک
 پام آب ریز..شرتی شد و قطرات بشرتی بیسیحس خ. هنوزم سرپا بودمی چه جوردومنیمن

 ی هوا و صدادنیبلع,زاد شدن گلومآ,رفنت دست ها,غی جی صداکی کردم و بعد یرو حس م
 . آبی نفر روکی خوردن و افتادن زیل

 
 یصدا. و دور ما حلقه زدنرونی در ها باز شدند و همه دونه دونه اومدن بغی جی صدااز

 ی گرد شدش نگاهم می خورد که با چشمایچشمم به ترو.پچ پچ ها همه جا رو پر کرده بود
 بود و با خشم ستادهی اسی خنی زمی کردم که رونگاهشو رد کردم و به ادمال نگاه.کرد

 . کردینگاهم م
 

ملکه با اقتدار . که دورمون مجع شدن حواسم رو مجع کردیی خوردن فرشته هاتکون
 ： گفتی جدیبا صدا. کردی بود و با اخم به ما نگاه مستادهیا

 
  چه خربه؟نجایا-
 

 ： گفتهی بالفاصله بلند شد و با گرادمال
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 یاون داشت منو م.نی کرد و منو هل داد و انداخت زمی احرتامیابال به من بآن.. منیبانو-
 ..کشت

 
 . تر شد و به من نگاه کردظی اخم هاش غلملکه

 
 ..از تعجب دهامن باز مونده بود... منو
 

  خواستم اون رو بکشم؟؟ی ممن؟من
 

 ：دی بار غرنی املکه
 
 خاندان من رو مورد محله قرار  ازیکی روهاتی قصر من با نی تویبه چه جرئت,تو بال-

 ؟یداد
 

 ...یعصبان,شوکه,متعجب.. بند اومده بودزبومن
 
 ! آب فرشته ها استفاده کرده بودمی من از قدرت های از طرفو
 

 ： خطاب به سرباز هاش گفتملکه
 
 .نی کنریاون رو دستگ-
 

صله  بالفایترو. ها به سمتم اومدن و دستامو گرفنت و پشت ملکه حرکت کردنسرباز
 .. کردی مهی بود و گرستادهیادمال کنار ملکه وا. و دنبال ما اومدستادی و کنارم ادیدو

 
  بود؟دروغگو؟خشن؟متظاهر؟ثی فرشته چه طور انقدر خبکی..دمی فهمیمن
 
 شد؟ی موقع ها اونقدر خوب می بود چه طور بعضطانی که شی تروو
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 . گرفتمیز درس بزرگاون رو. لبم نشستی روی بد لبخندی رغم متام حس هایعل
 

 خوب و بد وجود یدر هر جامعه ا.ستی مهم نطانی شایفرشته ,می هستی چستی نمهم
 .یطانی شی اومده اما با باطنایادمال فرشته به دن.دارن

 
 !هنوز خالص نشده... فرشته که هنوزی با باطندیشا...دی اومده و شاای به دنطانی شیترو

 
 یبرا...! رو حس کنمشی نگرانی رگه هاتونستمی می ولکردی همچنان شوکه نگاهم میترو

 ی عوضیترو...! نهگهید... عوهی ی دستای نگران بود؟مگه احساسات من بازیچ
 هی اون تو رو مقصر کرد؟اون نی با پدرش برگشتی وقتستی نادتیچرا هست ...ستین

 که دی و نباتونهیه فرشته اس منی ؟اونی ادمال چیول..!نهی همتشیشخص!طانهیش
 که بازوم رو احاطه کرده یی سربازای تفاوت به دستایب...! بودیول...! باشهینجوریا

 نی ملکه،داشتم به انی که روم زوم کرده بودن،نگاه خشمگیبودن،چشمان کنجکاو
 یبدون ذره ا...! بود من اروم اروم بودمبی عجیلیخ!کردمیموضوعات فکر م

 که ی نگاهم رو به همه کساننیاخر! نظر همه رو عوض کنهتونهی مادمال دونستمیم!ترس
 ! کردمدونستندیاالن من رو مقصر م

 
مطمئن ..! نکردمداشی پیول...! ادمال گشتم تا حداقل با نگاهم براش تاسف بفرستمدنبال

 رنگ نشستم و اهی کالسکه سیتو!شدندی و ادمال با هم عوض می تروی هانی سرزمدیبودم با
 قلبم رو نکهی ادونستم؟بای فرشته می با اون همه بد رویواقعا ترو! گفتمی چدمیتازه فهم
 فرشته هی بود و غرورم رو خورد کرده بود من اون رو ته شکل شکسنیبه بدتر

 نجای و ارمی اطرافم تازه ذهنم به کار افتاد که دارم کجا می تکون خوردن هادونستم؟بایم
 :دمی پرسیبا نگران!وفتهی برام بیچه خربه و قرار چه اتفاق

 
 م؟یری کجا ممیارد-
 

انقدر دمل ! زد و روش رو برگردوندی بهم انداخت پوزخندی نگاه کوتاهمی کنارسرباز
 یول!ی چیعنی باتنر هی بزمن بفهمه رو برگردوندن از غی جهی با متام وجودم خواستیم

 : بلند تر گفتمکمی! کردم اروم باشمیحتمل کردم و سع
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 ن؟یربی منو کجا منیدار-
 
 : اخم گفتد،بای رو دجمی صورت گی تر نگاهم کرد وقتی بار طوالننیا

 
 !رهیگی ممی تصمیقاض!میریبه دادگاه م-
 
 شهی منیزی چنی زبون اری به سواالمت بهم فهموند از زی توجهی با چرخوندن سرش و بو

 کندتر باشه دی شاقتی حقریشمش"دمل رو به مجله! با صرب بفهممدی رو بازی همه چدیکش
 !خوش کردم"روزی پشهی همیول
 

*** 
 

 نی تا شرمنده بشه و ازمی کردم متام تاسفم رو تو نگاهم بری به من انداخت سعی نگاهادمال
 مانی بودنش اثی بودن و خبطانی به ششرتی هر حلظه بیول! رو متومش کنهیباز

 ...!اوردمیم
 
 : توجه به من شروع به حرف زدن کردیب

 
 ...!به من محله کرد-
 

 بهم بندازه تند تند به ی دوباره نگاهنکهیاباورم زل زد مسلط تر بدون ا نی تو چشمادوباره
 : من ادامه دادی پوزخند عصبری اش زرمحانهی بیدروغا

 
 ی کردم از قدرمت استفاده کنم ولی سعکردی سمتم اومد گلوم رو گرفت داشت خفم میول-

مدند و تونسنت جنامت و ملکه او... بکنم ودی باکاری چدونستمیانقدر هول کرده بودم که من
 !بدن
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 رهی هم بهش نکرده بودم،خی نگاهمی نی که از اول حتی حلظه سر چرخوندم و به فردهی
 زدی موج می ناباورشی دروغی ابیتو چشما! ها شروع شدنسهیبازم مقا"یترو!"شدم

 یمن کس!رسهی من انقدر امحق و ناتوامن که ازارم به مورچه هم مندونهی که مدونستمیم
 نفر رو هی حاال بر اساس چند کلمه حرف خبوام شم نتونستم بککشتی داشت منو مرو که
 : سرم رو چرخوندم و گوش دادمعی سری قاضی صدادنیبا شن!بکشم

 
  ی انابال وودلزهیدوش-
 
 د؟یکنی اتهامات رو قبول منی شما اایا

 
 : و حمکم گفتمی دهنم رو قورت دادم و جداب

 
 ...نه مـ-
 

 :  ادامه بدم نذاشتی نازکیصدا
 
 ما ی چون جلو چشماکنمی مدیی بانو ادمال رو تایمن حرفا! دروغگو هسنتهی شونیا-

 کردنیداشنت بانو رو خفه م
 
 دستام رو مشت کردم تا دمی نگاهم کرد لب گزروزی حرص به ادمال نگاه کردم مغرور و پبا

 : گفتیگری دی که صداانی صورتش فرود نیتو
 
 ی و صداربدمی از اتاقها میکی غذا رو به ینیداشتم س!کنمیبول مبنده هم حرف بانو رو ق-

 !کردنی مکاری که داشتند چدمی کنجکاو شدم و ددمی بانو رو شنادیفر
 

 : زدمادیفر!کردنی داشنت من رو حمکوم می دستی حتمل کنم دستنتونستم
 
 !اون به همه رشوه داده! دروغهنایهمه ا-
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 که انتظار داشتم حداقل اون باورم دمی تنها امیحت!بود از اعتماد و باور ی همه خالنگاه
 هم ی تروی چشمایول!گفتمی راست مطی شرانی بودم که جلوش در بدتریمن کس!کنه

 ی مقتدر قاضی خبوام تو چشماش کنکاش کنم صدانکهیقبل از ا!نمی اعتماد رو ببتونستمیمن
 :بلند شد

 
 لند گناهکار حمسوب نتی سانیسرزمشما با اجازه شورا حمرتم !ی ارابال وودلزهیدوش-
 !دشی بربمیری بگمی تر درباره شما تصمی جدمیتوانیفردا م...!دیشویم
 

  زدمی مادی و فرکردمی بار اروم نبودم تقال منی سرباز ها دوباره دستام رو گرفنت ایوقت
 
 !" دروغه،دروغههی نای ادیکنی اشتباه منینه شما دار"

 
 ی خواستند از جلویوقت!کردی توجه مندیشنیاگه هم م!دیشنی تو اون همهمه منی کسیول

 : و گفتمسادمیادمال من رو بربن روبروش حلظه وا
 
 ! دروغهی نایبگو همه ا-
 

 : گفترلبی و زدی کشیقی رو باز و بسته کرد نفس عمچشماش
 
 در یی با چه کسای بفهمدیبا...!دیحکمت فقط تبع! بالی رو بدتی جواب گستاخدیتو با-
 !یوفتیم
 

 و از پله دنی شوکه شدم که دست از تقال برداشتم سربازها هم مشتاق دستام رو کشانقدر
 رو باز کردن و من رو داخلش پرتاب کردن انقدر ی بردن در اهنرونی دادگاه بکی تاریها

 !خواستمی کنم نه می کارتونستمیحامل بد بود که نه م
 

 : گفتی که عصبدمی رو دی شد سر چرخوندم و ترودهی کشی توسط شخصدستم
 
 ؟ی رو کردنکاریواقعا تو ا-
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 : به ملکه گفترو

 
 ! باهاش حرف بزمن،لطفاخوامی حلظه مهیفقط -
 

 : گفتمخی و سرد
 
 خوامیچون من من...!ستی به حرف زدن نیازین-
 
چون ! گذاشتدنی اسمش رو کششدی منقای بار دقنی ادنی مجله دوباره من رو کشنی ابا

 باز شد و من یدر اهن! شدمنیی تعشی از پاهچالی و سمت سردمکیخودم داشتم حرکت م
 چند نی کردم ای مجع شدم و چشمام رو بستم و سعیرو داخلش پرتاب کردن گوشه ا

 فرار نکرده نی تصور کنم که اصال از خونه مارتیت که واقعا برام پرماجرا بود رو وقیماه
 ازدواج مثبت بود من سر خونه و ی ادوارد براشنهادیحتما تا االن جواب من به پ!بودم

 رو هم نی من ایول!نمیشکلم،ظاهرم،سرزم!زیهمه چ! بودی معمولزی بودم و همه چمیزندگ
 حاال نه کامال یول! کنمبه رو جتری حس ازادخواستیمن دمل م!جانی هیانقدر ب!خواستمیمن

 ! نه کامال ازادرمیاس
 

 رو روشون گذاشتم و چشمام از  سرمدمیچیدستام رو دور زانوهام پ...! درد گرفتسرم
 ...! من رو ربودی اگهی دیای بسته شدن و باز هم دنیخستگ

 
*** 

 
 : و گفتمدمی از خواب پری ترق تروقی صدابا
 
  اوجناست؟یک-
 

 : گفتی ارومیصدا
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 !منم،بال-
 

 : تو هم رفت از جام بلند شدم خاک لباسم رو تکوندم و گفتمامخام
 
 ؟یخوای می چنجایا-
 

 حس کردم یوقت...نمی رو ببی به طور واضح صورت تروتونستمی شد تو نور مکرتینزد
 باعث شد سر جاش نی به عقب رفتم و ای قدمشهی مکی از حد داره بهم نزدشیب

 تومنی منکردمی که ازم متنفر هنوزم گرم؟چرا حس می حلن کسکردمیچرا حس م...!سهیوا
اون ! حس بودنهی همشون نای ایول!فر متنتا نگران بود شرتینم؟بینفرت رو تو چشماش بب

 چی گومل بزنه و خاطرات گذشته اش رو زنده کنه احساسات من به هتونستیواقعا خوب م
 : گفتدیشمرده شمرده و با تاک! هم نداشته باشهیتی اهمنیوجه براش کمرت

 
  افتاد،بال؟یاوجنا چه اتفاق-
 

 : کردم و گفتماخم
 
  برات مهم باشه؟دیچرا با-
 
 !ست دارمچون دو-
 

 یاالن چ! نتونستم پلک بزمنیحت! که بهم وارد شد از هم باز شدنی از شدت شوکامخام
 از همون یکی رو کم کرد با نمونی جلوتر اومد فاصله بی گفت؟قدمیگفت؟واقعا چ

 : نادرش گفتیلبخندها
 
  من دوست دارمیدیدرست شن-
 

 و از خواب دمی کشی بلندغی جامی برونی مجله بنی دوباره خبوام از شوک انکهی از اقبل
 تو ی لعنتنیچرا ا! زده بودخی بود؟با دستام خودم رو بغل کردم تنم ی چگهی دنیا!دمیپر
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 اهچالی سکی کوچچهی که از دری نوری روزنه هاذاشت؟ازیخوامب هم من رو راحت من
 !ف،ادمالی کثطانیوقت مقابله با ش! بفهمم که صبح شدهتونستمی مزدی مرونیب

 
 :به چپ و راست تکون دادم و با التماس زمزمه کردم رو سرم

 
 !"یدی ندیچی تو هیدی رو ندیزی چنیلطفا بهش فکر نکن تو همچ"

 
 دیشا! بهش فکر نکنمکردمی تالش مدیفقط حداقل با! انکارش کنمتونستمی بودم و مندهی دیول
 یمجله ا! که بهم زدی سخت بود فراموش کردن لبخندیول!ومدی به نظر منی کار سختادیز

 !خفه شو بال...که بهم گفت ترو
 

 : با اکراه گفتمی سرباز تازه ادنی خورد سرم رو تند برگردوندم با دیی صدادر
 
  افتاده؟یاتفاق-
 

 : و کوتاه گفتخشن
 
 !می بردیبا-
 

 دونستمیم! کردم اروم باشمی و سعدمی کشیقینفس عم! منظورش به دادگاه بوددمیفهم
 بار بدون خشونت پشت نیا!کردمیناممکن ها رو ممکن م!بال بودم من ارایول! ندارمیشانس

 سر چرخوندم و چشمم کردمیبا اخم به ادمال نگاه م! دادگاه رفتمریسر سرباز به سمت مس
 گرمرت بود،نه؟بلــــــــــــــــ ــا؟باشه یلی خدمی که دی خوابتو افتاد ی تروبیبه نگاه عج

 نیا! من نبودمی که متهم اصلیدر حال...!م قرار گرفتم متهگاهیدر جا!کنمیباشه بهش فکر من
دوباره !گهی راحت دروغ میلیخ! رو فرشته بودن ادمال حساب باز کردشهی مندمیبار فهم

 ی قاضیوقت! اساسش اضافه کردی بی به حرفااهد رو تکرار کرد و چند ششیمی قدیحرفا
 گهی که ادمال دروغ م کردمدی رو گفتم و تاکی بدم من ماجرا اصلحیازم خواست توض

 که ینی نفر شاهد حادثه دروغ۵ اون ی نداشتم ولی شاهدچیمن ه!ستی نی شانسدونستمیم
 بار نیا! رو نداشتمچکسی نبودم و هیچی من هی بود ولیسلطنت!ساخته بود،بودند
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 که قرار بود حکمم رو صادر ی و متشنج به دهن قاضیعصب!خوردی به دردم منتیشخص
 : بهم نگاه کرد و گفتیدج!کردمیکنه نگاه م

 
 ،حرفی شاهد و ضمانتچی که شما بدون هییاز اجنا!یخانوم انابال وودل-
 ی در قسمت بی سال زندان۱ و منجر به اجنام،دیشویهمچنان متهم شناخته م....دیزنیم

 ...!نی خسته نباششودیپرونده خمتومه اعالم م...!نی هستنگهامیطرف در کاخ مرتوکه نات
 

 بار نتونستم از خودم دفاع کنم نیون بلند شدم اشک چشمام رو پر کرد ا از سرجاشهمه
 بودم که همه یمن مهره سوخته ا! برام اجنام بده من باخته بودمی کارتونستی منچکسیه

 ! رو باخته بودمزمیچ
 

 دور سرم ای همه و همه رو باخته بودم دنندمیم،ایتم،غرورم،زندگیخانوادم،شخص
 : گفتیدخبشی امی ولمی مالی صدازهی فرو برزیهمه چ نکهی و قبل از ادیچرخ

 
 !کنمیمن انابال رو باور م-
 

فرشته جنامت ! لبم نشستی روی منبعش لبخند ارومدنی سر ها سمت صدا برگشت با دهمه
 ...! روبروم نشسته بودیبا صورت نوران

 
 ینعی...صداشون رو,وجودشون رو, کردمی رو باور مندمی دی چشمام می که جلویزیچ

 بود ستادهی از خدمتکارا سرپا ایکی که به کمک ای و پشت سرش تانیلی امدنی بود؟ دایرو
  نبود نه؟ای به جز رویزیچ
 

 ی با اخم وحشتناکای کرد و تانی نگاهم مباشی با لبخند زیلیام. شده بوددی همهمه شدیصدا
 .به ادمال زل زده بود

 
 ：دیو پرس و جو رو ساکت کرد دی کوبزی می چکش رو رویقاض

 
 ن؟ی کنی کار می چنجایشما ا,بانوان جوان-
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 ： پر از اقتدار گفتیی با صداای بار تاننیا

 
 شهادت لهی بوده و ماروزی دی شاهد ماجرایلیخواهرم ام. کنمیمن حرف آنابال رو باور م-

 .بده
 

 که خجالت کودکانه اش ی حمکم و درحالیلیام. شهود کردگاهی با دست اشاره به جایقاض
 .ستادی دورتر از من ای شهود کمگاهی کرد و در جایو خمفر
 

 . بانونی کنفی ما تعری برانیدیلطفا هر چه که شن-یقاض
 
 خواست شهادت بده؟اون مگه ی میلیام. داددیاز چشماش به وجودم ام. بهم نگاه کردیلیام

 شاهد بوده؟
 
 اومدم و آنابال رونی کنان از قصر بهی از دست ادمال گرهی من به خاطر تنبروزید-یلیام

 درباره ادمال باهاش ای کرد و گفت بعد از بهوش اومدن تانیمنو تا اتاقم همراه. دادمیدلدار
 همون موقع ادمال اومد و به بال گفت که اون و تشیخوشحال شدم از محا. کنهیصحبت م

 اما بال من رو به اتاقم فرستاد تا شاهد اون ماجرا نباشم.رنی قصر مز ایشوهرش به زود
 ...ادمال .دمی و شندمی رو دزی اتاقم همه چدیمن از سوراخ کل

 
 هی. بود و حاال اومده بود تا ازم دفاع کنهدهی رو دزی همه چیلیام.دمی نشنیزی چگهید

 افتاد ایچشمم به تان. لبم نقش بستیلبخند رو.من تنها نبودم.ختیقطره اشک از چشمام ر
 که با اخم به ادمال چشم یترو...ی طرف تر ترو کرد و اونی گرمش نگاهم میکه با چشما

 .دی چرخی و ملکه میلی امنیدوخته بود و ادمال که مضطرب نگاهش ب
 

 ： دادش منو از فکر خارج کردیصدا
 
 .دروغه.. رو گول زده تا دروغ بگهیلیآنابال ام..دروغه,دروغه-
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 ： با اخم گفتیلیام
 
 که گومل نیحرف بزنه چه برسه به ا فرصت نداشت تا با من یآنابال حت.ستیدروغ ن-

 .بزنه
 

 شاهد داشتم و هیمن . شدی دوباره داشت پررنگ میدینا ام. دوباره شلوغ شده بوددادگاه
 . ممکن بودریجنامت غ,نه...ادمال پنج تا

 
 ： گفتیلی دوباره با چکش همه رو ساکت کرد و خطاب به امیقاض

 
 .ستی نیشما کافشهادت .بانو ادمال پنج شاهد داشته, منیبانو-
 
 ： دوختدی و مو سفانسالی می نگاهشو به قاضی با ناباوریلیام
 
  گم؟ی من دروغ میعنی-
 

 ... بودهشرتی بانو ادمال بی شاهد هاینه بانو ول-یقاض
 
 ： اشاره کرد و گفتی قالبی با دست به شاهد هایلیام
 
 . شاهد ها اصال در حمل حادثه حضور نداشنتنیا,یجناب قاض-
 
 .چه مقتدر و حمکم شده.. چه قدر شجاع و خامن شدهیلیظه فکر کردم ام حلکی

 
 ： روبه روشو جابه جا کردی کاغذهایقاض

 
 د؟ی گفته دارنی اثبات ای برایشما مدرک-
 
 . سرشو تکون دادی با کالفگیلیام
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 ...نه نبود, نبودی جناتراه

 
 حرکت دستمو دیچی پ که ناگهان تو گردمنی دردی ولدمی به گردمن کشی دستیدی ناامبا

 .متوقف کرد
 

 یچشمم به ترو.  دادگاه توجهم رو جلب کردتی مجعنی بیحرکت. ابروهام نشستنی باخم
 .دادیخورد که با دست گردنش رو نشون م

 
 . شدی مشرتیبا هر بار فشار درد ب. به گردمن فشار دادمشرتی رو بدستم

 
 اثبات ی برانین من کبود شده بود و اگرد..حق با اون بود. زدمی ناخودآگاه به ترویلبخند

 . بودیمقصر بودن ادمال کاف
 

 . تکون داددیی سرش رو به نشونه تأیترو
 

 ： گفتمی بلندی برگشتم و با صدای طرف قاضبه
 
 .من مدرک دارم-
 

 . قابل وصف بودری بار غنی دادگاه ایشلوغ
 

 ： گفتعی سری برخورد کرد و قاضزی حمکم به مچکش
 
 ؟یچه مدرک-
 
 ： گردمن اشاره کردمهب
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 که مورد محله قرار گرفته من ی تونه ثابت کنه که اون کسی می کبودنیا.ی کبودنیا-
 بودم نه ادمال؟

 
 . نگاه کردی به قاضدی برق زد و با امیلی امیچشما

 
 ： ادمال نذاشت و با حرص گفتی بگه ولیزی دهان باز کرد تا چیقاض

 
 . گردنش بودهیال روقب.ستیکار من ن,نی ها الکی کبودنیا-
 
 ： لبخند سرم رو به چپ و راست تکون دادمبا
 
 .ستی نینه الک-
 
 ： متفکر گفتمی به قاضو
 
 . بدهصی رو تشخی کبودنی تونه تازه بودن ای مبی طبهی-
 

 ی بود و کبودستادهی کنار من ابی بعد طبیقی تکون داد و دقادیی سرشو به نشانه تأیقاض
 . کردی منهیرو معا

 
 ： اعالم کردبی همه به جز من طبی اسرتس زا برایز حلظات ابعد

 
 ی مدهی خامن بوده دکی ناخن هم که قطعا مربوط به ی و جاروزهی مربوط به دی کبودنیا-

 .شه
 
 . بار دادگاه انگار دچار تشنج شده بودنیا

 
 ： و گفتدی سکوتش رو کوبی باز چکش مسؤل برقراری قاضقهی از چند دقبعد
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 ۱۹,ی کند خامن آنابال وودلی متام شواهد دادگاه اعالم می و بررسی کلی هایبعد از بررس-
 با شانیا. هستندالی بانو ادمال روروزی گناه بوده و مقصر حادثه دی لند بنتیساله اهل سا

 سال از دخالت در هرگونه کی بودنشان به مدت یتوجه به مقام و جز خاندان سلطنت
 .ختم جلسه. خنواهند بودی خاندان سلطنت شد و ازاهند منع خویامور مملکت

 
 که دمی رو دیلی اومدم و امرونی بگاهیاز جا. کردندامی بلند شد و بعد متام حضار قیقاض

 تو بغلم به خودم فشارش دیپر. زانو زدم و دستامو باز کردمنی زمیرو.دی دویبه سمتم م
 .دادم

 
 ： ازم دور شد و تند تند گفتیکم
 
 کار کنم و همون موقع ی چدی بادونستمیمن.ی تو زندان خبواب شبهی گذاشتم دیببخش-

 .نجای امیبهش موضوع رو گفتم و بعد هم اومد. بهوش اومدایتان
 

 ： بهش زدم و موهاشو نوازش کردمیلبخند
 
 .ستهی گوش وادی نباگهی فرشته جنات که البته دهی.ی هستی خوبیلی خیتو فرشته -
 

 ： حمکم در آغوشم گرفت و زمزمه کردستادمیا.مد به کمک خدمتکارش به سمتم اوایتان
 
 . بالیخوشحامل که تربعه شد-
 
 احرتام عیسر. بودستادهیملکه جلوم ا.می از هم جدا شدی تق تق کفشی صدابا

 ： شونه هام گذاشتیدستاشو رو.گذاشتم
 
 .منو ببخش. کردم ادمال دروغ گفته باشهیاصال فکرش رو هم من...یلیخ.من متأسفم بال-
 
 . کرد؟از من؟هول شده بودمی میملکه داشت از من عذرخواه. نگاهش کردمی ناباوربا
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 ： زدم و تند تند گفتمی لبخندعیسر
 
 که اصال یعنی.. شما رو ببخشم؟ نه نهدی بای چی من براه؟ی چه حرفنیا...نیا, منیبانو-

 ... که مننهی نه منظورم ای ببخشمتون؟ وادی از من خبوادیشما چرا با
 

 .خنده باعث شد حرفمو قطع کنم یصدا
 

 .دنی خندی و ملکه داشنت میلی و امایتان
 

تو چشمام نگاه کرد . زدیبه پشت سرم نگاه کرد و لبخند. خندش رو مجع کردعی سرملکه
 ：و با اشاره به پشت سرم گفت

 
 .برو شوهرت منتظرته.. نگرانت بودیلیخ.. بالی نفر رو فراموش کردهی-
 

نگاهم رو که متوجه . کردی که با لبخند نگاهم مدمی رو دیم و ترو پشت سرم نگاه کردبه
 . دستاشو باز کرددیخودش د

 
 .دمی طرفش دوبه
 

  رو در انگشتام قفل کردانگشتاش
 

 ： گوشم زمزمه کردکنار
 
 .یخوشحامل که تربعه شد-
 

 ： جواب من هم کنار گوشش گفتمدر
 
 مگه برات مهمه؟-
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 ： کردمی رو تو صداش حس مخنده
 
 !معلومه که مهمه-
 

 ؟ی چیعنی. گرد شد و نفسم حبسچشام
 
 ： مشخص بود گفتشرتی که خنده توش بیی صدابا
 
 تنها ای بره رو هوا تی مأمورنی خواستم ایبرام مهمه چون من.ی خواد ذوق مرگ شیمن-
 . کنمی مشت فرشته مزخرف زندگهی نیب

 
 .دی صورمت رو بوسعی خودش دورم کرد و سراز
 

 نرفته بود که دملو ادشی! که نرفته بود از من متنفرهادشیه؟ی چی کارا برانیا. شدمخشک
 !شکسته بود

 
 ： گفتآروم

 
 من و چند جفت چشم هم اطرافمون دارن یفعال سه جفت چشم روبه رو. نشویعصب-

 ! که شک کنن؟ی خوایمن. کننینگاهمون م
 

 هی با عیبود رو سر ابروهام نی که بی بره؟امخادشی شد یمگه م. نرفته بودادشی پس
 می تعظیترو.میدستمو دور بازوش حلقه کردم و به سمت ملکه برگشت.لبخند عوض کردم

 ：کرد و گفت
 
 .دی من که همسر من رو جنات دادیممنومن بانو-
 

 ： زدی لبخند مهربونملکه
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 . نکردمی کارچیمن که ه-
 

 ： جواب لبخند ملکه رو دادیترو
 
 .دیآنابال شد.. باعث جنات آریلی و امای مثل بانو تانیدان فرزنتیشما با ترب.دی رو نگنیا-
 

 .می و از ملکه دور شدمی کردمیدوباره تعظ. شد و سرش رو تکون دادشرتی ملکه بلبخند
 

 میاز دادگاه خارج شد. اون حلقه شده بودی دور کمر من و دست من دور بازوی ترودست
 به سرعت می نگاه ها خارج شدررسی که از تنیبه حمض ا. میو به سمت اتاقمون رفت

 .می و بعد وارد اتاق شدمیدست هامون رو جدا کرد
 

 قسمت خودم رو مجع نی و در گوشه تردمی ختت دراز کشی روی توجه به تروبدون
 یچند ساعت ب. چند ساعت آرامش.فقط چند ساعت خواب..کردم و چشمام رو بستم

 ..فقط چند ساعت..چند ساعت...یخرب
 
 ...نیی پاایب.  شوداری بآرابال؟آرابال-
 

به .. کهنجایا.. نجایا..چشمامو با شک باز کردم. خودش بودیاره صدا.. پدرم بودیصدا
 شکننده رو بدون ی چوبیپله ها. اومدمرونی بیسرعت از ختت بلند شدم و از اتاق چوب

 . کردمیترس ط
 

شته ها؟اونا  لند؟باتنر؟فرندی؟آرچفی کنم؟پس تروی کار می چنجای ان؟منی مارتخونه
 پدرم؟... لند بودم؟ اصال پدرموژالی شدن؟ چرا من هنوز تو یچ
 

 یمن معمول. خوردنهی برگردم و به سمت آشپزخونه برم که چشمم به آاومدم
 ؟ی چیعنی...بدون بال,بدون شاخ,ی قهوه ایموها, سبزیچشما.بودم
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 یو ادوارد که رو بود ستادهی ازی که کنار مدمی و پدرم رو ددمی سمت آشپزخونه دوبه
 . ها نشسته بودی از صندلیکی

 
اونا . کردمی مهی که بفهمم داشتم گرنیبدون ا...اونا زنده ان.. چه خربه؟اونانجایا

 گومن ی و دستشو روستادیبلند شد و جلوم ا.ادوارد متوجه من شد..منردن..منردن
 ：دمیاز شوک وارد شده لرز.گذاشت

 
 ؟یدیهمسر من چه طوره؟خوب خواب-
 
 ! اتفاق افتاد؟اصال ادوارد که مرده بودنی ای؟کی زن ادواردم؟کمسرم؟منه
 
  شد؟؟یمگه م..زی چچیه..دمی فهمیمن
 

  خاکسرت نشده بود؟سامل بود؟ادوارد
 

 ： اومد کنارم و بعد از جدا شدن ادوارد بغلم کردپدرم
 
 .دخرتک من-
 
پدرم . کردمهین گر بغضم شکست و با متام تواگهی مجله اش بار ددنی رسانی به پابا

 ： ازم جدا شدیپدر با نگران..با متام توان حسش کردم...پدرم.بود
 
  بال؟ی کنی مهی گریچرا دار-
 
 ： رو حتمل کنمنی بار سنگنی تونستم ایمن. تونستم حتمل کنمیمن
 
 ....بات...من...یترو...من..نیادوارد مرده بود...اد...تو و ...ت...پدر...پ...پدر-
 

 ..باتنرم
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 ： زدی لبخندرپد
 
 ه؟ی چه؟باتنری کیترو.. بالمیما منرد.یدی دیحتما خواب آشفته ا-
 

 ..امکان نداشت.. خواب بوده باشهیامکان نداشت که همه چ.. نداشتامکان
 

 !خواب بوده! خواب بودهیهمه چ.  قدم عقب رفتم و نگاهشون کردمچند
 

 . شددهیچی پ ظاهر شد و دور گردن پدرمبی از غی حلظه ناگهان طنابهمون
 

 ： ادوارد منو از بهت خارج کردادی فریصدا. شده بودمشوکه
 
 ؟ی کنی می کار داریآرابال چ-
 
 
 

 ی کار میمن داشتم چ. هم خبار شددیشا. بستخیخون تو بدمن ..نه نه...! کاری چمن؟من
 کردم؟

 
 . دستم آتشکی و در دمشی کشی دستم طناب بود و مکی

 
 .دمشی کشیمن همون طناب دور گردن پدرم بود و من مطناب دست . جلو نگاه کردمبه
 

 کردم طناب رو رها کنم اما یسع...نه...نه...نه.. کشمیمن دارم پدرم رو م. کردموحشت
قدم برداشتم تا به سمتش .ستادیقلبم ا. افتادنی زمی حال رویپدرم ب. شدی مشرتیکشش ب

 .. متوقفم کردی دخلراشادی فریبرم که صدا
 

 ... سوختیدر آتش م داشت ادوارد
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 نجایا...پدرم هم..مردیادوارد هم داشت م..آتش از دست چپ من بود... گرد شدچشمام

 ...چه خربه؟من
 

 کنم و همون حلظه ادوارد خاکسرت یری تا از فوران آتش جلوگدمی به عقب کشدستمو
 کار یمن چ.. و اشک از چشممختی ریعرق از سر و روم م. زدمینفس نفس م..شد

  کار کردم؟ین چکردم؟م
 

 حال برگشتم یب. خوردمیزی که به چنی دادم تا ای رفتم و سرم رو تکون می عقب معقب
 ...و 
 

 ...نی خونی با شکمنی زمیمادرم رو..نه... سخت بودگهی دنی اطاقت
 

 ی وسط گلوم داشت خفه ام مزی چهی. شده بود به نالهلینفس هام تبد..نی زمی روافتادم
 . کردیداشت نابودم م.کرد

 
 ...من قاتلم..مصوب مرگ متام خانوادم. قاتلمهی من

 
 .. زدمادیفر.. زدمادیفر.. زدمادیفر. زدمادی و فردمی کشی بلندغیج
 
 !ینی بی کابوس می داریلعنت...بلند شو...آرابال؟آرابال؟پاشو-
 

 رهیبا ترس به اطراف خ. شدمزی خمی نعی و سردمی کشیقینفس عم. راه تنفسم باز شدانگار
 ..همش خواب بود..خواب بود...خواب بود..شدم

 
 ...سین...من قاتل...من..مادرم همش خواب بود...ادوارد...پدرم

 
 ： کردی کنارم نشسته بود و با تعجب نگاهم میترو. هام راهشون باز شداشک
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  شده؟یچ-
 
 :اشکام رو پاک کردم و گفتم... ضعف نشون بدمنی از اشرتی بخواستمیمن
 
 !ن خومب مستی نیزیچ-
 

 با ی ترویول!کردی رو ثابت منی ادیلرزی که میی دستادهیصورت رنگ پر! خوب نبودمیول
 ی ولدمیکنارش دراز کش...!دی باال انداخت و پشت به من خوابی شونه اشی ذاتی تفاوتیب

 که ازش یزی دوباره چنکهیاز ا!دمیرتسیاز تکرار صحنه م! چشمام رو ببندمتونستمیمن
 ختت بلند ی که انگار وجود نداشتم از روی صدا جوری و بومار!دمیرتسی منمی ببرتسمیم

 کردم یدستم رو بند نرده ها کردم و به اسمون نگاه کردم و سع...!شدم و سمت بالکن رفتم
 مگه من شدی ذهن اشفته اروم مننی اشدی منیول... خودم و ذهنم رو اروم کنمقیبا نفس عم

 دوباره و یول! رو فراموش کنمی لعنتین صحنه ها کردم اویچقدر توان داشتم؟چقدر سع
 خی که از ذهنم گذشت تنم ی حلظه از فکرهی...ذاشتیهزار باره تو خوامب هم منو تنها من

 خانوادم رو من ی بهم بفهمونه که همه اعضاخواستی خواب منینکنه ا...!کرد
قاتل !من قاتلم! خودم بودمی مقصر اصلیول! رو مقصر بدومنی من ترودیکشتم؟شا

 که دوسش دارم صدمه یمن به هرک! که با من هسنتیی و همه کسام،مادرم،ادواردپدر
 گلوم حس ی رو توبیدوباره اون درد عج...!دی قطره اشکم چکنیاول!زمنیم

 کردم ی شد سعاهی روبروم سایمتام دن... وجودم رو احاطه کردیدوباره حس خفگ....کردم
 فرود اومدم دستم رو به گلوم نی زمی و رودیهام لرز پای ولرمیبه اتاق برگردم تا کمک بگ

 سمت ختت رفتم و زی خنهی ستونستمی منشدی منیول!چنگ زدم تا بتومن دوباره هوا رو ببلعم
 ی لعنتدی خورد و دوباره خوابی ضربه زدم تکونی ترویبا دست ازادم به پا

 متنفر تمنم که ازمهم !ی ازم متنفرستی و جنامت بده برام مهم ندارشویب...!دارشویب
 گلوم یدستم از رو! بودری دگهی دیول! نه متنفرمادی نه بدم میاره من از ترو!ستمین

 : صدا و خفه گفتمیبرداشتم و کنار بدمن فرود اوردم و ب
 
 ؟یترو...تـ-
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 جسم شد؟ی متوم مینجوری من ای زندگیعنیمردم؟یواقعا داشتم م!دیشنی بود که منمعلوم
 رو به کار رومی کردم متام نیسع!دمیتنها ام! شونههیرمق برداشتمش  ی رو ملس کرد بیسفت

 کوتاه ادی که فردی نکشیشونه رو با متام وجود سمت ختت پرتاب کردم طول! و گرفتمرمیبگ
 :غر غر کنان گفت... که از جاش بلند شدهدی فهمشدی ختت میا بلند شد از صدیترو

 
 !نمی ببرونی بای؟بیتو چت شده؟مگه مرض دار-
 

 که مثل جنازه کنار ختت افتادم با هول دی چراغ رو روشن کرد و منو ددی نشنیجواب
 :دی دردم رو فهمدمی سفی صورت کبود و لب هادنیروبروم زانو زد با د

 
 ! نفس بکشنیبازم؟بال نفس بکش بب-
 

 رفته ادمیانگار ! نبودی نفسی باز و بسته کردم ولیدهنم رو مثل ماه!تونستمی من منیول
  بازدم؟ای دم بود دن؟اولیکشی نفس میچجور! کنمکاری چدید بابو
 

 یوقت...!شدی مندهی شنگهی دی تروی صدارفتی میاهی چشمام سختمیری اشک میچارگی باز
 و دمی از جام پردی که بهم زد برق از سرم پریلیهمون حلظه با س... هم افتادیپلکام رو

 داشتم شی پقهی که چند دقیی هواقی عم با چند نفسی کردم نفس بکشم وقتیسرفه کنان سع
 سر چرخوندم و خورهی کمرم تکون می روی حس کردم دستدمی بلعمردمیبه خاطرش م

 با اکراه دستش رو دی دستش دی منو رورهی نگاه خیوقت...! که بهم زل زدهدمی رو دیترو
 :برداشت و گفت

 
 ؟ی بشی باعث شده که دوباره دچار محله عصبیچ-
 

 : گفتم و کالفهکوتاه
 
 !من خومب-
 

 : کردی انتظارم پافشاربرخالف
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  خوب؟یگی میزدی و دست و پا میدی گوشه خوابهی که یتو به وقت-
 

 و کم مونده بود دادیداشت از هجوم افکار بوم بوم صدا م... دستام گرفتمنی رو بسرم
 !برتکه

 
 گمی منیامن به !کنمی که روبروت نشستم و دارم باهات حبث منی االمن ببینه،ول-

 !ی خبوابیتونی حاال میممنومن که جنامت داد!خوب
 

 : زد و گفتی جاش بلند شد چشمکاز
 
 !وفتهی به خطر بتی و ماموریریچون هر حلظه ممکن تو مب!تومنینه من-
 
 :دمی غررلبیز
 
 !یعوضـــــ-
 
 : تر شدقی عمشخندشین

 
 دمااایشن-
 

 : بلند بشم گفتمکردمی می گرفتم و سعی که دستم رو به صندلی حالدر
 
 !ستیبرام مهم ن-
 
چه راحت ! به حالش غبطه خوردمدی ختت رفت و دراز کشی نداد و روی جوابگهید
با اکراه کنارش دراز ! امشب خواب برام حرامهدونستمی من میول! خبوابهتونستیم

 دوباره روبروم شکل گرفت با وحشت چشمام رو باز ریتصاو! و چشمام رو بستمدمیکش
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 بار سوم یخواستم برا... خوردمچی پره گذشت دوباگهی دکمی...!دمیو جام چرخکردم و ت
 : خواب الود گفتی خبورم که تروچیپ

 
 !یخوری چقدر تکون مگهیاههه بسه د-
 

 : خبوامب کالفه بودم تند تند گفتمتونستمی مننکهی از اخودمم
 
 !ربهیخوامب من-
 

 !حس کنم امخاش رو تونستمی بهش نگاه کنم هم منکهی ابدون
 
  هستم؟یزی چنی همچای یی الالهیبه نظرت من شب-
 

 ی ترویول! اواز ارامش خبش بودهی ییالال! که به خودش کرد خندم گرفتهی تشب؟ازییالال
 ؟اگهی گرفته باشم چمی ظاهر تصمی اگه من فقط از رویول! تا ارامش بدهرتسوندی مشرتیب

 و دمی سمتش چرخ؟کامالیخبش باشه چ ارامش ی صداهی قلب مهربون و هی پوسته نی اریز
 :دمی مقدمه پرسیب

 
 ؟یمنو به عنوان دوست قبول دار-
 

 : و کوتاه گفتتند
 
 نه-
 

 : بشم گفتمدی ناامای ناراحت نکهی ابدون
 
 دشمن چطور؟-
 

 : حوصله گفتی و بتند
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 ه؟ی سواال چنی ادنی وقت شب از پرسنیهدفت ا-
 
 : گفتمالیخیب

 
 ؟یوان دشمن قبول دار عنهیمنو !تو جواب بده-
 
 : گفتجیگ
 
 نه-
 
  تو دوستم نه دشمن؟یمن نه برا!جالبه-
 

 : بزنه که اجازه ندادم و گفتمی حرفخواست
 
 ! دارمی درخواستهیازت ! که نه دوستم نه دشمنیحاال من-
 
 ؟یخوابی بعدش میاگه درخواستت رو بگ-
 
 اره-
 
 !خب بگو-
 
 !برام خبون-
 
 : گفتی بلندی صدابا
 
 ؟یچ-
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 : پچ وار گفتمپچ
 
 نجا؟ی ازنی همه بریخوایتو که من!اروم!سیه-
 

 : خودم گفتمثل
 
 ؟یچ-
 
 !یدی شندومنیم-
 

 سرش ی شونش گذاشتم باالی من دلسرد نشدم دستم رو،روی ولدی سمت خمالفم چرخفقط
 :نشستم و گفتم

 
 !ادم بار با اوازم تو رو جنات دهی باشه من ادتی یول!شهی منتی جربان حالدومنیم-
 
 : بسته گفتی همون چشمابا
 
 ! خبوابم،ی حساب شدیب! و اوازت دوستت رو جنات دادمشی بار با خملوط کردن اتهیمنم -
 
داشتم فکر ! کنم؟کنجکاو بودم صداش رو بشنومکاری چیول!شهی منی راضدونستمیم
 دومی نرونی از دهنش بیکلمه ا...دمی رو شنیمی مالی کنم که صداشی راضی چجورکردمیم

 اهنگ بدون کالم با هی...کردی رو دنبال می جالب و ارامش خبشتمیفقط با سوت زدن ر
 ... زدیدهانش م

 
 : شدم دستش رو گرفتم و کنار گوشش زمزمه کردمکرتی نزدبهش

 
 !ممنومن-
 

 : زدم و گفتمی ازش جدا بشم که دستش کمرم رو حمکم گرفت پوزخندخواستم
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  اومده؟ادتیبازم نارمال -
 

 :گوشم زمزمه کرد کنار
 
  جا مبوننیهم! دفعه نهنیا-
 

 : حمو شد و با تعجب گفتمپوزخندم
 
 ! کن؟وملی شدوونهید-
 

 چرا؟... بهم نداد تقالهام رنگ باختیجواب
 

 هم افتاد و ی کنم چشمام رودای براش پی که داشتم وقت نکردم جوابیبی با حس عجیول
 !یبیچه ارامش و خواب عج...هموجنا خوامب برد

 
 
 

*** 
 

 در فاصله دمی برخوردم چشمام رو باز کردم دی خوردم و به جسم سفتی جام تکونیتو
 ی ترودونستمی ختت بلند بشم چون می از روامی خوردم که بیتکون... هستمی با ترویکم

 که ی ختت نشستم و وقتیباالخره رو! بهش فکر کنمخواستمی منی حتی بشه واداریب
 : با چشم بسته گفتیترو داد ید بیخواستم بلند بشم ختت صدا

 
  من خبوامب؟یذاری چرا من،پسیدی گرم و نرم خوابی جاهی رو شبیکل د-
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٣��

 باز و گشاد من ی دهن و چشمادنی با متوم شدن مجلش چشماش رو باز کرد با دهمزمان
اروم حصار دستاش رو شل کرد ...! گذاشتشی که متام دندوناش رو به منایخنده ا!دیخند

 :لند شد و گفتاز کنارم ب
 
  اخه؟شهی دهنت انقدر باز میچجور-
 

 ی نگاه کردم شاد و سرحال تر نسبت به روزای کم از شوک دراومدم و دوباره به تروکم
 ی که ترونای حالت انی خنده،انی؟ای ترونیا!رفتی داشت با موهاش ور منهیقبل روبرو ا

 :م اومد و گفت ختت نشستم سمتی روی همچنان سکته ادیسمتم برگشت د!سنتین
 
 ؟یکنی نگاه مینجوریچرا ا-
 

 : گفتمجی رو تکون دادم و گسرم
 
 گه؟ی دیتو ترو-
 

 د؟ی خندی انقدر می کنیا! کردی آرومخنده
 
 !نه برادر گمشده اشم-
 
 : لبخند کج اضافه کردهی ابروشو انداخت باال و با هی

 
 !کنمی م؟درکی بلند بشی دوست ندارنکهیمثل ا-
 
 ی بیخنده ها!شیخونسرد! کاراشنی ایول!امیامحقها به نظر م هی شبدونستمیم

 یری که بوده تأثی به هر زبانشبیاون آهنگ د! و نادر بودبی و غربیواقعا عج!موردش
 ...! نظر داشتمری مشکوک حرکاتش رو زیبه زور از سرجام بلند شدم ول. داشتیبیعج

 
 :فت و گفت موهام رو باال بستم و مرتب کردم دستش رو سمتم گریوقت
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 ن؟یدی افتخار میهمسر گرام-
 
 ی لعنتیدوباره اون صحنه ها... شاد باشمومدمیتا م..! و امخام تو هم رفتدمی کشی اروماه

 دوباره پاهام نکهیقبل از ا!کننی که قاتل بودن من رو ثابت مییصحنه ها...!گشنتیبرم
 : روبروم نشست و گفتی بار جدنیا. فرود اومدمی صندلیبلرزه رو

 
  شده؟یچ-
 

  ازم متنفر من استفاده نکنم؟دهی حاال که مهربون و اصال نشون منچرا
 
 و ادوارد و مادرم... ودمی خواب پدرم رو دشبید-
 
 : گفتیزی اخم ربا
 
 ادوارد؟پدرت و مادرت؟-
 

 : انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 
 و ادوارد و کل  پدرمی که قاتل اصلرسمی مجهی نتنی دارم به ایدونیم...وحشتناک بود-

 پدرم االن زنده کردمیاگه من فرار من! تو نبودهری کدومشون تقصچیه!خانوادم خودمم
 کردنی رو مشونی ادواردم االن زنده بود همه داشنت زندگرفتمی تو منشیاگه از پ...بود

 ....  من ازشون گرفتمیول
 

ردن و شروع به  رو گرفت و سرم رو بلند کرد تو چشمام زل زد و لبهاش تکون خوچومن
 :حرف زدن کرد
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پدرت فوت شد ! نکنی کاش و اگه زندگی وقت با اچیه! رو بهت بگم آرابالیزی چهیبذار -
 چی هیتونی و اه منهیتو با حسرت و گر! متوم شدننایهمه ا...!ادوارد مرده مادرت رفت
 !چکدومیه!یکدومشون رو برگردون

 
 که پاداش همه اون اگه ها و یزی حاال چی کاش گذروندم ولی نصف عمرم رو به اگه و امن

 یخودت رو تو گذشته زندان...!تو هم دنبال پاداشت بگرد! کردمدای کاش ها بود پیا
 .یستی نچکدومی گذشنت و مطمئن باش تو مقصر هگهیاونا د...!به حال برگرد...!نکن

 
و به  بهشون داد ی ارومش کرد دستام رو گرفت و فشار ارومی حرفای چاشنی کجلبخند

 بره سمتم برگشت و رونی بنکهی قبل از ای رهاشون کرد سمت در رفت ولیهمون اروم
 :گفت

 
 ...! به حرفام فکر کنکمی!یدی خوابگمی صبحونه مزی سرمرمیمن م-
 
 چرا انقدر مهربون شده و ی بود که ترونی انشی سوال که مهم ترای دنهی رفت و منو با و

 ! از من متنفر بودشیروز پ که تا چند ییطبع شوخش برگشته؟ترو
 

 بود نگاه کردم منکر دهی روش خوابی که تروی و ناخوداگاه به قسمتدمی ختت دراز کشیرو
 از جام تکون خواستی صبح هم دمل منی وقت نداشتم و حتچی رو هشبی ارامش دشمی مننیا

واقعا گذشته ها ..! خودم رو مقصر بدومنتونستمیمن من!گفتیراست م...!خبورم
 شده جادی قلبم ای سوراخ بزرگ روهی!تومنی چون منکنمی بگم فراموش متومنیمن...!گذشته

 فکر لبخند زدم نیبا هم...! به حال برگردمدیبا...! کمرنگش کنمتومنی میول...!شهیکه پر من
 باغ ی همه تودمیاز جام بلند شدم و سمت در رفتم و با پرس و جو از خدمتکارها فهم

 شیشگی و با لبخند گرم همدی دو بود که من ری نفرنی اولاینسمتشون رفتم تا...!هسنت
 :گفت

 
 !؟ی خواب باشکردمیبال،فکر م-
 

 : جواب دادمنشستمی می صندلی رفتم همزمان که روجلوتر
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 . خسته نبودمادیز-
 
 و توماس بود ملکه با لبخند روبرو ما نشسته بود و ما رو نگاه انای از دی خالزیم
 تعجب ی تروشنهادی که دوباره با پمیخوردی صبحونه ممی داشتهمه در سکوت...!کردیم

 :امی کنار بی تروی رونی با اتونستمیمن!کردم
 
 به اطراف قصر ی سرمی و واقعا عالقه مندمی دور بودنمونی از سرزمیبانو،ما چند وقت-

 میبزن
 

 : از جاش بلند شد و گفتجانی با های ملکه خبواد حرف بزنه تاننکهی از اقبل
 
 !نینی ببدی کرده حتما باریی شده و تغی بازساززی بعد از جنگ همه چیاو-
 
 اروم و کنجکاو شهی مثل همیلیام...! اروم گفت و سرجاش نشستدی خبشهی اخم ملکه با

 :ملکه گفت...کردی نگاه مهیبه بق
 
 بذارم که شهر رو به شما ارتونی در اختی کالسکه اتومنی ندارم میحتما من مشکل!ایتان-

 ون بدهنش
 
 : بار من گفتمنی ادمی دردش رو فهمای نگاه ملتمسانه تاندنی دبا
 
 ! کننی ما رو همراهیلی و بانو امای بانو تانشمیخوشحال م-
 

 به خنده شکفت و دور از چشم ملکه با ای تانی و لب هادی درخشی با شادیلی امی هاچشم
 بار نگاهش رو همه هیه  زدم ملکی برام چشمک زد از کارش خندم گرفت و لبخندطنتیش

 : و گفتدیما چرخ
 
 !نی رفنت انتخاب کردرونی بی رو برایاتفاقا روز کامال خوب... ندارهیرادیا-
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 :دی پرسی با کنجکاویترو

 
 مگه چه خربه؟-
 

 : وسط ما و گفتدی پرای تانبازم
 
 !شنی اماده می جشن حملیهمه شهر دارن برا!یجشن حمل-
 

 :ه گفت اروم شد و نشست دوباریوقت
 
 دیببخش-
 

 یوقت...!دی و خندرهی خودش رو بگی ملکه هم نتونست جلوی مظلوم گفت که حتانقدر
 : گفتیخنده ها متوم شدن ترو

 
 م؟ی بعدازظهر به شهر برمیتونیخب پس م-
 

 : متفکر گفتایتان
 
 جشن بعد از غروب افتابه-
 
 : بار من گفتمنیا

 
 د؟یایملکه شما هم م!...میریبعد از غروب افتاب م! شدبیپس تصو-
 

 : گفتملکه
 
 ... مبومننجای ادمی محیترج-
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 دمل ی ولمی صبحونه از جامون بلند شدزیبعد از مجع کردن م...! نکردمی اصرارگهید

 : گفتمای به اتاق برگردم رو به تانخواستیمن
 
 بانو؟-
 

 : برام رفت و گفتی غره شوخچشم
 
 !ای...ین...چقدر بگم؟تا-
 

 :م و گفتم کردی کوتاهخنده
 
 ن؟ی کنی من رو تو باغ همراهشهی به اتاق برگردم،مخوادیمن دمل من!همون-
 
 شرمنده ام بال....تومنیمتاسفانه االن من-
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 ! ندارهیرادی اهی چه حرفنیا-
 

 : از پشت سرم گفتییصدا
 
 کنمی متیمن همراه-
 

  بود؟ی واقعا ترونیا!نها گذاشت تطونی شی زد و من متعجب رو با تروی لبخندایتان
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 اومد طرفم و از کنارم رد و به سمت باغ یترو. رو تنها گذاشتی رفت و من و تروایتان
 تونستم فقط رفتارشو ی منگهید. داشتمحی به توضازین. بودمستادهی من هموجنا ایرفت ول

 . نگمیزی و چنمیبب
 

 ： منو به خودم آوردصداش
 
 ؟یایمن-
 

 و تا دی سفیدر متام مدت قدم زدن به لباس ساده و راحت خن.تش رفتم و به سمبرگشتم
 دی نبایعنیدم؟ی پرسی مدیبا.. نهایدو دل بودم که ازش بپرسم .  کردمی زانوم نگاه منییپا
  عوض شده؟هوی دونستم چرا یم
 

 ؟ی تا به لباست نگاه کنی تو باغ قدم بزنی خواستیم-یترو
 

 دونستم ی تونستم تو چشماش نگاه کنم چون میمن. ختم رو از لباسم به لباسش دونگاهم
 بشی که طبق عادت عجیدی سفراهنی به پحای پس ترج, پرسم سؤامل روی مدنشونیبعد از د

 . نگاه کردمشیمتام دکمه هاش باز بود و شلوار مشک
 

 . نگاهش کردمی و با کنجکاوستادمی و منم چند قدم جلوتر استادی اناگهان
 
 ： گفتیبا حالت مشکوک. کردی باال رفته بود به لباس من و خودش نگاه م کهیی ابرو هابا
 
 ؟ی داری تو با لباسامون مشکلنمیبب-
 

 ： حلنش خندم گرفت و سرمو به عالمت تأسف تکون دادماز
 
  مشکل داشته باشم؟دیچرا با.نه-
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نان  همچی نگاهم کرد و با حلن آروم ولی چشمری داشت زی طور که دوباره قدم برمهمون
 ： گفتیدنیقابل شن

 
 . نباشنی کردی انگار آرزو می کنی نگاه می جورهیآخه -
 
 کردم نباشن؟ ی گفت؟آرزو میچ. خشک شدمهیچند ثان. به راهش ادامه دادو
 !!!لباس؟...ل...ا؟یچ
 

 . شدمرهی و خجالت سرخ شدم و بهش ختی که گفت از عصبانیزی درک چاز
 

 زد یشخندی ندینگاه خطرناکم رو که د. گشت سمتم و برستادی کنم ای حرکت مندی دیوقت
 ： کردم گفتمی که قدم هامو تندتر می قدم جلو رفتم و در حالهی.و ابروهاشو انداخت باال

 
 ..سای وایجرئت دار-
 

 ： زدادی و فردی که بهش برسم دونی از اقبل
 
 .یری منو بگشهی برام گرون متوم میجرئت که دارم ول-
 

 تر عی سری هر چی ولمی زدیدرخت ها رو دور م. رفتمی دنبالش م و من همدی دوی ماون
اون . شدنی مدهیچشمم به بال هام خورد که دنبامل کش. شدی فاصله مون کم مندمی دویم

 . تونست پرواز کنهی مننیبدون متر
 

همون . چون برگشتهیی خرباهی دی پام فهمی صدادنیاحتماال از نشن. اوج گرفتمعیسر
 اجنام هر ی برای شوکه شد ولدیمنو که د. شدمکی کم کردم و بهش نزدحلظه از ارتفاعم

 .نی زمی حرکت خودم رو انداختم روش و پرتش کردم روهی بود چون با ری دیکار
 

 سرمو بلند کردم و تو چشماش که هنوز شوکه عیسر. افتاده بود و من هم روشنی زمیرو
 ：بود نگاه کردم
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 .ی کنی مایور شوخ جنی بارت باشه با من از انیآخر-
 

 ： گفتطنتی سرش و با شری بهت در اومد و دستاشو گذاشت زاز
 
 .یشی ممونی گفته پشنی قطعا از اینی ببای جور شوخنی موقع اافتویاگه ق-
 

 .ازم متنفر نبود. کردمیحسش م. لبم نشستی روی حرفش لبخند آرامش خبشانی از پابعد
 

 یب.می کردیهر دو به آسمون نگاه م.دمی کش درازنی زمی کنار و کنارش رودمی کشخودمو
 ：دمیمقدمه پرس

 
 ؟ی شده ترویچ-
 

 ： رو چرخوند سمتمسرش
 
  شده؟یزی چ؟مگهی چیعنی-
 

 . سرم رو چرخوندم سمتشمنم
 

 ： وجب فاصله داشتکی فقط صورتامون
 
 ی انگار همه چی کنی باهام رفتار میچرا االن جور.ی ازم متنفری گفتشیتو چند روز پ-

 خوبه؟
 

 ： گفتآروم
 
 .چون خوبه-
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 ： جوابش کالفه شدم و نشستماز
 
 هروقت که دلت خواست هر جور که دلت خواست با من رفتار ی تونیتو من.ستینه ن-

 ی روز تظاهر مهی,ی کنی روز بهم شک مهی,ی شکنی روز دملو مهی. آدمم؟منمی فهمی م,یکن
 ... روهی,ی روز دشمنهی,ی روز دوستهی,ی کنی می روز شوخهی,یکن
 

 که دستهاش رو به سمتم گرفته یبا شوک به ترو. شد قطع شددهی که روم پاشی با آبحرفم
 فرشته ها رو یرویخب البته که اومن به خاطر اون معجون ن. شدمرهیبود خ
 دندون یاز ال. دوباره اون اتفاق تکرار شدیچشمامو بستم تا خودمو آروم کنم ول.داشت

 ：هام گفتم
 
 .یاریو در م شورشی دارگهید-
 
 . بلند شدمو
 

هر دو بلند .می کردی می آب بازیبه عبارت.می کردی هم و به هم آب پرت می دو روبه روهر
 به خودمون ی اما زمانمی به هم برخوردای می خوردزیهر دو بار ها ل.میدی خندیبلند م
 چونه ری زی قصر دورمون مجع شده بودن و با دست های از اعضایتی که مجعمیاومد

 . کردنی رو متاشا مکی رمانتی هاشی صحنه از مناهی انگار داشنت. کردنینگاهمون م
 

 ی تروفتمی که بنی خوردم اما قبل از ازی لسی خنی زمی بار هزارم روی شدم و براهول
گونه .دمی شنی رو مزشونی ری خنده هایصدا.کمرم رو گرفت و منو از افتادن جنات داد

 ： دخرت گفتهیناگهان .هام از خجالت سرخ شد
 
 .دمی که تا به حال دنی هستی زوجنیشما ها با احساس تر-
 

 انداخته نیی هم سرشو پایترو. شده بودمی همون رنگدی قرمز پررنگ تر هم هست؟شااز
 .بود
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 ： بود جنامتون دادستادهی اتی مجعنی که خودشم بایتان
 
 .نی لباساتون رو عوض کندی بادیایب-
 

 نداده ی بود که تروی اما فکر من مشغول جوابمی سمت قصر رفت و بهمی رد شدنشونی باز
 چرا؟. روم حواسم رو پرت کرده بودخنتیبود و با آب ر

 
 ن؟ی تا حاال دورمون مجع شده بودیاز ک-
 

 ： داده بودهی تکواری به دایتان.می و تو اتاق نشسته بودمی عوض کرده بودلباسامونو
 
 . توجه همه جلب شد و دورتون مجع شدنی و دادتون موقع آب بازغی جیاز صدا-
 

 ： گفتیطونی با لبخند شبعد
 
 . بودمدهی ندی عاشقنیراستش منم تا حاال زوج به ا-
 
 . بار چندم صورمت سرخ شدی اون روز براو
 

 ： رفت گفتی مرونی که بی برداشت و درحالواری شو از دهی تکایتان
 
 .می بردی باگهی دچند ساعت.ارمی لباس مناسب براتون می سرهیاالن -
 

 ی متوجه نشه از اهالی تا کسمی عوض کرده بودی مردم عادی رو با لباس هالباسامون
 .میهمه آماده رفنت بود.میقصر

 
مردم به .می شدادهیاز کالسکه پ.ای من و تاننی بیلیدست در دست و ام,ی و کنارم ترومن

که با ذوق و شوق صداشون رو . شدن تا به حمل جشن برسنیسرعت از کنارمون رد م
 ：دمی شنی مزدنیدرباره جشن حرف م
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 . باشهی موندنادی به زی چهی جشن امسال دوارمیام-
 

 ی با ذوق مغازه هایلیام.می راه افتادهیپشت سر بق. شده بودی شهر چراغونسرتاسر
 همچنان دست منو گرفته بود و با ی و ترودی خندی مای داد و تانی رو نشون مکیکوچ

 که نی انداخت با فرق ای لند موژالی ادی منو نجایا... کرد و منیراف نگاه ملبخند به اط
 . مهربون و خون گرم بودنیلی جا خنیمردم ا

 
 پر از غذا دانیدور تا دور م.همه اوجنا مجع شده بودن. بزرگ شهر خورددانی به مچشمم
حال رقص  در ی گوشه ای اومد و هر مجعی می خمتلفی هایقی موسیصدا. بودیدنیو نوش

 . خودشون بودنوهیبه ش
 

 ： توجهمون رو جلب کردای تانیصدا
 
 .می لباس خمصوص جشن رو بپوشدی بانجای ادیایب-
 

 خمصوص یلباس ها.دور تا دور پر از لباس بود.میواردش شد. اشاره کردیکی اتاق کوچبه
 تنگ یر ها مرد ها شلوای زانو بودن و برای براق تا روی حلقه اای دکلته و یجشن لباس ها

 . خمتلفی با رنگ هاراهنیو پ
 

 .دوست نداشتم جلب توجه کنم. لباس گشتم که براق نباشههی دنبال
 
 پررنگ ی زانو به رنگ آبنیی بود و تنگ تا پای لباس رو که حلقه انی در آخر ساده ترو

 .انتخاب کردم
 

 ی لباس میلی ام بود و داشت بهدهی پوشی که لباس دکلته سبزدمی رو دای گوشه چشم تاناز
 .پوشوند

 
 .دمی رفتم و لباس رو پوشی گوشه ابه
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 ریز.ستادمیکنارش ا. گشتی ها مراهنی پنی که داشت بدمی رو دی و ترورونی باومدم
 ： نگاهم کردیچشم

 
  رو بردارم به نظرت؟یچه رنگ-
 

 ： باال انداختمی اشونه
 
 . دومنیمن-
 
 ：کرد ی بار سرشو چرخوند و به لباسم نگاه سرسرنیا

 
 .قشنگه-
 
 . بازی با دکمه هاشهیمثل هم.دشیپوش. هم رنگ لباس من برداشتیراهنی بعد پو
 

 .میخب بر-یترو
 

 .با تعجب نگاهم کرد. رو گرفتمنشی آستی که بره ولاومد
 
 .ستادمی قدم جلو رفتم و روبه روش اهی

 
 ： بستم گفتمی لباسش رو می که دکمه های حالدر

 
 .دکمه هات رو ببند!؟یار که تو دهی چه عادتنیا-
 

 ： دستم و زمزمه کردی بودم که دستش رو گذاشت رودهی رسیی باالی دکمه هابه
 
 .هی قدر کافنیهم-
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 ها ی قرمزش تو عمق آبی چشمادنی روزا دنیا. بلند کردم و تو چشماش نگاه کردمسرمو

 .آسون تر بود
 

 دستاش نیدستمو از ب. ما رو به خودمون آوردنی کفش با زمی برخورد پاشنه هایصدا
 . که به جلو برداشته بودم رو عقب رفتمی و اون قدمدمی کشرونیب

 
 ： گفتجانی پر از هیی با ذوق نگاهمون کرد و با صداایتان
 
 ...وقت جشنه.میبر-
 

 . همه جا رو پر کرده بودی خنده و شادیصدا.می اومدرونی اتاقک باز
 

 .می رفتیدنی غذا و نوشی هازی کنار مبه
 
خواستم ازش تشکر کنم که همون . و به دستمون دادختی روهی هممون آب می برااینتا

 .ختی خودش ری روای تانوهی بهش برخورد کرد و متام آب میموقع پسر
 

 ： کردی بالفاصله شروع به عذرخواهپسر
 
 .دمیاصال شما رو ند. خوامیخانوم من عذر م..یوا-
 

 ： حرفش رو قطع کردعی سرایتان
 
 .یلی امایب. کنمزشی مترمیم.ستیمهم ن.اره ندیاشکال-
 
 ： برگشت طرف ماو
 
 .امیزود م. کنمزی لباسم رو مترمیمن م-
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 ： لرزان گفتیی با صداپسر

 
 . کنمی متونیبه عنوان جربان من همراه-
 
 .یفقط من موندم و ترو. رفنتو
 

 ： رو شکستنمونی سکوت بیترو
 
 ؟یچرا انقدر ساکت-
 

 که ی مهمزی خواستم حرف بزمن چون تنها چیمن.هم ساکت بود فکرم یحت. بودم؟ارهساکت
 کردم باز هم به ی خواستم فکر کنم چون اگه فکر می نداشت و منی خواستم بدومن جوابیم

 ...یکه چرا ترو. کردمی مهم فکر مزیهمون چ
 

 ..قرار نبود فکر کنم..نه
 
 .ستی نی خاصزیچ-
 

 نواخته ی رقصتمی هم ری با کممیهنگ مال آهی پراکنده قطع شدن و ی موقع آهنگ هاهمون
 .شد

 
 کردم که ناگهان یمتعجب نگاهشون م.ستادنی ادانی صف در مرکز مهی همه تو مردم

 . منظمتی به سمت مجعدی رو کشی طرفمون اومد و با دو دستش دست من و ترویمرد
 

ه خودم همون نگاه رو هم متوج. نگاه کردمیبا تعجب به ترو.می بودستادهی اتی مجعوسط
 .دمید
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زن و مرد منظم , جفت جفتتی شروع به خواندن کرد مجعی همون زمان که زندر
 تیمثل چوب خشک وسط مجع. گرد نگاهشون کردمیبا چشما. کردندنیشروع به رقص

 .می بودستادهیا
 
 م؟یستی حرکت بأی شد که بیمن
 

شوک .وش بودم روبه رتی که چند قدم به جلو رفتم و در نهای طوردی دستم رو کشیترو
پرسش رو از نگاهم .می کرددنی شروع به رقصتیبلد بود؟منظم با مجع.زده نگاهش کردم
 ： گفتیخوند و با لبخند

 
 . فرق ندارنادی زنیاطی فرشته ها و شیرقص حمل-
 
 کمرم ی دستش رو رویکیاون . دستم رو گرفتهی شونش گذاشت و ی دستم رو روهی

 .گذاشت
 

 اراده یب. بودیحس قشنگ. بودیحس خوب و آرامش خبش.میدی چرخی مهی با بقهماهنگ
 ：سکوت رو شکستم

 
  فرق ندارن؟ادیچرا رقص ها ز-
 

 ： مثل لبخند من پر از آرامش بودنگاهش
 
 ...ی ولمیچون قبل از اون جنگ حنس ما با هم متحد بود-
 

 شدت صداش باعث شد از. زدیمی عظی که بتونه حرفشو کامل کنه رعد و برقنی از اقبل
 یدیدرست بعدش بارون شد. بازوهاشو دورم حلقه کرد. تر شمکی نزدیترس به ترو

 طرف و اون نیمردم به ا.. پراکنده شدهیجشن در عرض چند ثان. کرددنیشروع به بار
از کنار مردم به .دی دستم رو کشیترو.بود نیلی و امای از تانی رفنت و خربیطرف م

 کجا بود؟ هر دو نجایا.می وسط جنگل بودمی و تا به خودمون اومدمی شدیسرعت رد م
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 که انگر از ته چاه ییبا صدا.دی باری رمحانه به سر و رومون می و باران بمی بودستادهیا
 ： گفتمومدیم
 
 م؟یما گم شد-
 

 ： تر از من گفتآروم
 
 . کهنیمثل ا-
 

 . شدی داشت به شدت سرد مهوا
 

با .  رفتی طرف و اون طرف منیا. کردیکالفه به اطرافش نگاه م. نگاه کردمی تروبه
 ： گفتمی بلندیصدا

 
 دای رو پیی جاهی دی و االن بامی شکل ممکن گم شدنی تربیما به عج. ندارهدهی کارا فانیا-

 .میری که از سرما منمیکن
 

 .می دادهی و به سنگ تکمی و نشستمی رفتیبه سمت سنگ بزرگ. سمتم و دستمو گرفتاومد
 

 گرم و نرم داشت خسته ام ی جاهیسرما مثل .دی لرزیسرما مبدمن و کال وجودم از ,صدام
 ： گفتمی از سرما و خستگفی ضعیبا صدا. کردیم
 
 شه؟ی میحاال چ-
 

 سمت خودش و صورمت دمیکش. هول شددی مخارم رو که دیچشما. و نگاهم کردبرگشت
 ：تند تند گفت. دستاش گرفتنیرو ب

 
 .ی خبوابدینبا. آرابالی خبوابدیتو نبا-
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دستاشو دور بازوهام حلقه . تر کردمکیخودم رو بهش نزد. صورمت نشستی رویندلبخ
 ：زمزمه کردم.کرد

 
 چرا؟-
 

 ： رو نوازش کردموهام
 
 .ی شیمن.. نداری بگهی دیاگه خبواب..اگ..چون-
 

 ： شونه اش گذاشتمی رو روسرم
 
 واست مهمه؟-
 

 .رمی بسته شدنش رو بگی تونستم جلویمن. شده بودنی سنگچشمام
 

 ： شدشرتی دستش بفشار
 
 . کنمیخواهش م.خنواب بال..اره مهمه-
 

 صورمت ی شونش برداشت و صورتشو جلویسرمو از رو.حسش کرد. شدنی سنگسرم
 ： که برام مونده بود گفتمی رمقنیبا آخر.گرفت

 
 چرا؟-
 

صورتش . و چشمام بستهشرتی بیکسل,شرتی بینیسنگ,شرتیخواب ب. تر شدی طوالنسکوت
 میاری هوشیآخرا. گوشم حس کردمکی گومن نزدیلبشو رو.حسش کردم. تر شدکینزد
 . کردمیحسش م,بود

 
 .من دوستت دارم آرابال-یترو
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 بار کی باز شد و منتظر شدم ی چشمام کمیال. شدی چدومنی اون مجله مندنی از شنبعد

وجودم با متام . توهم نبودهدمی که شنیزی تکرار کنه تا مطمئن شم چگهی بار دکی فقط گهید
 تا تو چشماش نگاه کنم دمی هزار برابر شده بود جنگی رمحی که حاال در کمال بینیبا سنگ

 بود که ی مجله انی اون آخردیشا..گمیچشمام رو م..بسته شد.. نشدی ولی گفتیو بگم چ
 ：دمیشن

 
 "من دوستت دارم آرابال"

 
 پلکم یال! بازشون کنمتونستمی شده بودن و مننیانگار سنگ...! هنوز خواب الود بودچشمام

 : گفتی ارومی بهرت شد صدادمی بار دنی کردم ایرو باز کردم سرفه اروم
 
 ؟یشنویارابال صدامو م-
 

 : گفتمفقط
 
 اب-
 

 لبام حس کردم بدون تعلل کلش رو ی اب رو،رویسی و خی سردی گذشت وقتهی ثانچند
 :و اروم گفتم دهی بردهی برنمی بار کامال تونستم روبروم رو ببنی ادمیسر کش

 
 !یرو.تـ-
 

 : زد و گفتیکی کوچلبخند
 
 حالت خوبه؟-
 
 !کنهیمتام تنم درد م-
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 !هیعی طبی بارون بودریز-
 

 حالیب... قرار بودی بهش انداختم چشماش بینگاه...  ذهنم نقش گرفتندی ها توصحنه
 :دمیپرس

 
  افتاد؟یاوجنا چه اتفاق-
 
 کردن تو دامونی سربازا پی وقتیول!یبرس نذاشتم به خواب ی شدهوشی بنکهیبعد از ا-

  ارابال؟هی چیدونیم!ی بوددهیکامال خواب
 

 !تکون دادم"هیچ "ی به معنسرمو
 
 ادته؟یاون روز که به زور سوار رامنر کردمت -
 
 تی از خاصتونستمی وقت منچی نبود هیاگه ترو! زدمی اون روز لبخند حمویاداوری با

 تمی وقت درباره موجودچیاگه نبود ه!ار بذارمپروازم استفاده کنم و ترسم رو کن
 !دوباره سرم رو تکون دادم! که خبوام پرواز کنماوردمی درمنی و اصال بالدمیفهمیمن
 
 رتسم؟ی منیچی بهت گفتم من از هادی مادتی-
 
 : بار دهن باز کردم و گفتمنیا

 
 ! دارهیهرکس نقطه ضعف-
 
 !دمی ترسیلی خدمی بار ترسنی اولیامشب برا-
 
 : گفتمیجی گبا
 
 چرا؟-
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 : و شفاف گفتواضح

 
من نقطه !دمی ترسی نشداری بگهی و دی خبوابنکهی از انمتی وقت نبچی هگهی دنکهیاز ا-

 ! کردمدایضعفم رو پ
 

 : بدم در باز شد و ادبرت داخل اومد و گفتی خبوام جوابنکهی از اقبل
 
 !فهی بدنشون ضعنیخستشون نکن-
 
 یترو! مجله اخرش بودمری کرد هنوزم درگیی راهنمارونی رو به بی حرف ترونی ابا

 گرم و داغ بی چشماش عجی و انتقام و سردنهی کی روزا به جانیا! شده بودبیعج
 ...!مجالتش حلنش همه و همه با ارامش بود!بود

 
  گفت دوستم داره؟منو؟یواقعا ترو! نهای دمی مجلش رو درست شننی اخردمی نفهمهنوزم

 
 :ز افکارم خارج شدم و گفتم ادبرت ای صدابا
 
 ن؟ی گفتی چدمی نفهمدیببخش-
 

 : باال انداخت و دوستانه گفتییابرو
 
 ؟ی کردرتی انقدر درگیچ!رهیفکرت و روحت درگ-
 

 : نپرسه گفتمی سوالگهی دنکهی ایکوتاه برا!گفتمی منی کن به افکر
 
 !ستی نیزیچ-
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 قهیبعد از چند دق! ام کردنهیا تر معی بهم انداخت و جدی خر خودتگفتی که می نگاههی
 :گفت

 
 ! کامال حالت رو خوب کنهتونهی ماتی ابشار حیجوشونده ها-
 
 : بلندتر ادامه دادو
 
 ا؟یکامل-
 

 : نفس نفس زنان گفتی گذشت در باز شد و زنقهی دقچند
 
 بله قربان؟-
 

 : گفتای ختت بلند شد و رو به کاملی رواز
 
 اریتا برامون ب رو از تاالرای جوشونده کوفتگکمی-
 

 ...! خم کرد و رفتی سرایکامل
 

 : دستاش بود ادبرت شاخه گل رو ازش گرفت و گفتی توی برگشت گلیوقت
 
 ! بذار کف دستتنویا-
 

 دی سفی از رنگهای که خملوطی حرفش گوش کردم و کف دست راستم رو باز کردم و گلبه
 : هشدار گفت گل گذاشت و بایدستش رو،رو... دستم گرفتمیو زرد بود تو

 
 ! بسوزهکمیممکنه -
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 و دستم کامال داغ شد و ختی انگشتام فرو ری دستم فشار اورد گل مثل اب از الی رویوقت
  دمی کشیاری اختی بغیج...!سوخت

 
 اواخر گهی جواب دادم دی سرسرنامی به همه سواالت ادبرت درباره درد و ادمی کشیاه

 :ه حوصله اش رو ندارم و با مجلدیخودش فهم
 
فقط سرم ..رون رفت.یب" منتظرتون هسنترونی بیلی و امایحالتون کامال خوبه،بانو تان"

 و ایتان! رو نداشتمی کسچی فقط تنها باشم و فکر کنم حوصله هخواستیرو تکون دادم دمل م
 خسته دنی طرفم نشسنت از دراز کشهی داخل اومدن هرکدومشون یلیپشت سرش ام

 : گفتموستم  دادم و نشهیشدم به ختت تک
 
  افتاد؟یاوجنا چه اتفاق-
 

 : کننده ام با دقت به گوش دادموونهی دی جدا شدن از فکرایبرا
 
 .... کهدمیرقصی مامیلیمن داشتم با و!یچیه-
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 ه؟ی کامیلیو-
 

 نییسرش رو پا...!دمی خجالت رو دای و دوستانه تانطونی بار در چهره شنی اولیبرا
 : گرفت و گفتشی دست پیلیانداخت ام

 
  که بهمون برخورد کردیهمون پسر-
 
 : گفتای با اعرتاض رو به تانو
 
 ؟یذاری منو اوجنا تنها میرقصی میریخودت م-
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 از ای و تانمی ساعت حرف زدهیحدودا !دمیدی رو میلی امتی شخصنی بار بود که انیاول

انقدر ! غر زدشیتیل مسئوی به بی حسابیلی گفت و امدیرقصی داشت می که وقتیحس
 ی با لبخند از من خداحافظیلی و امای که خدمتکار اعالم کرد وقت خواب تانمیحرف زد

 جام بلند شدم تا به اتاق خودم برگردم در رو باز ز از رفتنشون گذشت ای کمیکردن وقت
با ! گرفتملی حتویزی بهش زدم و اخم ری لبخندادی داره سمت اتاق می ترودمیکردم و د

 :گفت تیجد
 
 ؟یچرا بلند شد-
 
 !موندمی اوجنا مدیتا ابد که نبا-
 
 !حالت بد بود-
 
 !نه خومب-
 
 ؟یچرا صدام نکرد-
 
 : حوصله گفتمی بکردی داشت کالفم مگهید
 
 ؟ی بس کنشهیم-
 
 و همزمان سادمی وانهی نزد در رو باز کردم و روبرو ای به اتاقمون حرفدنی تا رسگهید

 : گفتی و حرارت قبلیسکوتش شکسته شد و بدون داغ
 
 !میشی اماده می نقشه اصلیفردا شب برا-
 

 : و با تعجب گفتمدمی رو باز کردم سمتش چرخموهام
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 ؟ینقشه اصِل-
 

 : و گفتدی ختت دراز کشیرو
 
 ! ترکی نزدای ندارم بنانی اطمنجایمن به ا-
 
 : اخم گفتمبا
 
 !سنینمی فالگوش وانیاطیفرشته ها مثل ش-
 
 ! جلوترایرم ب...دا... نـنانیدر هر حال اطم-
 

 : کنارش نشستم و گفتمکردمی غرغر مرلبی که زی حالدر
 
 ؟!ی بگیخواستی می خوب شد؟چا،یب-
 

 : تکرار کرددوباره
 
 !میشی اماده می نقشه اصلیفردا شب برا-
 
 ه؟ی چیمنظورت از نقشه اصل-
 

 : زد و گفتیپوزخند
 
  اومد؟ادتی! سوسجا!باتنر!انگوس!میینجای ای چی رفته براادتی-
 

 : رو با دستام بغل کردم و گفتمخودم
 
 ...من... من،راستشیدونیم-
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 : گفتدواری کمکم شتافت و امبه
 
 ؟یتو چ-
 

 : و تند و پشت سر هم گفتمتند
 
  کار رو اجنام بدمنی اخوامیمن من-
 
 : گفتی کالفگبا
 
 !رهی مسخره تو رو بگی حسانی ای جلوتونستی می کاش اون معجون لعنتیا-
 

 :شمرده شمرده ادامه داد! که بودی احساسی کنه بازم همون بی هرکاریترو! کردماشتباه
 
 هم منونده یوقت! فرشته ها رو حتمل کنمنی اتومنی منگهی بود من دنینقشه ما از اول هم-
 !می و برمی زودتر اون نقشه ها رو برداردیبا
 
 کنمیمن کمکت من-
 

 :دی و غردی چرخسمتم
 
 و می کار رو اجنام بدنی اای بیول! کنمدتی تهدخوادیواقعا دمل من! کنمدتی تهدادخویدمل من-

 میبرگرد
 
 : گفتمی بلندتری صدابا
 
  کنم؟ی بشه؟کنار شما زندگی که چمیشم؟برگردی میمن چ-
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 : بهش برخورد چون گفتانگار
 
 م؟ی داریمگه ما چه مشکل-
 
 ! شود چهیوا! ها نفر با اخالق توونیلیم!خودت حساب کن-
 
 امان از یول!کنمی میادروی دارم زدونستمیم! اوقات ارامش خبش و ارومهی بعضدونستمیم

مثل خودم !رهی پسشون بگتونهی وقت منچی و هزنهی متی که ادم در زمان عصبانییحرفا
 : گفتیعصبان

 
 ! کردمرییمن تغ-
 

 :دمی مبب ترکهی مثل
 
 ...و... کننده وجیگ! احساسیب!یتو هنوزم همون!ینه نکرد-
 

 : گفتاروم
 
 و؟-
 

 : دادم و گفتمرونی رو بنفسم
 
 !یعوض-
 

 پر حرص ی خنده اهی به خنده شد لی لبخند زد،کم کم لبخندش بزرگرت شد و تبدهی اول
 !و نفرت

 
 که تو رو در حد کشت یم؟همونیمن همون ترو! نکردم نه؟باشهرییمن تغ!هه!یعوض-

 !ی با همه فرق دارکردمیفکر م! ارابالیمفهیتو من... انقدر ارومم؟انقدرشهیزد؟من هم
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 : گفتمهی چشی حرف اصلدونستمی مننکهی حرفاش و الی از دلمتشنج

 
 جمی گی دار؟چرایدی مریی خودت رو تغیچرا؟چرا من با همه برات فرق دارم؟چرا دار-
 ؟چرا؟یکنیم
 

 : کردزمزمه
 
 !چون دوست دارم-
 

 و داریب!دمیدی بودم،نه داشتم خواب مهوشی بار نه مخار و بنی گوشام اعتماد نکردم ابه
 : گفتمیول!دمیشنی مجله رو منی داشتم ااریهوش

 
 ؟ی گفتی؟چیچ-
 

 : و قاتع تر از قبل تو چشمام نگاه کرد و گفتبلندتر
 
 !چون من دوست دارم ارابال-
 

 که ی زمانقای نگاهش رو از چشمام گرفت و به لبام دوخت دقشدی بازتر مننی از اچشمام
 لباش ی دستم رو،روومدی وجب بود چشماش کامال مخار به نظر مهی لباش با لبام فاصله

 :گذاشتم ازش فاصله گرفتم و گفتم
 
 ؟یدی از من شنیزیتو چ-
 

 : اومد و گفترونی از اون حس و حال بانگار
 
 ه؟یمنظورت چ-
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 : شمرده گفتمشمرده
 
 ؟یدیتو مجله دوست دارم رو از من شن-
 
 : تکون داد و گفتی منفیعن سرش رو به میجی گبا
 
 ....مگه تو منو...چون-
 
 : انداختم و گفتمریسرم رو ز! مشتاقش نگاه کنمی ادامه نداد نتونستم به چشماگهید
 
 نه یول! که دوست دارمدمی رسجهی نتنی وقتا به ایلی چند روز خنی ایراستش ترو-
 حس هی نیا!یل من باش مکمیتونیتو من!یستیتو با من جور ن!یتو قاتل!شهینه م!خوامیم

 گهی شب و روزم رو با قاتل ادوارد و پدرم و هزاران نفر دتومنیمن من!گذرهیزودگذر که م
 !تومنیمن من...خوامیمن من! خالص باشمطانی شهی تومنیمن من!بگذرومن

 
 : دستاش گرفت و گفتی رو تودستم

 
 !طانیش نه شنه فرشته با!ارابال باش! باشی که هستینیهم! نباشطانیش!خب نباش-
 

 : و گفتمدمی رو کشدستم
 
 رمیمنم م! ماجراها متوم بشننی ایوقت!وفتهی وقت منچی اتفاق هنیا! فراموشش کنیترو-

 !کنمی رو شروع ممی معمولی لند و زندگوژالیبه 
 
 : گفتی خش داری صدابا
 
 ؟یکنیازدواج م-
 
 : گفتمیالیخی ببا
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 ...شا... تنها مبومنتومنی که منشهیهم-
 

 : وسط حرفم و زمزمه کرددیپر
 
 ؟یتو دوستم ندار-
 
 رو ی جاسوسنیفردا شب ا! خبوابریبگ!شهی مندومنیفقط م! ومل کنی ترودومنیمن...نه-

 !نمیبی وقت تو رو منچی هگهی و دکنمیمتوم م
 

 : شوکه گفتی و ترودمی سمت خمالفش چرخبه
 
 ؟ینیبی وقت منو منچیه-
 

 : رو ندادم فقط گفتمجوابش
 
 !امی کنار مشرتی رحم بی بیمن با اون ترو! رو فراموش کنزیهمه چ!یتروخبواب -
 

 : از من گفتارومرت
 
 ! رو داشته باششی رحم باشم؟امادگی بیخوایم-
 

 به قلبم دینبا! رو فراموش کردمیمونی پشیول! شدممونی حلظه پشهی که زدم ی حرفاز
 ! بودنیدرستش هم! تا نابودم کنهدادمی میاجازه حکمران
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 بشه و دوباره حرفاش رو داری بی ترونکهی از ترس ایول! شب رو نتونستم خبوامبکل
 کنارش راحت تونستمی منگهیذهن اشفته ام اشفته تر شده بود د!تکرار کنه تکون خنوردم

 !دمیرتسی احساسش منیباشم از ا
 

و ملکه  ای از اعتماد تانخواستیدمل من!دمیرتسی متی مامورنی از متوم کردن اشرتی بیول
 تونستمی نه مخواستمی واقعا هم نه می گناهکار باشم ولهی خواستیدمل من!سوءاستفاده کنم

 ... باشمیکنار ترو
 

 یهمون زندگ! خودمی برگردم به زندگخواستی خسته شده بودم و دمل متی وضعنی ااز
 باور هم ی رو حتدمی که من دییزای نصفشون چی که حتیهمون مردم! تنشی و بیمعمول

 !اشنتند
 
 نی مارتشیتو دوباره پ" ذهنم گفتی توییکرد؟صدای دوباره منو قبول منی مارتیعنی

 صدا که نی ا؟چرایمونیپس کجا م!کنهی موومنیاوجنا خاطرات د!گردمینه برمن"؟یگردیبرم
 شد؟ی رو نداشتم خفه منیی جاچیه
 

 ! بودمدهی و من اصال خنوابکردی تازه داشت طلوع مدی انداختم خورشرونی به بینگاه
 
 غرق خواب انداختم روبروش زانو زدم و ی به تروی و از جام بلند شدم نگاهدمی کشیاه
 : و خفه گفتمرلبیز
 
 ! ندارمی همونطور که من حسی به من نداری حسچی و هی که تو اشتباه کرددومنیم-
 

 یتنه نفر! تفاوت بودمی حس و بی بی بود من نسبت به ترونی جام بلند شدم درستش هماز
 کرد با هول به یکی کوچری جری موقع بستنش جیاروم در رو باز کردم ول!داشتم نه عشق

 ...! و سمت باغ رفتمدمی کشی از سر اسودگی نگاه کردم هنوز خواب بود نفسیترو
 
 هم تو اشپزخونه قصر هیبق! وقت صبح نصف خدمتکارها خوابننی ادونستمیم

 خوامی که من میی جاچکسی و هشنی منداری االن بایملکه و تان!هسنت
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 حلظه خواستم پرواز هی! دور بشم برام مهم نبود کجانجای فقط از اخواستمیم!ستیبرم،ن
 پشت سنگها قای داده بودن دقش قسمت رو پوشهی افتاد که انگار ییکنم که چشمم به برگها

 در بود خزه ها رو کنار زدم درست حس هی مثل قای وجود داشت که دقییخزه ها
 رها کردن ی بهش وصل شده بود برای درخت بلند بود که تابهیون طرف خزه ا!کردم

چشمام رو بستم ! نشستمیمی تاب قدی زدم و رویلبخند... بودیفکر عال... هوایافکارم رو
 وار وونهید!کم کم اوج گرفتم و به هوا رفتم... حرکت دادم اول اروم اروموو خودم ر

 نتونستم خودم رو کنرتل گهید! تلخ ترههیاز گر گنی که مییاز اون خنده ها!دمیخندیم
 و لبان ی اشکیچشما!جالبه! کردسی اشکام صورمت رو خدمیخندیکنم و همونطور که م

 خواستم بلند بشم که سادمی از حرکت وافتانقدر تاب خوردم که دستام درد گر!خندون
 داره بی که دست به جی ترودنی سر چرخوندم با دسادهی پشت سرم وایحس کردم کس

 : زد و گفتی جلوم رو گرفت پوزخندی هول شدم خواستم بلند بشم و برم ولکنهینگاهم م
 
 ؟یریکجا م-
 

 کردمی که تقال میدر حال! تا اخر ازش فرار کنمتونستمیمن! بود مثل گذشته رفتار کنمبهرت
 :ارم،گفتمی دربکردی داشت خوردش مبای دستاش که تقریدستم رو از تو

 
 ! اتاق تورمی جا مچیه-
 
 و اگه من نذارم؟-
 
 ! ومل کنیترو-
 

 ی پرمت کرد روبایتقر! بکنمتونستمی منی سمت تاب هومل داد در برابر قدرتش کاردوباره
 :با وحشت گفتم!تاب

 
 ؟ی خوبیترو-
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 یول! بودی خوابی از بی سرخ و متورم نشونیت،چشمای عصباننیا! خوب نبودیول
 ! بوددهی که خوابدمیچطور؟من د

 
 : گفتی بلندی و ممکن حرکتش مشکوک باشه با صدامیی کجانکهیجه به ا تویب

 
 !ستمیاصال خوب ن!ستمینه خوب ن-
 

 برم ذاشتی از دوطرف حمکم نگهم داشته بود و منی تاب بلند بشم ولی کردم از رویسع
 :شمرده شمرده گفتم

 
 !بذار برم!باشه،باشه-
 

 ی و ناگهان اوج گرفت اصال تعادل که تاب تکون خوردامی بنیی تاب پای از روخواستم
 : زدمادی که دستم رو به زور به طناب تاب بند کردم و فرنیی پاشدمینداشتم داشتم پرت م

 
 ؟یکنی می چه غلطیدار-
 

 پرواز کنم از تونستمی منی بودم که حتدهیانقدر ترس! بود که دوباره اوج گرفتی تابجوامب
 شکسنت شاخه باال سرم ی صدارفتیتر مهر حلظه تاب باال! راحت بشموونهی دنیدست ا

 : زدمادی دوباره فردمیشنیرو م
 
 !شکنهیبس کن االن شاخه م-
 

 ! کنهی خالیمی تاب قدنی متام حرصش رو سر اخواستیانگار م! اون بازم هل دادیول
 

 افتاد تاب رو نیی که تاب بهش وصل شده بود پایشاخه ا! وحشت زده منی چشماروبرو
 ی خبوام تکون خبورم شاخه تنومند رونکهی کردم قبل از اری گرشیم ز پرت شد و مننیزم

 عیبا نگاهم به خودش اومد سر! شوکه نگاه کردمی به تروی اشکیبامل فرود اومد با چشما
 : دست و پام برداشت از جام بلند شدم و گفتمی و شاخه و تاب رو از رودیسمتم پر
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 عوض یتونی منیمونی و میست هی عوضهی ؟تویدی؟دیستی تو مکمل من نیدید-

 ...یتونی تو منی خشمت رو کنرتل کنیتونیمن!یبش
 

 بهش کردم عقب عقب رفتم و با متام ی اشکم اجازه نداد ادامه بدم نگاه تاسف بارهجوم
 ...دیکشی مریبامل ت!دمیسرعتم سمت اتاق دو

 
 :دی و پرسدی خدمتکار بر خوردم که حال داغومن رو دهی راهم به یتو
 
  افتاده؟یبانو چه اتفاق! منیخدا-
 

 : زدم و گفتمی زورکلبخند
 
 !خومب-
 
 : وحشت گفتبا
 
 !بانو بال راستتون غرق خونه-
 

 : با ترس گفتمختیری بامل خون ازش منییپا!گفتی بامل نگاه کردم راست مبه
 
 شه؟ی میحاال چ-
 
 !ارمی ب براتوناتی جوشونده ابشار حکمی تو اتاق تا نیبر! جوش خبورهدیخودش با-
 

 سر ی نگذشته بود که تروی اقهیهنوز چند دق! حرفش گوش دادم تو اتاقم رفتم و نشستمبه
 : و تند تند گفتدیو کله کوبان داخل پر

 
 ! چم شددمیمن نفهم...ارابال من-
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 : و گفتمدمی بودم که از جام پری عصبانانقدر

 
 !ی که شدی رحم باشیقرار بود ب!ی خودت رو کنرتل کنیتونیتو من!دمیچرا من فهم-
 
 ...نه من-
 

 :دمی توپبهش
 
 .... نزن اصال عوض نشـی حرفچی؟هیتو چ-
 

 و بی عجی از همون گل هایکیخدمتکار با ! در اومدی حرفم متوم نشده بود که صداهنوز
 یرو!نمیخدمتکار بهم اشاره کرد بش.... مشکوک بهش نگاه کردی داخل اومد تروبیغر

 ی تو چشمایبا بدجنس... دست زد و گل رو،روش گذاشتختت نشستم بامل رو با دقت
 من از ی ولدی رفت و در رو کوبرونی از اتاق بقب عقب عیترو... نگاه کردمیناباور ترو

 بود که ی کارنی رو رد کردن بهرتشنهادشی که پدمی رسجهی نتنی اتفاقات به انیمتام ا
 ! بکنمتونستمیم
 
 
 

  بود مگه نه؟؟می تصمنیبهرت
 

با خودم فکر .  مغرور و خودخواه بهم ابراز عالقه کرده بودی بود که تروبیام عج برهنوز
 .. امکان نداشتی باشه ولی از حد واقعشی توهم بهی دیکردم شا

 
 . مراقبت ازش داد و خارج شدی برایحاتی بامل که متوم شد خدمتکار توضکارِ

 
 ! شدمی موونهیداشتم د. تو دستام گرفتمسرمو
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 هاش که اگه کار ی طرف بدهی و از ومدی هاش تو ذهنم می ها و مهربونیب طرف خوهی از
 . موندنی کم رنگ مشهی همی برادیامروز صبحش نبود شا

 
 کنم ی روزا حس منیبهش گفته بودم ا. که بعد از ابراز عالقه بهش زده بودم افتادمی حرفادی

 . اومده بودرونی مجله کامال ناخودآگاه بنیا.دوستش دارم
 

  کلمات از دهامن خارج شه؟نی اجازه داده بودم ایطور حت چه
 

 رو میمی تونستم قاتل دوست قدیچه طور م. متنفر نبودم اما دوستش هم نداشتمازش
 دوست داشته باشم؟

 
 . تو مرگ پدرت نداشتیادی نقش زی ترویدونیخودمت م,نه آرابال... پدرقاتل

 
حس . بهم اضافه شدی اگهیاه حس د همه حس ناخودآگنیدر کنار ا.دمی کشی پوفکالفه

 ... پسش زده بودم امای جورهی. رو شکسته بودمیمن غرور حمکم ترو..گناه
 
  گم؟یدرست من.. به نفع هردومون بودنیا

 
 در یگاه,نیی اون پایگاه,میی اون باالیگاه.. چرخ و فلکهی مثل شهی می اوقات زندگیگاه

 . وسطینقطه 
 

 ثابت منوند و ی که غرور ترویون طور مونه همی ثابت منچکسی هتیوضع
 .هرچند به دست من...شکست

 
 .دادی تو مغزم رخ میبی کردم مطمئنا انفجار مهی باره فکر منی دراگهی دی هی ثانکی اگه

 
 کردم که آروم بشم و ذهنم رو از ی می کارهی دیبا. بلند شدم و از اتاق خارج شدمعیسر

 . دور کنمزیهمه چ
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 در یبه خودم که اومدم روبه رو.ود که پاهام راه خودشونو رفنت فکرم مشغول بانقدر
 ینفس راحت.مواجه شدم" کتاخبانه"سرم رو باالتر گرفتم و با نوشته . بودمیبزرگ

در .دمی در ها رو گرفتم و به سمت خودم کشرهیدستگ. داشتمازی که نییهمون جا.دمیکش
 ها جدا رهیم خود به خود از دستگ داخل اتاق دست هادنی داخل رفتم اما از دیکم.باز شد

دورتادور و وجب به . کتابی پر از قفسه هایاتاق بزرگ...نه... پر از کتابیاتاق.شدن
 به پشتم نگاه کردم و بعد با عیسر.دمی مرت پرکی بلند به هم خوردن در یبا صدا.وجب

  که کتاب های هر قفسه موضوعیباال. کردمی به سمت قفسه ها طرموی راحت مسالیخ
 یکی یدونه دونه موضوع ها رو نگاه کردم تا چشمم رو.بهش مربوط بودن رو نوشته بود

 .مکث کرد
 
 "خچهی و تارخیتار"

 
سردرگم . دونستم کدوم رو بردارمیمن. پر از کتابیقفسه بزرگ. سمت اون قفسه رفتمبه

 اخم هام در هم شد و با. تو چشمم خوردی کردم که حس کردم نوریبه کتاب ها نگاه م
کتاب .  زبومن بند اومددمی که دیزی اما با چنمی نگاه کردم تا منبع نور رو ببیشرتیمترکز ب

 .زدی مرونی بی رنگیی هاش نور طاله بود که از نوشتیقطور
 
 ：نوشته بود. جلدش رو نگاه کردمی برش داشتم و روی کنجکاوبا
 
 )"Lord(لرد"

 
 ه؟ی چلرد؟لرد

 
 ییبا فهرست بلند باال.کتاب رو باز کردم.ون نشستم ها رفتم و روشی و صندلزی سمت مبه

 شرتی بشونیکی. نسبت به اسم کتاب بودنی ربطی بزیکه هر کدوم انگار چ.رو به رو شدم
صفحش رو نگاه . مورد از فهرست که اسم اومن لرد بودکی. رو قلقلک دادمیاز همه کنجکاو

 ： به خوندن کردم شروعدیبا عطش شد. رو باز کردمتابکردم و همون صفحه از ک
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 کوچک تر نی شده از سه سرزملی تشکیمی بزرگ و عظنیسرزم,لوسی تارگاسنیسرزم"
 و شجاع نی بزرگرتتی لند حتت حاکمندی لند و آرچفنتیسا, لندوژالی ی به نام هاگرید

 نیلرد مالک متام سرزم. متحد و قدرمتند بودینیبزرگ سرزم) Lord(لردِ,خی مرد تارنیتر
 را با هم متحد کرد و نیاطی فرشته ها و شیرکی و زتیااو با در.ده و هست بولوسیتارگاس

 آن نی و نفرت را از بنهیاو ک. کردلیبه دو دوست خوب تبد,نیآن ها را از دو دشمن خون
 بدانند از او حساب ی که حتنی لند بدون اوژالی کرد که مردم ی کاریها برد و حت

 دی ناامچکسی هدیروز ها و هفته ها و ماه ها ام. شددی روز لرد ناپدکی که نیتا ا.بربند
 طاقت دینشد و همه نگران منتظر برگشت لرد بودند اما به سال که رس

 بتی دواند و دو سال بعد از غشهی و نفرت دوباره رنهیک.اختالفات شروع شد.اوردندین
گ  جننی رخ داد که آن را بزرگ ترنیاطی فرشته ها و شنی بیدی و شدنیلرد جنگ خون

 ی می آسمانیای لند آن را بالوژالی که در متام مدت مردم یجنگ. آورندی به حساب مخیتار
 ها دوباره دشمنان طانیفرشته ها و ش. چه خرب استتی آن که بدانند در واقعی بدندینام

 ی متی هم فعالهی بر علی سال است که پنهاننی و قسم خورده شدند و اکنون چندنیخون
 دانند رفنت او مثل ی و چرا رفت اما همه مرفتند لردِ بزرگ کجا  دای کس منچیه.کنند

 ."کابوس شب همه جا را فرا گرفت
 

 تا به حال ن؟چرایلرد؟لرد مالک متام سرزم. مطالبو هضم کنمنی بار پلک زدم تا اچند
  بودم؟دهینشن

 
ردم که از وحشت م. دارمادی از اون موقع به یی هازیهنوز هم چ...ی آسمانیای اون بالیحت

 فرشته ها نی جنگ بایپس اون بال... اما االنادی کردن از آسمون داره سرشون بال میفکر م
 ! بودننیاطیو ش

 
  شد؟بیچرا رفت؟واقعا چرا غ!لرد؟لرد

 
 .. نبودمی مشغول جاسوسنجای رفت من ای اگه مندیشا

 
رد انقدر  سخت بود اما حتما لیلیتصور احتاد اون با فرشته ها خ. انگوس فکر کردمبه

 . افتادهی اتفاقنیقدرمتند بوده که همچ
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 .خورد" ابتکارات لرد "رتی دونسنت کتاب رو ورق زدم و چشمم به تی تشنه

 
 ： به نوشته ها کشوندم و خوندن رو ادامه دادمرتی رو از تچشمم

 
 گسرتش داد و قدرمتند کرد که از تصور خارج ی ما را به قدرنیلرد بزرگ سرزم"

 لند نتی سای ملکه یی بردن پنج گانه روشنانی او از بی کارهانیهم تر از میکی.است
 ：شامل

 
 صداقت

 
  و حتملصرب

 
  خشمفروخوردن

 
 یفداکار

 
 ی مهربانو
 

 به کی طرف نزدی بی مراحل را قبل از احتاد در منطقه نی لند انتی سایملکه ..است
 مراحل به نیا. کندیری جلوگنشی به سرزمنیاطی قرار داده بود تا از ورود شنشیسرزم

لرد پس از احتاد پنج گانه . دادی بودند اجازه ورود مناتی خصوصنی که فاقد ایکسان
 گری و فرشته ها اجازه بدهد هم دنیاطی کرد تا به شپاک طرف ی بی را از منطقه ییروشنا

 شدن لرد و سر گرفنت جنگ ملکه دیاما پس ناپد. بشناسندتشانیرا بدون توجه به موجود
 ." مراحل پنج گانه را بازگرداندنیز مدت ها اپس ا
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 پنجگانه نی سفر همیاون اتفاقات تو.دمی کشیشک داشتم اگه نفس م. شده بودمخشک
 . بودنییروشنا

 
 یلوری و می ترویفداکار,ی بد تروتیشخص, خاطرات بدموندنید, سخنگوکوه

 ...خرگوشم
 

اون موقع از احتاد عقل و چه قدر خوشحال بودم که . شده بودننیی تعشی از پهمه
 ..ییاحساسم استفاده کردم نه از هرکدوم تنها

 
 ه؟ی کیعنی. حبس شدنهینفسم تو س.دمی باز شدن در رو شنژی قژی قی صداناگهان

 
 بسته شدن در رو و بعدش یصدا. کردممی قازی مری رو به سرعت بستم و خودمو زکتاب
 ی منی تونست باشه؟حتی می کیعنی.دمیناخودآگاه لرز.دمی رو شنی شخصی قدم هایصدا

 ! شدممیدونستم چرا قا
 

خودمو .دی لرزی اومد که انگار میقی نفس عمی قدم ها قطع شد و به جاش صدایصدا
 زمان زودتر بگذره و اون شخص دی زانو هام گذاشتم تا شای مجع کردم و سرمو روشرتیب

 ： سکوت رو شکستی لرزونی بعد صداهیچند ثان.بره
 
 . ساده رو از دست دادمی همون دوستیحت! کردم؟ کاریمن چ-
 

 سرم با دی که عاقبتش شد برخورد شدارمی صداش باعث شد سرمو به شدت باال بدنیشن
 . نکشمغی دهامن تا از درد جی دستمو گذاشتم روعیسر. بلندشی و صدازیم
 

احتماال .دمی ازش نشنیی صداچی حرف ها غرق بود چون هنی تر از اشی بانگار
 و بعد پاها خم دمی دزی مری چشمم از زی جلویی بکشم که پاهایقیاومدم نفس عم.دهینشن

 نیی پایسرشو کم. شده بودم نشستمی قارشی که زیزی می روبه روی صندلیشدند و رو
 . بشه هموجنا موندقی خواست عمی که تازه مینفس.آورد و تو چشمام زل زد
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 ：د زیفی و لبخند ضعیکی اون ی پاشو انداخت روهی
 
 ؟ی کنی کار می جا چنیا-
 

چند قدم از کنارش رد .ستادمی اومدم و ارونی بزی مری دهامن برداشتم و از زی از رودستمو
 .شدم که مچ دستمو گرفت

 
 ی دستش رو باالیکی اون یانگشتا. چرخوندم و از گوشه چشم نگاهش کردمی کمسرمو

 تونستم بفهمم ی من می ولدی فهمی منی هرکسدیشا. دادی ابروهاش فشار منی و بشینیب
 نییفعال نوبتش بود که اون پا. که دورش گذشته بودیغرور.درحال جنگ با غرورش بود

 ： باالخره سرشو باال آورد و کالفه اما آروم گفتفنت کلنجار رهیبعد از چند ثان.ها باشه
 
 ..من.. آرابال من متأسفمنیبب-
 

 ： قطع کردمحرفشو
 
 بال-
 
 ： تعجب نگاهم کردبا
 
 ؟یچ-
 
 ： بار کامال نگاهش کردمنیا

 
 !بال,آرابال نه-
 

 ی کرد آزارم می تر اوقات اسم کاملمو صدا مشی بود که بی که تنها کسنی اقتیحق
 . خواستمی رو مننی کرد و من ای مشرتیفکرشو تو ذهنم ب.داد
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 ：ستادی زد و بلند شد رو به روم ایپوزخند
 
 زمن که ی صدات میزیمن چ.دات بزمن آرابال صی چی که به من بگی رو ندارنیتو حق ا-

 .دوست داشته باشم
 

نگاهمو دنبال کرد و به . که هنوز گرفته بودی به مچ دسترهی خی سکوت بود و نگاهجوابش
 ：دوباره تو چشمام نگاه کرد و گفت. اما ولش نکرددیمچ دستم رس

 
 مغرورم و  که مننیا.ستی کس سخت نچی هی برادنشیحداقل فهم.ی شناسیتو منو م-

 . دومنیخودمم م
 
  خواست برسه؟یبه کجا م. تعجب نگاهش کردمبا
 

 ： دادادامه
 
 ... آزارت دادم ابراز عالقه کردم و توشهیمن به تو که هم-
 
 ： قدم عقب رفتهی بار مچ دستم رو ول کرد و نیا

 
 ... تو بودم یمن جا.یحق داشت.یتو قبول نکرد-
 

 ：مجلشو من ادامه دادم.ع کنم عادمت شده بود که حرفشو قطانگار
 
 . خودتوی سوزوندیم-
 
 . ادمالی هانیی و توهیخاطرات مهمون. لبش نشستی روی مرور خاطرات لبخندبا
 

 ： کردم حمو شدی تر از اونچه که فکر معی سرلبخندش
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 که حق ی گناهی دخرت بهیتو . آرابالدمیحق رو بهت م.. کردمیاره همون کارو م..اره-
 .رو قبول نکنه قاتل هیداره 

 
 که عقب رفته بود و جلو اومد و انگار که صداش از بغض گرفته بود دستشو یقدم

 ： قلبشیگذاشت رو
 
گفت من اون . هستیی روشناهی ی قلب هرکسی روز گفت توهی یکی ادی مادمی یول-

 . کنمدای دقت کنم تا بهش دست پدی و فقط بادمی رو دییروشنا
 

 ： زدید برداشت و باز هم لبخندستشو
 
  تو هم؟ادی مادتی-
 

 خودم که باورشون یحرفا.. خودمیحرفا!ختمی ری کردم؟اشک می کار می داشتم چمن
 دفعه از خودم کی.رمشونی تونستم بپذی بودم منتی اون موقعیداشتم اما حاال که خودم تو

 . خودم اعتقاد نداشتمی زندگی دونستم درسنت روی که میی که به حرفانیاز ا.بدم اومد
 
 ...به اون نور اما. کنمدایمن خواستم بهش دست پ-
 

 ：دی کشی انداخت و آهنیی پاسرشو
 
 .ینه شد و نه تو خواست-
 

 ： تر شدکی دوباره سرشو باال آورد و نزدهی از چند ثانبعد
 
 هی گفته که یاصال ک. کنهی منریی ام که تغی عوضهیمن ..حق با تو ا..من متأسفم آرابال-
 به اسم قلب نداشته یزی بدذات و قاتل باشه و چدی باطانی باشه؟ش تونه خوبی مطانیش

 هیمن . به اسم قلب ندارنیزی چنیاطیش.همه قلب ندارن.ی کردی تو اشتباه مدیشا. باشه
 ... روز داشتم اما بعد از
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ادامه . تونست دربارش حرف بزنهی منی ولزدیداشت درباره نارمال حرف م. کردمکث

 ：داد
 
 کردم خفش کنم یسع.زنهی دوباره داره مدمی روز به خودم اومدم دهی.خاموشش کردم-

نه همون ... آرادمی جا بهت قول منیاما االن هم. حرف ها بودنیسمج تر از ا. نشدیول
 بهت یفراموش کن که چه مجالت. نزنهگهی که ددمیقول م, بالی که خودت خواستیجور
 . کنمی منرتیقحت.دم مطمئن باشیآزارت من. کنمیمنم فراموش م.گفتم

 
 رسهی مانی به پاتشونی روز مأمورهی دو تا همکار خوب که می شیاز االن م.دمی حق مبهت

 .شنی از هم جدا مشهی همیو بعد برا
 

 اشکم به اندازه هزاران سال ی رهیذخ. و چشماشو از چشمام گرفتدی کشیقی عمنفس
 ی متوم منشدنی می صورمت جاری که پشت هم رویی اشک هانی همیاشک داشت برا

 کرد و منو هم ی متمی اذشیبغض و ناراحت. خواست جلو برم و بغلش کنمیدمل م.شدن
 !ی و هم دخلوریدلسوزهم . شده بودیحس هام با هم قاط. کردیناراحت م

 
 بهرت بود که درخواستشو قبول نی همیبرا.میهر دو حق داشت. داشت و حق داشتمحق

 حق با هردومون بود و ی به گونه اشهیهم. گناهکارنطوری و هممیما هر دو حمق بود.نکردم
 . کردی شد زندگی منینجوریا

 
 ی محی ترجیزیهمکار خوب بودمنون رو به هر چ.  حبث رو ادامه بدمنی خواستم ایمن

من عالقه . شدی فراموش مدی مشخص بود پس بای بدجورنی و امیما با هم مناسب نبود.دادم
 . دادمی حبث رو ادامه منی ادی کرد پس نبای فراموش مدی نداشتم اما اون بای به ترویا

 
 ： شده بود رو بلند کردمفی ضعهی که از زور گرییصدا. بره که به خودم اومدمخواست

 
 .لرد-
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 . شوک برگشت سمتمبا
 

 ： قدم رفتم سمتشچند
 
 ؟ی لرد بهم نگفتی وقت درباره چیچرا ه-
 
 ： زدی لبخندی شوک و آزردگونیم
 
 ... اگه هنوز بوددیچون شا.. نگفتمیزیچون رفت چ!رفت که یمرد بزرگ-
 

 . نسبت به لرد قائل بودی انگار احرتام خاصزدی حرف میجور
 

 ： ازمون دور بود اشاره کردی که کمیزی می کتاب روبه
 
 ؟یاز اون جا خوند-
 

 . تکون دادمسرمو
 

 .ی شناختی رو منی بزرگتی شخصنی که همچنی از ایحتما شوکه شد-یترو
 
 ： که من شکستمشنی حاکم بود تا انمونی سکوت بهیچند ثان. هم سرمو تکون دادمزبا
 
 ازت متنفر ی تومن ببخشمت ولی هم بهت گفته بودم که من فقط فعال منگهی بار دهی-
 .میمتأسفم که غرورتو شکستم و خوشحامل که االن دو تا همکار خوب.ستمین

 
 که نکنه واقعا کامال نی مضطرب از ایخوشحال بودم اما از طرف. دستمو گرفتم جلوشو

 . تونستمیمن.. بشم که خودشو نابود کنهی تونستم راضیمن. کنهاهیقلبشو س
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دستشو . لرزهی که باز هم حس کردم هوا در حال وارد شدن به دهانش مدی کشیقی عمنفس
 ： گفتیفیجلو آورد و دستمو فشرد و با حلن ضع

 
 .میهمکار-
 

 ستادهی در ایهمون جا جلو. و از کتاخبانه خارج شددی کشنروی از دستم بعی سردستشو
 یکنار در رو. نسبت به خودم نشستمیواقعا حس بد.ومدیبه شدت از خودم بدم م.بودم

 .خودمو مجع کردم و بغضمو با متام قدرت و با صدا شکستم. افتادمنیزم
 

 ی وقتیحت! بودم نکردههی چند ماه گرنی وقت به اندازه اچی سامل ه۲۰-۱۹ ی طول زندگدر
 بار واقعا نی ای ولکردمی بدون کنرتل هق هق منرسوندنی ازارها رو به من منیبدتر

 که من کردی مشرفتی داشت پشدی داشت خوب میترو! خودم رو کنرتل کنمتونستمیمن
 رو زی چچی هگهید...یول!می االن بگه همکاردیشا... رو خشکوندمشرفتی پنی اشهیر

 ! سوزناک سر دادمی تو زانوهام انداختم ناله ها نکردم فقط سرم روریتفس
 

 ای وحشت زده و نگران تانی و با صدادمی در رو نشنی صدای غرق خودم بودم که حتانقدر
 :به خودم اومدم

 
  افتاده؟یچه اتفاق...بال چه-
 

 رمق ی و بحالی شد بشرتی سرخ و متورمم ترسش بی چشمادنی رو بلند کردم با دسرم
 : زدم و گفتمی دادم و لبخند زورکهی تکزیدستم رو به م

 
 خومب،خوب-
 
 : اکراه گفتبا
 
 ؟یمطمئن-
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متام تالشم در ! حس و حال جواب دادن هم نداشتمی بار باز و بسته کردم حتهی رو چشمام
 رو خنتی به اشک رلمی و داشتم مخواستی مهیهنوزم دمل گر!فتمی ننی زمی بود که رونیا

 !کردمیسرکوب م
 

 که درباره لرد ی جلد کتابی به روی نگاه کردم که با احرتام دستای برم به تانکهنی از اقبل
 :دمی پرساری اختیب...دیبود کش

 
 ؟یدوسش داشت-
 

 : اومد و گفترونی حس و حالش باز
 
 ! جنگ و اشوب رو دوست ندارمنی من ارفتی مدیبراش احرتام قائل بودم،نبا-
 

 که از خودم و وجودم یحس نفرت!شدمیب م اشوب حمسوکی نی سرزمنی ای خودم برامن
 و دمی کشی رفتم اهرونی بدم در رو باز کردم و بی جوابنکهی ای شد و بشرتیداشتم، ب

 نی اانی فکر کردم که واقعا پانی ختت نشستم و به ایسمت اتاق رفتم بدون هدف رو
رم بهشون بازم دا! دور کنمانی از کلمه حنس پاروماجراهاست و هرچقدر هم خبوام ذهنم 

 به کجا تعلق دونستمیمن! باهاش روبرو بشمدی و باالخره باشمی مکرتی و نزدکینزد
 نی لند مطمئن بودم بعد از اخروژالی برگردم و ندلندی به ارچفتومنی مندونستمیفقط م!دارم

 دوسش نکهی لند هم با انتیسا....!کننی منو قبول مننیبرخوردمون نه ملکه و نه مارت
 : گفتییغرق در افکارم بودم که صدا! مبومنتونستمی من اصالیداشتم ول

 
  دارنیبانو ملکه با شما و همسرتون کار واجب-
 

 : کردم و گفتمی نگاهبهش
 
 میایاالن م-
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 همون مکان همون دیکشی منو سمت باغ می حسهیکردم؟ی مدای از کجا پدی رو بای ترواالن
مسخ ! بلند بشم و به باغ برمخواستیم متام وجودم و روحم ازم یول! چرادمیفهمیمن!حلظه

 رو دنبال کردم فقط پاهام حرکت گفتی که ذهنم میریشده از سرجام بلند شدم و مس
 !رمی دارم کجا مدونستمی اشنا نبودن و منرختان از دچکدومی بار هنی اکردیم
 

  بودمسادهی بود وایمی که پشتش اون تاب قدیی سرم رو بلند کردم روبرو سنگهای وقتفقط
 ی اومدم سمت جلو رفتم خزه ها رو کنار زدم و ترونجای چطور و چرا به انکهی از اجیگ

 خودش کردی می دستش طناب تاب بود و با بالش سعهی کرد؟توی مکاری داشت چنی ادمیرو د
 !برسونه از شاخه ها یکیرو به 

 
م داره  بتومن کشف کندی کردم و با دقت نگاهش کردم تا شای خمفی رو به گوشه اخودم

 !کنهی مکاریچ
 

 !وفتهی بنی زمی که هر حلظه ممکن بود روی مسلط نبود در حدادی پرواز زبه
 
 پرت ی پرت شد با حرص تاب رو به گوشه انی زمی اتفاق افتاد و حمکم رونی باالخره او

 راستم برخورد کرد و بدون ی شد گوشه تاب دوباره به پای بفهمم چنکهیکرد و قبل از ا
 بلند شد و سمتم اومد و با شک نی زمی زدم به سرعت از روادی رو درک کنم فر مکاننکهیا

 :گفت
 
 ؟یکنی م؟دنباملی تو هم هسترمی که من مییچرا همه جاها-
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ؟یکردی مکاری چیداشت!نجای چرا اومدم ادومنیخودمم من-
 

 : گفتدخلور
 
  رو دوباره وصل کنمی تاب لعنتنی اخواستمیم-
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 : گفتموکنجکا

 
 چرا؟-
 
  خراب باشهی خوشگلنی تاب به افیح! درستش کنمدیچون خودم خرابش کردم خودمم با-
 

 : گفتمنی با حتسبشی غربی از احساسات عجمتعجب
 
 !ی باشری پذتی مسئولکردمیفکر من-
 

 : به من انداخت و گفتینگاه
 
 شاه هست صفات پادیکی هم جزء یری پذتی پادشاه بشم،مسئولدیباالخره من با-
 
 ؟ی سلطنت نقشه داری تو از االن برایعنی-
 

 : به من نگاه کنه به کنارم نگاه کرد و گفتنکهی ای به جای ولدی سمتم چرخکامال
 
 ! تاب رو وصل کنمنیکمکم کن ا...ستی موضوع مهم ننیاالن ا-
 

 باال ی شونه اومدی خوشم مطشی از حمی بودم ولدهی جا صدمه دنی همنکهی با اخودمم
 :نداختم و گفتما

 
 باشه-
 

 : بهم انداخت و گفتی رو برداشت نگاهتاب
 
 ! پرواز کنمتومنیمن-
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 !ی بتوندی تومن تو هم بای همونطور که من میول-
 
 تو فقط پنهان ی برایول! نه باطندهی مریی من ظاهرم رو تغی معجون رونیگفته بودم که ا-

 تو هنوزم نیبنابرا.ی بفهمن باتنر کهنهی از ایری جلوگی درونت برای هایکننده ناپاک
 .رممکنی پرواز غطانی شهی ی و براطامنی شهی همونطور که من ی پرواز کنیتونی و میباتنر

 
 : تکون دادم و گفتمیسر

 
 !رممکنهی که غرممکنیغ! رو قبول ندارمهی نظرنینه، نه، نه، من ا-
 

 : زد و گفتی تلخ نشه،پوزخندنتونست
 
 ؟تهی قبلی مثل شعارانمیا-
 

 بهش ندادم یجواب! بودی شعار پوچ و خالهی خودمم فقط ی برای من حتیحرفا! نداشتمیجواب
 : کردم و گفتمیسرفه ا! رفتنی دوباره از بنمونی بیمیجو صم

 
 ی با بالت کار کنی بدم تا چجورادیبذار بهت -
 

 : دادمحی حرف نزد جلوتر اومد و منم توضی بهم انداخت ولی رجنورنگاه
 
 دور کامل با قدرت به کی و ی باد حرکت بدری بالت رو برخالف مسدیهمه بااول از -

 نی مثل حرکت دسته ببیعقب و جلو بکش
 
  بال چپم رو حمکم تکون دادمو
 

 : گفتمشتاق
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 ! بدهحی توضشرتیب-
 

 : دادماقش،ادامهی از اشتمتعجب
 
 بی ترتنیه هم رو حرکت بده و بتی شروع کن بعد بال بعدی که راحتیبعدش اول با بال-

 ! و باال بروریاوج بگ
 

 داد سر تکون دادم بالش رو حمکم گرفتم و به عقب ی بال راستش رو تکون ارومیترو
 :حرکت دادم و گفتم

 
  تکونش بدهینجوریا-
 

 بار سوم هر دو بالش رو با هم تکون داد و از ی برای کرد و بازم نتونست ولی سعدوباره
 : کنده شد با خنده گفتنیزم

 
 تاب رو بهم بده! حس رامنر رو جتربه کنمخواستی دمل مشهیهم-
 

 : از ذوق و شوقش گفتمخوشحال
 
 ـــــــهیکارت عال-
 
 جانی که از هی بودن لبخندش رو حس کنم روبروم فرود اومد و در حالی واقعتونستمیم

 : گفتزدینفس نفس م
 
 !هی حس جالبیلیخ-
 

ملکه !  اومده بودمنجای به ای چی اومد براادمی اکتفا کردم تازه ی زدن لبخند بزرگبه
 : تند تند گفتمدمیکشی رو می که دست تروی در حالی وانهی ما رو ببخواستیم
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 نهی ما رو ببخوادی ملکه ممی بردیبا-
 

 :گرفت،گفتی که اوج می و در حالدی رو به زور از دستم کشدستش
 
 تا قصر مسابقه -
 
 کامال خوب گهی به بامل که دی زدم نگاهطنتشی به شی جلوتر از من حرکت کرد لبخندو

 مونده بود کردم و پشت سرش با فاصله نه چندان ی باقیشده بود و فقط چند خراش جزئ
 !! بال زدمیادیز
 

 ... مسابقه رو ببازمنی اخواستیدمل من!اه... تا بتومن ازش جلو بزمندادی منی راهاصال
 

 ی بلندغی کج کردم و جنی رو سمت زمرمی مسیطونی به سرم زد با لبخند شی فکری احلظه
 بال نزدم و با سرعت خودم رو گهی من دی بهم جلب شد ولی توجه تروغمی و با جدمیکش

 تی با نهای که ترودمی پرت کردم بامل رو حفاظ خودم قرار دادم و از الش دنیسمت زم
 نهیارم بش شد و خواست کنکی بهم نزدی وقتومدی بودم مه که من افتادییسرعتش سمت جا

 که بلند بلند ی اوج گرفتم و در حالهی از ثانی صورمت برداشتم و در کسریمن بال رو از رو
 : زدمادی گذاشتم و فری مبهوت رو هموجنا باقی تروزدمیقهقهه م

 
 !نمت،بازندهیبیکنار قصر م-
 

 و پرحرص روبروم ی برزخی با صورتی که ترودی نرسهی به ثانستادمی قصر ایجلو
 : و شونه باال انداختم و گفتمدمیخند سادیوا
 
 !یباخت-
 

 : رو هم فشرد و گفتدندوناش
 
 !نباختم-
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 : گفتمختس

 
 ! که اخر برسه باختهی که تو مسابقه اول برسه برده و کسی کسدومنی که مییتا جا-
 
 !یگومل زد-
 
 !ی گول خنوریخواستیم-
 
 ...تو...تو-
 
 زم؟ی عزیمن چ-
 

 ی چدمی دهنم گرفتم تازه فهمی بهم نگاه کرد دستم رو،رو کرد و با دقتزی رو رچشماش
 یمن!کنمی خودش رو تکرار می حرفاقایدق! گذاشتهری اخالقش هم روم تاثیحت!یلعنت!گفتم

 که کردم از حس و ی چرا االن شادم؟بازم با سرفه ازدمی داشتم زار مشی پقهیکه تا چند دق
 :فتم جلوش حرکت کردم و گدمشیکش رونی که داشت بیحال

 
 میوفتی راه بدیبا-
 

 : گفتطنتی سرم راه افتاد و با شپشت
 
 !زمیم،عزیوفتیباشه راه م-
 

 رفتار ی داره معمولی حاال که ترویمگه مرض دار! خودم بودری بهش نکردم تقصیتوجه
 و دی دستم و کشی حال سرزنش خودم بودم که ترو؟دریزنی حرف مینجوری اکنهیم

 :گفت
 
 !میدی شد،رس متومتیریاگه خوددرگ-
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 ای تانی نگه داشتم خواستم باز کنم که صدارهی دستگی به در انداختم دستم رو،روینگاه

 :دمیرو شن
 
 دمیبله خودم د-
 

 : کالفه گفتیترو
 
 !گهیبازش کن د-
 

 : گفتمزدنی اروم حرف مچون
 
 !ـسیه-
 

 : گفتای که دوباره تاندمی نشنی ملکه رو به خاطر حرف تروجواب
 
 هی رفتم داخل بال داشت گری اومد وقترونی بسی برم داخل ترانکهیقبل از ا قهیچند دق-
  داشته باشه؟تونهی می چه معننی اکردیم
 
 ای تانکردمیواقعا فکرشم من!کردی نگاه کردم با دقت داشت گوش می به ترویرچشمیز

 : گفتی نسبتا بلندیملکه با صدا!فضول باشه
 
حتما !نی کارا خالف قواننیا!ی برشی فرشتگان پنیان طبق قودی و بای فرشته اهی ا،تویتان-
 ! رخ دادهی مشکلهی

 
 : ختس گفتایتان
 
  از هم بپاشنی با احساسنی زوج به افیمن قصدم فقط کمک بهشون بود ح-
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 داره ی درک کردم چه اتفاقی وقتقای دقی ولشدی چرا با هر مجله صداش بلندتر مدمیفهمیمن
 ! خبوام عقب برم باز شدنکهی قبل از ا خوردی تکونرهی که دستگوفتهیم
 

 ...ای در بود و پرت شدم تو بغل تانی وزمن رومتام
 

 نگاه کردم دیخندی انداخته بود و منیی که سرش رو پای رو چرخوندم و به تروسرم
 !سادمی اومدم و روبروش وارونی بای رو درک کردم از بغل تانتیموقع

 
 : زد و گفتیشخندین!ده افتای درک کرد چه اتفاقای تازه تانو
 
 !کنهی رو نقض منی که قوانستمیفقط من ن-
 

 با پشت ی تروزی رزی ری از خنده هایعصب! دهن باز کنه و منو ببلعهنی داشتم زمدوست
 نیملکه که شاهد ا! بهش رفتمی تو شکمش ساکت شد و منم چشم غره ادمیدستم حمکم کوب

 :حبث بود حمکم گفت
 
 گهید! پدر و مادر شماتی دخرت خودم و تربتیرب تیواقعا متاسف شدم برا-

  مفهومه؟فتهی منی اتفاقاتنی من چننیهرگز،هرگز،هرگز در قصر من سرزم
 

 !می نداشتیجواب"بله" حمکم و قاتع حرف زده بود که جز انقدر
 

 : رو تکون داد و گفتسرش
 
 نینیبش-
 

روع به حرف زدن  و ملکه دوباره شمی بود نشستزی که روبرو می نرمی های صندلیرو
 :کرد
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 نی شما داخلش نقل مکان کنمیخواستی که میاما االن خونه ا!خوامی عذر مری تاخنیبابت ا-
 !نی به اوجنا برندهی و تا چند روز انی رو مجع کنلتونی وسانیتونیم!کامال حاضره

 
 : با اعرتاض از سرجاش بلند شد و گفتای نگاه کردم که تانی وحشت به تروبا
 
 !لطفا! برننجای و بال از اسی تراخوادی دمل منست،منیفانه ن منصنیا-
 

 :دی بهش توپملکه
 
 ...اما!میکنی به دخلواه تو کار مننجایا!نیبش-
 

 : به ما ادامه دادرو
 
 نی بودی زندانندلندی که ساهلا داخل ارچفدومنین،می مبوننجای انیتونی هست که میراه-

 بای االنش هم تقرنی تا همیحت!نیدی شنوفتهی ب که هر حلظه ممکن راهی از جنگیزیحتما چ
 فکر نی بدونخوامی می جز اطالعات حمرمانه ما هسنت ولنایا! اعالن جنگ کردننیاطیش
تنها !جادوگران!نی محله کنند؟راهزن ها؟ساده نباشای به تان تونسنتی چه کساننیکنیم

 دارند روی نشی افزای برانیاطی شیول! طرف هسنت جادوگران هستندی که بیموجودات
 ! لند نقشه ها دارندنتی شدن بر سلطنت سارهی چی براکشندیاونها رو سمت خودشون م

 
 ی رو از روفی کثی هاوونی ما نسل اون حوفتهی بی اتفاقنی اجازه بدم همچخوامیمن

 می پاک کنلوسیتارگاس
 

 رو  داشت؟چشممی چه فکرگهی بار دنیا!ومدی به نظر می انداختم معمولی به تروینگاه
 :ازش برداشتم و بازم به ملکه گوش کردم

 
 نی بهم بدنی دارندلندی که از ارچفی متام اطالعاتخوامیم-
 

 : دهنم در اومداز
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 ؟یچـــ-
 

 : اخم کرد و گفتباالفاصله
 
 ن؟ی موضوع دارنی با ایمشکل-
 

 : مسلط شروع به حرف زدن کردیترو
 
 میدونیاما همه م!می رفنت نداشترونیحق ب!میدیپوسی ممیما ساهلا داخل زندان داشت-

 از سربازها ما رو جنات داد یکی! خوب و بد وجود دارهندلندی ارچفیداخل هر جامعه حت
 از سمت شرق بهمون می داشته باشی که امادگمی لند اطالع بدنتی و به سامیو گفت بر

 !محله بشه
 

 : دستش رو باال اورد و ادامه دادی بزنه که تروی خواست حرفملکه
 
 راست گفته باشه واقعا نکهیاحتمال ا!کنمی من حرف اون سرباز رو باور منیول-

 ارمونی در اختیزی چنی از اشرتیب!کننی به ما محله میحتما اونها از مناطق شرق!کمه
 نیری بگمی شما تصمی هرچستین

 
 : و بلند کرد و گفتدی دستم رو کشو
 
 با اجازه-
 
 رو ی ترومی وارد اتاق شدیوقت!می گذاشتیرو باق و ملکه متفکر می رفترونی از اتاق بو

 :دمیختت وا رفت و من ترک
 
 ؟ی چرت و پرتا رو از کجا اوردنیا-
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 : گفتطلبکار
 
  بذارم؟ارشونی رو در اختنمی متام اطالعات حمرمانه سرزمی انتظار داره؟نکنهیچ-
 
 : گفتمتی عصبانبا
 
 یروهای محله بشه پدرت با ننجایا به ی؟وقتی به نفهمی خودت رو زدای یفهمیواقعا من-
همه !کنهی لند محله موژالی و به شهی منیراض! نای که داره همون جادوگر ها و ای اژهیو
 !موننی منیاطی و فقط شرنیمیم
 

 : گفتخونسرد
 
 !دومنیم-
 

 :شدی باز مننی از اشرتی بچشمام
 
 ؟یکنی می همکارنکاری بازم با ای داریدونی؟میدونیم-
 
 !یری هموجنا ممکن مب،وگرنهی با ما باشدی باگمیه م کنی همیبرا-
 
 برات مهمه؟-
 

 : بزنه اجازه ندادم و گفتمی حرفخواست
 
 ی تو باتالقی داری ترووفتهی اتفاق بنی رو هم با من جنات بده نذار اهیاگه برات مهمه بق-

 یلطفا،ترو!دمی دفعه فقط شعار مننی ادمیمن شعار من!یری فرو میکه خودت ساخت
 که تا خرخره تو باتالق فرو ی نذار برسه اون روزیذاریدقت کن پاتو تو کجا م!فالط
 ...یبر
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 : گفتی مثل خودم عصبانسادی واروبروم
 
 !ی تو طنامب رو پاره کردیول!ومدمی مرونیمن داشتم ب-
 
  کنم؟ی زندگخوامی که منی کنم؟با کسکاری چیانتظار دار-
 

 داشتم گفتمی که مییزای من با چیبا حرفا!شدی بدتر مزیهر حلظه همه چ! نهی وایوا
 :صلح طلبانه گفتم!دادمی هولش میکی خودم تو تاریداشتم با دستا!کردمیداغونش م

 
 ... منیترو-
 

 : رو تو دستاش گرفت و گفتسرش
 
 !رونیبال برو ب-
 

 : زدادی سمتش برم که فرخواستم
 
 !حاال برو!ی که کردی کنوومنی دی خواستیحرفات رو زد-
 
 در اتاق یجلو! دور نشدمیول! رفتمرونی ندونستم و از اتاق بزی رو جاوندنم
 پشت سرمون رو خراب ی پل هاشرتی هر حلظه بزدم؟چرای فکر حرف میچرا ب...ستادمیا
 نتی و زادگاه خودم و سانی کار رو بکنم؟نابود کردن سرزمنی اتونستمی مکردم؟منیم

 ی دارم؟کاری رو نکنم راهنکاری اگه ایکنم؟ول ی همکارتی جنانی با اخواستمیلند؟واقعا م
 کارا تو ذات من نیا!کنمی قتل و کشتار شرکت مننیهست که بتومن اجنام بدم؟نه من تو ا

 جلو پنجره ی حمکم سمت اتاق برگشتم با شدت در رو باز کردم تروینبود با قدم ها
 ی و تودمی ختت کشریز کوله ام رو از انهی بود با تعجب به حالتم نگاه کرد وحشستادهیا

 :دی پرسیدستم گرفتم پنجره رو باز کردم و ترو
 
 ؟یکنی مکاری چیدار-
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 : گفتمخشک

 
 !گردمیبرم-
 

 : نگام کرد ادامه دادمیسوال
 
 هی ادم رو بکنم و تا کنار هی ی کلفتدمی محی ترجتتی لند تو مبون و ماموروژالی به رمیم-
 ! مبومنوونیح
 

 با خشونت خودم رو عقب دیم و پرواز کنم که دستم رو کش بپررونی از پنجره بخواستم
 : اروم گفتی ولی عصبدمیکش

 
 !کنمی رو حل می همه چنی بشر،اوجنایبال اروم بگ-
 
 لوس؟منی کردن سه گانه تاگاس؟نابودی دسته مجع؟کشتاری حل کنیخوای مویچ-
 ! ومل کنکشمی منگهیمن د!ستمین

 
 مثل اروم ی مدام کلماتی بکشم ترورونیدستاش ب دستام رو از کردمی که تقال می حالدر
 :دی کشادی فرنکهی نداشتم تا ای من توجهی ولکردی رو تکرار منی بشقهی دقهی ریبگ
 
  حلظه تکون خنورهی-
 

 : و شروع به حرف زدن کردسادمی حرکت وااز
 
 لنگه ی رمحی که تو بیکس! انگوس بزرگی کرده؟فکری اسوننی به همیواقعا فکر کرد-

 بر ؟عالوهیکنی فکر مینجوری؟ای کنی و با ارامش زندگی که برگردکنهیره تو رو ول مندا
 لند وژالی محله به بی ترتی تکون خبورنجای از ایاگه خبوا!ی که تو بردمی منم اجازه مننیا

 !دمی مهیرو در چند ثان
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حداقل تا اخر عمرم عذاب ! خودت؟من رفتمای داره؟پدرت خبواد محله کنه یچه فرق-

 ! خودمو نابود کردمنیوجدان ندارم که سرزم
 
 و ربمی چشمات سر می رو جلوایخواهرزاده ملکه ار...ی بریاگه خبوا...پس...پس-

 !همسرش
 

 : شده سرجام نشستم و خفه گفتمخشک
 
 ؟یکنی مکاریچ-
 

 بار هر چقدر هم نیا... تو قلبم بودن تکرار کردی که هرکدوم خنجریی و قاتع حرفاحمکم
 : حمکم باشم نتونستم لرزش صدام رو کنرتل کنم و گفتمستمخوایکه م

 
 ....ی بود همکارم باش؟قراریدیچرا؟فقط بهم بگو چرا انقدر ازارم م-
 
 ! ازت مواظبت کنمخوامی میفهمیچرا من-
 
 امن؟ی کشنت همه اطراف؟باینجوریا-
 

 : گفتکالفه
 
 رنیگی جاشون رو مدی جدی و نسلهارنیاونا م!درک کن-
 
 رو نجای پستم که بذارم گوشه به گوشه ا؟انقدری راجب من کردیچه فکرواقعا -
 وژالی ی افسانه هالوس؟کابوسی موجودات تارگاسنی تررحمی احاطه کنن؟بنیاطیش

 لند،اره؟
 
  افتاده؟ادتی رو نایچرا االن ا-
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 کار نی گناه قرار تو ای چند نفر بفهممیاالن م!ی کنکاری چیخوای مدمیچون تازه فهم-

 !رنیخواهانه شما مبخود
 

 : گفتی و حمکم و جددی ام رو از دستام کشکوله
 
 ی که دوست داریی دستور قتل تک تک کسای تکون خبورنجایمن حرفام رو زدم،اگه از ا-

 !دمیرو م
 

 : قانعش کنمتی عصبانی کردم به جایسع
 
 ! خودت رو بکشنخواسنتی که میکشی ادم میی کسای برای دار؟تویفهمیچرا من-
 
من ترانتا رو !ی که کردی قبول نکنیتونستیم!ی منو بکشیخواستی تو مخواسنتیاونا من-

 یتو حق انتخاب داشت!نمیبیمقصر من
 
 ! خواهرت نه؟واقعا برات متاسفمی که من قاتلم ولنیمنظورت ا-
 
 زور باال سرت باشه تا دیبا! با تو نرم برخورد کردشهیمن!خورهیتاسف تو به درد من من-

  شد؟قبوله؟یچ!یجنام بدکارت رو ا
 

 ی که دوست دارم جلویی که همه کسانی بدتر از ای رو بستم و فکر کردم دردچشمام
 بدون ی هست؟ترویزی جنگ وحشتناک هم چنی بدتر از ای بشن هست ولکهیچشمام دو ت

 : نرمش گفتیذره ا
 
 شمارمی م۵تا ... فکر ندارمی برایجبنب من وقت-
 
-۱... 
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 ر انتخاب سخته؟ کنم؟چرا انقدکاریچ
 
-۲... 
 
  کار برگردم و همه رو جنات بدمنی بعد از اجنام اتونستمیم
 
-۳... 
 
  از کنارش تکون خبورمذارهی انداختم،معلوم بود که منی به صورت خشک تروی نگاهمین

 
-۴... 
 

 ی رو متقاعد کنم جلوی بتومن ترودیشه؟شای متوم می بدم همه چلشی نقشه ها رو حتواگه
 و به شهی تر می عصبانی تروشهی بدتر مزی در هر حال با رفنت من همه چرهیبگاشوب رو 

 کنهی لند محله موژالی
 
-۵... 
 
 : منتظر بهم نگاه کرد اب دهنم رو قورت دادم و گفتمو
 
 م؟یکنی شروع میک-
 

 : نگاهم کرد و گفتیکم
 
 نقشه ها دی باادی هسنت که رفت و امد کمرت به احتمال زیی رو چک کردم قسمتانجایمن ا-

 !و کاراشون همون اطراف باشن
 
 : گفتملی میب
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 ه؟یخب برنامه ما چ-
 

*** 
 
 !گهیبال؟پاشو د..آرابال؟بال؟پاشو شب شده-
 

ترک . ذاشتمی من منی داشت به زور منو از خواب راحتم جدا کنه ولی سعی سمجیصدا
 .ومدی خوامب به نظر محاقت حمض میکردن آرامش تو

 
 یال.رونی خواب پرت شدم بیای تشک ختت انگار از دنی بالش نرم رویز رو افتادن سرم ابا

 .زدینور اتاق تو چشمم م,چشمامو باز کردم
 

 . دستاش بودی سر من توری که بالش زدمی رو دیترو
 

 دستمو دراز کردم تا بالش رو پس ی بستم و در همون حالت خواب آلودگچشمامو
 برخورد یبی عجزی که دستم به چنیادم تا ا دیدستمو کورمال کورمال تکون م.رمیبگ

 . سوزوندی دستم رو میی داشت و نفس های و فرو رفتگیبرآمدگ.گرم بود.کرد
 
 باز کردم و دستم رو عی گذاشت چشمام رو سری صورت تروی که دستمو رونی درک ابا

 ： گفتمارمی خودم نی کردم به روی می که سعی ختت نشستم و درحالی و رودمیکش
 
 ده؟ شیچ-
 

 ختت ی لبخند تلخ زد و از روکی کنه اما فقط ی متمی کنه و اذی مطنتی کردم االن شی مفکر
 ：بلند شد

 
 . نقشه استیوقت اجرا-
 

  چه کرده بودم؟یمن با ترو. غم برگشتدوباره
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 هی مشکوک تر از بقی مکانی ترویطبق گفته .ی نقشه جاسوسی اجرای برامی شده بودآماده

 قصر رفت ی قسمت هاهی کرده بود که نسبت به بقدای رو پییجا.باشه نهیاست که مثل بق
 لند همون نتی سانی رفت متام اطالعات حمرمانه سرزمی داشت و احتمال میو آمد کمرت

 .جا باشه
 

 ی مشکوک طی راهمون رو به سمت جانی پاورچنی و پاورچمی اتاقمون خارج شداز
 .میکرد

 
 نیبا ا.نیاطی شی برایجاسوس. کردمی فکر ممی کردی ممی که داشتی کل راه فقط به کاردر

 اگه ی نداشتم بلکه حتیادی مشکل زمی کردی می جاسوسمی داشتنیاطی شیموضوع که برا
 نفرت یجاسوس.  حس رو داشتمنی باز هم هممی کنی فرشته ها جاسوسی برامی خواستیم

 .استی کار دننی ترزیانگ
 
 رو ی تا تروکردمی متام تالشم رو مدیم؟بایاشت دی کردم؟اطالعات رو برمی کار می چدیبا

  کنم؟ی رو که دلش توسط من شکسته رو راضی تومن کسی تومن؟واقعا میم.قانع کنم
 

 ی به دو نگهبان که جلومی و چشم دوختمی شدمیپشت ستون ها قا.میدی رسی در بزرگبه
 ： ناحمسوس به در کرد و زمزمه کردی اشاره ایترو. بودندستادهیدر بزرگ ا

 
 .نجاستیا-
 
 ی سادگنی شد به همی مدیم؟شای وارد اتاق بشمی تونستی وجود نگهبان ها چه طور مبا

 بگم که دستشو گذاشت رو یزیخواستم چ. منصرف بشهی رو قانع کنم تا از جاسوسیترو
 ：دمی نگهبان ها رو شنیهمون حلظه صدا.شینیب

 
 ! سر پستشونومدنی تا االن مدی باپیلیمکس و ف-
 
 ： گفتیگرید
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 . دارنری است که تأخقهیده دق,اره-
 
 می و برمی بدلشونی تا پست رو حتوانی بدی و اونا بامیما خسته ا.ینجوری که اشهیمن-

 .میاسرتاحت کن
 
 .  بعد مکاملشون متوم شدو
 

 م؟ی کردی کار می چدی باحاال
 

 ：زمزمه وار گفت.برگشتم طرفش. با دست به بازوم زدیترو
 
 ی فرقگهی پس دمیری لند مندی به آرچفعی اطالعات سرنی از برداشنت اما بعد. بالنیبب-

 .می رفتار کننجای انینداره که برخالف قوان
 

کنار .می و از اون منطقه مشکوک دور شددیدستمو کش. نگاهش کردم تا ادامه بدهمنتظر
 ： ادامه دادی و ترومیستادی ایوارید
 
 می تونی منی کارچی وگرنه هی کنی همکاردی با تو همی ولمی بدیعنی.ی اجنام بدی کاردیبا-

 .می اجنام بدی کارهی رنی بگلی پست رو حتوانی بدی جدی که نگهبانانی قبل از ادیبا.میبکن
 

 . کردی حرف زدنش داشت کالفم مجمهول
 
 خب؟بعدش؟-
 

 ： دادرونی به صورت آه بنفسشو
 
 .ی تونی تو می خطرناکه ولدومنیم-
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 . کنمی جا گم و گور مهی داشنت رو ری که تأخیبان دو تا نگهرمی من منیبب
 

 ： گفتعی کنم وحشت نگاهم رو حس کرد چون سرفکر
 
 . کنمی جا پنهانشون مهی. کشمشونیمن-
 

 که ی و به دو تا نگهبان کنار در بگی لباس نگهبان ها رو بپوشدی فاصله تو بانی تو ابعدش
 من و تو رو فرستادن و یعنیو  تونن سر پستشون حاضر بشن و ما ری منپیلیمکس و ف

 . شمی سر پستم حاضر معیمن هم سر
 
  بال؟یتونیم
 
 . و فکر کردمدمی کشیقی عمآه
 
 ! هم داشتم؟ی اگهی شدم؟راه دی نقشه شوم همراه منی با ادیتونستم؟بایم
 

 ： رو به نشانه موافقت تکون دادم و گفتمسرم
 
 .باشه فقط لباس نگهبان ها کجاست-
 

 ：برگشتم.و به پشت سرم اشاره کرد زد ی کجلبخند
 
 "اتاق اسرتاحت نگهبانان"

 
 ی صورت رو مبای بود که تقری و لباس نگهبان ها که زره و کالهخودمی وارد اتاق شدعیسر

 رو گم و گور چارهی بپیلی رفت تا مکس و فی و ترومیدی لباسامون پوشیپوشوند رو رو
 .کنه
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 هیدو نگهبان متوجهم شدن و .زرگ رفتم و پراسرتس به سمت در بدمی کشیقی عمنفس
 ：قدم جلو اومدن

 
  شده؟یزیچ-
 
 . گفتشونیکی

 
 ： گفتمی کردم لبخند بزمن و بعد با آرامش مصنوعیسع

 
 نی اومد و به همشی براشون پی مشکل ناگهانپیلیمکس و ف, ساعتفتی شیسرباز ها-
 .میدی میبانهمراهم که االنه که سر برسه جاشون نگه... من و تریعنی ما لیدل
 

 . زدن و سرشونو تکون دادن و بعد رفنتیلبخند
 

 وقت چی فرشته بودن هالی سوخت که به خیدمل براشون م.دمی کشی از سر آسودگینفس
 . کردنی منی منفیشک ها

 
 که از دور دمی رو دی بعد ترویقیدقا.میستادی در مثل نگهبان ها ای جلوادی بی تروتا
 ： زدیخسته ا لبخند دیبه من که رس.ومدیم
 
 .یای دونستم از پسش بر میم-
 

 ： گفتمعی که گفت نکردم و سریزی به چیتوجه
 
 ؟ی آوردییسر اون دو تا چه بال-
 

 ： در گذاشترهی دستگی رودستشو
 
 . راحتالتیخ. افتهی براشون منیاتفاق. کردممشونی قایی جاهی هوششون کردم و یب-
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 .می اتاق شدوارد

 
 .مینی همه جا رو ببمی تونستی بود که مبیود اما عج بکی که تارنی با ااتاق

 
 .می سمت اتاق رفتهی و هرکدوم به می خفه کننده رو از سرمون برداشتی هاکالهخود

 
 ی با رگه هادی سفی مرمری هاواری کردم که چشمم به دی به اتاق نگاه می با کنجکاوداشتم

 ! نداشتیواری دنی همچدمی که من دیی قصر تا اوجنای جاچیه. خوردیخاکسرت
 

 ：دمیبا تعجب پرس.دی کشی دست منی زمی نگاه کردم که داشت روی تروبه
 
 ؟ی کنی کار می چیدار-
 

 ： کوتاه گفتدادی که کارشو ادامه می حالدر
 
 . گردمیم-
 

 , اتاقی مرمرواری از چهار دیکی. رو به جهت خمالفش گردوندم که ناگهان خشک شدمسرم
  کرد؟ی با همه فرق مواری دنیچرا ا.ود سبز بی و با رگه هاییطال

 
 بود رو واری که کنار دی رفتم تا کمدواری باال انداختم و به سمت همون دی اشونه
باالخره صربم . می کندای پیزی چمی زد چون نتونسته بودی غر می لبری همش زیترو.بگردم

 دهنم همون دمید که یزی بار با چنی بهش بگم که ایزیدهامن رو باز کردم تا چ. شدزیلرب
 . متفاوتواری سنگ مرمرِ دنی وسط تری روقای دقدی دست شاکف کیعالمت .طور باز موند

 
 ： صدا زدمی زمزمه مانند ناخودآگاهی صدابا
 
 .نجای اای حلظه بهی یترو-



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�٣٣

 
 ： باالخره قطع شد و بعد کنار من اومدی تروی غر هاغر

 
  شده؟یچ-
 

 به کف دست انداخت و روش دست یعجب نگاهبا ت. اشاره کردمواری دی کف دست روبه
 ：دیکش

 
 ؟ی چیعنی نیا-
 

 ： به عالمت دست انداختم و گفتمی ترقی دقنگاه
 
 . جاننی که هست مشخصه اطالعات همیهر چ.دومنیمن-
 

 ： تکون داددیی به نشانه تأسرشو
 
 .هیچ عالمت دست نی امی کردم تا بفهمدای پی سرخنهی دی اطراف رو نگاه کنم شارمیمن م-
 
 داخل مرمر ی توجهم به رگه هاشهیهم. به مرمر ها شدرهینگاهم خ. ازم دور شدی کمو

 مرمر ی حلظه حس کردم که انگار رگه ها توکی!ن؟یدوست داشتم بدومن چ.شدیجلب م
 بستمشون و سرم رو به چپ و راست تکون عیچشمام گرد شد و بعد سر.شناورن

 . زدمیقطعا داشتم توهم م.دادم
 

 دهی شد و ناخودآگاه دستم به سمتش کشدهیوباره به سمت عالمت دست کش دنگاهم
 واری از دیزی که بچسبومن انگار چنی قبل از ای مماس کردم ولواریکف دستم رو با د.شد

 . مکنده چسبوند به خودشکیوارد دستم شد و دستم رو مثل 
 
 !م؟ید افتاری افتاد؟نکنه گی داشت میچه اتفاق. رو صدا زدمی وحشت تروبا
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 کرد چشمام بسته شد و انگار متام وجودمو تو دای متاس پواری که دستم با دنی حمض ابه
انگار داخل . بدمی تونستم جوابی منی ولدمی شنی رو می نگران ترویصدا. حس کردموارید

 زیهمه چ. کردمی مرمر رو حس میرگه ها. آب بودمی انگار توی از طرفیمرمر ها بودم ول
 من نی بود و نگاهش بستادهی کنارم ایترو. شدمرهیاز کردم و به دستم خچشمام رو ب..رو

 یلیانگار اومن مثل من حس کرده بود که حتما دل. سکوت کرده بودی ولدی چرخیو دستم م
 . وجود دارهواری دست من به ددنی چسبیبرا

 
به . رفتواری که دست خودم باشه آب از بند بند دستم خارج شد و به داخل دنی ابدون

 سنگ ها نی رو بانشونی بدن منم جز آب باشن جری انگار اجزاواریحمض ورود آب به د
 ی حرکت میی مرمرواری دیآب ها به متام قسمت ها. کردمی نرم بودن حس مریکه مثل مخ

 و اونا رو به عقب دیچی پیی آب دور رشته هاانی بعد انگار هر جریحلظات.کردن
 مرمر داشنت به سمت دست ی داخل سنگ هایه هامتام رگ. خوردواریچشم به د.کشوند

 ： که زمزمه کرددمی رو شنی حبس شدن نفس ترویصدا. کردنیمن حرکت م
 
 چه طور ممکنه؟-
 
 .شدی بدن من هم کم می و انرژروی از نی آب انگار قسمتی هاانی جری هر حرکت برگشتبا
 
 ییبه سنگ وسط هموجنارگه ها .  سبز رنگ بودنی از رگه های حاال خالیی طالی هاوارید

 به واریهمون حلظه متام د. و بعد انگار کف دستم مجع شدندنیکه دست من بود رس
 یدستم که حاال به همون صورت رو.ختی ریی صدای شکل ممکن و بدون حتنی تربیعج

 سبز پنهان شده ی که انگار رگه هاییهموجناکف دستم .هوا بود برگردوندم طرف خودم
 . وصل بودی بود که به باالش ربان بلند و قرمزی سبز براقدیبودن کل

 
 نتونسته بودم فکر کنم و حاال که فرصت ی و ناخودآگاه بود که حتعی سرزی همه چانقدر

 نگاه یشوک زده به ترو.اوردمی شاخ درمی زدگجانیفکر کردن داشتم داشتم از تعجب و ه
 ی رو باال آوردم و جلودیکل.کردی نگاهم مرهی خرهیکردم که اومن با همون غلظت شوک خ

 رییرنگ نگاهش که تغ. نگاه کرد و بعد به سمت راستدی کله بی اهیثان.چشممون گرفتم
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 بود پر از نقشه و ی بود اتاقختهی که ریواریپشت د.کرد من هم به همون سمت نگاه کردم
 .کاغذ و کتاب

 
 ： به داخل برداشتی قدمیترو

 
 . آرابالنجاستیهم-
 
 ：م برگشت طرفجانی هبا
 
 .میما موفق شد-
 
 که من نیشوک زده و خوشحال از ا. که در اون زمان داشتم درک کنمی تونستم حسیمن

 .ی کرده بودم و ناراحت از جاسوسی رو متالشواریاون د
 

 ： رنگ اشاره کردیی به صندوق بزرگ و طالیترو
 
 . تو باشهنی همدی بامی که الزم داریزیهر چ.اری رو بدیاون کل-
 
 رو سمتش دی به سمتش رفتم و کلی سردرگمنطوری لرزان از شدت ضعف و همیا قدم هبا

 رنگ هی تو صندوق برخالف بقینقشه و کتاب ها.گرفت و در صندوق رو باز کرد.کردم
 نقشه ها و اطالعات همون نی بر علت بودن که ادی ها هم مزنی داشنت و متام ای خاصییطال

 .خوادی هسنت که انگوس مییزایچ
 

حامل . کردی صندوق رو توش خالاتی اتاق برداشت و همه حمتوی از گوشه ی اسهی کیترو
 نه جونش رو داشتم و نه توانش رو که ی و از طرفزی کار نفرت انگنی شد از ایداشت بد م

 . رفته بودمیمتام انرژ.خمالفت کنم
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بودم  دهیاصال نفهم. دی کشیدستم رو گرفته بود و م. به خودم اومدمی کشش دست تروبا
 دهی کشی و متام مدت من توسط ترومی شی از قصر خارج ممیکه کارمون متوم شده و دار

 . کردمیحامل بد بود و حسش م.شمیم
 

  چرا؟دومنیمن. شدهی کردم که متام وجودم خالی محس
 
 .ومدی بودمن جور در منی کردم که اصال با خالی هم حس میبی عجینی سنگهی

 
  چم بود؟چرا؟چرا؟من

 
 ：میدی شنیادی فری که صدامی رفتی تو راهرو ممیداشت

 
 ..ستیا..دزد,ستیا-
 

 ：دی غری حبس شد و ترونفسم
 
 !یلعنت-
 

 . متام وجودمو گرفته بودوحشت
 

 صورمت رد ی از جلوقای دقری تکی که ناگهان میدی و به سمت باغ دومی قصر خارج شداز
 . خشکمون کردنیم صد ها پا با زدی برخورد شای زدم و بعد صدای بلندغیج.شد

 
 بست و خیخون تو رگام .دنی دوی به سرباز ها خورد که از هر طرف به سمتمون مچشمم

 . رو فشردمیدست ترو
 

نفرت تو نگاهشون موج .با بهت به تک تک شون نگاه کردم. دورمون حلقه زدنسربازا
 .زدیم
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 تو ی ولرمی بودم مب که حاضرستادنی سرباز ها انی بی کنار رفنت و بعد افرادی ها کمسرباز
 .نه مغزم, کردی می قلبم بود که حکمراننیچشماشون نگاه نکنم اما ا

 
تو چشماش اشک . گره خوردای تانی و نگاهم با نگاه بهت زده ختی قطره اشک از چشمم رهی

 ی که مدمی رو دیلی امای تر از تاننیی پایکم. کردیحلقه بسته بود و با دهان باز نگاهم م
نگاهم از اون دست باال اومد . رو فشار دادیلی دست امیدست. کردیور نگاهم م و نابادیلرز

 نگاه از همه دردناک تر نیا.دمی ملکه رسی عصبی و مالمت گر و از طرفزرده آیو به چشما
 .میری جا مبنی تونست دستور بده همی که مینگاه زن.بود

 
 قای بودن دقستادهی به سمت ما ایی هازهی متام اون نگاه ها که کنارشون سرباز ها با نانگار

 حس کردم و ی متفاوتزی متام حس ها و نگاه ها چنیب. ها تو قلبم فرو رفنتزهیمثل همون ن
زانو . کردی مدادی وجودش بی تونهی که نفرت و کدمی و به ادمال رسدمیبه سمتش چرخ

ومت رو حس  متفای حس هایحاال معن.دی لرزی بند بند وجودم داشت ممتامزانو؟.دیهام لرز
 . کردمیم
 

 ن؟منیری می منی داردی بهتون دست داد شابی و غربی عجی گن اگه حس های منیدیشن
 شدم ی وحشتناک کشته منی هازهی اگه اون حلظه هم توسط اون نیحت. مردمیداشتم م

 . کشتمیخودم خودم رو م
 

ن هم قلب  متام وجود مدی شارهیگی عذاب وجدان و بد از قلب منشع می متام حس هااگه
 .شده بود

 
 ： بود که سکوت وحشتناک رو شکوندادمال

 
 ن؟یاری به شکل فرشته دربفتونوی وجودت کثنیچه طور جرئت کرد.خائن ها-
 

چشماشو که باز کرد .ختی قطره اشک از گوشه چشماش رکی چشماشو روم بست و ایتان
 ：ادمال بود. بار هدف نگاهش من نبودمنیا
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 !ادمال-
 

 ： برداشتزیخ به سمتش ادمال
 
 ؟ی کنی دو تا دفاع منی از ای دار؟بازمی چه؟ادمالیچ-
 

 ： فقط تکرار کردایتان
 
 !حرف نزن ادمال-
 

 ： آوردرونی براهنشی پبی تر شد و دو تا کاغذ از جی عصبادمال
 
 لند وژالی تو نای رو؟ابی حتت تعقی دو تا کاغذ هانی ایدیچرا حرف نزمن؟چرا؟ند-

 .بودن
 
 ： در هم شد و صداش خشن ترای تانی بار اخم هانیا

 
 .ادمال ساکت شو-
 

 ：دی کرد غری مشی عصبشرتی بای انگار هر حرف تانادمال
 
 هی چدومنیمن!ستی فرشته نیعنی؟ی چیعنی؟ی بال سبزه؟موهاش قهوه ای چشماینی بیمن-

 .آرابالست,ستی اسمش آنابال ننیبب.ستیاما فرشته ن
 
 سی ترای فهمی؟منیشماش قرمزه و موهاش خاکسرتچ. رو؟شاخ دارهسی عکس تراینی بیمن
 نی همی و به درد خنور که باهاش همدسته؟اونا رو حتبی موجود عجهی و بال هم طانهیش

 .می کردری دستگی جاسوسنیاالن در ح
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اگه نبودم حاضر . کردمی منیاگه نبودم جاسوس! درد خنور؟من به درد خنور بودم؟بودمبه
ادوارد رو تو . شدمیباعث مرگ پدرم من.و به قتل برسومن ری قبول کنم تا تروشدمیمن

 . انداختمیدردسر من
 

 ارزش رو متام اعتقادات و ی خط بهی, رهی به درد خنور که هر جا که میباتنر؟موجود
 .من به درد خنور بودم. ذارهی مری و افکارش تأثتیشخص

 
 نی زمیانقدر ثابت رو خواست ی همه رو از جا پروند جز من که دمل مای تانادی فریصدا

 ： متوجهم بشه و دهن باز کنه تا من رو ببلعهنی زمدی تا شاستمیبأ
 
 . تومن باور کنمیمن من.خفه شو ادمال-
 
 ： ملکهادی فری بعد صداو
 
 . ساکتیهمگ-
 

 کرد انگار داشت وجودم رو ی نگاهم میجور. ملکه قفل شدی تو چشماچشمام
 ：ستادیرد و قلب من اناگهان دهانش بدون صدا حرکت ک.خوندیم
 
 .باتنر-
 

 . نفهمهشدیمگه م. بود که من باتنرمدهیفهم
 

 ： زدادی از روم برداشت و فرنگاهشو
 
 .نی کنرشونیسربازا دستگ-
 

 .  شدرهی ورودشون رو تو بدمن تصور کردم و ترس بهم چهی ثانکی.زدی ها برق مزهی ننوک
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 یدیدر همون حلظه نور بنفش شد درست ی شدن ولکی هاشون بهمون نزدزهی با نسربازا
 . و تار شدرهیتو چشممون زد و همه جا ت

 
چشمامو که . وفق بدم و باالخره تونستمبی کردم چشمام رو با نور عجی متام وجود سعبا

 فشردن تا یباز کردم همه دستاشون رو سمت آسمون گرفته بودن و چشماشون رو م
 . کس حواسش به ما نبودچیه. حفظ کننهی چدوننی که منیزیخودشونو از چ

 
 ی و بعد صدادی وزیدیباد شد. فشرد ازم جدا شدی که متام مدت دستم رو می دستناگهان

 که کابوس متام کتاب داستان ها یجادوگر وحشتناک. پشت سرهم و وحشتناکیخنده ها
 درکار یی"ما." شددهی باهاش کشی و ترودی اومد و دستشو کشیبود به سمت ترو

 و رهی باشه که داره پشت جادوگر می اون تروم کردیباور من.بودم انگار" من"فقط .نبود
 .شهیازم دور م

 
 ای بگم یزی که چنیقبل از ا.دی و دست جادوگر رو پس زد و به سمت من دوستادی اناگهان

 ：بگه صورمت رو گرفت و لب هاش رو به گونه ام فشرد و هموجنا زمزمه کرد
 
 تپششو ینتونستم جلو.یهمکارم باش نتونستم قبول کنم که یببخش ول-

 ...نتونستم.رمیبگ
 
 . بعد به سرعت ازم دور شد و پشت جادوگر پرواز کرد و رفتو
 

 ：رمی ملکه هم باعث نشد چشم ازش بگادی فریصدا
 
 ..نشیریبگ. کنهیداره فرار م-
 

 . به جنب و جوش افتادن تا پرواز کنن اما نتونسنتسربازا
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متام بدمن ,مغزم هم,قلبم هم, سوختیچشمام م. شده بودنیط همه با هم قاغی و جادیفر
من رو , بدون منی شرم اما رفنت ترویحت, بندازهنی زمی نتونست منو روزی چچیه...هم
 . کردمی داشتم هق هق مدمی زانو انداخت و تا فهمیرو

 
 ...بدون من... منبدون

 
 تا ومل زدمی مغیج.دنیکش به سمتم هجوم آوردن و با خشم دست و پام رو گرفنت و سربازا

 .ربدنیکنن اما کشون کشون فقط منو م
 
 کرد اما قصد نداشتم ساکت ی داشت گلومو پاره مدمی کشی که می مکرری هاغیج

 . که تو گوشم خورد خفم کردیضربه حمکم.باشم
 

 . بودادمال
 
 
 

 :یترو
 
 همراهم ستتونی با من نباشه منخواستی میوقت...! بال رو گرفنت؟کارم درست بودیعنی

 مثل ی وقت بود کسیلیبه جادوگر روبروم نگاه کردم خ...!کردمی رو منکاری ادیبا...!باشه
 ! بودمدهی ندلوسیاون رو در سه گانه تارگاس

 
 زود دنبال ای ری سربازها ددونستمیم... و منم پشت سرش بودمکردی روبروم پرواز میجد

 ! تا االن هم اومدندی تازه شاوفنتیما هم م
 

 کار محاقت حمض نیا!ومدی داشت فرود مبای برداشت تقرزی خنی سمت زموگرجاد
 : وحشت گفتممیموندی زنده مندنیدی ما رو میاالن همه جا پر از سرباز بود وقت!بود

 
 ؟یکنی می چه غلطی؟داری شدوونهید-
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 : گفتی گرفته و خشنی صدابا
 
 !دنبامل کن-
 

 : کند و گفتی رو به ارومی نشست برگی درختیرو! هم نداشتمی اگهی دراه
 
  جلواریدستت رو ب-
 
 لی حتلرومی حلظه حس کردم متام نهی اکراه دستم رو سمتش گرفتم برگ رو،روش گذاشت با
 خودش هم ی کار رو برانیجادوگر ا... شدی عادزی دوباره همه چهی و بعد از چند ثانرهیم

 ... انداختنی زمیتکرار کرد برگ ها رو رو
 

 ی احاطه کرد و وقتی به رنگ ابی ماده ارشونی و زدنیمدن دور هم چرخ برگ باال اودو
 : بودن با تعجب گفتمستادهی انی زمی شکل من و اون روقای دو جسم دقختی فرو رعیما
 
 ؟ی رو کردنکاری ایچجور-
 

تا به حال جادوگران رو از ...!ختی رو،روبروم تکون داد و گرد بنفش ازش فرو ردستاش
 که دنی رسجهی نتنیهمه به ا... شدنشون به دست لرددیم بعد از تبع بوددهی ندکینزد

 !وجودشون خطرناکه
 

 داد و جادوگرها رو از زندانشون ازاد کرد و اونا به ارتش ریی همه رو تغدهی پدرم عقیول
 ! منتقل شدننیاطیش
 

 نی در دو سرزمتوننی فقط می از هر مرز عبور کنن ولتوننی که می موجوداتتنها
 !ان مبوننسرگرد

 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

��٣

 هی رو هوا مثل ساشهیهم! باشنی مشخصی در جادهی اجازه منبدنشون
که هم بتومن نگاه ! کنمشرتشی بخواستمیم... نبودادی مورد زنیاطالعامت در ا...!شناورن

 پدرم نکهی چه خربه؟البته حدس انجایاشک الود ارابال رو فراموش کنم و هم بتومن بفهمم ا
 پچ پچ کنهی مجی منو گدی از کجا فهمنکهی ایول!ستیال سخت ن جادوگر رو فرستاده اصنیا

 :وار گفتم
 
 ؟ی هستیتو ک-
 

 : بودمی مرموز و مالشرتی بار خشن نبود بنی صداش ادی چرخسمتم
 
 ...نیسال-
 
 ؟ی کرددای ما رو پی؟چجوریکنی مکاری چنجایا-
 
 ...!دنی بهت مهی رو بقحاتی بربمت توضنجای دارم از افهیمن وظ-
 

 : پامون اشاره کردم و گفتمری زی های سازهیشب به
 
 ؟ی کنکاری چیخوای منایحداقل بگو با ا-
 

 : زد و گفتی شرورلبخند
 
 ! بدمشونیباز-
 

 شده شروع به پرواز کردن ی سازهی بنفش دوباره در هوا پخش شد و اون دونفر شبپودر
 :دمیدوباره پرس

 
 رن؟یکجا م-
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 !نگهبانا رو دست به سر کنن-
 
 ...! برات بکنمتومنی منی کاریوفتی بری سرم حرکت کن گپشت-
 

 لب مرز پر از سرباز بود که همه رفتی می شروع به پرواز کرد هوا رو به روشندوباره
 کارشی واقعا گرفتنش؟االن چیعنی!جا رو گرفته بودن دوباره ارابال تو ذهنم شکل گرفت

 کنن؟شکنجه؟یم
 

 ! بودنیکار درست هم!م ولش کردم اون خودش خواست با من نباشه و منیول
 

 به ما بودن با هی نشست همون حلظه اون دو نفر که شبی شاخه ای دوباره رونیسال
سرعت نور سمت سربازها رفنت ازدحام همه جا رو فرو گرفت همه به سمت اون دو نفر 

 : تند تند گفتنی محله کردن سالیقالب
 
 ! بـــــــــــــــرو۳...۲...۱با شماره سه،-
 
 نی خبواد محله کنه ازش گذشتم سالی کسنکهی متام توامن سمت مرز پرواز کردم قبل از ابا

 !رهی فرو بگیخی کرد که روبرو مرز بعد از رفنت ما کوه ی کاریرکیبا ز
 

 : و گفتمدمی کشی از سر اسودگینفس
 
 م؟ی کنکاریحاال چ-
 
 یری منجایاز ا-
 
 ؟یچجور-
 
 : و گفتدیش کرونی بی به رنگ خاکسرتی انهیا
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 بهش زل بزن و به اتاقت تو قصر فکر کن-
 

 تو دستم نهی چشمم باز شد ای که گفت جمسم کردم و،وقتیزی رو بستم و چچشمام
 ! برسمنجای تونستم به ای اسوننی به همشدیباورم من!به اطرافم نگاه کردم...شکست

 
ت اتاقم رو بارها و بارها  قدم نذاشته بودم؟با لذنجای اتاقم رو باز کردم چند وقت بود ادر

 ...!گشتم
 

 ...! بودادی کارها زنی ای وقت برادمیدی پدر رو مدی بایول
 

 ! بودیجتربه واقعا خوب!کردی می باهلا بهم دهن کجی خالی اتاقم رو باز کردم جادر
 

 :دمی ها رو تو دستم فشردم و در زدم صداش رو شننقشه
 
 ! داخلایب-
 

 : من گفتدنیسرش رو بلند کرد با د رو با شدت باز کردم پدر در
 
 !ی برگشتیترو-
 
 : گفتصی حرهیبعد از چند ثان... حمکم در اغوشم گرفتو
 
 شون؟یاورد-
 
 : غرور گفتمبا
 
 ؟البتهی راجبم کردیچه فکر-
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 فرشته ها بود دستش دادم به پشت سرم ی که حاصل ساهلا زمحت و نقشه کشی اسهی کو
 :نگاه کرد و گفت

 
 !نمشیبی؟منباتنر کجاست-
 

 : رو،رو هم فشردم و گفتمدندونام
 
 !اون خنواست با ما باشه-
 
  مردگان اضافه شدستیپس به ل-
 
 :دمی ترانتا رو از پشتم شنمی مالیهمون حلظه صدا! بهش نگفتمیزیچ...!دی بلند بلند خندو
 
 ....پدر من-
 

 : و نگاهش کردم با وحشت گفتبرگشتم
 
 ؟یترو...تـ-
 

 : و گفتمدمیال سمتش چرخ زدم کامیپوزخند
 
  زنده باشم نه؟ی نداشته؟انتظاریچ-
 

 : به خودش مسلط شدعیسر
 
 ه؟یمنظورت چ-
 
 !ی سلطنت؟وارثی بکشوی کیخواستی میفهمیم!فیقاتل کث!یدونیخوب م-
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 : نفرت گفتبا
 
 ... و خنواستیتو حقت وارث بودن نبود و ن-
 

 : زدادی سمتش نشونه گرفتم که پدر فر روشی حتمل کنم دستم رو باال گرفتم و اتنتونستم
 
 ؟یکنی مکاری چیدار-
 

 : از خودش گفتمبلندتر
 
 !رهی مبدیپس با! منو بکشهخواستی منیا-
 
 رونیبرو ب! بس کنیترو-
 

 : بهش زدم و کنار گوشش زمزمه کردمی و از کنار ترانتا رد شدم تنه ادمی کشیقی عمنفس
 
 !ی درافتادی با کدمینشونت م!هنوز متوم نشده ترانت-
 

 حتما از کردمیفکر م!رفتار ترانتا برخالف تصورم بود...! زل زدمرونی پنجره به باز
 تو چشمام نگاه ییبا پرو! برعکس شدزی همه چیول!کنهی و طلب خبشش ممونیکارش پش

 !"ی نداراقتیتو ل"گهی و مکنهیم
 

ف فرشته ها که باغ قصر بر خال...! شددی که کامال سفی رو حمکم مشت کردم جوردستام
 ! و وحشتناک بوداهی و سی بود کامال خالابی خمتلف و کمیاکنده از گل ها

 
 ! عادت کنمیاهی بودم سخت بود دوباره به سدهی که اون منظره رو دحاال

 
 !نمی دوست داشتم بعد از مدتها رامنر رو ببنکهی هم اخواستی میی دمل رهاهم

 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

��٨

 بود که پدر بهم ییکادو!می مدت از هم دور نبود همهنی وقت اچیه! حلظه تولدم تا االناز
 ی افکار برانیبا هم!شدمی وقت ازش دور منچیداده بود و من بهش عادت کرده بودم و ه

 که رامنر رو اوجنا ییارامش سمت باغ رفتم و راه جا!ی فقط حلظه ایفراموش کردن،حلظه ا
 : زدمادی و فررفتم گشی رو در پموندیم
 
 رامنـــــــــر؟-
 

 : پاهام گذشت لبخند زدم و گفتمی از ال به الیزی نگذشت که چهی ثانچند
 
 ! پسرنجای اای،بیران-
 

 و دمی شد و خودشو به پاهام مالوند روبروش زانو زدم و دست به سرش کشکی نزدبهم
 :زمزمه کردم

 
 م؟ی با هم بزنی گشتهی یدمل برات تنگ شده بود،دوست دار-
 

 برگشت موافقتش رو نشون داد روش نشستم شیندازه واقع به ای فاصله گرفت و وقتازم
 :و گفتم

 
 !میبر-
 

من خودم پرواز ! نداشتمی حسچیه! نداشتمجانی هشهی اوج گرفت مثل همهی از ثانیکسر
 ! مونده باشهی برام باقیجانی هم هدیپس نبا!رو با باهلام جتربه کردم

 
 و تو اسمون شناور فتگریاوج من!کردی حرکت منشهیمثل هم! بودبی هم عجرامنر

 !کردی پرواز منی سطح زمکیاروم و اهسته نزد!شدیمن
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راهم رو سمتش کج کردم و نوک ...دمی رو دندلندی بلند ارچفی چرخوندم و قله هاچشم
 ی که به لطف اطالعاتینیسرزم... بودرپاهامی دوباره زنیسرزم!دمی پرنییقله از رامنر پا

 !شدیته م و ساخرانیکه دستمون بود دوباره و
 
 همه جا از خواستم؟کهی منویهم!میکردی ملی تبدندلندی گانه ارچفهی سه گانه رو به ما

  پاک بشه؟ی انسان عادایحضور و ورود هر فرشته 
 

 :به دور دست ها زل زدم و گفتم! به اندازه کوچکش دراومد و کنارم نشسترامنر
 
 دنده هی دخرت کل شق و هی کردن فراموش!دومنی مدیالبته بع! نباشهادتی دیشا...دومنیمن-
ازادش !منم رهاش کردم!اون دخرت خنواست با من باشه... اون خنواستیول! سختهیلیخ

 با ارمشی با خودم بتونستمی منیول! کردمی بازم خودخواهدیشا! نباشهشمیکردم که پ
 یدگ که با حرفاش منو به زنارمی رو بی کستونستمیمن!کنهیمن بهم فکر ی ذره انکهیوجود ا

 موضوع رو به خوامی که زد احرتام قائل نشد منیی به حرفای خودش ذره ایبرگردوند ول
 ی تنهام نذاره ولتونستیاون م! بهش حق کامل رو بدمتومنی منیول! بدمریینفع خودم تغ

 !گذاشت
 

 .... کار رونی منم همپس
 

 وونهیواقعا د!منزی حرف مفهمهی منی منم حتی اژدها که نصف حرفاهی دارم با دمی فهمتازه
 جا قسم خوردم انتقامش رو به نی روز همهی که یکس! نارمال تو ذهنم زنده شدادی!شدم

 !رمیگی که شده می الهیهر وس
 

نارمال ! از کشنت و قتلربمی منی بار لذتنیا!ستی نی لذتیول!رمی انتقامم رو بگدیشا...یول
 حال رو دی گذشته پس بایعنی"بود" مفهوم کلمه دمی من بود و من کم کم فهمی زندگدیام

 دوباره شکست ی قلبم رو باز کردم ولچهیدر!به زمان حال برگشتم!امبیدر
 دوباره سر باز قی عمیزخم ها! بشهمی ترمتونهی بار مننی که ایشکست...!خوردم

 خواستمیمن!شدمی شاهد شکسنت خودم مدادمی و ادامه مموندمی منجای اگهی دکمی!کردن
 :گرفته گفتم! و بشکنمدمیمحت کش که ساهلا براش زیکس
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  خونهمیبر-
 

 باغ یرامنر رو به خونه اش تو...! گرفتمشی و ناراحت تر از قبل راه قصر رو در پارومرت
کارم هنوز !دمی ترانتا رو نه چندان واضح شنیرسوندم خواستم از اوجنا دور بشم که صدا

اون حلظه پدر اوجنا بود و ...دادمی بهش می حسای گوشمالهی دیبا!باهاش متوم نشده بود
  تنهاست؟نکهی بهرت از ای حاال چه فرصتی ولبدم اجنام ی کارشدیمن
 

 ...! بود دنبال کنمرواضحی تار و غنکهی کردم صداش رو با ایسع
 

 روبروش تونستمی رو میاهی سهی نشسته بود سازی می درخت رونی پشت چندقایدق
 ه؟ی کیعنی!نمیبب
 
 !یعنتپدرم؟ل! دقت نگاه کردمبا
 

 و با دقت گوش سادمیپشت درخت وا!زننی درباره من حرف مدمی برگردم که فهمخواستم
 :دادم

 
فکرشم ! کردمی کارنی عرضه رو مامور همچی بهی نداره که ی ربطچیبه من ه-ترانتا

 ! بشهینجوری اکردمیمن
 

  بکنن نداشتم؟خواسنتی که می از کاری بود؟کدوم کار؟چرا من خربی به کمنظورش
 
 ی که خوبیدی نفرتش رو انقدر گسرتش میگفت! اسنهی گزنی که باتنر بهرتیگفت-درپ

 رو نیقوان!کهی نزدیتاج گذار!ی کارا رو نکردنی کدوم از اچی هیول!نتونه جاش رو پر کنه
 باشه ی تروی اجازه وارث شدن رو داره و تا وقتیتنها فرزند ارشد سلطنت!دوننیهمه م

 ! بدمم مراسم رو اجنانی اتومنیمن
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 دونستیرم؟می قرار مبدونستی اسم پدر بود؟مقیپدرم؟پدر؟اصال ال! حس شدمیب
 یعنی! دردنی خانواده بدترانتی از قصد بود؟خنکارای منو به قتل برسونن؟همه اخوانیم

 دوست داشتم هردوشون رو خفه نکهی از ترانتا کمرته؟با امیهمه خرب داشنت؟مگه من چ
 به سرم ی اخر عمر تو ذهنم مبونه چتاادم که گوش د! بازم گوش دادمیول!کنم

 :ترانتا ادامه داد!اوردن
 
 دی چرا بافهممیهنوزم من! اومن زندهنجاستی که االن انی ام؟مهمی بکنمیتونی مکاریچ-

 م؟یدادیجناتش م
 
 شهی و همرهی مشت فرشته مبهی نشدم که بذارم پسرم به دست لیهنوز انقدر خار و ذل-

 نیپس سال! کنن بگن انقدر عرضه نداشته پسرش رو جنات بدهادی  از نسلمخوانی میوقت
 براشون افتاد جناتشون یرو استخدام کردم حلظه به حلظه همراهشون بود که اگه اتفاق

 فکر ندهیمن به ا! نسلم و خودم افت داشتیبرا! ها باشنته قاتل پسرم فرشخواستمیمن!بده
 ! باشیمنطق!کردم ترانتا

 
زور ! نشدیول! که بشکنمتونستمی منشکستمی مدیمن نبا!شدمی خفه مداشتم...دی لرزچومن

 ی رو از دست دادی که دوسشون داشتیی که به خاطرشون متام کسایی کساناتیداره بهرت
 ! برات نقشه بکشنینجوریا

 
 بسوزومنشون نکهی رمق ای حتی ولدیچیپیصداشون تو گوشم م! بد شکستمیلیخ!شکستم

 مجله تو ذهنم اکووار نیفقط ا! رو نداشتمیچیرمق ه!نداشتمقدرمت رو بهشون نشون بدم 
 !" سرابههی میمتام زندگ"شدیتکرار م

 
 م؟ی کنکاری چدیخب پس با-
 

 : گفتی شرمای ی احساسی ذره ابدون
 
 !مشیکشیم-
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 نفرت و انتقام درومن شی متام تنم داره تو اتکردمیحس م! حتمل بودرقابلی غگهی دنیا
 :ادیو درد و انتقامم رو در فراشک !متام حسم!سوزهیم
 
 !ای عوضنیخفه ش-
 

 سرخ شده سمتشون یفقط خشم حکم فرما شده بود با صورت! نبودی دردگهید! کردمیخال
 ترانتا رو شی بشم دستام رو باال گرفتم اتمونی پشنکهیهجوم بردم تعلل نکردم بدون ا

 !نشونه گرفت
 

عربده !دی از درد کشیادیخت و فر کتفش سویول! دادی به خودش اومد و جاخالترانتا
 :دمیکش

 
 ! منو بکشای خودتو نشون بده بای؟اره؟بی بکشیخوایمنو م-
 

 : گفتدمی کشی چای دمی شنی و خونسرد انگار نه انگار چسادی روبروم واانگوس
 
 غرورت بشکنه از نکهی کردم بدون ایسع!میرسی منجهی به نتگهی با کشنت همدینجوریا-

 !متسر راه کنار بنداز
 
معلومه به اندازه اون !شاه بود و شاهزاده بودم! بار دستام پدرم رو نشونه گرفتنیا

 : زد و گفتی رو جذب کرد و قهقهه بلندشیبا دستاش ات!قدرت نداشتم
 
 به تو یول!ی کنار من باشیتونستیوگرنه م!ی هستینجوری اتی که فقط موقع عصبانفیح-
 قلبت رو خفه ی تپش هایتو نتونست!گردهیبرم تلنگر احساست هیبا ! اعتماد کردشهیمن
 ی حسچیبعد از نارمال بهت ه!بذار رک بگم پسر! اعتماد من به تو رو کم کردنی و همیکن

نفرتت رو گسرتش دادم که !ی مهره اضافه تو دوران سلطنت من بودهیتو !نداشتم و ندارم
 نیتو تو ا!می باشی منطقمیتونیم!یدی حاال که فهمیول! و هموجنا بکشنتیبفرستمت بر

 !ی نداریی جانیسرزم
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 : زدمادی فررفتمی که عقب عقب می حالدر
 
 ! محله باشهی منتظر گردمیبرم!گردمی برممومن؟منی منجای حلظه هم اهی یفکر کرد-
 
 سرباز ها رو ای رنی منو بگخواسنتی انگوس و ترانتا که مادی فردمی سمت خمالفش دوو
 ششی از سربازها رو با اتیمیرامنر حجم عظ! زدمید ازدحام سوت بلنونیم...دمیشنیم

 از کنار گوشم رد شد و به رامنر زهی نهی می که برمیروش سوار شدم حرکت کرد!سوزوند
 ! کردد از دریبرخورد کرد رامنر غرش

 
 من دنی دبی با بدنش از اسکردی می سعی به بالش خورد و سقوط کرد ولی بعدزهین

 نیچند!فهمهی هم موونی حیحت!میوونی حهیما !گهی مواقعا بال راست! کنهیریجلوگ
 :هولش دادم و گفتم!کردی بهشون نگاه میسرباز دورم رو گرفته بودن و رامنر هم عصبان

 
 ...برو-
 

 : زدمادی نکرد فریحرکت
 
 بـرو رامنـــــــــــــر-
 

 با رفتنش همه سمتم هجوم اوردن! همه گذشتی پای شد و به سرعت از ال به الکیکوچ
 کشمی هام که اصرار داشتم من شاهزادم،همتونو مادیدستام رو حمکم گرفنت و به تقال و فر

 یول! کردمی زندگنجایساهلا ا!شناختمی رو مری؟مسیچه شاهزاده ا! نداشنتیتوجه....و
همه اون خم و راست ! نداشتمی ارزشی کسیبرا!فقط با عنوان شاهزاده

 ! نبودنی واقعچکدومیه!شدنا،احرتامات
 
 ! بربنتاهچالی کشون کشون سمت سینجوری داشت اجرز
 

 ! داشت دستات رو ببندنزجر
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 ! رو روت قفل کنندر
 

 ! از همه بدتریول
 

 ! سرابههی تی همه زندگی داشت بدونزجر
 
 
 
 خواست از شرم خالص شه چون بعد یپدرم م. نشسته بودماهچالی گوشه منور کنج سهی

 حس قی و چه قدر هم دقدی دیاسامت رو هنوز باز مچون احس.از نارمال بهم اعتماد نداشت
 تمی رگهی آدم دهی ی خاطره بود و قلب من براهی فقط گهی که نارمال دنیبا تفاوت ا. کردیم

 .گرفته بود
 

  خواست منو از سر راه کنار بزنه وی ممی خواهر خونترانتا
 

 ...مادرم
 

 . لب هام نشستی روی تلخپوزخند
 

 . خودشهری ماجرا ها خرب نداره انقدر درگنیوحش هم از ا ری بستم اون حتی مشرط
 

 ی همه مدت چرا همه مثل سگ ازم منی سخت بود که انی سخت تر از همه باور ااما
 . سوخته اعالم کردهی دونسنت پدرم منو مهره ی می وقتدنیترس

 
 د؟ی چرا به حمض برگشتم منو حمکم در آغوش کشپس

 
 ... االنی کردم ولی می باهاشون زندگیخانوادم بودن که عمر. بودپدرم
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 نوجوان بودم تو یوقت. بود اون دوباره تو ذهنم پررنگ شددهی بال درباره لرد پرسی وقتاز
خشن و . و شجاع و دانایقو. شمی روز مثل لرد مهی کردم که ی میاپردازیذهنم رو
 ای میطانی شمی داده بود که فراموش کنادیخودش بهمون .اسطوره ام شده بود.مهربون
 می باشوالی هدی نبامیطانیچون ش. درومنون نهفته استمین کی که حس ممی باشیاون.فرشته

 که با لرد و ی جلسه ای روز همراه پدرم براهی.می باشسی قددی نبامی چون فرشته اایو 
 ： و گفتدی سرم کشی روی دستدی منو دیلرد وقت. لند داشت رفتمنتیملکه سا

 
 .مئنممط.یشی میتو مرد شجاع-
 
 
 

 .نرتس بودم اما شجاع نبودم.. نشدماما
 

 گن ی شدم که بهش می پدرم همونی هامی تعلری که رفت من هم شکستم و حتت تأثاون
 .طانیش
 

 کنم اما به حمض خارج کردن متام ی کردن ذهنم رو خالی و سعرونی حمکم دادم بنفسمو
 نی تو ای روزهیه اون هم  اومد تو ذهنم کنیفکر آرابال ظاهر شد و ا,فکر ها از سرم

 . شده بودی زنداناهچالیس
 
 . باشهاهچالی سنی به اهی شبیی جاهی تو دی که آرابال هم االن بانیا

 
 . جواب درباره رفتار خانوادم فکر کنم خسته شده بودمی بیها" چرا" که به نی ااز
 
 االن ی ولادی ب خواست باهامی گفتم آرابال رو ول کردم چون منی به خودم مشی پی ساعتتا
 تی به حرفش اهمدی بای چیمن دوستش دارم مگه نه؟پس برا. کردی قانعم منلی دلنیا
  بود؟ی چه جور دوست داشتننی کردم؟ای و ولش مدادمیم
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 ی تصورش می چه جوردیبا. خواستم تو ذهنم تصورش کنم اما سخت بودیم
 قهوه یبز و موها سی؟چشمای؟معمولی خاکسرتی قرمز و موهای چشماطان؟بایکردم؟ش

 ؟یی طالی و موهای آبی؟فرشته؟چشمایا
 
 . از همشون اومد تو ذهنم و تا چشمم به چشماش خورد نفسم حبس شدقی تلفیزی چهی

 
 . چرا دستشو نگرفتمدمی فهمیحاال با نگاه کردن دوبارش م...دمی فهمی محاال

 
حق .رد کی موومنی رفتم داشت دی داشتم می غرق در اشکش وقتی چشم هاتصور
 نداشت؟,داشت

 
اگه بگم قلبم غرق . سرم رو بلند کردمعی سرم سری باالیزی تکون خوردن چی صدابا

 . شد دروغ نگفتمیخوش
 

 داخل و به سرعت سمتم اومد و سرشو تو بغلم دی کشاهچالی در سی از سوراخ هاخودشو
 .فرو کرد

 
درم بهم داده بود  که خود پی رامنرنی همیحت.. لبم نشستی روی پوزخندی اوج خوشدر

 . حلظه حس حقارت کردمهی. دادی متی از خودش به من اهمشرتیب
 

 ： که خبوام شروع کردم باهاش حرف زدننی رو از خودم جدا کردم و بازم بدون ارامنر
 
 آدما نیمن به خاطر ا..شهی باورم منشه؟منی کار کردن؟باورت می با من چیدید,رامنر-

 چه قدر از خودم یدونی رو آزار دادم؟منگرانی انقدر د کشنی مدکیکه اسم خانواده رو 
 .زارمیب

 
 ： باعث شد ادامه بدمنی فهمه و همی کرد انگار می نگاه میطور. چشماش نگاه کردمتو
 
 اوردمش؟ی علت ننی و من به همادی گفتم آرابال خودش خنواست بدتهی-
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 ی منجای به ای کنیفکر م.همش به خاطر اون بود.به خاطر خودش بود. کردمی ماشتباه

 یلی بردن ختی از انسانیی فرشته ها بودن که بوی گذاشتنش؟حداقل زندانی زنده مدیرس
 ...بهرت از

 
 ：دمی کشیآه
 
 که دوست ی و اون رو از دست کسنجای اامیفکر کردم اوجنا مبونه بهرت باشه و منم م-

 ... کهنی کنم غافل از اینداره خالص م
 
 و از همه ی مراسم تاجگذارنیاز ا, جنگنیبرگردم و از ا.رونیرم ب بنجای کاش بتومن از ایا

 ...برگردم تا . کنمیری جلوگزهای چنی ای
 
 نمش؟ی ببذارنی که باهاش کردم؟اصال می با کارنهی خواست منو ببی میعنی

 
 ： بلند شدم و بلند بلند گفتمکالفه

 
 بذارم ترانت تومنیمن.ه خراب نشزی چچی باشه که هی راههی دیبا.. باشهی راههی دیبا-

 . ذارهی منی باقلوسی از تارگاسزی چچی چون هنهی ختت بشیرو
 
 دیبا.. بکشنشی بذارم آرابال تو زندان مبونه چون ممکنه هر حلظه به خاطر جاسوستومنیمن
  کار کنم؟یچ
 
  کار کنم رامنر؟یچ
 

 ： زدمادی بار فرنی خورد و ااهچالی به سچشمم
 
  تومن اجنام بدم؟ی کار میبعد چ.رونی بامی بی لعنتاهچالی سنی تومن از ای منیمن حت-
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

��٨

 که تو دهنش یزیکالفه نگاهش کردم اما با چ. کشهی شلوارم رو منیی کردم رامنر پاحس
 .بود خشک شدم

 
 . کردمی باور مندمیدی که میزیچ
 

 ： زانو زدمجلوش
 
 اره؟,اهچالهی سنی همدیکل,دی کلنیبگو ا-
 

 ی کماهچالی سی هاوارهی بلند شدم و به کمک دعی و سردمی کشنروی رو از دهانش بدیکل
 که نشون از باز شدنش بود یکی تیبا صدا. رو تو قفل فرو کردمدی و کلدمیخودمو باال کش

 . لبم نشستی رویلبخند
 

 . رامنر نگاه کردم و با سر بهش اشاره کردم بره اول اون برهبه
 
 و خودم رو باال اهچالی سی لبه یذاشتم رودستم رو گ. خارج شداهچالی پرش از سهی با

 ادی از سربازا بهم افتاد و فریکی اومدم چشم رونی باهچالی که از سنیبه حمض ا.دمیکش
 ：زد

 
 . کنهیداره فرار م-
 
 ： به سمت رامنر رفتمعی توجه بهش سریب

 
 . شو رامنرلیتبد-
 

 .میوجنا دور شدبا حداکثر سرعتم سوارش شدم و اون هم اوج گرفت و از ا. شدبزرگ
 

 . داشت هدفم بودتی که االن اهمیزی اما تنها چدمی شنی سرباز ها رو مدادی داد و بیصدا
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 دیهم با.نمی داشتم آرابال رو ببازی قبلش نیول...دیبا.. دادمی اجنامش مدینه؟با, تونستمیم
 .نمشی خواست ببیخب دمل م... کرد تا موفق بشم و همیکمکم م

 
 ： زدمادی زده فرجانی دستام رو از هم باز کردم و همیارتفاع باالتر رفت که به نی حمض ابه
 
 .آزاد شدم-
 
 ： بار بلندتر داد زدمنی به رامنر کردم و ای نگاهمین

 
 ..می قدم رو برداشتنیاول-
 

 دمی خوابعیشوک زده سر. از بغل گوشم رد شد قطع کردقای که دقیری زدمو تجانی هیصدا
 .می لند بودنتی مرز ساکینزد.ه کردم نگانییو با تعجب به پا

 
 نی نشده ما به همی رامنر زمخشی بود که اگه دفعه پنی کرد ای که متعجب زدم میزیچ

 ... شد منی منی اما اگر هم زمخمیدی رسیسرعت م
 
 .یارتفاع رو کم کن ران-
 

 همه  لند پر از سرباز بود که انگارنتی مرز ساکی نزدنی زمیرو. رفتنیی آروم به پاآروم
 .منتظر من بودن

 
قبل . در اومدکشی شدم و اومن به اندازه کوچادهی ازش پعی حمض فرود اومدن رامنر سربه

 ： که سرباز ها بهم محله کنن دستامو به نشانه آماده باش باال گرفتم و بلند گفتمنیاز ا
 
 یمن فقط م. صدمه بزمنی به کسای کنم و ی خوام جاسوسیمن. ندارمیمن باهاتون کار-

 .خوام با ملکه حرف بزمن
 

 ： بود با خشم جواب دادهی که انگار فرمانده بقشونیکی سربازا نی باز
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 . پا تو مرز ما بذارهطانی شهی میحماله بذار-
 

 ： و متسخر گفتمهی و با کنارمی زبومن رو بگی جلونتونستم
 
 . کردمی زندگنتونی تو سرزممیاتفاقا من چند روز-
 

 عی قدم جلو بذاره که سرکیاومد . چون صورتش قرمز شده بود شدهی بود عصبانمعلوم
 ：گفتم

 
 . پسر پادشاه انگوس هستمیمن ترو-
 

 ： زد و پچ پچ ها شروع شدرونی از حدقه بچشماشون
 
 نجا؟ی اادی بدی بای چی برانیاطیشاهزاده ش-
 
  داره؟یچه نقشه شوم-
 
 نکنه االن بهمون محله کنن؟-
 
 نه؟یاطیهمون شاهزاده ش جاسوسِ همراه دخرته یعنی-
 

 که یی هاری ها و شمشزهی با اون نی ساکت کردنشون باال گرفتم ولی بار برانی رو ادستام
 .همه سمت من سخت بود

 
 ： گفتمحمکم

 
 تا امی بلی دلی که بستمی دارم وگرنه انقدر امحق نی کار مهمنجامیمن شاهزاده ام و اگر ا-

 .نی کندیهد و توسطم پدرمو تنی کنریشما منو دستگ
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 اون مهم نبود اما ی مردم برای شکل ممکن هم منیمن اگه به بدتر. حرف هام پوزخند زدمبه

 . داشتدی شد امی دونسنت پس میاونا که من
 

افتاد ,ایپسر ملکه و برادر تان,لوری رفنت سرباز ها حواسم رو مجع کرد و چشمم به تکنار
 . زد که درک نکردمیرنگ لبخند کم دمنیبا د. ستادیکه جلوتر از همه ا

 
 کردم ی فکرشم منی گرم گرفته بودم وللوری با تی اوجنا فرشته بودم کمی که وقتنی ابا

 . خوش نشون بدهی بازم روطامنی بفهمه شیوقت
 
 ： و گفتوفتمی دست بهم اشاره کرد که راه ببا
 
 .ننتیملکه قبول کردن بب-
 
به هر حال لبخند .نا جذبه مو حفظ کنم اوی حداقل جلوای خبندم ی دونستم از خوشحالیمن

 . زدم و پشت سرشون راه افتادمیکم رنگ
 

 .می بودی در بزرگ اتاق اصلی جلوقهیبعد از چند دق.می مرز و بعد وارد قصر شدوارد
 
 . در زد و بعد با سر بهم اشاره کرد داخل شملوریت

 
 یبود و ملکه با اقتدار رودور تا دور سالن پر از سرباز . رو آروم باز کردم و وارد شدمدر

 ： گفتی سرد و حمکمی به وضوح اخم کرد و با صدادمنیبا د.ختت حکومتش نشسته بود
 
 رتی وگرنه هموجنا دستگی که حرفات قانع کننده بودن اجازه دادم وارد بشنی ایفقط برا-
 یم کار رو نی ربط باشن همیاالمن اگه حرفات ب. انداختمت کنار اون دخرتهی کردم و میم

 .کنم
 

 حالش چه طور بود؟!آرابال؟آرابال
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 ：االن وقت قانع کردن ملکه بود. االن وقتش نبودیول
 
 ختت یقیپسر ارشد و مالک حق. من پسر انگوس هستمنی دونی که میهمون طور.ملکه-

 خواهد یخواهرم ترانتا م.  ندارهتی قدرت برام اهمنی بعد از پدرم اما االن اصال ایپادشاه
 ... و نهیبه ختت بش

 
 ： حرفم رو قطع کردملکه

 
 نه؟ی تو بشی خواد جایپس چه طور خواهرت م,ی پسر ارشد هستی گیمگه من-
 

 ： گفتمصادقانه
 
 . خواد از شر من خالص شهی هم میقی کنه و به طری متیپدرم ازش محا-
 
 ： تر گفتمعی بگه سریزی خواست چتا
 
 نهیاگه خواهرم بر ختت بش.ستمی ن شمای برایدیمن به هر حال تهد. نداره ملکهیفرق-
اونا . لندندی آرچفشهی ملوسی تارگاسی مونه و همه ی منی از فرشته ها و مردم عادیزیچ

 . قدرمتند تر از شمایلیخ.قدرمتندن
 

 ： شده بود گفتی عصبانی انگار کمملکه
 
 ی از ما سؤاستفاده کنی خوای می نداری به پادشاهدنی رسی برای شانسچیچون ه.دمیفهم-
 ...تا
 

 ： آوردم باال و با آرامش نذاشتم حرفشو ادامه بدهدستمو
 
 .ستی من سخت نی براادی زیپس گرفنت ختت پادشاه..ستی طور ننینه ا-
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 ها رو خبرم و قانع کنم تا با من یلی تومن خی راحت میلی قدرتن و من خی تشنه نیاطیش

 . پدرمیهمراه بشن جا
 

 .ن دارم اومدنجای ای برای اگهی دلی دلپس
 

 ： شد سرشو تکون داد تا ادامه بدمی من داشت قانع می که انگار با حرفاملکه
 
 .نی رو متوجه شدنی دومن که ایم. باتنرهکیآرابال -
 
 ：ادامه دادم. سرشو تکون دادیزی اخم ربا
 
اگر .نی اون رو تو زندان نگه داردیشما نبا.آرابال باهوشه. بانوهیباتنر موجود باارزش-

 کرد اگه دی بود که انگوس آرابال رو تهدنی ای برامی اومدی ما به قصد جاسوسنیدیهم د
 نه داشته یریاون تقص. کشهی مونده از خانوادش رو می باقی کارو اجنام نده تنها اعضانیا

 ... منصرف کنهی خواست من رو از جاسوسیم یحت.و نه داره
 

 ： طاقت حرفم رو قطع کردی بملکه
 
به . کنمی کرد آزادش مدیی تو رو تأی و بعد اگه حرف هاشینی ببدمیم یبیترت.. خباریبس-

 . گنیهر حال اون االن فرشته است و فرشته ها دروغ من
 

 . ی رو نگفتتی تو هنوز هدف اصلاما
 

 ؟ی خوای می از ما چبگو
 

 ： گفتمی جدیلی زدم و خیلبخند
 
 .لوسیاحتاد دوباره سه گانه تارگاس-
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 :ارابال

 
 یول!سوختیگلوم م!زدمی مغی داشتم جنجای منو اوردن ایاز وقت!تام گرفتم دسنی رو بسرم

 نجای منو ایترو!کردیبدتر از گلوم قلبم داشت داغومن م!دادی منیتی اهمیکس
 می کنم بازم زندگی که هرکاریاهچالیتو س!نجامیحاال من ا!بدون من رفت!رفت!گذاشت

اشکام دوباره صورمت رو !گردمیرم اومل بی جاسرهرچقدر بدوم بازم ! خوردهوندیبهش پ
 متوم زیهمه چ!ستیمهمم ن! کردم از دستم در رفتههی چقدر گرنکهیامار ا! کردسیخ

نفرت نگاه !فهممی رو می مرت۱۲ اتاق هی تو ی روادهی پلومرتی ک۱۲ یحاال معن!شده
 !شهی وقت فراموشم منچی هیلی سرخ شده اما،صورتی تانیادمال،دستورات ملکه،اشکها

 
 از اون رفنت شرتی و بتی مجعنیانقدر از ا!همه سمتم هجوم اوردن! منو ول کردیوقت

از همه طرف ! هم نبودیالبته راه فرار! نتونستم فرار کنمی شوکه بودم که حتیترو
 !حماصره شده بودم

 
 چرا باورم دمیفهمیکردم؟منی رو تکرار مدادی که ازارم می حلظاتی چی برادمیفهمیمن
 ی که واقعی چرا از دوست دارم تروفهممیمن! متوم شدهزی و همه چ نشستمنجای اشدیمن

 !نبود ناراحتم
 

 صورمت ی روی گری با وحشیدوباره دست!نی زدم ومل کنادیفر! زدمغیج!دنی رو کشدستام
 نیهم! درد داشتشرتیسکوتش از حرف ب!نگاه ادمال از هزاران حرف بدتر بود!نشست

حاال که ! من بودری تقصزیهمه چ!قصر بودممن م! نکنمیمقاومت!باعث شد ساکت بشم
 که ازشون متنفر یی نگاه هانی ادیبا!دادمی پس من تاوادی رفته بود و من موندم و بایترو

 کردی که داشت درست می با اطالعاتی که تروی نامعلومندهی و به ادمیخریبودم به جون م
 !کردمیفکر م

 
 !هی گرریم و بلند بلند زدم ز زانو زدنی زمی کنم روهی خفه و اروم گرنتونستم
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 وژالی!مادرم! پدرمیبرا! ادواردیبرا! بشمخواستمی که میزی چیبرا! خودمیبرا
 لیهنوزم دل! گول بزمنتونستمی خودمو منیول! کردمهی همه و همه گرایتان!لوسیتارگاس!لند
صداش تو گوشم ! از همه عذاب اور تر بودیرفنت ترو! بودی ام رفنت تروهیگر

 "ی داری ارامش خبشیاصد"دیچیپ
 
 نیمتام احساسات بال تو ا!نی دقت کنیهمگ( لب خوندمری لرزون زی صدابا

 !):نشیخبون!اهنگه
 
 
 

if there prize for rotten judgment 
 

  نادرست باشهی قضاوت های برای ازهی جااگه
 

I guess ive already won that 
 

  رو بردمزهی کنم من قبال اون جافکر
 

 : بلند تر خوندمیکم!سادمی گرفتم و واواریبه د رو دستم
 

no man is worth the aggravation 
 
 ستی نی بکشی براش سختنکهی اقی الی مردچیه
 

that ancient history been there done that 
 
  و متوم شدهیمی قدیلی موضوع خهی نیا

 
 رونی احساسامت رو بخواستمیفقط م!خومنی منوی چرا دارم اای انی کلمات از کجا مدمیفهمیمن

 بهرت از خوندن؟از لرزش صدام کاسته شد و کنرتل کلمات رو به یزی و چه چزمیبر
 ...دست گرفتم
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who do ya think youre kidding 

 
 ؟یندازی دست موی کی داریکنی مفکر

 
he is the earth and heaven toya 

 
 کنهی رو ممکن منی در اسمون و زمیزی برات هرچاون

 
 ... به راه رفنت کردم و ادامه دادمروعش
 

try to keep it hidden 
 

 ی کنشی کن خمفیسع
 

honey we can see right through ya 
 

 مینی ببمیتونی ما کامال مزمیعز
 

 لیدوباره از قدرمت حتل! باشهی واقعتونهی که تو ذهنمه منیزینه نه نـه چ!رممکنهیغ!حماله
 ...رفت

 
oh no 

 
  نهاوه

 
girl you cant conceal it 

 
 ی کنشی خمفیتونی تو مندخرت

 
we know you feel and who your thinkin of 
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 یکنی فکر می و به چی داری تو چه احساسمیدونی مما
 

 ی که حسنیا!نیفقط ناراحتم هم! ندارمی احساسچیمن ه!کنمی فکر منیچی به همن؟من
 !می که خبوام راجبش حبث کنستین

 
no chance no way i want say it  

 
 ارمی نداره من به زبون منی راهچی هستی نممکن

 
no no 

 
  نهنه
 
 خودم تو ذهنم یصدا!رممکنیت؟غی وضعنیحاال؟تو ا!ارمشیمن به زبون من! درستهنیا
 !" ممکنهری ممکن که غریغ"دیچیپ

 
you swoon you sigh why deny it uh-oh 

 
 یکنی چرا انکار میکشی اه میکنی واسش غش متو
 

 که ستی نیاحساس!کنمیمن انکار من!کنمیمن من!ستی برام مهم نیترو! بهش ندارمی کارمن
 !خبوام انکارش کنم

 
it s too cliche i want i'm in love  

 
  که عاشقمکنمی من اقرار منی اشهی کلیلی خنیا

 
i tought my heart had learned its lesson  

 
  گرفتهدای قلبم درسش رو کردمی فکر ممن
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it feels so good wen start out  

 
  دارهی خوبیلی حس خشهی شروع می وقتاولش

 
my head is screaming get grip girl  

 
 ! حمکم چنگش بزن دخرتزنهی مادی فرسرم

 
unless your dyin to cry your heart out 

 
 !یری مبهی از غصه و گریخوای ماگه

 
 ! تا مرگم منوندهیزینه حاال که منو ترک کرده و منم چ!م که باشتومنیمن!ستمی عاشق نمن

 
you keep on denyin 

 
  به انکار ادامه بدهتو
 

who are and how your feelin 
 

 !ی داری و چه احساسی هستی ککه
 

baby were not buyin  
 

 میکنی ما قبول منیول
 

hon we saw your hit the ceilin  
 

 یرو از دست داد که طاقتت میدی ما دزمیعز
 

face it like a grown up 
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  بزرگسال باهاش روبرو شوهی مثل

 
 ی چرا داشت؟پسیمطمئن!من حامل کامال خوبه! کامال غلطهنیا! طاقتمو از دست ندادممن
 یری مبی حاضریگفتیمگه تو من! کنمهی گردمیومل کرد با! منو ترک کرد؟چونیکردی مهیگر
 ! نداشتمیکی نی ایبرا ی؟جوابی نباشتی جنانی تو ایول
 

when you gonna own up that you 
 

  کردی وقت اعرتاف خواهاون
 

got 
 

 بد
 

got 
 

  بد
 

gor it bad 
 

 ی عاشق شدیبدجور
 

 !خفه شو!دهنتو ببند ارابال...نه نه...دیشا!گهی درست مدیشا
 

no chance no way i want say it  
 

 ارمی نداره من به زبون منی راهچی هستی نممکن
 
 ! موردنی در استمی مطمئن نادمی اکراه فکر کردم ز؟بایمطمئن! درستهنیا
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give up but give in 
 

  شومی بردار تسلدست
 

واقعا؟پس !خوامشیمن خودم بهش گفتم که من! دست بردارم؟من که دوسش ندارمدی باچرا
متنفر  ازش یتونی من؟چرایزنی لبخند میکنی بهش فکر می وقتطی شرانیچرا در بدتر

 ؟یکنی مننشی نفر؟چرایباش
 

check the grin 
 

  خندت نگاه کننی ابه
 

your in love  
 

 ی عاشق شدتو
 
 نی که من اعرتاف کنم؟واقعا فکر کردهی اسوننی به همنیواقعا فکر کرد! مسخره اسنیا

  که عاشق شدم؟گمیبا چند تا لبخند ساده من م
 

this scene wont play  
 
  ندارهی ادهی فاچی های بازنیا

 
i wont say im in love  

 
  که عاشق شدمگمی منمن

 
 وقت ادوارد چی هزمن؟چرای منی تو فکرم لبخندادی می اگهی هر مرد دای ادوارد ی چرا وقتپس

 ! همراهمهیطی در هر شرای االن که تروومد؟مثلیتو ذهنم من
 

your doin flips reed our lips  
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 ما رو خبون ی لب هایشی موونهی دی دارتو

 
your in love 

 ی عاشق شدتو
 

 ی حسیمتام ب!شدی مری با هم داشت تفسزیهمه چ! دادمهی تکواری دبه
 ! دوست داشنت هایحت...یحت!تنفرها!ها

 
your way off base 

 نی کامال در اشتباهشما
 

i wont say it 
 گمی منمن

 
 یلبمو به موجود ب قتومنیمن من!ستی درست ننجای ایزی چهی!ستی درست ننیا! نهنه

 ! داده باشمی مثل ترویاحساس
 

get off my case 
 نی از سرم برداردست

 
i wont say it 

 گمی منمن
girl dont be proud 

 ! مغرور نباشدخرت
 

its okay your in love 
 ی نداره عاشق شدیرادیا

 
 : رو گفتم مجالمتنی اخرومدی که انگار از دهن من درمنیی نشستم و با صدای ختت اهنیرو
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oh،at least out load 
 گمی بلند منی با صداحداقل

 
i wont say i'm in love 

 ! عاشق شدممن
 

 اهچالی سهی ی بار من تونیا!صداها خاموش شدن! کش مکش ذهنم خامته دادمبه
 که گفتمی می به ترودی باکردمی مدای رو پدی امدیبا! نبودیدی بگم امتونستمیمن!نبودم

 ....که من...من
 

 اهچالی که صداش تو کل سی طوردمشی کشانهی سمت در رفتم و وحشدمی جام پراز
 : زدمادیفر!دیچیپ

 
 !ــــــــــرونی بنیاری بنجایمنو از ا-
 
 ملکه از در فاصله گرفتم و ی و صورت اشنادی بزرگ سفی باهلادنی پا و دی صدادنی شنبا

احساس شرم همه جام !نگاه کنم تو چشماش تونستمیمن! انداختمنییبا خجالت سرم رو پا
 !رو در بر گرفته بود

 
با تعجب نگاهش ! انتظارم ملکه در رو باز کرد و داخل اومد و کنارم نشستبرخالف

 بود و بی ارامش عجنیا!هی چهی قضدونستی که منیمثل وقت!کردی نگاهم میعاد!کردمیم
 :صداش که بلند شد با متام وجود بهش گوش دادم!ترسناک

 
 می تا دربارت تصمی بدحی رو توضزی به ما همه چدیتو با! افتادهنجای ایبیقات عجبال،اتفا-

 ...میریبگ
 
 از اول یاشک و اه رو گذاشتم کنار جد! سرنوشت منو مشخص کنهتونستی محی توضنیا

 اهچالی سنیانقدر گفتم و گفتم تا به هم! ادوارد حرف زدمین،پانتا،حتیاز مارت!اولش
ارامش ! خودم و بازم خودمنی راز بود بهیاون !اس تازه ام نگفتم درباره احسیحرف!دمیرس

 : اشاره کرد و گفترونی شدت گرفت به بش شد و لبخندشرتیچهره ملکه ب
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 ! نفر تو باغ منتظرتههی-
 

 :با بهت گفتم!زبومن بند اومده بود!رمی رو بگرمتی حی جلونتونستم
 
 رون؟یبرم ب..من بر...من...یعنی...عنـی-
 
 ! منتظرش نذارادیبرو ز! بالیستیهکار نتو گنا-
 
 به حی توضنی چه خرب بود؟بعد از انجایا... منتظرم بود؟ملکه پشت سرم راه افتادیک

 شه؟ی منو ازاد کرد؟مگه می راحتنیهم
 

 خودم ی خزه ها؟همون تاب؟داشتم برام؟پشتیکجا اومد! کردی تا باغ منو همراهملکه
 :ت که ملکه گفکردمی ملی رو حتلتیموقع

 
 ذارمیتنهاتون م-
 

 :دمی رو پرسخواستمی که می ازم دور بشه سوالنکهی دهنم رو قورت دادم و قبل از ااب
 
 نه؟ی منو ببخوادی میک-
 

 شرتیبا ترس ب! شددی داد و تو هوا ناپدی قدرمتندش رو تکونی باال انداخت و باهلای اشونه
 کردن من ستی سر به نیرا تله باشه بهی نیاگه ا!دمیقدم برداشتم و اطراف رو کاو

 ی اوجنا بکشنت ولدی نبای چیبرا!اهچالیاصال همون س! همه جانی؟ای شدوونهی؟دیچ
 !گهی دیبرو جلو بفهم!ونده سه قدم منجا؟فقطی اارنتتیب

 
 ! چشمام رو بستم و خزه ها رو کنار زدمدمی رو گزلبم
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 صی تشخی صد فرسخ ازتونستمی نامرتب رو می موهانیمن ا!شناختمی لباس رو منی امن
 !بدم

 
 شگونی دستام خودمو ن؟بایترو... بود؟اول ملکه و حاال تـبی امروز انقدر عجچرا

 : کردمنیگرفتم و تلق
 
 ! شوداریب! شو بالداریب-
 

دستم که ! صورمت حس کنمی نفساش رو،روتونستمی که مکیانقدر نزد! جلوتر اومدیترو
 : زمزمه کرد ودی کشرمی بگشگونی خودمو نخواستمیدوباره م

 
 !داری بداریب!،ارابالیداریتو ب-
 

 : عقب هولش دادم و اروم گفتمبه
 
 ... وی و رفتیپرواز کرد!دمیخودم د!یتو رفته بود...تو! ممکنریغ-
 

 : کرد و گفتی رو طنمونی فاصله بدوباره
 
  برگردم؟تونستمیخب،مگه من-
 

 : و با بغض گفتمدی لرزچومن
 
 ؟یخودت-
 

 :با دو دستم بهش مشت زدم و بلندتر گفتم! اش رو نشونه گرفتنهی س باال اومد ودستام
 
 ی گذاشتنجایمنو ا-
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 !کردمی میمتام حرص و دردم و داشتم خال! حمکمرت شدنمشتام
 
 !ی کرد،وملیتو رفته بود-
 

 حصار ونی نگفت فقط منو میچیاومن ه! نکردمیمقاومت! اوردنیی دستم رو گرفت و پادوتا
 :کنار موهام زمزمه کرد! بودنی بگه همتونستی که میزی چنیبهرت!دستاش جا داد

 
 نجایمن تو رو ا! حق با تو بودزیدرباره همه چ! بگم منو ببخشتومنیفقط م!منو ببخش-

 طرف ما ی دوست نداردونستمیم!یریمی میای اگه با من بدونستمیگذاشتم چون م
من !ی رو دوست داشتنجای ادونستمیم! ممکن بود فرشته ها تو رو ببخشندونستمیم!یباش

 !نیفقط هم!بخش منو بیول!تو رو به خاطر خودت نربدم
 

 هیچند ثان.... به خودش فشردشرتیسرم رو ب!هنوزم به وجودش شک داشتم! ندادمیجواب
 شکمش زدم و با ی توی مشتی و به طور ناگهاندمی خودمو عقب کشمیتو همون حالت موند

 : گفتمدیتهد
 
 !یری و میکنی ول مینجوریو ا بارت باشه که مننیاخر-
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 !کنمی وقت ولت منچی هگهید-
 
 کردم حبث یسع! دارم بروزش بدمی چه حسدمی حاال که فهمتونستمی چطور مدونستمیمن

 : بودادی حرفا زنی ایرو منحرف کنم وقت برا
 
 !ی بدهکارحمی توضهیبهم -
 

 : زدم و به تاب اشاره کردم و ادامه دادمیچشمک
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 !البته بدون خشونت!ی تاب سوارهیو -
 

 : هومل داد و گفتاروم
 
 !نیبش-
 

 برخورد نیانقدر اروم که پاهام به زم... تاب نشستم و اروم شروع به هل دادن کردیرو
 : کردم و گفتمی غرولندکردیم
 
  چه وضعشه؟نیا-
 
 ! ندارمنانی تاب اطمنیمن به ا-
 
 !یزنی وقت بهم صدمه منچی و تو هیکردچون تو اونو وصل ! من دارمیواقعا؟ول-
 
 : تاب هم متوقف شد کنار گوشم گفتمی بار حرکات مالنیا

 
 ؟یپس بهم اعتماد دار-
 
 !ی اگهی از هرکس دشرتیب-
 
 چرا؟-
 

 : کنم،شروع به حرف زدن کردمدای مجله پنی نگفنت ای برایلی خبوام دلنکهی از اقبل
 
 ! اعتماد دارمایدن از همه شرتی که دوسش دارم بیمن به کس-
 

 کمرم افتاد تو چشمام نگاه کرد و اروم یدستاش از رو! بگم خشک شد دروغ نگفتماگه
 :گفت



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�٧٧

 
 ؟ی گفتی؟چیچ-
 

 : صورمتو پوشوند کامال تو چشماش نگاه کردم و گفتمیلبخند
 
 !یگفتم دوست دارم ترو!دوست دارم-
 

  کردمکینزد کنه سرمو بهش دای پی اگهی حرف دی برای فرصتنکهی از اقبل
 

 : گفتی خجالت زده ای صداکه
 
 ...من...من!دیببخش! منی خدایوا-
 

 روبروم ایا؟تانیتان! خوردی فاصله گرفتم که تاب تکون حمکمی از تروعی سرانقدر
 : دادحی بود و تند تند توضستادهیا

 
البته اگه دوست ...نی ادامه بدنیراحت باش.... که شمادونستمیمن واقعا من...من-

 ...من...گم؟منی می چیوا...نی ادامه ندنیندار
 
 : اومدم و گفتمنیی تاب پای از رودمی منم خندی خنده تروبا
 
 !اروم باش-
 

 : بهم نداد فقط حمکم منو تو بغلش گرفت و گفتیجواب
 
 !منو ببخش-
 
 !ای تانی منو ببخشدیتو با-
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 !ی منو ببخشدینه تو با-
 
 ... منودیتو با-
 

 : و گفتدی زدمنون پر حرفونی کالفه میترو
 
 کارا نی ای برایبعدا هم وقت!نیبس کن!نی رو ببخشگهی همددیباشه باشه هردوتون با-

 !هست
 

 : اومدم و گفتمرونی زدم و از اغوشش بیلبخند
 
 ! چه خربهنجای ادومنیهنوزم من-
 
 
 

 بیحالتش عج. منی و دوباره روی تروی خورد روی من سر می همش از روای تاننگاه
 ی به دو تامون نگاه می کرد و وقتی وحشت می افتاد انگار کمی میشمش که به تروچ.بود

 از ی قطعا باعث وحشت بعضطانی شهی. بودیعیوحشتش طب,خب . زدیکرد لبخند م
 . شدیفرشته ها م

 
 ： گفتی زده اجانی لبخند هبا
 
 .نیحتما خسته ا.دی اسرتاحت کنی کمنیبهرته بر.میوقت دار-
 
 . کنهمونییتاد تا به سمت اتاقمون راهنما جلومون راه افو
 

 . دادی دستم رو گرفته بود و فشار می متام مدت ترودر
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 غی و جهی بعد از اون همه گری نشونه خوبنی لبم رو پنهان کنم و ای تونستم لبخند رویمن
 .بود

 
 .هی هم ترومی بود و االن علت خوشی ترومی ناراحتعلت

 
 اومد سمتم و دستام رو تو دستاش ای تانمی که وارد بشنیز اقبل ا.ستادی در اتاقمون ایجلو

 ：گرفت
 
 . کردنی تو اشتباه می که درباره نیاز ا. چه قدر خوشحامل بالیدونیمن-
 

 ： رو فشردم و زمزمه کردمدستاش
 
 .خوشحامل که اعتمادتو از دست ندادم-
 

 .میبعد وارد اتاق شد. ازمون دور شدای و تانمی هم جدا شداز
 

 اومد سمتم و کمرم رو گرفت و بلندم ی که در رو پشت سرمون بستم ترونیض ا حمبه
 . زدم اما ومل نکردی آرومغی جشیاز حرکت ناگهان.کرد

 
 ： لبخند گفتبا
 
 .. رو تکرار کن بالی که تو باغ زدی حرفگهی بار دکی-
 

دن هم  کرتی راحت بود اذاملی بود اما حاال که خای کار دننی منظورش آسون تردنیفهم
 ：ابروهامو مجع کردم و با تعجب گفتم.راحت بود

 
 کدوم حرف؟-
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 سخت نبود یلی ذاشتم واسه اون هم خی که داشتم سر به سرش منی ادنی فهماحتماال
 ： گفتطنتیچون ابروهاشو انداخت باال و با ش

 
 ها؟,کدوم حرف-
 
 ی مطنتیاقعا ش کنه وطنتیخبواد ش. کنهی متی کنه واقعا اذتی خبواد اذی ترودونستمیم

 . بوددای کامال پثشی خبی از چشم هانیکنه و ا
 

 ： گفتمعی پاسخم سری بی پرسش هایادآوری کردم و بعد با ی آرومی خنده
 
  ندارن؟ی چرا با ما کار؟وی برگشته؟چرای چ؟ماجرای افتاده ترویچه اتفاق-
 

 . شدی حمو شد و اومن جدطنتشی جو رو که حس کرد شتیجد
 

 نی زمی که پاهاش روی ختت در حالی و بعد خودشو انداخت رونی زمیو گذاشتم رآروم
 ： و منتظر نگاهش کردم تا شروع کرددمیرفتم سمتش و منم کنارش دراز کش.بودن

 
 ! ندارمی ارزشچی پدرم هیمن برا.حق با تو بود-
 

 ؟ی چیعنی. زده نگاهش کردمشوک
 

 ：د بگم و اون هم منتظر من نبود و ادامه دایزی چنتونستم
 
 ندلندی جادوگر منو به آرچفی کنی مدای که جنات پنی االی ولت کردم به خنجای ایوقت-

همون حلظه ترانتا اومد و .انگوس بهم خوش آمد گفت و نقشه ها رو ازم گرفت.برگردوند
 خواست منو بکشه تو چشام زل زد و گفت حق ی که منی از ای خجالتای شرم چیبدون ه

 .ستی نیمن پادشاه
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 بودم یی که من جاشهی شروع مییقسمت بد ماجرا از اوجنا.سمت خوب ماجراست قنیا
 ؟ی چیدونیم.دی که نبادمی رو شنیی هازی بودم و چی مدیکه نبا

 
ترانت !ی کشتی منو مدی گفت که تو بایم! گفت که چرا من منردمی به ترانت مپدرم
گفت . نسلش افت دارهی لند جنات دادن و پدرم گفت چون برانتی که چرا منو از سادیپرس

 ...چون..رمی نشده که بذاره به دست فرشته ها مبلیانقدر ذل
 

 . بزرگرتیدهامن باز مونده بود و چشمام از اندازه معمول. شده بودمخشک
 

 ی خواد پسرشو بکشه؟پدری که میپدر. کم بوددی شاینه؟حت, بودیعی العملم طبعکس
 ...که

 
دستمو دراز کردم و اشکشو .رونی بدمیکر کش از فختی ری که از گوشه چشم ترویاشک

نگاهم نکرد فقط دستمو گرفت تو دست .ختی خودم ریپاک کردم اما جاش اشک از چشما
 که به قولش عمل نکرده نیاز ا.از حس زدن قلبش شاد شدم. قلبشیخودش و گذاشت رو

 .بود و تپشش رو قطع نکرده بود
 

 ： دادادامه
 
گفت احساسامت آماده .فت بعد از نارمال بهم اعتماد ندارهفقط گ" چرا؟ "دمیرفتم ازش پرس-
 که حق با نهی ادهی که آزارم میزیچ.ستی خوب ننیاطی شی پادشاهی برانی انفجارن و ای

 خاطره هی وقته نارمال فقط یلی خدونهیخوشحامل که من.هر چند نه درباره نارمال.اونه
 . ستگهی دزی چهی من احساسات انفجار لیاست و دل

 
 رشیی که من تونسته بودم تغنی که دوستم داشت و از انی پر از حس خوب شد از اجودمو

 .بدم
 
 ： بار تو چشمام نگاه کردنیا
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 . کردن و با کمک رامنر فرار کردممی که زنداننی از امیبگذر-
 

 ： دستم رو باال بردم و تو موهاش فرو کردمیکی اون
 
 پسرش رو ی که چشم نداره خوشیر پدیاما متأسفم برا. گمی منوی که ادیببخش-
 ی که تو در آرامش باشنیالبته هنوز شک دارم به ا.نهیکه دوست نداره آرامششو بب.نهیبب
 ...و 
 

 ...ی که تو هستییجا, جانی همقای دقنجایا. هم هستمیلیخ.هستم-یترو
 

 جو ریی تغی ختت نشستم و برایرو. زدم و اصال دست خودم نبودی لبخند میلی خامروز
 ：تمگف
 
 .ی سؤال رو جواب ندادنی تریهنوز اصل-
 

 ：اون هم نشست و دستمو ول کرد.هی دونست منظورم چی مخودش
 
 ... مونهی منلوسی از تارگاسزی چچیاگه سلطنت به دست ترانت برسه ه-
 
 !ی خواستی منویاما تو که خودمت هم-
 
 ：دی کشیآه
 
 کنم منصرف ی تصور مطانیاز ش رو پر لوسی که تارگاسیوقت, کنمیفکر که م...دومنیمن-
 لوسی تارگاسی معمولی ها و آدماطانی با جمموع فرشته ها و شنی سرزمنیا. شمیم
 .. فقط فرشته هاای ها طانینه فقط ش.شهیم
 

 . لبخند در اومدهی خوب مجالتش به شکل حس
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 .دی که به لبخندم افتاد مجلش رو قطع کرد و اومن خندنگاهش
 
 !ی گفتیتا م درباره ترانیخب داشت-
 

 .می راه دارهی با حداقل صدمه فقط لوسی جنات کل تارگاسیبرا,آرابال -یترو
 

 ： با تعجب باال رفنتابروهام
 
 ؟یچ-
 

 ...همون حکومت لرد,احتاد دوباره-یترو
 
 احتاد؟. حلظه به گوشام شک کردمهی

 
  دوران لرد؟ن؟مثلیاطی فرشته ها و شاحتاد

 
 مگه ممکنه؟...مگه-
 

 ：دی صورتش کشی رو رودستش
 
 راه باشه چون احتاد تنها راه ممکنه تا هی دیبا. احتاد هستی برایمطمئنم که راه.اره ممکنه-

بهش .من با ملکه صحبت کردم. دارم آرابالازیبه کمکت ن.آرامش دوباره همه جا حاکم بشه
 ی خودشون کافیروهای گفت نی موافق بود ولیباهام تا حدود.درباره احتاد دوباره گفتم

 کمک دیبا.می ها انقدر قدرمتنده ما شانس ندارطانی که ارتش شیتا وقت. کارنی ای براستین
 .می کندای پی تا راهیکن
 

 . حاکم بودنمونی سکوت بهی ثانچند
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 ی کار می چدیاما با.مشخص بود. نبودی هدف کافنی ای بود؟قدرت ملکه برایراه
 مک کنه؟ تونست بهمون کی می کگهی ملکه آکانتا دم؟جزیکرد

 
 ：رونی بدمی از فکر کشی ترویصدا

 
 .می نداشتی خوبی کدوم روز هاچیه,می اسرتاحت کندیفعال با..فعال بهش فکر نکن-
 

 ی که می ترونیچه قدر ا.حمو صورتش شدم. بالش گذاشت و چشماشو بستی روسرشو
 لبخندش هزاران برابر.  امخو دوست داشتمی از تروشرتی زد رو بی و لبخند مدیخند

 من بی کردم که لبخندش نصی نشست و من احساس آرامش می از امخش به دل مشرتیب
 .بود

 
 ... هنوزاینگفت-یترو

 
 . جا به جا شدمی کمشی مجله ناگهاناز
 
 ： و گفتمدمی کنارش دراز کشیجی گبا
 
  رو؟یچ-
 
 ： کم باز کرد و از گوشه چشم نگاهم کردهی چشمشو هی

 
 .اون مجله رو-
 

 .یخنده از آرامش و خوشحال..دمی شده بود که اندفعه فقط خندادینقدر ز لبخند ها احجم
 

 ： ام که آروم شد گفتمخنده
 
 !یتو هم بود.برعکس ازت متنفر بودم. گم از همون اول دوست داشتم چون نداشتمیمن-
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 . اون روز هایادآوری از دی بار اون خندنیا

 
 ： دادمادامه

 
قط کم کم و آروم آروم از تنفر کم تر شد و به حس ف..ی چه جورای شد ی چدومنی منقیدق-

 ... کهنیاضافه شد و من حس نکردم تا ا.عکسش اضافه شد
 

 .نگاه کردم, کردنی رو قطع کردم و سرمو چرخوندم و تو چشماش که نگاهم محرفم
 

 ： کردزمزمه
 
 ؟ی که چنیتا ا-
 

 ： زدم و مثل خودش زمزمه کردملبخند
 
 . شد و فوران کردزیسرر-
 
 ： گونش گذاشتمی سمت صورتش بردم و روستمود
 
 .یدوست دارم ترو-
 

 یسرم رو رو.  سمت خودشدی دستم گذاشت و کشی و دستش رو رودنی هاش خندلب
 ：موهامو نوازش کرد.دستش گذاشتم

 
 .من فکر کنم عاشقتم-
 

 .دمی کردم و بعد روز ها باالخره با آرامش خوابی آرومی که به خواب برم خنده نی از اقبل
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به سمت . آشنا بودیلی قصر خنیا.. اندازه آشنا بودی بودم که برام بسادهی واییوسط جا"

 لباسم ینگاهم رو. کردی که به روبه رو نگاه مدمی و پانتا رو کنارم ددمیچپم چرخ
 .سرمو که بلند کردم خشک شدم.نی مارتی دکلته مهمونیهمون آب.دیچرخ

 
 ： ناگهان بلند شدای آرملکه

 
  پانتا؟ی کنی میشوخ-
 

 . کردن با شما رو ندارمیمن جرئت شوخ-پانتا
 

 یگی و میدی دخرتک رو به من نشون منیده؟ای می حرف ها چه معننی؟ای چیعنی-ملکه
 کی کشنت یی توانای زنه که حتی داد می دخرتک از چند مرتنیهمراه قدرمتندته؟ا

 .مورچه رو هم نداره
 

 همون حرفا رو قای دقنای کنم؟چرا ای کار می چنجای چه خربه؟من انجایا. شده بودمخشک
  زنن؟یم
 
  باهوش؟یگی خدمتکار مکیتو به -
 

 همسفر کردن ی ازا؟بهیشناسی منر؟؟اونویخدمتکار اون کفتار پ,ی نه هر خدمتکاراومن
 ره؟؟ی ممکنه چه قدر از ما باج بگیدونی با تو متی خاصی دخرت بنیا

 
 همون قای دقنیا. بهم گفته بودای که ملکه آرنییزای همون چنایا.. فهممیمن.. فهممیمن

 .. کنه افتادی خواست منو به عنوان همراه معرفی که پانتا می که موقعهیاتفاق
 

 ...دی چرا االن بااما
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 و پانتا و ختی قصر رواری آشفته ام سر و سامون بدم در و دی که به فکر هانی از اقبل
 نیا. کنارم بودی بار ترونیا.دم و سربازا بودم مرنی بار بنی شدن و ابی غایملکه آر

 ...هیشب...هی شبقایصحنه دق
 

 و ملکه ستادی روبه رومون ایکالسکه سلطنت. کردنمی و مردم کنار رفنت و تعظسربازا
 ： اومدرونی ازش بایآر
 
  چه خربه؟نجایا-
 
 چه نجایا. بودندهی رو دی تروی لند شاخ هاوژالی بود که مردم ی همون زماننیا...نیا

 خرب بود؟
 

 ： زدادی من رو شناخت فری و وقتدی چرخی من و ترونی ملکه بیچشما
 
 .عی سرنیریدخرته رو بگ-
 

 ... " حمو شدی بار همه چنی هجوم آوردن سمتمون و اسربازا
 
دستاش دورم .یتو ختت بودم و کنارم ترو. چشمام رو باز کردمیقی نفس عمدنی کشبا

 . شدداری بمیگهانحلقه شده بود و از تکون نا
 
 ： شدزی خمی نی کمی نگرانبا
 
 ؟یدی آرابال؟کابوس دیخوب-
 

 ： رو به چپ و راست تکون دادمسرم
 
 .من خومب.ی تروستی نیزیچ-
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 ... نگاهم کرد و بعد دوباره به خواب رفت اما منهی ثانچند
 

 نم؟چرای رو ببنمونی بی و اتفاقاای خواب ملکه آردیچرا با. بودمبمی خواب عجری درگمن
  بشه؟یادآوری برام دیاون روز ها با

 
 شی افزای برای راهدیبا. افتادمی حرف تروادی.دمی چرخی و کمدمی کشی اگهی دقی عمنفس

واقعا .. و خوامب مشغول شده بودای کردم اما فکرم به خاطر ملکه آری مدای پرومونین
 ...چر

 
 ا؟یراه؟ملکه آر... کنصرب

 
 ... اره خودشهاره

 
 ： شدداری کامال از خواب بی بار ترونیتم و ا نشسعیسر

 
  افتاده؟ی شده بال؟اتفاقیچ-
 
 ： نگاهش کردمجانی هبا
 
 . ملکهشی پمی بردیبا..یبلند شو ترو-
 

 ： کنارمنشست
 
 ؟چرا؟یچ-
 

 ： کردم گفتمی سر و وضعم رو درست می که کمی اومدم و درحالرونی ختت باز
 
 . آماده شوعیسر.می کار کنی که چدمیفهم-
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باالخره , و مقاومت مندی که به ذهنم رسی بر گفنت فکری مبنی تروادی زی از اصرار هابعد
 .می کرددای پی که راهمی و به ملکه خرب داده بودمی بودی در سالن اصلیهر دو آماده جلو

 
 ： گفتزدی که تو صداش موج می با خواهشی که در بزمن ترونی از اقبل

 
  فکرتو؟ی اول به من بگشهیمن-
 

 ： بهش زدم و ابروهامو انداختم باالیلبخند
 
 !نه-
 

 انای توماس و دی و حتلوریت,ایتان,ملکه..میدر زدم و وارد شد. نگفتیزی کرد و چیامخ
 . نشسته بودنیزیدور م

 
 .می کنار هم نشستی خالی دو تا صندلی روای و کنار تانمیوستی پبهشون

 
 ： سکوت رو شکستملکه

 
 ه؟ی چدهیرس که به ذهنتون یراه,خب-
 

 ： گفتی بگم ترویزی که خبوام چنی از اقبل
 
 .دهیچون به ذهن آرابال رس, به فکرشدی بگدیبا-
 

 نگاه کنجکاو همه رو متوجه خودم ی اما وقتی گرفته بود از رفتار بچه گانه تروخندم
 ： قورتش دادم و شروع کردمدمید
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 یدر همون حمدوده باق بوده فقط نیاطی فرشته ها و شنی که بیزی هرچخیطبق تار-
 لند و نتی فقط سالوسی تارگاسنی صلح از سه سرزمنی جنگ و نه در حنینه در ح.مونده
 . هم نبود چون قدرت ها برابر بودنی مشکلچی بودند و خب هری لند درگندیآرچف

 
 . کردریی تغجی از کنجکاو به گنگاهشون

 
 ： با تعجب گفتتوماس

 
 ه؟یمنظورت چ طور بوده اما نی همشهیهم.درسته-
 
 ： احرتام دستم رو باال گرفتمبا
 
 . متام حرفم رو بزمندیاجازه بد-
 

  راهمو؟دی فهمیعنی. و متعجبم کرددمی رو دی گوشه چشم لبخند ترواز
 

 ： دادمادامه
 
 شروع شد که چون یجنگ سخت. شدلی شد و احتاد شما دوباره به تنفر تبددیلرد ناپد-
 که االن در آستانه ی جنگنیاما ا.دی رسبی آسنیدو سرزم هر دو برابر بود به هریروهاین

 چون پادشاه انگوس با ستی برابر ننیاطی شما با شیروهاین. ندارهیکسانی طیشروعه شرا
 شده بودن متحد شده اما قدرت شما هنوز همونه که دیعجادوگران که توسط لرد تب

 .می متحد بشی که با کسمی دارازی شدن نی قویما هم برا.بوده
 

 ：دی پرسدادی که انگار حرف به حرف مجالمت رو با دقت گوش مملکه
 
 ؟یک-
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�٩١

 وجودتون رو شهیشما چرا هم, منیبانو.می سؤال آخر برسنی به اگهی جور دهی نیبذار-
 ن؟ی کردی لند خمفوژالیاز 

 
 ： که انگار از سؤامل جا خورده بود با بهت گفتملکه

 
 . افسانه ها رو ندارنرفنتی پذتی ظرفیمردم عاد..نیمشخصه چون اونا مردم عاد-
 
 ： شدمی مکیداشتم به هدفم نزد. لبخند سرمو به چپ و راست تکون دادمبا
 
 لند و وژالی که وجود شما از لبخند مردم دی من فراموش نکردیبانو.نی کنیاشتباه م-

 وجود من از خملوط اشک و لبخند همون مردم یحت. از اشک اون هاستنیاطیوجود ش
 .شنیاونا باعث به وجود اومدن ما م.هی معمول ویعاد

 
 ： حرفم رو قطع کردملکه

 
 چی و ما هادهی زیلی بعد از قرن ها خسکشی اما رمی دونی رو منیدرسته ما خودمون ا-

 ندارن در ی خاصتی و خصوصروی نچی که هی راز رو با مردمنی که امی نداشتیازیوقت ن
 .می بذارونیم
 
 ی می زندگی هسنت و درحالنی سرزمنی از ایاونا هم جزئ.دیکن یاشتباه م. منینه بانو-

 ی آسمونیای رو بالمی اون جنگ عظی گذره و حتی می دونن در اطرافشون چیکنن که من
 حق ندارن بدونن؟.. دوننیم
 

 ： بود که حرف زدی کسای بار تاننیا. ملکه متفکر شدصورت
 
 ی بزی اما از همه چ,لت وجود ما عی ماجران و حتنی وسط اقایاونا دق.درسته موافقم-

 .خربن
 

 ： گفتیجد. سرشو بلند کرد و نگاهم کردملکه
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 بهشون دی چرا بام؟اصالی آگاه کردنشون داری برایلیاما ما چه دل. حق با تو باشهدیشا-

 م؟یبگ
 

 ： پررنگ تر شدلبخندم
 
پادشاه .مید بش متحای لند و ملکه آروژالی با دیما با.. هیاتی مهم و حیلی خیلی ما خلیدل-

 و نیاطی قدرمتند تر بودن از شیانگوس با احتاد با جادوگران قدرتش مضاعف شده و ما برا
 وژالی قدرمتون رو با می دارازی نیشگی احتاد همی بزرگ برانی سرزمکی قانع کردن یبرا

 کپارچهی رو لوسی تارگاسگهی بار دکی می تونی راحت میلیبا کمک اونا خ.می کنیکیلند 
 .میکن
 
 .قانعشون کرده بودم. لبشون لبخند بودی و روی و شادتی بار تو نگاه همه رضانیا

 
 ： تکون دادی انگار هنوز داشت تو افکارش بود سرملکه

 
 فاجعه بزرگ رو هی شوکه کننده باشه و ای ملکه آریهرچند ممکنه برا.هیحرفات منطق-

 . مذاکره کنمایا ملکه آر بدی اما فکر کنم شخصا باارهی لند به وجود بوژالی یبرا
 

خواستم . زد و دستم رو گرفت و فشردیلبخند گرم. چرخوندمی به سمت تروسرمو
 .دمی شنی گوشخراشغی جغی جی بگم که صدایزیچ
 

  خرب شده؟چه
 

 نیهمزمان ادمال اشفته و چند.. برخورد کردواری باز شد و به دی وحشتناکی با صدادر
 هراسون نگهبان به یه بهشون نگاه کردم و با صداشوک...دنینگهبان پشت سرش داخل پر

 :خودم اومدم
 
 !نی شما مشغول حرف زدن هستمیگفت! بانومیمتاسف-
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 : داد و گفتی سرش رو تکونملکه

 
  ندارهیرادیا-
 
 : اضافه کردی با مهربونو
 
  افتاده،ادمال؟یاتفاق-
 

 :دی کشادی به حلن مهربونش نداد و فریتی اهمادمال
 
 در مرکز نی رو راه دادطانی شهی به سرتون خورده؟یزیدوباره؟؟چ-

 ی بنیاومن بعد از ا!نی اوردنجای دشمنمون رو به انی تری که اصلنین،افریفرشتگان؟افر
 ؟ییابرو

 
نفرت !دمیرتسیاز چشماش م!شدی تر مکی و نزدکی بهمون نزدگفتی که می هر کلمه ابا

 وونهی دنی انکهیاز همه مهم تر از ا!دادی انتقام می بودمیرتسیاز حلنش م!زدیتوش موج م
 !دمیرتسی مشدی مکیداشت بهمون نزد

 
 ...دی چسبی باارزشی نگاه کردم،اومن خطر رو حس کرد و دستمو مثل شی تروبه
 

 : زد و گفتی لبخند اروم کننده املکه
 
 میدی رسجهی نتنی کردن و ما به ارییاونا کارشون رو جربان کردن و تغ!ادمال اروم باش-

 ...که
 

 : زد و نذاشت ادامه بده و گفتیپوزخند
 
 ! کردنرییتغ!واقعا؟جربان کردن-
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 : گفتمرلبی زدم و زی خطرناک نگاهش کرد لبخندی شد تروکی من نزدبه
 
 ...!اروم باش-
 

 :دیغر
 
 !تومنیمن-
 

 که از صد اخم بدتر یلبخند...!می داشتی هردومون حالت تهامجستادی امی قدمهی در ادمال
 :و گفتبود زد 

 
 ؟ی دستش رو ول کنشهیم-
 

 : مشکوک نگاهش کرد و حمکم گفتیترو
 
 !نه-
 

 : زدادی باال انداخت و فرییابرو
 
 ! صورت نگرفتهیریی به همه ثابت کنم تغخوامیم-
 

 که ایازش دور شدم و کنار تان... نگاهم کرد و اروم ومل کردی کمدمی کشی به نرمدستمو
 تا میهممون کنجکاو و صدالبته متشنج بود!ستادمی اردکیچشمش حرکات ادمال رو دنبال م

 ! بکنهخوادی مکاری چمینیبب
 

 : گفتیی رسای شونش گذاشت و با صدای دستش رو،رودی چرخی ترودور
 
 ! امتحانش رو پس بدهطانی شهی نیپس بذار!ستی نی کرده؟باشه،حرفریی تغنیگیم-
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 : گفتجی گایتان
 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 پر از نفرتش جور ی که با چشمایزیچ!لبخندش پر از ارامش بود! فاصله گرفتی ترواز
 !ومدیدرمن

 
مرحله دوم،صرب و حتمل،مرحله سوم،فروخوردن خشم،مرحله !مرحله اول،صداقت-

 ی پنجم،مهربان،مرحلهیچهارم،فداکار
 
 : بار من گفتمنیا

 
 !میما قبال امتحامنون رو پس داد-
 
 چقدر ،یهمسر قالب!دی همسرت،ببخشنمیار بببذ!دورگه کوچولو! بالی تو بودیبله ول-
 گم؟ی خودشون رو دارن درست منی هایهمه ناخالص! روش اثر گذاشتهراتییتغ
 

 : گفتتی با عصبانملکه
 
 !طانهی شهیاون هنوز ! ادمالی کار رو بکننی ایتونیتو من-
 

 : گفتروزی پادمال
 
فرشته ها نداره؟پس چرا  به کشنت ما یلی مگهی دنیگی کرده؟مگه منریی تغنیگیمگه من-
  امتحانش کنم،هان؟نیذاریمن
 

 : گفتملکه
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 ! ندارهی به تو ربطای قضانیادمال ا-
 

 : سرخ شد و گفتادمال
 
 اجازه بدم به تومنی منه،جزء سلطنت منه،مننی سرزمنجای ای ملکه،ولنیجسارمتو ببخش-

 ....هیدست 
 
 : انزجار ادامه دادبا
 
 ! برهنی از بطانیش-
 
 : گفتایتان بار نیا

 
 !ی باورهامون رو خراب کنذارمیمن!می دارنانیما بهشون اطم-
 

 : کرد و گفتی پر از حرصخنده
 
چون !نیی بکشه،شما ترسوشی رو به اتنجایهرحلظه ممکن ا!نی ندارنانیشما اطم-
 .... شماگمی و من درست مشهی موفق مننیدونیم
 

 : نذاشت ادامه بده و گفتملکه
 
 گهی بار دنیا!رونیحاال هم نذار حرمت ها رو بشکنم خودت برو ب!ال ادمیگیتو درست من-
 !شهی تر از حدت مادیخطاهات داره ز! ببخشمتتومنیمن
 

 : گفتی بلندی عقب عقب سمت در رفت و سرش رو تند تند تکون داد و با صداادمال
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  از منشرتی بطانی شهی و بی غربیموجود عج...هی...هیشما به ! جالبهیلیجالبه خ-
 همتون یمن واقعا برا....کنمیباور من...کنمی نداره من باور منن؟امکانی دارنانیاطم

 ...!دینیچی با دشمنتون نقشه منیمتاسفم که دار
 
 بود؟چرا انقدر عقب جلو یواقعا قصدش چ!شدی مکی هر مجله اش دوباره بهمون نزدبا
 کرد؟یم
 

سمتش !زدیه اسمم رو صدا م کدمی رو شنی تروادی قدم باهام فاصله داشت،فر۲۰ حدود
 که دمی فهمی کارش رو وقتی پرمت کرد معنیبا شتاب سمتم اومد و به گوشه ا!دمیچرخ

 ! به سرعت درون قلبش فرو رفتی اشهیخنجر ش
 

 : بلندم باعث شد همه جا بلرزهغیج! بهش نگاه کردم به نفس نفس افتادمشوکه
 
 یتـــرو-
 

 ی سمت تروزی خنهی سزی خنهیس... بلندم کنه نداشت کهییروین...پاهام!دیلرزی مچومن
دوباره کبود ...دمیتند تند نفس کش! نفس خفه کنندهنیلعنت به ا!ومدیصدام درن...رفتم
 ...!شدم

 
 رو ای هق تانارن،هقی بنجای ادبرت رو به ادادی که دستور مدمیشنی ملکه رو مادیفر

 !شدیکاش خفه م!دمیشنی ادمال رو هم می هادم،خندهیشنیم
 
دوباره هوا ...رفتی ملی بود که هر حلظه حتلی تپش قلبدمیشنی که میی صدانی بلندتریلو

 مجلش قبل از نیاخر!نبود که کمکم کنه! نبود که جنامت بدهی بار ترونی ایرفته بود ول
 ختی فرو ریگری پس از دیکی سمجم یبسته شدن چشمش رو که گفت قطره اشک ها

 : گفترلبیز
 
 !نفس بکش ارابال-
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 بار نه نیا!ی بار نه موقتنیا!رفت! چشماش بسته شددمنی نفس کشلی دلی برگشت ولسمنف
 ! من رفتشیاز پ!ی اگهی دی هرجاای پدرش دنی دیبرا

 
 : زدمادی دستام تکونش دادم و فربا
 
 !ی ترورممکنهی غنی نه نـه ایتـــــــــرو-
 

 بلند یدم و با صدا پرت کری بدن سرد ترویخودمو رو... حواس همه به من برگشتتازه
 کمرم حس ی رویدست! ازاردهنده اش باالخره خفه شدیخنده ادمال اون صدا!هق زدم

 برام زی چچیه!مالهی داره کمرم رو می برام نداشت کیتیپس اهم! بود؟نهیترو!کردم
 ! نداشتیتیاهم

 
داشنت منو ! داشتتی برام اهمیکی نیا! کنارم نشست و خواست بلندم کنهادبرت

 ی رمقم رو به جسم سرد ترویتقال کردم و تن ب!گرفنتی رو ازم میاشنت ترود!ربدنیم
 گومن رو ی در پی زدن هم نداشتم فقط اشکام بودن که پغی جی نایحت....!رسوندم

 !پوشوندندیم
 

 شده؟بهم ی متاسف؟مگه چی چیمتاسف؟برا!دیچیپیادبرت تو گوشم م"متاسفم "یصدا
  ناراحنت؟نجایچرا همه ا!نه کی نزد که خبواد ازم عذرخواهیتنه ا

 
 ....! تپش قلبشیبا درک خاموش...! بسته اشیبا درک چشما...!ختی سرم فرو ری روایدن
 

 : و گفتستادی خطر رو حس کرد کنارم اایتان
 
 ...ارابلـ...ارابال-
 

هدف من ! به کجا خورددمی نفهمیحمکم هولش دادم حت... به ادامه حرفش نکردمیتوجه
 هی حس انفجار از خشم و گرفهممیحاال م! خودمیخفه کردن ادمال با دستا! بودزی چهیفقط 

 !ی چیعنیو نفرت 
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فقط !برام مهم نبود...!کردمی رنگ ادمال رو حس مرییهرحلظه تغ... رو دور زدمملکه

از ... کتفم گذاشتی از سربازها با چهره خشنش دستش رو،رویکی...! بکشمشخواستمیم
اش نگاه کردم دستش که شل شد حمکم  و سرد تو چشمسادمیحرکت وا

 که دمیشنیم....دمی رو دوه راهیبق!کردی متی داشت منو هدای چدمیفهمیمن!چوندمشیپ
باالخره دستم !توننی منی ولرنی جلوم رو بگخوانی مدمیفهمیم!کردنیاسمم رو صدا م

 ....نفسش رو بند اوردم...گلوش رو ملس کرد فشارش دادم
 

 !برام مهم نبود! شدکبود
 
 و دوباره سمت ادمال دمی از سر خشم کشیادیفر...دمی رو دای تاندی نفر دستم رو کشهی

 انگار همه به خودشون اومدن و منو نگه داشتند تا تکون خنورم و یول!محله ور شدم
 سر ی که باالدمیدی ادبرت رو میوقت...! کارش نرسومنی رو به سزاثی خبطانیاون ش

 رو که نایا...شهی تر مدهی هر حلظه پری پوست تروگن ردمیدی میوقت...سادهی وایترو
 هی گرشهی انداختم و مثل همنییسرم رو پا... دوست داشتم ادمال رو بکشمدمیدیم

 سرم دی دور کمرم حلقه شد و منو سمت خودش کشیدست... کردمهیبلند بلند گر....کردم
  انقدر زود اتفاق افتاد؟زیچطور همه چ...! شونش گذاشتمیرو،رو

 
 رو تی حلظه موقعهی دنشیبا د!ادمال سرم رو بلند کردم"اد؟ی داره سرم مییچه بال"ادی فراب

 مرداب اونو سمت خودش هی مثل نیزم! فرو رفته بودنیتا زانو درون زم!فراموش کردم
 !دیکشیم
 

 :دمی متعجب ملکه رو شنزمزمه
 
 !تیعدم موجود-
 

 از سر درد ادمال ادید و فقط فر سکوت فرا گرفته بوشی جا رو برخالف چند حلظه پهمه
 !دیچیپی اتاق میبود که تو
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 : دادن کردحی شوکه شروع به توضایتان
 
 ی معمولیستی هم نطانیش!اهیتو دلت س...ی فرشته باشیتونیادمال،تو من!تیعدم موجود-

 !یتی پس تو عدم موجودیستیهم ن
 

 : زدغیج...!ادی داره به سرش می چدی تازه فهمادمال
 
 ... مگه با شمارونی بارهی منو بیکیان نداره  امکنیا-
 

 در سکوت ی اقهیچند دق!دشی مثل غذا بلعنی فرو رفت و زمنی هم درون زمگردنش
 :گذشت که من گفتم

 
 ...!ومل کن-
 

 : گفتی با دلسوزایتان
 
 ...!ارابال-
 

 :دمی کشادی فرمتشنج
 
 !بـــــــــلــــــــا!به من نگو ارابال من بالم-
 

 ادبرت دمی دستام گرفتم و دی زانو زدم دستش رو توی کنار زدم و روبرو ترو رودستش
 :به زور گفتم...کنهی اونور تر نگاهم میکم
 
 !شهی که حالش خوب منیبگ-
 

 : تر رفت و اروم و متاسف گفتنیی ادبرت پاسر
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 من برسم زهر اثر کرده و ضربان قلبش از کار نکهیقبل از ا... شدهری دگهید-
 ! ها رو خوب کنم نه مرده رو زندهیماری بتومنیمن م..!.ستادهیا

 
 :دمیرو که گفت سمتش براق شدم و غر"مرده "کلمه

 
 !اون زنده اس! زنده اسیترو!نگو،نگو مرده-
 

 : بار با زمزمه گفتمنیا...شدی صدام کم و کمرت مهرحلظه
 
 !اون زنده است،منرده-
 

 یول...رو بارها و بارها صدا زدم شد؟اسمشیچرا چشماش باز من... تکونش دادمتکون
 ...کردیچشماش رو باز من

 
 : و بلندم کرد و گفتدی شومن رو کشادبرت

 
 !ادی از دستمون بر منیکار...متاسفم بال-
 

 گلوش رو حمکم گرفتم فشار دادم دمی سمتش چرخی حرکت ناگهانهی منقبض شد در چومن
 :دمیو غر

 
 !ن بکیکنی میهر غلط! خرفتری پادی بربدیبا-
 
 : و با ارامش گفتدی بار ملکه من رو عقب کشنیا

 
 !ی اروم باشکمی....کمیبال بهرته -
 

 : رو با شدت کنار زدم و گفتمدستش
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 !نه منو!یکردی رو اروم موونتی خواهرزاده ددیتو با!اروم باشم!اروم باشم؟هه-
 

 : سمت در رفتم و در همون حال گفتمدیلرزی کل بدمن می حالدر
 
 کار نی که انیدونیم!کشمی مشی رو به اتنجای اخورمیقسم م!نیرو برنگردون یاگه ترو-

 !کنمیرو م
 
 اوجنا باشم و جسم تونستمیمن...! ملکه نگهش داشتی ولادی خواست سمتم بای که تاندمید
 !نمی رو ببی جون ترویب

 
رو تار  دمی ام دهیگر...! دادمادی افتادم که بهش پرواز رو ی روزادی... رو باز کردمبامل

 بهش ی توجهیبدمن درد گرفت ول... افتادمنی زمیکنرتمل رو از دست دادم و رو...کرد
 که گفتم ییهموجنا...! مونده بود تا برسمگهی دکمیفقط ...به زور بلند شدم...نکردم

 نتونستم ادمال رو فم؟چرای انقدر ضعدم؟چرای نفهمدترچرا زو...!دوستش دارم
 بکشم؟چرا؟

 
 دادم سرمو تو زانوم گرفتم و هیبه درخت تک... شده بودسی خی کم به خاطر بارونگل
 بود که منو ارابال صدا یتنها کس... لبخند زدمهی گرونیم...ارابال...! سر دادمهیگر

چون تو !یای برمنی کارچیاز پس ه! کردنهی گری بکنیتونی که میتنها کار...!کردیم
 !یستی نیچیتو ه!یفیضع

 
 : زدمادیحمکم پرتش کردم و فر دستم گرفتم ی رو تویسنگ

 
 !خفـــــــــه شــــــــــو-
 

 هیتو ما!ی حمافظت کنی که دوست داریی از کسایتونی وقت منچی هگم؟توی درست منمگه
 ! تو شدهی های خودخواهی هم قربانگهی دیکی!ی ننگهیتو ما!یدردسر
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 من مواظبت  ازخواستی میبازم ترو....! جون شدمی و بحالی کردم که بهی گرانقدر
 !من! من کردیخودش رو قربون!کنه

 
 ! اشکم حاال حاالها قصد خشک شدن نداشتچشمه

 
 ...!دی بغضم ترکدوباره

 
 نمی برگردم ببتونستمی منتونستمی درخت نشسته بودم،فقط مهی چند ساعت کنار دومنیمن

 ....یترو...یکه ترو
 

 ! سختیلیخ! سختی کلمه لعنتنی اگفنت
 
 ...!لند شدن و برگشنت سخت تر از اون بو
 

 ۶-۵ می حساب کنبای تقرمیاگه خبوا! شدکی افتاب کامال غروب کرد و هوا تاری کدمینفهم
 از یبا حرص اشکام رو پاک کردم و بلند شدم سکندر...!کنمی مهیساعته که نشستم و گر

 ! برام منونده بود که خبوام پرواز کنمییروین... بهش نکردمیتوجه... خوردمیحالیسر ب
 

خودمو با دستام بغل کردم و با ... به خودم بلرزمشرتی باعث شد بدی که وزیباد! بودسردم
با باز ...به در بسته قصر ضربه زدم و چشمام بسته شد... که برام مونده بودیتنها توان

 : دوطرفم رو گرفت و بلندم کرد و هراسون گفتیدست... شدماریشدن در دوباره هوش
 
 ...رگشنت بنیبه ملکه خرب بد-
 

 : رو اتاق رو باز کرد رو به ملکه گفتدر
 
 !مشیاورد-
 

 : گفتی فرستادند و ملکه با نگرانرونی نگهبان رو بدنی و ملکه از جاشون پرایتان
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 ... بالیتو که ما رو نصفه جون کرد-
 

 خوردی که به هم میی توجه به حرفش با دندونایب... مخار شده بودی از خستگچشمام
 :گفتم

 
 !مهسرد-
 

 : دستمو گرفت و با وحشت گفتایتان
 
 ... بالی کردخیتو -
 

 : لرزون گفتمدوباره
 
 ؟یتـرو...تـ-
 

 : و گفتدی دستمو کشی عصبانایتان
 
 ؟ی بفهمیتونی میریمی میاالن دار-
 

 ی به اتاق کدمینفهم... بدمن دست خودم نبودی سرم رو تکون دادم کنرتل اعضافقط
 : و ملتمسانه گفتمدمیو خواست بره دستشو کش ختت نشوند یمنو رو...میرفت

 
 !بگو زنده اس-
 

 کرد نگاه ی که طیریشوکه به مس! و رفتدی انداخت و دستشو کشنیی رو پاسرش
 ؟ی چیعنی نی االن؟ای چیعنی نیا!کردم

 
 : گفتمی بعد از رفتنش ادبرت داخل اومد عصبقهی دقچند
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 !نمی رو ببی تروخوامیفقط م!من خومب-
 
 :کرد،گفتی ممی که بدتر جری ارامشبا
 
 ...! کنمنهی بذار خودتو معا،اولینیبیاومن م-
 

 : به هم فشردم گفتمی دندونای الاز
 
 ! خــــــــومبگمی؟میدینشن-
 
 ! کردهخیبال تنت -
 

 : بلند بشم،گفتمکردمی می که سعی حالدر
 
 !ستیبرام مهم ن-
 

ارش زدم در رو باز کردم و حمکم کن...ارهی میادی زیروی داره و نی بدری واقعا تاثخشم
 دی کشی خفه اغی جای بازش کردم که تانی گرفتم انقدر ناگهانشی رو پایبستم راه اتاق تان

 : گفتمی بلند و خشنیبا صدا! هم اوجنا بودلوریت
 
  کجاست؟ی ترونی االن بهم بگنیهم-
 

 : زد و گفتی لبخند دستپاچه اایتان
 
 ...بال بهرته اول اروم-
 

 : و گفتمدمی از سر حرص کشیادامه بده نفس نذاشتم
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  کجاست؟یترو!من ارومم-
 
 : حوصله گفتی و بدی چرخای من و تاننی نگاهش بلوریت

 
 !تو اتاقتون-
 

 با همون سرعت سمت اتاقمون پرواز نمی رو ببای تانی که نگاه عصبانمنوندم
 وارد بشه ی کسنکهیا تو اتاق و قبل از دمی پردمیشنی پا رو از پشت سرم میصدا...!کردم

 ...!قفل رو چرخوندم
 

 ی بود که رویچشمم به ترو...کردمی منی توجهی ولدمیشنی رو از پشت در مصداشون
 خواستمیفقط م! تو اتاقارنشی بدی بای چیبرام مهم نبود برا!ختت چشماش رو بسته بود

 !حسش کنم
 

 : زدمادیفر بلند ی خودمو پرت کردم رو شکمش و با صدابای و تقردمی دوسمتش
 
 یتـــــــــــــــــــــــر و-
 

 گردنش فرو بردم و دوباره و یسرمو تو!کردی خوب اثر مغمی جریتاث! خفه شدصداها
 صدام گهی بزمن تا دغی انقدر جخواستیدمل م...گلوم به سوزش افتاد... زدمادیصدبار فر

 !ادیدرن
 

 : گفتی اروم و رجنوریصدا
 
 !گوشم کر شد...یف بزن حریتونیارابال ارومرت هم م-
 

 باز و خندونش نگاه ی بازم رو بستم ازش فاصله گرفتم و با وحشت به چشمادهن
 ی افتادم ولنی زمی شد و رویپشتم خال! افتادی چه اتفاقدمی عقب رفتم و نفهمکمی...کردم

 : و به زور گفتمدهی بردهیچشم ازش برنداشتم بر
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 ؟یزنــــــــده ا!؟ی ا؟زندهیزنده ا-
 

 :دوباره گفت! گفتم اصال دست خودم نبودغی اخر رو با جمهکل
 
 ! نزنغی جگمیبهت م-
 

 و توماس و لوری و ملکه و ادبرت و تایتان! داد و با شدت باز شدی بدی حلظه در صداهمون
 ! به من نگفنتنای زنده بود و ای که ترودمیتازه فهم!کردنی با وحشت بهم نگاه ماناید
 

 دورگه شده بود تی و عصبانی و خوشحالغی جری که از تاثییصدا جام بلند شدم و با از
 :گفتم

 
 ن؟یشما ها چرا به من نگفت-
 

 : انداخت و گفتنیی سرشو پای با شرمندگایتان
 
 !می معاجله ات کنیذاری بهت بگم مندونستمیم... بودخیبدنت ...! نگنیزیمن خواستم چ-
 

 : زدم و گفتمی عصبپوزخند
 
 ن؟یبعد شما به من نگفت! سکته کنمهی و ترس و گری نگرانمن کم مونده بود از-
 

 : دخالت کردادبرت
 
 من خنجر رو برداشتم و ی تو رفتیراستش وقت...دهی راه بهرت جواب منی امیکردیفکر م-

 تو رو بکشه از خنجر خمصوص فرشتگان استفاده خواستی کردم ادمال چون میبررس
 !کرد
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 خنجر خمصوص خودش رو تیهر موجود"گ زد ترانتا تو گوشم زنی حلظه حرفاهی
کنارم !زنده بود!شدی چشم دوختم باورم منی ختت نشستم و دوباره به ترویرو!"داره
 :گفتم!بود

 
 ادامش؟-
 

 : اروم شدم مسلط ادامه داددی دی وقتادبرت
 
 قلبت فرو بره ی قرار بود تویری و نشونه گیراندازی استعداد ادمال در تلیخنجر به دل-

هر خنجر ... فرو رفتی تو قلب تروقای دقستادی تو ای تو رو هل داد و جای ترویت وقیول
 طانیمثال اگر تو ش...زهیری بدنت رو بهم مستمی و سکنهی مدی عکس بدنت رو تولیروین

 یاساسا رو!زهیری به هم مزی و همه چکنهی خملوط مشی اتبا خنجر زهر اب رو یباش
 قلبش ی حلظه ایبرا... در قلبش فرو رفتی وقتیل وکنهی خنجر فرشته ها عمل مننیاطیش

 عمل کنه و قلبش که شی که اتکشهی ساعت طول ممیرو از سرما منجمد کرد حدودا ن
 حل شده زی اومد همه چوش بهی بعد تروقهیو با رفتنت چند دق...!منجمد شده برگردونه

 ی ولدنیو تو باغ د خدمتکار ها گفنت تو رمیدنبالت گشت...یی تو کجامیدونستی منیبود ول
 نهی اول با معای کردخی میدی دی وقتی خودت برگردمیصرب کرد...!می نکردداتیبازم پ

 اکل ماجر...وفتهی برات نی اروم اروم بهت بگم که از شوک اتفاقخواستمی بعدش میشدیم
 ... بودنیهم

 
 : همه اتفاق سر تکون دادم و گفتمنی از درک ایجی گبا
 
  االن سامله؟یپس ترو-
 

 : هم فشردم و با حرص گفتمیلبم رو،رو... تکون دادی سرادبرت
 
 و ادمال؟-
 

 : گفتجانی با هایتان
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  برگردهتونهی هرگز منگهی که دیینگرانش نباش اون رفته به جا-
 

 : گفتمکنجکاو
 
 کجا؟-
 

 : گفتی جدملکه
 
 و  بشهاهی ذاتت سی فرشته ای وقتلوسی تو تارگاسیوقت...تیبه زندان عدم موجود-

 هم که یمعمول...ی بشیتونی که منطانی بره،شنی درونت از بیدیسف
 درست کردند که باعث دردسر ی افرادنی همچی برایلردبزرگ زندان...نیبنابرا...یستین

 ... نشنیکس
 

 ی در سکوت سپری اقهیچند دق! سخت بودیلی همه اتفاق خنیهضم ا! سر تکون دادمدوباره
 :کست و گفتشد و باالخره ادبرت سکوت رو ش

 
 ...میذاریتنهاتون م-
 

 شده بود زی خمی که نیسمت ترو...! رفت و در رو بسترونی زد و بی هم چشمکایتان
 : و گفتمدمیرفتم روبروش نشستم و خند

 
  من؟ی؟برای کردیتو فداکار-
 

 : دور گردمن حلقه کرد و زمزمه کرددستاشو
 
 ی اگهی هرکس دای دست ادمال هی..ارم بذتونستمی منی دارتی اهمای از همه دنشرتیبرام ب-

 ...یکشته بش
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 : کردم و گفتمکی حتمل کنم سرمو بهش نزدنتونستم
 
 ...!دوست دارم-
 

 : رو بست و گفتچشماش
 
 !شرتیمن ب-
 
 بود که ی قلبدنی شنزی چنی گذاشتم واقعا بهرتنشی سرمو رو سی حرفچی هیب
 دیامروز شا! امروز شدی درد ها متامنی بود که تسکیمی مالیقیضربان قلبش موس!زدیم

 ضربان نیو اخرش بازم من به هم...!وستی پی اخرش به شادیول! پر از رجندیشا!سخت
درجه دوست داشنت ...دمیتازه فهم...دمی برام ارزش داره رسای از همه دنشرتیقلب که ب

 ....! حرفاستنی از اشرتی بیلی خیمن به ترو
 

*** 
 

 ： با شوق تو چشماش نگاه کردم برداشتم ونشی سی رو از روسرم
 
 ..ستی نای داره و روتیبگو که واقع-
 

 ..بگو..ی حالت خوب و زنده ابگو
 

 ： گومنیدستش رو گذاشت رو. دادهی ختت تکی شد و به باالزی خمی نیکم
 
 ..آرابال من زنده ام.تهیواقع-
 
 چون داشتم از  کنمهی گرایخبندم چون زنده است و سامل .. کنمهی گرای دونستم خبندم یمن

 ی روختی قطره اشک رهی لبم نشست و بالفاصله ی لبخند روتی دادمش و در نهایدست م
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 نگاهش هی تار از گریبا چشما. تا لبم و اشک رو پاک کرددی گومن کشیدستشو از رو.لبم
 ：دلبخندش پررنگ تر ش.کردم

 
 که اون نوزاد نیخوشحامل از ا.. اشک با لبخندکیخملوط ...ی به وجود اومدینجوریتو ا-
 ..یینجای و االن تو ادی خندهی گرونیم
 

 ی کنم حلظه ای اگهی که حرکت دنیقبل از ا.کشی رو از دست دادم و سرمو بردم نزدطاقتم
 .پر احساس رقم خورد

 
 عیسر,حس کردم صورتش مجع شد. دستم رو فشردی تو دستاش قفل کردم و ترودستامو

 زخم خنجر و مشخص بود که بهش فشار یرو بود و دستش نییسرش پا.ازش جدا شدم
 .اومده

 
 ： گفتمی شرمندگبا
 
 .دیببخش-
 

 ： باال آورد و با اخم گفتسرشو
 
 .ی کن که دربارش مقصر باشی عذر خواهیزیبابت چ-
 
 ： باالتر رفتی کممی شرمندگزانیم
 
 ...تو به خاطر من.هستم-
 

 ： باال رفتی اومن کمیصدا
 
 ماجرا نی تو ایری تقصچی گفنت و تو هی و هم قلبم بهم م رو کردم که هم مغزمیمن کار-

 .یندار
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اون موقع که انگار . قبال ها انداختادی بلندش منو یاخم و صدا.نیی رو انداختم پاسرم

 .....سنگدل بود اما االن باطنش روشن بو
 
 ...نه...نه...نکنه... ممکنه؟نکنهیعنی.زبومن بند اومده بود. شوک سرمو بلند کردمبا
 

 ： که بهت رو از نگاهم حس کرد نگران گفتیترو
 
 ؟ی شده؟آرابال خوبیچ-
 
  دارن؟تی ها هم عدم موجودطانی؟شیترو-
 

 ： تعجب اخم کرداز
 
 ؟ی پرسیچرا م-
 

 داشته باشن تی که نکنه واقعنیاز اسرتس و ترس ا. عرق کرده بودن از اسرتسدستام
 ：به مالفه ختت چنگ زدم.افکارم

 
 که با فرشته بودنش متفاوت بود به زندان عدم اهشی به خاطر باطن سآخه ادمال...آخه-

 . ها رفتتیموجود
 

 طانی با شنی و ایتو االن خوب...تو هم...ت.. داشته باشنتی عدم موجودنمیاطی شاگه
 زندان؟... زینکنه تو هم بر...؟یدونیم...بودنت

 
 ：رو تو دستاش گرفت از عرقم سی خی زد و دست هاینیری هاش حمو شدن و لبخند شاخم

 
 گهی دادی اگه به وجود بنیاطی شنی اما بستی فقط مربوط به فرشته ها نتیعدم موجود-

کمه اما . امکان دارهیتی باطن در هر موجودرییتغ,نیبب. شنیبه زندان برده من
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 ای شدن و دی باطنش روشن اما تبعطانی شهی بشه و اهی فرشته باطنش سهیممکنه که ..ممکنه
  چرا؟ی دونیم.دهی ها رخ مرشته فی رفتنشون فقط برابه زندان

 
 ： گفتمی کنجکاوبا
 
 چرا؟-
 

 که دچار یشخص..دلسوز و فداکارشونه, فی لطی هی فرشته ها روحتیخصوص-یترو
 رو به باد نی کشته شه تا سرزمای ترد بشه نشی از سرزمعی سردی باشهی متیعدم موجود

 نیاطی شهیبق, که باطنش نرم و روشن شهیطانیهر ش. کار آسونهنی ها اطانی شیبرا..نده
 ی هی فرشته ها با روحی کار برانی اما انش کشی بدون مکث منشونی حفظ سرزمیبرا

 کی ممکنه چون اونا ری فرشته ها غی ها براتیکشنت عدم موجود.ستیحساسشون ممکن ن
و فرض کن  شه ی ماهی کنن اما اون فرشته ناگهان باطنش سی میعمر با اون فرشته زندگ

 کردن هر چه قدرم گناهکار رو ی که باهاش زندگیچه قدر واسشون سخته کس
 . و سنگدل مثل آب خوردنه چون رحم ندارنثی خبی هاطانی شی کار برانیاما ا.بکشن

 
 که ممکنه توش به یی هاتی لند از دست عدم موجودنتی حفظ سایبرا, خاطر لردنی همبه

 ی متی که دچار عدم موجودیی فرشته هایا زندان ساخته فقط برهی ادیوجود ب
 . خودشون همخونشون رو بکشنسنتی فرشته ها جمبور نینجوریا.شن

 
 ： موهام حس کردمیدستشو رو. و چشمامو با آرامش بستمدمی کشی راحتنفس

 
 شم؟ی که در درومن اجنام شده به زندان برده میراتیی من هم به خاطر تغیفکر کرد-
 

 ： رو ملس کردمیشونی بار لب هاش پنیا. سرم رو تکون دادمفقط
 
 ی نشدم چون هنوزم غرور و اون بداخالقتی که من دچار عدم موجودنیاول ا.نرتس-

 هی منن و اگر هم باطنم تی از وجود و شخصی چون جزئرنی مننی از بنایهام رو دارم و ا
اگر .لبم دارم که به خاطر وجود تو تو قیکم روشنه و االن خومب فقط به خاطر تو اِ و حس



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�١�

 دی فهمی که میطانی بلکه شدی بلعی منو مننی زم, فرشته هاثل بودم متیهم که عدم موجود
 .ستی نیطانی شنجای کشت که خب ای منو متمیعدم موجود

 
 
 

 . رو باز کردم و دستاشو فشردمچشمام
 

 وجودش هم ی حتیاوجنور, قدر ممنون بودم که هست هرچند اگه بداخالق بود و خشنچه
 . دونستم قلبش مال منهی بود واسم اگه میفکا
 
 ! شدی زودتر متوم مزی کاش همه چیا

 
حال . باهامون کار نداشتی اون روز کسگهی که برامون افتاده بود دی خاطر اتفاقاتبه

 .می تو باغ قدم بزنمی رفته بودنی کم بهرت بود واسه همهی یترو
 

 و ی خاکسرتیموها,شیطانیشکل ش. کردمی نگاهش می چشمریز.می رفتی هم راه مکنار
 شرتی رو بشی اتفاق و خاطره بود و من شکل و خودِ اصلی کلادآوری قرمزش یچشما

 .دوست داشتم
 
 ：رونی بدی منو از افکارم کشی تروی خاطره ها خوش بودم که صداادی با
 
 . مشکل ندارممیمن با نگاه مستق.ی نگاه کنیرکی زری زستی نازین-
 
 . برگشته بودشیفتگی و خودشطنتیباز هم ش.ش کردم گرد نگاهی چشمابا
 

 هم کمرم رو گرفته بود و همچنان به قدم ی و ترودمی خندی خودم که اومدم داشتم مبه
 .می دادیزدن ادامه م
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 مونده از ی که فقط اسم بود تو ذهنم لبخند باقی شخصیادآوری کم کم قطع شد اما با خندم
 .خنده خشک شد

 
 ： نگاهم کردی و با کنجکاوستادی رو حس کرد و امین حرکت شدن ناگهایب

 
  شده؟یزیچ-
 
 ازش فاصله گرفتم و روبه ی شکچی دمل رو بهش بزمن پس بدون هی گرفته بودم که حرفاادی

 ： و گفتمستادمیروش ا
 
 ...نارمال-
 

 ： هاش در هم شداخم
 
 ؟ینارمال چ-
 

 ： سکوت گفتمهی هامو به هم فشردم و بعد از چند ثانلب
 
  تو کجاست؟ی زندگی نارمال تویجا,یترو-
 
 موضوع نی نسبت به ای دونستم چرا ناگهانیخودمم من,حق داشت.گمی می چدی فهمیمن

 .حساس شده بودم
 

 ه؟ی چ؟منظورتی چیعنی-یترو
 
 . حرف نگاهم کرد تا حرفمو بزمنیروبه روم زانو زد و ب. نشستمنی زمی طاقت رویب

 
 ：دمی کشقی تا نفس عمچند
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 ؟یدوست داشت..نارمال رو...تو...تو. موضوع افتادمنی اادیدومن چرا ناگهان  یمن-
 

 ： گفتی حسچیکامال بدون ه.ی حالتچی بود نه لبخند نه هی نه از اخم خربحاال
 
 . که بار ها برات گفتم؟منی دونیمن-
 

 ： رو تند تند تکون دادمسرم
 
 ..دمی پرسنوی دومن چرا ایمن.. دومنی دومن میاره م-
 

 ： در حالتش گفتیریی تغچی هونبد
 
 نکرده و اون هنوز ریی تغنیمن نارمال رو دوست داشتم و به مرور زمان ا, آرابالنیبب-

 ...هم
 
 ذاره؟چونی قسمت منطق اثر می فرشته بودن رویعنی. شده بودمی طورنی چرا ادومنیمن

 فرشته بودم حساس شده بودم؟
 
 ： گفتمی اراده حرفشو قطع کردم و عصبیب

 
 .دومنیاره م.هنوز تو قلبت زنده است..اره اره-
 

 .واقعا نبود. شده بود و کامال لوس اما دست خودم نبودکیسرتی هحرکامت
 
 ：کالفه دستشو تو موهاش فرو کرد. رو حفظ کنهشی حسی بار نتونست بنیا

 
 که زنده ی به کس؟نسبتی کنی حسادت می دار؟ی چیعنی حرفا نی آرابال؟ای چیعنی-
 ست؟ین
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 .ما تو قلبت زنده استا-
 

 ： بلند شد و صداش همیعصبان
 
 .ستی نگهینارمال د. خاطره استهی نارمال ,؟بالی گی می داریچ-
 

 ：گفتم,یعصب, بالفاصله بلند شدم و مثل خودشمنم
 
 .اما اون عشق اولت بوده-
 
 ： دفعه داد زدنیا

 
 ینجوریشده بال؟تو ا که بگم نارمال عشق نبوده؟تو چت ی نداشت؟انتظاریکه چ!اره بوده-

 !ینبود
 

 کاش باتنر نبودم تا هر دفعه اخالق و احساسم انقدر یا. بودمی کاش معمولیا. نبودماره
 ： کردمی دادم و پشت سر هم زمزمه میفقط سرم رو تکون م. کننرییتغ
 
 . دومنیمن, دومنیمن, دومنیمن-
 

 ： قدم عقب رفتمهی شومن نشست ی که رودستش
 
  نارمالم؟هیمن شب-
 

 ： از بهت گرد شدنچشماش
 
 ؟یچ-
 
 ： بار منم داد زدمنیا
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 خاطره اونو برات زنده ؟چونی دوستم دارنی همی اندازم؟ برای نارمال مادیمن تو رو -
پس ..دمیخودم شن..شهی آرابال نارمال منی به خودت گفتدمی بار شنهی کنم؟اره؟یم

 اره؟؟.هشمیشب
 

 . زدم و از خشم گرمم شده بودی نفس منفس
 

  بودم؟هیپس شب. کنهی که با دهان باز خشک شده نگاهم مدمی باال بردم و دسرمو
 
چند قدم برداشتم . و سرم رو به چپ و راست تکون دادمختی قطره اشک از چشمام رهی

 ：و خواستم از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و زمزمه کرد
 
 ؟ی کنی می فکرنیچه طور همچ..یلیخ.. بالی امحقیلیخ-
 
 . اومل برم گردوندی و به سر جادیدستمو کش. فقط نگاهش کردمی حرفچیه یب

 
نارمال . و سبز بودی آبنی بی رنگهیچشماش . بوددیموهاش سف. بودطانینارمال ش-یترو

تو ..یچیه.ی بهش نداری شباهتچی هی فهمی فکر کردن مهی ثانکیبا کم تر از . بودنیهم
من بار ها برات گفته . و نارمال نارمال بودییتو تو!ستی کس نچیه,یستی کس نچی به ههیشب

گفته بودم که بعد از مرگ نارمال احساسامت مردن و بعد از شناخنت تو .بودم احساسمو
 من ی شدم ولی اول عاشقت مداری تو دیاگه تو به اون شباهت داشت.دوباره زنده شدن

شده و من هم از بند  متوم , خاطره قشنگه که متوم شدههی نارمال ,بال.عاشق ظلهرت نشدم
 . بالی شدینجوری اهوی چرا من دویمن. اون خاطرات رها شدم اما فراموششون نکردم

 
 . برگشتمی که اومده بودی ول کرد و از همون راهدستمو

 
 چون دوستم داشت به یآسودگ. بود و هم غمی که هم از سر آسودگدمی کشقی نفس عمهی

چرا انقدر اون حلظه . شدنیاشکام جار. خاطر خودم و غم به خاطر افکار مزخرفم
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 ی کردم؟چرا انقدر حساس شده بودم؟انگار فرشته بودمن داشت اثرشو روی فکر مبیعج
  موند؟ی مدهیچی انقدر درهم و پتمی تا آخر عمرم اخالق و شخصیعنی. ذاشتیاخالقم م

 
 . بودستادهی که پشتم ادمی رو دیلی خش خش باعث شد برگردم و امیصدا

 
 . بودمشدهی شدمن ندریاز دستگ بعد از
 

حمکم . بغلمی تودیدو. نشستم و دستامو باز کردمنی زمی هام به لبخند باز شدن و رولب
 ：فشردمش

 
 .یلی برات تنگ شده بود امیلیدمل خ-
 
 ： بچگونش گفتی صدابا
 
 ..نه آرابال...منم آنابل-
 
 ： گفتیبا کنجکاو. از خودم جداش کردمی خنده کمبا
 
 ؟یدعوا کرد,هیمنظورم ترو...یبا ترا-
 

 ：زمزمه مانند گفتم. لبخند حمو در اومدهی به شکل عی سرخندم
 
 .شهیحل م.ستی نی مهمزیچ-
 

 .دمشی دستشو گرفتم و کشدی که به ذهنم رسیبا فکر.ری گرفته بود و فکرم درگحامل
 
 م؟یریکجا م-یلیام
 
 !گردش-
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 به یلبخند... بدومنوفتادیمن م اوقات مثل خوره به جوی که بعضی داشتم جواب سوالحق

 : زدم و گفتمیلیام
 
 ؟ی که نداریکار-
 
 نه-
 
 م؟ی گردش دو نفره برهی نداره یملکه هم مشکل-
 
 : نگاهم کرد و گفتدی تردبا
 
 ... داشته باشهیفکر نکنم مشکل-
 

 : رو تکون دادم و گفتمسرم
 
 ؟یپرواز رو که بلد-
 

 : و گفتدیخند
 
 ست؟ی رو بلد نمعلومه کدوم فرشته پرواز-
 

 سرعتم نی باهلاش از من کوچکرت بود به خاطر هممی و به اسمون رفتمی اوج گرفتهمزمان
 : بهم کرد و گفتی نگاهیلیام...میرو کم کردم تا با هم باش

 
 م؟ی برمیخوایکجا م-
 

 راحت باشه که املی ختونستی می ولشناختمی منادی لند رو زنتیسا... اطرافم نگاه کردمبه
 ! روز کامال مشخصهییچون قصر در روشنا!میشیگم من
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 گره ینگاهم به کوه بلند...چرخوندمی که چشمم رو به اطراف مهمونطور

راهم رو ... اوجناستی باشم بازم انگار تروییهرجا... لبم شکل بستی رویلبخند...خورد
 :دی کنجکاو پرسیلیکج کردم ام

 
 ؟یکنی مکاریچ-
 

 : گفتمفقط
 
 !ایدنبامل ب-
 

 سرعت سمت قله تیبا نها...دی نپرسی اگهی و کم حرف بودنش خوب بود سوال دیخجالت
 بود و باز هم یی وجود نداشت فقط رهایترس...دمی کشجانی از سر هیغی جمیپرواز کرد

 !ییرها
 

 کنارم نشست سرش زدی که نفس نفس می در حالیلی بعد امقهی نشستم چند دقی سنگیرو
 !گفتی منیزی گرفته بود و چنییرو پا

 
 قسمت دهکده ها هی رو جنگل فرا گرفته بود و یقسمت... من حمو منظره باال کوه بودمیول

 نیاگه مانع ا...دمل گرفت... قرار داشتدی کوچک و قصر ملکه در معرض دیو خونه ها
 نی گناه از بی بی فرشته هانیمتام ا...شدی نابود مییبای زنی همه امیشدیجنگ من

 : به خودم اومدمیلیم زده ا بهتیبا صدا...رفتندیم
 
  بودمدهی ارتفاع کامل ندنیتا حاال شهر رو از ا-
 

 ینگاه...دمیچی خلتش پی کوه سردتر بود بامل رو مثل پتو دور دستایهوا باال... زدمیلبخند
 چطور دونهی منی ولدهی ذهنش رو ازار میزی چهی دمیبا نگاهش فهم...بهم کرد و لبخند زد

 :رد به روبروم نگاه کردم و گفتمخونس! مطرحش کنهدیبا
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 بگو-
 
 : تعجب گفتبا
 
 و؟یچ-
 

 : شدت گرفتلبخندم
 
 ی شروعش کندی بای چجوریدونی که منیزیاون چ-
 

 : و گفتدی کشیقی سکوت کرد نفس عمیکم
 
 ...ی رو بگم ولیزی چنی همچدی که نبادومنیمن م...من-
 
 : گفتمی شده بود؟با نگرانیچ... ادامه ندادگهید
 
 ؟یلی افتاده امیفاقات-
 

 : و گفتدی به موهاش کشی رو کالفه رها کرد دستنفسش
 
 هی با ایتان... پنهانش کنمگهی دتومنیمن...یول! حرف بزمنی باره با کسنی در اخواستیدمل من-

 !ذارهی لند قرار موژالیادم از 
 
 : تعجب گفتمبا
 
  ممکن؟؟چطوریتو مطمئن-
 

 : گفتی بهم اعتماد نداشت ولهنوزم
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خواستم بذارمش ... کردمدای پی ختتش به طور اتفاقری نامه شروع شد که زهیموضوع از -
من !من واقعا متاسفم...من!رونیسرجاش که پاکتش باز شد و نامه از داخلش افتاد ب

 ... رو بشکومننی قوانخواستمیمن! خبومنشخواستمیمن
 

 :دم و گفتم شونه هاش رو گرفتم و تکونش داکردی می تند ازم عذرخواهتند
 
 ؟یدی دیحاال بهم بگو چ!اروم!اروم باش!سیه-
 
 به مادر دروغ ای که تاندمید...نهی رو ببای تانخواستیم! بودامیلی به اسم ویاز طرف کس-

 پسر نی که ادمی فهمگه؟اوجنای انقدر مهمه که به خاطرش دروغ منمیخواستم بب!گفت
اومده ! و افسانه ها رو کامال باور داره لند اومدهوژالی از دیفهم!دی که باهاش رقصهیهمون

 موضوع دردسر نیکه ا... کهرتسمی من می ازش خوشش اومده ولایتان...که اثباتشون کنه
 راز نی اتومنی منگهی دیول...میشدی مهی تنبیبشه به مادرم نگفتم چون هردومون به سخت

 ...رو نگه دارم
 

 : مترکز کردم و گفتمی برایامخ
 
 ؟یدونی تو م کهدونهی مایتان-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 نه-
 
 ؟یگی رو چرا به من منایخب ا-
 
 : معصومش بهم زل زد و گفتی چشمابا
 
  فرشته؟هی با ی معمولهی...نگرانشم-
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 ؟یدونی میزی من چتیتو درباره موجود!دومنی مننی درباره قوانی خاصزیمن چ-
 

 : گفتمتفکر
 
 ...دومنی نه،منقای دقی ولزدیره باتنر حرف م مادرم دربادمی و فهمدمی شنییزای چهی-
 
 ... لند اومدموژالیمنم از -
 

 : به باهلام کرد و گفتینگاه
 
 ...پس چطور...پس-
 

 : ادامه بده خودم گفتمنذاشتم
 
 من اوجنا به می برندلندیاگه به ارچف...دهی شکل مریی در هر مرز تغنی باتنر همهی یژگیو-

 !شمی می معمولمی لند برژالوی و به امی درمطانی شهیشکل 
 

 : گفتمی سرش رو تکون داد جدشوکه
 
  کنم؟کاری چیخوایاز من م-
 

 : خجالت سرخ شد و گفتاز
 
 که دومنی موضوعات باهاش صحبت کنم و منی درباره اتومنیمن من...باهاش حرف بزن من-

 هیکنه نه  اشراف زاده که فرشته است ازدواج هی با خوادی مای تانندهی ایمادرم هم برا
 !یمعمول

 
  قرار ازدواج کنن؟یدونیاز کجا م-
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 : گفتساده
 
 !کنهیچون اون پسره همش به دوست داشتنش اقرار م-
 
 ای و کم رو انقدر فضول باشه که تانی دخرت خجالتنی اشدیباورم من! تعجب نگاهش کردمبا

 :با همون بهت گفتم!رو تا سر قرارشون دنبال کنه
 
 ؟ی رو دنبال کردایتو تان!شناسمتی منکنمیحس م!یلی من امیخدا-
 

 : گفتمشهی متی که داره اذدمید... سرخ شد و فقط سرشو تکون دادشرتی بصورتش
 
 زمنیباشه باهاش حرف م-
 

 می و باهلامون رو باز کردمی نگاه کردبای به منظره زگری دیکم... نگفتیزی زد و چیلبخند
 : اشاره کردم و گفتمیلیباغ نشسنت به ام زی میددم که همشون تو...میو سمت قصر برگشت

 
 !فکر کنم وقت ناهار-
 
کنارش ... اهسته جوامب رو دادی فرود اومدم به همشون سالم کردم ترونی سمت زمو

 یواقعا انقدر حرفم براش گرون متوم شد؟سع! هم بهم ننداختی نگاه کوتاهینشستم حت
 یکه بعد از متوم شدن غذا سکوتمل... موضوعات غذا خبورمنیکردم بدون فکر کردن به ا

 : کرد و گفتاریاخت
 
 و اوجنا با هم حرف انی شهر برونی دادم که بای به ملکه اریغامی بگم که من پدیبا-

 ؟یای خواهش کنم همراهم بتومنیارابال م...میبزن
 
 : تعجب گفتمبا
 
 من؟-
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 : ارامش جواب دادبا
 
  بدم حی موضوعات توضنیتو و ا با مدرک درباره باتنر بودن دیمن با...بله تو-
 

 : خم شدم و اروم گفتمی تروسمت
 
 به نظرت برم؟-
 

 : باال انداخت اخم کردم و گفتمی اشونه
 
 ... ندارهیرادیباشه ا-
 

 :شد،گفتی که اماده پرواز می از جاش بلند شد و در حالملکه
 
 ..!.می نداریادی وقت زمیوفتی رو مجع کن فردا راه ملتیوسا...ی عالاریبس-
 

 ... نگفتمیزی تکون دادم و چسرمو
 

*** 
 

 حلظه برگشت و هی کردم و دنبالش رفتم ی سمت اتاق رفت عذرخواهی از ناهار تروبعد
 ! انداخت و قدماش رو تند تر کردیبهم نگاه

 
 و زشت بود دعوا زدندی همه پرسه منجای و امی راهرو قصر بودی که توفی حواقعا

 اتاق رفت خواست در رو بکوبه که حمکم گرفتمش و  داخلنکهیبه حمض ا...میریبگ
 : گفتمی کنرتل شده ایداخل رفتم با صدا

 
 ؟ی چیعنی ای بچه بازنیا-
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 : و خونسرد گفتدی ختت دراز کشی حرف رویب

 
 ؟یکدوم بچه باز-
 

 : تو هم رفت و گفتمامخام
 
 ؟ی فرض کردیمنو چ-
 

 : زد و گفتیپوزخند
 
 ! حسودهی-
 

 ی از سر کالفگینفس... بزمن که چشماش رو بستیاستم حرف شدت گرفت خوامخام
 بهش ی نگاهمی ننهی از اختمی شومن ری رفتم موهامو کج رونهی و به حرص سمت ادمیکش

 ...انداختم هنوزم چشماش بسته بود
 

 اشتباه دمیفهمی مای رفتی دستم در می مترکز نداشتم که موهامو ببافم مدام از ال به الانقدر
 ...بافتم

 
 رونی بره بخوادی نکردم فکر کردم می از جاش بلند شد توجهی ترودمی دنهی از ادوباره

 از دستم رفتمی شد موهامو که داشتم باهاش کلنجار مکی برخالف انتظارم بهم نزدیول
 نی کدوم از اچی هیول! و ومل کنهرونی بهش بگم بره بخواستیدمل م... نزدمی حرفدیکش

شونه رو برداشت و ... کنهکاری چخوادی منمی کردم تا ببگاهشحرفا رو نگفتم فقط منتظر ن
 :با صرب حوصله موهامو شونه کرد اروم گفتم

 
 ؟یکنی مکاری چیدار-
 
 ...ی بکنیخواستی که میکار-
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 و دادیاروم کارش رو اجنام م...دمی کردن موهام به سه قسمت منظورش رو فهممی تقسبا

 :دباالخره زمزمه وار شروع به حرف زدن کر
 
 احساسات ی هستم که برای کساه؟منی س؟انقدری درباره من داری تفکرنیتو همچ-

 زی چهی تو زی چهی از تو سوءاستفاده کنم؟از همون اول هم بهت گفته بودم نارمال میمیقد
 بازم حرفات دروغ بود و تو اصال به من دمی کارت فهمنیبا ا... داده بودمحیبهت توض...گهید

 !یاعتماد ندار
 
 : رو به هم فشردم و گفتماملب
 
 ... مطمئن بشم که توخواستمیفقط م...فقط...من نگفتم بهت اعتماد ندارم-
 
 ی موهامو در سکوت بافت در اخر لبخند کجهی نزد و بقیاون هم حرف... ادامه ندادمگهید

 :زد و گفت
 
 یخوشگل شد-
 

 رهیست کند دستگ دست دنکهی بدون ادمی اروم تشکر کردم که خودمم به زور شنانقدر
 :دی بره که از دهنم پررونی و خواست بدیرو کش

 
 نرو-
 

 : و گفتدی چرخسمتم
 
 ؟ی داریکار-
 

 : جام بلند شدم و گفتماز
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 دخلور نرو-
 

 : بهم نگاه کرد و گفتنهی به سدست
 
اگه !می رو بسازندهی دور و امیزی بود گذشته رو بر؟قراری داریتو از من چه انتظار-

 کدوم هی ی هسنت و هر بار خبواری من جربان ناپذی خطا هامی کنیشته زندگ با گذمیخبوا
 ...میای با هم کنار بمیتونی منیاریرو به روم ب

 
 : و گفتمسادمی واروبروش

 
 رو فراموش ی که کردیی کدوم از کاراچیمن هنوزم ه... دورمیزیقرار نبود گذشته رو بر-

پس ازم خنواه ... طرفهی یه کرد کیی های طرف هسنت و خوبهی اونا ینکردم ول
 !تومنیفراموششون کنم چون من

 
 ؟ی منو ببخشیتونی منی بگیخوایم-
 
 ! بودم االن کنارت نبودمدهیاگه نبخش-
 
 ه؟یپس منظورت چ-
 
 تومنی منیول...دمتی رو فراموش کنم خبشمی زندگی هایاهی سی ازم انتظار داشته باشدینبا-

 !یرو کشت چشمم ادوارد یفراموش کنم که جلو
 

 : گفترانهی گمچ
 
  برات مهم باشه؟دی پسره انقدر بانیاصال چرا ا-
 

 : گفتمیجد
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پس حق بده درباره نارمال کنجکاو !ادی تو هنوزم ازش بدت مینیبیم! مردهگهیمثل نارمال د-
 ...!باشم

 
 !یفهمی و با حسادت منیتو فرق کنجکاو-
 
 ؟یفهمی؟میتو چ-
 

 رو مجع و جور لمیوسا...ار جلوش رو نگرفتم بنی رفت ارونی نداد و بیجواب
 رو اوجنا می از زندگیادی زی که ساهلایی به زادگاهم جاگشتمی برمدیبعد از مدتها با...کردم
 !بودم

 
*** 

 
 : بهم کرد و گفتی نگاهملکه

 
 ؟یخوای منی اگهی دزیچ-
 

 تنها و  بوددهیصالح د! غذا و اب برنداشته بودمی دست لباس کمهی به جز ی خاصلهیوس
 هست چه برسه به ادی براش زی شوک دو نفر به اندازه کافمیبدون نگهبان به اوجنا بر

 نی ایدر ط...می لند برسوژالی تا به میکردی پرواز مدی بای دو ساعتبایتقر... نفرنیچند
 :دمی زده نشد فقط من پرسی حرف خاصریمس

 
 ن؟ی دادغامی پایملکه شما با اسم خودتون به ملکه ار-
 
 داره رو ی همه بستگاتی مهم که به حزی چهی دی نام بود و گفتم بای بغاممیپ! نهقایدق-

 !بفهمه
 
 اد؟ی که منیپس از کجا مطمئن-
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 ملکه هی از حدشون و در ضمن شی بی ها کنجکاوی از صفات معمولیکی که ییاز اوجنا-
 ...دهی باشه اجنام منشی که به نفع سرزمی هست و کارنشی نگران سرزمشهیهم

 
 خودم یبعد گذشنت از مرز دوباره به شکل معمول... نگفتمیزی چگهی تکون دادم ودیسر

 شدیچون با نبود اونها سرعتمون کمرت م! باهلام افسوس خوردمی هم برایبرگشتم و کم
 از جنگل ها یکیدر ... فرود اومد و همراهم راه رفتنی زمی از من رودیملکه هم به تبع

 بعد چند قهی و چند دقدمی رو شنی کالسکه ایصدا...میشست منتظر نی ختته سنگیرو
 و اطراف رو احاطه کردن ملکه با وقار و غرور سمتمون ستادندیسرباز روبرومون ا

 :دی پرسایار...شنل همچنان رو سرمون بود...اومد
 
 ن؟ی با من داشتی که کار واجبنیشما دو نفر بود-
 

 : دادمجواب
 
 ...می با شما صحبت کنی خصوصمیدی محیدمون ترج خوتی امنیبله بانو فقط برا-
 

 و میبا رفتنشون شنلهامون رو دراورد... نگاهمون کرد به نگهبانها اشاره کرد برنیکم
 ! شدانی ملکه منایباهلا

 
 : و گفتدی کشیغی وحشت جبا
 
 ...! بزرگوار خودت به ما رحم کنیخدا! منیخدا-
 

 : زد و گفتیدور شده بود لبخند که چند قدم ازمون دهی ترسای به اراکانتا
 
 تا شما رو می اومدنجایبه ا... بودمی و خنواهمیستی شما ننی سرزمی برایدیما تهد...ایار-

 هستم وارث کنم،اکانتای میمعرف...می بشه اگاه کنتونی که ممکن باعث نابودی واقعدیاز تهد
 ... لندنتی سانیو ملکه سرزم
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 : کرد و ادامه دادی من اشاره ابه
 
 ... کردلوسی به تارگاسیادی زی راه کمک هانی که در ایو ارابال کس-
 

 : تکرار کردرلبی که از وحشتش کم شده بود، زایار
 
 ارابال-
 

 : زدادی نگاهم کرد و ناگهان فرقیدق
 
ارابال !ی که خواهرزاده منو اغفال کردی هستیتو همون!شناسمیمن تو رو م!ادی خائن شیا-

 که شی اره؟دفعه پی فرشته ها فرار کردشی پستی برات نیی جا لندوژالی یدی،دیوودل
 طانی شهی ی که شما با خودت اوردی دخرتنیخانوم حمرتم ا!ی بودطانی شهی با دمتید

 ...ستی نشرتی بادیش
 

 : عقب رفته بودم کرد و گفتای ارادی به من که از فری نگاهاکانتا
 
 می اومدنجای صلح به ایما برا...نیکنیاشتباه م-
 
 : انزجار بهمون اشاره کرد و گفتبا
 
 !نی برنجای االن از انی هممی نداربی غربی با شما موجودات عجیصلح؟ما صلح-
 

 ای رو از خشم مشت کردم نتونستم خودمو کنرتل کنم انگشت اشارم رو سمت اردستام
 دمیگرفتم و بهش پر

 
 تو گوشت فرو نوی ایول!می منتت رو بکشمی ما منونده که خبوای برای جا هم وقتنیتا هم-

 خنواهد ی باقنتی از تو و سرزمیزی چگهی تا چند روز دی ما گوش ندیاگه به حرفا!کن
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 رو به لوسی با ارتش بزرگشون تو راه هسنت تا سه گانه تارگاسنیاطی االنشم شنیهم!موند
 !ی انقدر خودخواه باشی حق نداروت! مطلق بکشونندیاهیس
 

 : و گفت شومن گذاشتی دستشو روملکه
 
 ...اروم باش بال-
 

 : با وحشت گفتایار... فاصله گرفتمای و از اردمی کشیقی عمنفس
 
 ه؟ی چنیاطیمنظورت از ش-
 
 : بار اکانتا جواب دادنیا

 
 بگم با فقط با محله دی داده بالی محله به ما تشکی برای ارتش بزرگنیاطیانگوس پادشاه ش-

 نی رو از بلوسی سه گانه تارگاسخوادیم!نهکی و به شما هم محله مشهی منیبه ما راض
 جهان رو میوندیپی مخی و به تارمیریمی می هممون به زودمیاگه ما با هم متحد نباش...بربه

 ! خنواهد موندی باقزی چچی و هرهیگی مطلق فرو میاهیس
 

 : تر شده بود گفتی که حاال منطقایار
 
 د؟یخوای میاز من چ-
 
 ی رو از رونیاطی ششهی همی بار براهی می تا بتوندیق بش لند ملحنتی به ارتش سادیبا-

 !می پاک کنلوسیتارگاس
 

 : با وحشت گفتایار
 
 ! ندارندی و قدرترویمردم من که ن-
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 نیاطی سربازهات رو مجع کن شنی بهرتنی فرا گرفتیشما جنگ و مبارزه رو به خوب-
 ...! بهشون داده بشه اجازهنی همچدینبا! خودشون نابود کننشی ما رو در اتتونندیم
 

 : چشمش به من افتاد و گفتایار
 
 ه؟ی وسط چنینقش ارابال ا-
 

 گناه بودمن ی من و من درباره بتی اکانتا کامل درباره موجودمیدی رسی به موضوع اصلحاال
 کی دادم تا هوا تارحی لند براش توضوژالی وسط ی پانتا و بودمن با تروهیدر قض

 : گفتایباالخره ار...شد
 
 ...میزنی حرف مشرتیفردا ب...نیامشب رو در قصر من باش-
 

 ! هم نبودی حبثی شده بود جاکی هوا تارچون
 

*** 
 

 ناراحت بودم یهرچند از نداشنت بال کم. بودمدهی قصر دراز کشی از اتاق هایکی ختت یرو
 عمر هی که میهمون خود معمول. بودممیمیخود قد,حاال من.. کردمی میاما احساس سبک

بدون , سبزیهمون چشما, نه چندان صافی قهوه ایهمون موها. کردمیهاش زندگبا
 ...بدون آتش,بدون آب,بدون شاخ,بال

 
 یرو. نفس راحت بکشمهی شد ی باعث منیبدون قدرت و ا,هی بودم مثل بقیکی حاال من

 .و ادوارد...  انداختی پدرم مادی شرتی شدمن منو بیمعمول. تونستم خبوامبیمن.ختت نشستم
 

 خواست عکس العملشو یدمل م. وقت بود نرفتمیلی برم که خیی جاهی خواست به ی مدمل
 .دی دی قلقلکم میلی خمی هر چند خطرناک بود اما حس کنجکاونمی ببنهی بی منو میوقت

 
 .دمی ختت انداخته بودم رو برداشتم و پوشنیی که پای شدم و شنلبلند
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  شدم؟ی از قصر خارج می چه جوردیبا
 

 هم نبود تا یی بود و تروادی زتی نهایارتفاع ب. رو نگاه کردمرونیسمت پنجره رفتم و ب به
 .زونی از پنجرش آویکنار من اتاق داشته باشه و طناب

 
 که از ی تقیصدا. قدم برداشتمهیدر اتاق رو آروم باز کردم و . شدمی از در خارج مدیبا

اطرافو نگاه کردم و بعد . هول بشم شد باعث شدجادی انی زمکیبرخورد کفشم با کف سرام
در رو بستم و به سمت راست که راه پله ها بودند .کفشامو در آوردم و تو دستم گرفتم

 شدم و می پله قایپشت نرده ها.دمی رفتم تا به طبقه هم کف رسنییا پعیپله ها رو سر.رفتم
  کردم؟ی کار می چدیحاال با. شدمرهی در خی جلویبه نگهبان ها

 
 . شدممی رفتم و پشتش قاواریها فاصله گرفتم و به سمت د پله از
 

  کار کنم؟ی کار کنم؟چیچ.دمی تا نفس کشچند
 

به .نیی پاادی داره از پله ها می کسدمیسرم رو باال بردم و د.دمی کفش شنی صداناگهان
 پله نییبه پا. دخرتهدی شد فهمی بلندش می از موهای ولنمشی تونستم ببی منیکیخاطر تار

 زد که یفی خفغیج.نهی تونست منو کامل ببیاون هم من. که چشمش به من خورددیرسها 
از پشت گرفته .واری پشت ددمشی دهانش و کشی گذاشتم روو سمتش و دستمدمی پرعیسر

 ی خورد تا ولش کنم اما من ولش منی کرد و تکون میتقال م.دی دیبودمش و باز هم منو من
 که آخ بگم لبمو گاز گرفتم و با حرص نیقبل از ا.ه زد کفشش به پام ضربیبا پاشنه .کردم
 ：گفتم

 
 . باهات ندارمیکار..انقدر تکون خنور-
 

 ： بردمکی نزدیاز تعجب سرمو کم. خشک شدیبه عبارت.ستادی از حرکت ابالفاصله
 
 ؟یخوب-
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 بار نتونستم خودم رو نی انگشتام حس کردم و ای بگم دندوناشو رویزی که چنی از اقبل

 که ییبا صدا. حمکم گاز گرفته بودیلیخ.دمی کنم و ولش کردم و انگشتام رو چسبکنرتل
 ：از درد بلند شده بود گفتم

 
 ه؟ی چه کارنیا,یوحش-
 

 ： منم خشک شدمدمی بهت زدش رو که شنیصدا
 
 بال؟-
 

 . تونستم فراموشش کنمی که منیبه قدر. آشنا بودصداش
 
 ؟یپانتا خودت-
 

 ： سمتم و حمکم بغلم کرداومد
 
 ؟یی تونی ا؟؟آرابالی آرابال خودتیوا-
 

 ： گفتمی رو شونش گذاشتم و با خوشحالسرمو
 
 .دمتی پانتا که بازم دشهیباورم من..اره منم-
 

 .نمشی تومن ببی نبود که مادمیاصال ..استی نبود که اومن تو قصر ملکه آرادمی اصال
 

 ： گفتینبا نگرا. ازم فاصله گرفتی شونه هام و کمی گذاشت رودستاشو
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 چرا ؟االنی همه مدت کجا بودنی؟ای از اون کلبه رفتهوی شد بال؟تو چرا یچ-
 ی مای آر؟ملکهی قصریتو تو... منی خدای وا؟ی برگشتی چه جور؟اصالیبرگشت

  که همراهت بود کجاست؟یطانیدونه؟اون پسر ش
 
 .دی پرسی نفس و تند تند سؤال مهی

 
 ：کردم بپرسه حرفشو قطع شرتی که بنی از اقبل

 
 هی چند ساعت برم دیبا.  فقط کمک کن از قصر خارج بشمدمی محی رو برات توضیهمه چ-

 .دمی محی و اون موقع برات توضییجا
 

 ： تند تند تکون دادسرشو
 
 ..ایبا من ب..حق با تو ا.باشه-
 
 ：با تعجب گفتم.می و از پله ها باال رفتدی دستمو گرفت و کشو
 
 . که اون جاستم؟دریریکجا م-
 
 ی طبقه باالتر از طبقه اهیبه . شدمدهی نگفت و به راهش ادامه داد و منم دنبالش کشیزیچ

 زدم اتاق پانتا باشه ی که حدس می سمت اتاقواشی واشی و بعد میکه اتاق من توش بود رفت
 .میرفت

 
 ： رو باز کرد و من رو هل داد داخلدر

 
 .ی دنبال هانترمی جا مبون من منیهم-
 

 ه؟ی کی؟هانتیهانت
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 .می زدی کنار هم قدم زنان و خنده کنان تو جنگل قدم ممیداشت
 
 ： خنده گفتمبا
 
 ...شهیباورم من-
 

 ： گفتدی خندی که می در حالاومن
 
  رو؟یچ-
 
 !ی کنی سؤاستفاده متی که از خدمتکار شخصیثی خبیلیخ-
 

 . من اطاعت کنهی موظفه از دستورایهانت-پانتا
 

 ：م دور گردنش حلقه کرددستمو
 
 متام کاسه ادی سرت بییاون وقت اگه بال.رونی بی که کمکت کنه از قصر بزننی اینه برا-

 . شکنهیکوزه ها سر اون م
 

 ： شونش بود رو گرفتی که رودستم
 
 سبد بزرگ هی طناب آورد و هیفقط .ی کنی می نکرد انقدر ازش طرفدارمیحاال کار خاص-

 ی رفت و آمد های چون برای در پشتمیدشانس آور.رونی بمیکه باهاشون از پنجره بر
 . نگهبان ندارههیخصوص

 
 ： که پانتا شکستشنی سکوت بود تا انمونی بهیچند ثان. خنده سرم رو تکون دادمبا
 
 درسته؟,یپس تو باتنر-
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 شدمن و طانیش. رو براش گفته بودمزی به جنگل همه چدنیتو راه رس. رو تکون دادمسرم
سفرم با ,مرگ ادوارد,ی جاسوسیماجرا,یو نقشه کشنت ترو و ترانتا یترو,ندلندیآرچف

 تا ی لند و از فرار ترونتی سایاز آدما,ی بعد از جاسوسمونیریدستگ, لندنتی به سایترو
 احتاد و جنگ و لرد و احتاد هی رو جز قضزیهمه چ.رمونی اخی دعوایابراز عالقمون و حت

خودمم باورم . شدیباورش من.زدهشگفت زده بود و بهت . و فرشته هانیاطی شنی بیمیقد
 . و حتول بشهریی انقدر دچار تغمی معمولی کوتاه زندگی شد در عرض مدتیمن
 

 و ی افسانه ها رو به عنوان سرگرمنی که ما ای که متام مدتشهیواقعا باورم من-پانتا
 مردم ی هافیراستش اگه تعر.. ها دورتر وجود داشنتلومرتی اون ها کمی خوندیداستان م

 ... کردمی باور مندمی شنی تو شهر منی خصوص خود ملکه رو از تروبه
 

 !نجای انی چرا با ملکه آکانتا اومدی نگفتهنوز
 

 ： از دور گردنش باز کردمدستمو
 
 در راهه یفقط بدون که جنگ بزرگ. بدمحی تومن برات کامل توضیاالن من.هیموضوع مهم-

 .میری جلوش رو بگدیکه با
 
 ：ستادی وحشت ابا
 
 ؟ی طرف ک؟ازی کهی؟علی چیجنگ؟جنگ برا-
 

 ：دمی گرفتم و کشدستشو
 
 .ی فهمی خودت مایفردا موقع مذاکره با ملکه آر.انقدر سؤال نپرس-
 

 . نگفتیزی تکون داد و چیجی با گسرشو
 

 .رونی که به خاطرش از قصر زده بودم بمی بودیی همون جای بعد جلویقیدقا
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 ： زدادیه خونه روبه رمون انداخت و آروم فر به من و بعد بی با شوک نگاهپانتا

 
 ؟ینی عجوزه رو ببنی مارتی که برمی همه راه اومدنی؟ای شدوونهید-
 

 ：دمی آروم خندنی لقب مارتاز
 
 خوام یم! سر بزمنهی خوام که برم در خونش رو بزمن بعد بگم سالم من اومدم بهت یمن-

 .نگران نباش.نمشی ببانهیخمف
 
 .ی زخم خورده بود تا حدودنیاومن از مارت.حق داشت.م کرد نگاهی خشم ساختگبا
 
 که یزیاز چ. میدی و آروم از پنجره به داخل خونه سرک کشمی هم به پشت خونه رفتبا
 . ناراحت باشم از تکرار اتفاقاتای دونستم خبندم ی مندمی دیم
 

 و دخرت دی کشی مادی چند سال از من بزرگ تر بود فردی که شای داشته سر دخرتنیمارت
 .نییسرش رو انداخته بود پا

 
 . استخدام کردهی اگهی خدمتکار دنی بعد از فرار من مارتحتما

 
 ： که با حرص گفتدمی پانتا رو شنی زمزمه یصدا

 
  کار کنم؟ی خواد چی دمل می دونیم-
 

 .درآوردم" هوم" مثل ییصدا
 

دسته بکنم تو حلق  تو دست دخرته؟دوست دارم اونو از ینی بیاون جارو رو م-پانتا
 ! بدخبتی عقده ایعجوزه . رونی تا از مغزش بزنه بنیمارت
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 نی و خندم باعث شد که مارتدمی بلند خنداری اختی زد که بی با حرص حرف مانقدر
 . کناردمی دستمو گرفت و کشعیپانتا سر.برگرده طرف پنجره

 
با پانتا وارد خونه .مدی دی پنجره می رو رونی مارتی هیسا. وحشت به عقب نگاه کردمبا
 نگاه رونی کلبه به بی به عبارتای خونه یاز پنجره .می باغ شدی گوشه یمی و قدکی کوچی

 .دمی ندی اهی ساگهی دیکردم ول
 

 نیا. تند شدی نفس هانیگزینگاهم که به اطراف خورد بغض جا. هر دومی زدی نفس منفس
 یکی کوچزی بود و مواری دیوشه  گیختت چوب. کردی می بود که ادوارد توش زندگیکلبه ا

 . اون طرف خونهیکی ختت و آشپزخونه کوچی روبه رویری حترزیم.. کنار ختت
 

 . دستام گرفتمنی نشستم و سرمو بشی صندلی رفتم و روری حترزی طرف مبه
 

  کجاست؟نجایا-پانتا
 

 ： از بغض گرفته بودصدام
 
 . ادواردیکلبه -
 

 ： ختت نشستهیا رو داد که پانتی نشون مژی قژی قیصدا
 
 ش؟ی ببخشی تونستیچه جور-
 
 ： سرمو بلند کردم و نگاهش کردمی کنجکاوبا
 
  رو؟یک-
 

 .اون ادوارد رو کشت, رویترو-پانتا
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 ： زدمی لبخندی تروادی و با دمی کشیآه
 
 . بودطانی شیپانتا ترو.. کنمی االن که فکر می بودمش ولدهی نبخشدی شاشی روز پهیتا -
 

 ：هاش رو باال انداخت ابرو پانتا
 
 بود؟-
 
 بد گهیاون د. کردهدای قلبشو پیی روشنایاون روزنه .االمن هست اما نه مثل قبل-
 فکر قهی دقهی بودمش اما دهیتا حاال نبخش.ستیمغرور هست اما بد ن, هستطانیش.ستین

 نی وقت همچچی که هیمن. بودم قبول کرده بودم قتل کنمطانی شیمن خودم وقت,کن
 ! گفت بکشهی بهش متشیترب که ی نداشتم چه برسه به تروی اهیروح

 
 متزلزله ی به قدرتمیموجود, منتیشخص, و خودشو عوض کرده اما منطانهی شهی یترو
 ینجوری تا آخر عمرم ادی من بایعنی.زنهی خط متام اخالق و رفتارم رو به هم مکیکه 

 باشم؟
 
 
 
 ： و ادامه دادمدمی کشی اگهی دآه
 
 تومن ی خبشمش چون االن می کنم اما میفراموش من.دمی رو خبشین تروبه هر حال م-

 .درکش کنم
 

 ： و بعد بلند شد و به سمت در رفتدی کشی آهاومن
 
 . نکشتتمونای تا ملکه آرمی برگرددیبلند شو با-
 

 .می نگاه رو به کلبه انداختم و بعد با هم به قصر برگشتنیبلند شدم و آخر. زدمیلبخند
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 ： باز گفتممهی نی شدم و با چشمازی خمین.حمکم به در باعث شد از خواب بپرم تا تقه دو

 
 ه؟یک-
 

 ： اومد توی باز شد و زندر
 
 .شهی جلسه شروع مگهی دقهیتا چند دق.دیبهرته آماده بش,خامن-
 

 ：دمی از هم باز کردم و خودم رو کشدستامو
 
 .اومدم-
 
سر و وضعم رو درست کردم و از اتاق , به سر و صورمت زدمی از خواب بلند شدم و آبجیگ
 .جلوم راه افتاد و منم به دنبالش رفتم. منتظرم بودرونیهمون زن ب. رفتمرونیب

 
 . مذاکره سرنوشت سازهنیا. خواستم بزمن آماده کردمی که میی حرفای راه خودمو براتو
 

رو  لوسیمن؟من داشتم سرنوشت تارگاس, که مننی لبم نشست از فکر ای روی کجلبخند
 من؟. زدمیرقم م

 
وارد .ستادیدر رو باز کرد و کنار ا.میستادی ای در بزرگی و بعد جلومی رفتنیی طبقه پاهی

 رفتم و کنار زیبه سمت م. کنار پانتا و روبه روشون ملکه آکانتاایملکه آر.اتاق بزرگ شدم
ر داشتم انتظا. زدمیلبخند.پانتا دستشو باال آورد و برام تکون داد.ملکه آکانتا نشستم

 ：نمی رو ببیچارل
 
  کجاست؟یپس چارل-
 

 ： اسمش لبخند زددنی شناز



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

���

 
 .سرش شلوغ بود-
 

 ： گلوش رو صاف کرد تا توجهمون رو جلب کنه و بعد گفتای آرملکه
 
 که قراره یدرباره جنگ.نی دادحی توضنیاطی شی سر بسته درباره روزیشما د,خب-

 همه مدت از شما خرب نیچرا ما ا.ومن بددی دارم که بایاما فعال سؤال.رهیصورت بگ
 م؟ینداشت

 
 ： گذاشتزی می آکانتا دستاش رو روملکه

 
 خرب نداشته ی افسانه ایزهای از چی گرفته شد که مردم عادمی دور تصمیاز زمان ها-

ما فرشته ها آب و ,میچون برخالف ما که قدرت دار. رو نداشنتتشیباشن چون ظرف
 ی رویری تأثچی بود که هنی و طرز فکرمون انیون قدرت و بدی شما ها عاد, آتشنیاطیش

 . گذاشتدیحکومت ما خنواه
 
 
 

 ： حرفشو قطع کردای آرملکه
 
  شده که نظرتون عوض شده؟یاالن چ-
 

 ： آکانتا دستشو باال آوردملکه
 
 .می رسیبهش م-
 

 پارچه و متحد کی لوسی تارگاسنی کل سرزمشی اما سال ها پنی دونی منیزی چشما
 نی ها به خاطر مالک انی و همه انی که بدوننی بدون ادی احتاد بودنی شما هم جز ایتح.بود

 . لرد بودهنیسرزم



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

���

 
 . شدمجیمن گ-ای آرملکه

 
 ： بهش زدی آکانتا لبخندملکه

 
 به اسم یاون شخص مرد بزرگ. شخص بوده و هنوز هم هستکی متعلق به لوسیتارگاس-

 پارچه کرد و ما فرشته ها کی رو نی سرزمنیاون ا.نی سرزمنیمالک و حاکم ا.لرد بوده
لرد به ما .می بلکه دوست بودمی دشمن نبودی ها زمانطانیما و ش. متحد کردنیاطیرو با ش

 اما چند سال بعد ناگهان لرد می رو بشناسگهی هم دتمونیود داد که بدون توجه به موجادی
 و ی ها ناسازگارطانی و ش مانی باعث شد دوباره ببتشیغ. ازش نبودی خربچیه. شددیناپد

 و جنگ رهی جاشو بگیک.می کار کنی که در نبود لرد چنیدعوا بر سر ا.ادی به وجود بنهیک
 . ها مردنیلیخ. و خمربنی جنگ خونهی.شد

 
 د؟اونای دارادی رو به ی آسمانیاون بال ها.دیدی نفهمیزی که شما چنی از ادی نکنتعجب

 ها طانی کرد اما شفینفرت ما رو ضع. شدشرتیبعد از جنگ نفرت ها ب.همون جنگ بودن
 می تونی منیی بار ما تنهانی و اشنی آماده ماری جنگ متام عهی یاونا دارن برا. یرو قو

 . شده بودن متحد شدندی با جادوگرا که قبال به دست لرد تبعنا چون اومیستیجلوشون بأ
 

 ： شده بود گفتی که حاال به خاطر جو جدپانتا
 
 .میستی نیزی ها چطانی در مقابل جادوگرا و شن؟مای با ما متحد بشنی خوایمو حاال شما -
 
 ： بار من جواب دادمنیا

 
 .می با اونا جبنگمی خوایما من-
 

 ： با تعجب نگاهم کردای آرملکه
 
 ؟یپس چ-
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 خواد ی ها منی سرزمنی از ایکی شده و لی تشکنی از سه تا سرزملوسیتارگاس-

 می خوایما م. خوان جبنگنی هسنت که مننی دو سرزمنی بشاگه شما با ما متحد.جبنگه
 در مقابل مینیما دو سرزم.می متقاعدشون کندیبا.می رو متحد کنلوسیدوباره تارگاس

 گهی دی دو تای تونه در مقابل خواسته ی هر چه قدر هم قدرمتند باشه منیکیاون .یکی
 دفاع یودتون رو برا خمصوص خیشما روش ها.دیستی نفیدر ضمن شما ضع.مقاومت کنه

دو نوع از هر ,نیدو سرزم,دو ملکه, کنار هم دو قدرتنایهمه ا. طورنی و ما هم همدیدار
 . قدرمتندناری بسزیچ
 

 ： لباش گفتی ابروهاش بود هم لبخند رونی که هم اخم بی درحالای آرملکه
 
 اما جادوگرا؟-
 

 ：دی کشی آکانتا آهملکه
 
 .نهی جنات همتنها راه.ستی نیبه هر حال چاره ا-
 

 ： تکون دادنیی سرشو به سمت پاای آرملکه
 
اگه ,می شی نابود ممی دست بذاریاگه دست رو.می نداریما در هر صورت چاره ا.درسته-

 .احتاد با شما تنها راهه..می شی نابود ممی ها برطانیبه طرف ش
 

 . دستشو گرفت و فشردای آکانتا دستشو جلو برد و ملکه آرملکه
 
 نی اما دو سرزمادی به نظر مرممکنیهر چند غ,هر چند سخته. احتادی برایم بعد هم قدنیا

 .شرتهی بی با قدرت هایکیبهرت از 
 

 ： آکانتا بلند شد و دست منو هم گرفت و بلند کردملکه
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لطفا تا .می کردیادی زسکی رمی نبودنمونی مدت هم که در سرزمنیتا هم.می بردیما با-
 و به دی سرباز هاتون رو مجع کننی و با استعدادترنیمتندتر قدرگهی شش روز دیچهار ال
 .می بدمشونی تعلدیبا.دیای ما بنیسرزم

 
 ：ستادی هم اای آرملکه

 
 مبومن اما پانتا نمی تو سرزمدیبا,امی تومن بی کرد اما احتماال من منمی کار رو خواهنیحتما ا-

 . فرستمی با ارتشمون میندگی رو به منایو پسرم چارل
 

 ： گشاد شده از تعجب گفتی با چشماتاپان
 
 ...اما مادرم-
 

 .ستی اون نی های وقت خودخواهی حبرانتی وضعنیدر ا. کنمی مشیراض-ای آرملکه
 

 .زنهی مغی ججانی که گفتم االن از هی با ذوق نگاهم کرد طورپانتا
 

 ： اراده گفتمیب.می و از قصر خارج شدمی کردی خداحافظگهی دبار
 
 م؟ی تونین ما مملکه؟به نظرتو-
 

 ： بهم زدی لبخندملکه
 
 .می تونی حتما ممیاگه خبوا-
 

 بودم و داشتم ری درگیلی چند روز خنیا...گذشتی سه روز از برگشتنمون مبایتقر
 که یی دادن به سربازهادی امدادمی محی به همه توضمی داشتندهی ای که براییبرنامه ها

 سخنران نی باتنر بهرتهی اعتقاد داشت خودشون باخته بودن هم کار من بود چون ملکه
 متام ی برالی دلنیبه هم...!نهاستی از متام سرزمیتضاد باشه چون مغز و احساسش تونهیم
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 نی کرده بودم و ای همه سخنرانی حرفا بارها و بارها برانی داره و با همی کافلیحرفاش دل
 !کردی مکرتی دور و به ملکه نزدیمنو از ترو

 
 بهم نکهی از حس اای ی از مهربونای و ربدی تو اتاق ملکه خوامب میز خستگ روز بود که اسه
 دادمی محی ترجزی منم ختت گرم و نرم ملکه رو به همه چشدی بهم زده منی حرفونیمد

 که در باز شد و نوشتمی سربازان رو منیانگی بود،نه؟داشتم گزارش کار و مییپرو
 : گفتیسرباز

 
 ...! اوردندفیه همسرشون تشر به همرایبانو شاهزاده چارل-
 

 هسنت نجای االن انکهی الیمطمئن بودم دل... به عجله پانتا زدمی خسته ااالن؟لبخند
 :از جام بلند شدم و گفتم...نهی رو ببنجایحتما دل تو دلش نبود که ا...!پانتاست

 
 کجا هسنت؟-
 
 ! دروازه قصریجلو-
 

 از سربازان پشتشون یمیحجم عظ همه و ی و پانتا روبروی چارلسادنی واروبروشون
 کرد و با دقت زیسمتشون رفتم پانتا چشماش رو ر!کردنی اطراف رو نگاه مرتیکه با ح

 :نگاهم کرد و ناگهان با ذوق گفت
 
 !بلــــــــــــا-
 
 ... بزمن حمکم بغلم کردی حرفنکهی قبل از او
 

 : که از ذوق و شوق پانتا سرحال شده بودم،گفتمی حالدر
 
 ؟ی نقدر فشارم ندشهی مپانتا-
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 : توجه به حرفم گفتی سرخ شده بود بجانی که از هی حالدر
 
 ! دارهتیافسانه ها واقع! بال دارننجایهمه ا-
 

 : شد و گفترهی باهلام خبه
 
  بهشون دست بزمن؟شهیم-
 
 ...! و بهتش برام جالب بودافشی دفعه لبخندم خسته نبود قنیا

 
 !البته-
 

 همون حلظه باملو تو دستاش گرفت دی روش کشی برد و اروم دست سمت بال راستمدستشو
 : با درد گفتمدی شدم دوباره کشدهی گفتم و به جلو کشی اخ خفه ادیو حمکم کش

 
 ؟ی ومل کنشهیپانتا م-
 

درد داشت شدت ... فرشتگان باهلاشون باشهی جانیفکر کنم حساسرت!دیشنی انگار منیول
 خودش شی از من پیو بعد از عذرخواه دی پانتا رو کشی که چارلگرفتیم

 پانتا دادی که انقدر واضح تعجبش رو بروز می کردم تنها کسهی به بقینگاه...برگردوندش
بعد از !ختندیری تو درون خودشون می هم به اندازه پانتا تعجب کرده بودن ولهیبود بق

 از اتاقها مستقر یکی و پانتا به ی و چارلمی سربازها رو به مکان مناسب منتقل کردنکهیا
 : ما برگردند رو به ملکه گفتمشی شام پیشدن تا اسرتاحت کنند و برا

 
  کارها برسم؟هی به بقنیدیملکه اجازه م-
 

 دوان دوان سمتمون ی جوامب رو بده خدمتکارنکهی قبل از ای زد ولیزی تشکراملبخند
 :زد،گفتی که نفس نفس میاومد و در حال
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 ندی شما رو ببخوانی میجناب ترو...بانو-
 

با ... ازش نگرفتمی بودم که اصال خربری افتاد انقدر درگادمی مترکز کردم تازه ی برایامخ
 امخم رو ی جای که لبخندی اوردم که چقدر دمل براش تنگ شده در حالادیاوردن اسمش به 

 :گرفت،گفتمیم
 
 کجاست؟-
 
 در باغ هسنت-
 

 یاغ رو گذروندم و به قسمت پر درخت ملکه تکون دادم و ازشون دور شدم بی براسرمو
 سمتش رفتم کنهی به دست گرفته و منتظر بهم نگاه میری که شمشی ترودنیبا د...دمیرس

 : سمتش برم، گفتنکهی قبل از ایول
 
 !سایعقب وا-
 
 : تعجب گفتمبا
 
  شده؟یزیچ-
 

  بهش انداختمی شدم و نگاهکیاروم اروم دوباره بهش نزد!  شده بودبی نزد عجیحرف
 ! تو دستم چپوندی به حنوای که دست خودش بود دستم داد یریشمش

 
 : حوصله گفتمی و بکالفه

 
 م؟ی کنکاری چمیخوای می بگشهیم-
 

 : که کنار درختها بود برداشت و خونسرد گفتی اگهی دریشمش
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 !میجبنگ-
 

 : کردم و گفتمی اروم و کوتاهخنده
 
  گرفته،نه؟تیشوخ-
 
  هستمیکامال جد-
 

 االن به چشمم دادمی منی رو باال اورد و اگه جاخالرشی شد شمشی بفهمم چنکهی از اقبل
 :داد زدم! برخورد کرده و کور شده بودم

 
 ه؟ی چه کارنی؟ای شدوونهید-
 

 یهمونطور که دوباره سع!دمی بار حواسم بود و عقب پرنی سمتم هجوم اورد ادوباره
 : محله کنه،گفتکردیم
 
 !باهام جبنگ-
 
 که بارها و ی دستش نگرفته با کسری بار هم شمشهی که ی ازم داره؟کسیار چه انتظنیا

  خمتلف شرکت کرده جبنگه؟یبارها در جنگ ها
 

 نکهی قبل از ای کردم ولدنی که دستم داده بود ول کردم و تند تند شروع به دویریشمش
دستم به  شد و یلباسم خاک... پرت کردنی و منو رو زمدی پامو کشی ترورمیخبوام اوج بگ

 ...دی خراشرمنتظرهی و افتادن غادمیخاطر سرعت ز
 

 رو باال برد رشی دوباره شمشی کمکم کنه ولخوادی و بلندم کرد و فکر کردم مدی کشدستمو
 نی زمی و رودمی کشی خفه اغی بدم و به پاهام برخورد کرد جی بار نتونستم جاخالنیو ا

 : زدمغیخودش رو سمتم پرت کرد که ج...افتاد
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 !یتـــــــــــرو-
 

 که ی دستمو گرفت و بلندم کرد در حالزدی نفس نفس مجانی به خودش اومد از هیترو
 : دورگه شده بود،گفتمتیصدام از عصبان

 
 ؟یکنی مکاری چیمعلوم هست دار-
 
 : گفتجیگ
 
 !دادی راه جواب منی ادیبا-
 

 : رو گرد کردم و گفتمچشمام
 
 داد؟ی جواب مدی که بای چیعنی-
 

 : نشست و گفتنی زمیرو
 
 بهرت جبنگن منم توننی و مشهی قدرتشون چند برابر مشهی همتی در موقع عصباننیاطیش-

 نشد کم مونده بود ی کنم ولی قرار بدم و عصبانی حبرانتیخواستم تو رو در موقع
 ...!بکشمت

 
 ؟یکنی مسهی مقانیاطی با ش؟منوی امحقیترو-
 

 : و حق به جانب گفتختس
 
 !طانی از وجودت شی قسمتی خنوا چهیچه خبوا-
 
 !طانینه ش! فرشته امهی االن یول-
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 دوباره محله دمی گرفتم و ترسی که از جاش بلند شد حالت تهامجی لبخند شروربا
 :گفتی مدی با تاکشدی مکی که بهم نزدیدر حال! نبوددیازش بع!کنه

 
جنگ صورت گرفت  رفت و نی از بزی صلح شما قبول نشد و همه چشنهادی پمیکنیفرض م-

 کی بهت نزدیکی...حاال! هم حواسشون به تو نبودهی بقدمیجنگی مگهی نفر دهیمن داشتم با 
 ...بشه و

 
 و دی از دست داده بودم پرموی حالت دفاعگهی حرکت سمت من که دهی ادامه نداد در گهید

 : کردم و گفتمی سرفه ادی گلوم گذاشت و گردمن و به عقب کشیساعدشو رو
 
 !یردخفم ک-
 
 ؟ی کنکاری چدی باتی موقعنیتو ا-
 

 : گفتمی سختبه
 
 ! کندومن؟وملیمن چه م-
 

 : گفتخونسرد
 
 خودتو ازاد کن-
 

 : خودمو ازاد کنم،گفتمکردمی که تقال می حالدر
 
 تومنیمن-
 

 : گفتسمج
 
 ی بتوندیبا-
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 : خباثت اضافه کردبا
 
 !ستی ن رزمیریادگی ی برای اجبارچی هیاصال اگه خودتو ازاد کن-
 

 بلکه کردی من نه تنها ازادم منی تقالهای و دوباره تقال کردم ولدمی از سر حرص کشینفس
 ! فشار دستاش چند برابر بشهشدیباعث م

 
با حس نوک ... رو ملس کردی حلظه دستم جسم سردهی فکر کردن بودم که در نی حدر

ن حواسش رو پرت  با حرف زدکردمی می که سعیدر حال! که خنجردمی رسنیقی به زشیت
 عکس عی به پاش زدم سری و به ارومدمی شلوارش کشی حرکت خنجر رو از روهیکنم در 

 نی و ادمی کشیقی به جلو پرت کردم نفس عمو با رفتنش خودمدیالعمل نشون داد عقب پر
 : به صورت معرتضش نگاه کردم و گفتمطنتیبار من بودم که با ش

 
 اتاق؟ برگردم به شهیخودمو ازاد کردم م-
 

 : و گفتستادی روبروم انهی به سدست
 
 ! هم داشته باشنهی که بقستی ننی بر الیمن خنجر داشتم دل!شهی منرینه خ-
 
 !هی نه بقکردمی خودمو از دست تو ازاد مدی و بای تو منو گرفته بودیول-
 
 : گفتی ارامش ظاهربا
 
 !نجای اایانه ب خودت داوطلبارمتی به زور نرمی موهاتو نگیخوایارابال اگه م-
 

 : اشارمو سمتش گرفتم و گفتمانگشت
 
 !یکنی رو مننکاریتو ا-
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 !امتحامن کن-
 

 : باال انداختم و گفتمی شونه اکنهی رو مننکاری بودم امطمئن
 
 باشه،من رفتم-
 

 شدن دهی با حس کشرمی خبوام اوج بگنکهی قبل از ای رو کج و سرعتمو تند کردم ولقدمام
 ومل خواستمی که اه و ناله سر داده بودم و میتم نگاه کردم در حالموهام با بهت به پش

 برد و به حرفام خواستی که مییکنه،طبق گفته خودش همونطور کشون کشون منو به جا
 ! نداشتیتوجه" امیمومل کن خودم  "گفتمیکه م

 
 :دمی نشستم و نالنی زمی روی خستگبا
 
 ! بسهیوا-
 

 ی براش معنیخستگ!کنهی نگاه میی موجود فضاکی  چنان بهم نگاه کرد انگار بهیترو
 :دی فهمشدی شاداب شده بود تا خسته مشرتی رو از حالت صورتش که بنینداشت ا

 
 ارابال واقعا؟-
 

 : رو بستم و گفتمچشمام
 
 !واقعا-
 
 ؟ی بعد خسته شدی بار تو دستت بچرخونهی رو ری شمشیهنوز نتونست-
 

 : به جانب گفتمحق
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 ؟یل رزمنده بودنکنه شما از او-
 
 : گفتیفتگی خودشی غرور و کمبا
 
 ؟ی فکر کردیپس چ-
 
 : حوصله گفتمیب

 
 !شدم...خسته!شهی حرفا سرم مننیمن ا-
 

 :نشست،گفتی که کنارم می شد در حالمی تسلباالخره
 
 !ی برذارمی منی نرسخوامی که من می که به حدیتا وقت!قهیباشه فقط چند دق-
 
 : غرغر کردمرلبیز
 
 !دمی دی و چنمی ببی قرار چنجای اامی بکردمیکر ممن ف-
 

 : وگفتدی چرخسمتم
 
 گذاشتم و دارم از غم و ابونی تو سر به بی من از دورینیبی و میای میکردینکنه فکر م-

 رم؟یمیغصه م
 

در ... حدنی نه تا ای رو داشتم ولیزی چنیانتظار همچ! و شوخ بودزی کامال متسخرامحلنش
 : گفتدهی بردهی و بردی بلند خندی انداختم با صدانییداگاه پاهر حال سرم رو ناخو

 
 هی که از برگ یکنی بهم نگاه می بار جورهی والمی که انگار هیکنی بهم نگاه می بار جورهی-

 !ستی واقعا با خودت مشخص نفتیفرتم؟تکلیگل لط
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 خوش هی  حداقل انتظاری ولکردمی فکر منگفتی حد که منی تا ادادی خندش ازارم میصدا
 نی نبود که تا ای موضوعدی خندزی رزیدوباره ر!دنی عاشقونه رو داشتم نه جنگییامدگو

 بار بود نیدر واقع اول! شده بودی که عقده ادیفکر کنم انقدر خنند!حد از خنده غش کنه
 نشون ی لبخند بود که دندوناش رو کمهی خندش تیا نهدیخندی مینجوریکه ا

 ! خنند عوض شدگهی بهش بگم دخواستمیم نکهینظرم درباره ا!دادیم
 

 : گفتیخندش که بند اومد با بدجنس... جاش با لذت بهش نگاه کردم و لبخند زدمبه
 
 !،پاشوی اسرتاحت کردیبه اندازه کاف-
 

 بود که انقدر ی چه اصراردمیفهمیمن! نکنهتمی اذگهی داشتم گردنشو خورد کنم تا ددوست
 رو دوباره ری و شمشدمی کشی حوصله ایفس بن!رمی بگادی دنی خبوام جنگییهوی

 که رمی رو دستم بگری شمشدی چطور بادادی مادی که بهم ی در حالسادیکنارم وا...برداشتم
 : نکنه غرغر کردچارمی و بوفتهی ننی زمی روقهیهر چند دق

 
 قدرت و شهی متی عصبانهی جهینت!دادمی مادی بهت ندلندی رو تو ارچفیربازی شمشدیبا-
 !زمنی چقدر دارم باهات سروکله مدومنی جنگ نه مثل االن که منیریادگی

 
 : ذوق گقتمبا
 
 !ی بدادی ندارم که بهم یمنم اصرار چندان-
 
 : و گفتدی کشی مسخره ااه
 
 ! جمبورم حتمل کنمگهی دیی چون تویول-
 

 : شدی بهش ندادم دوباره جدیجواب
 
 !ه از اولدوبار... عقبیکی قدم جلو هی نیبب!ستیاصال سخت ن-
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 : و گفتسادی اخم روبروم وابا
 
 ...شهی اش مجهی نتیسیمی که تو واینجوریپاهات رو حمکمرت کن ا-
 

 نی نقش زمختی به پام زد و به کل تعادمل رو بهم ری ادامه نداد و به جاش لگدبازم
 : بلند بشم گفتکردمی می که سعیدر حال...!شدم

 
 ؟یدید-
 

خودش از خسته ...سادمی صورمت کنار زدم و روبروش وا بهش ندادم موهامو از تویجواب
 ! بدهادی بهم خواستی از سر جل هم که شده مدومنی منیشده بود ول

 
 : گفتدی تاکبا
 
واقعا ! من نسوزهیدلتم برا! جبنگی بار ارابال رحم و مروت رو بذار کنار و واقعنیاخر-

 !بزن
 

 : رو گرد کردم و گفتمچشمام
 
 ؟یزنیمگه تو م-
 
 : گفتکنهی که انگار داره لطف می تعجبم با حلندنید با
 
 !حمکم نه-
 

 ی نه تا حدی ولزدیهمونطور که گفت واقعا م... گارد گرفتم و نگاهش کردمسادی واروبروم
 فرشتگان باهلاشون ی نقطه ضعف هانی ترجی از رایکیبهم گفته بود ...ارهی دربغمویکه ج

 و فرشتگان ربنیباهلا رو م!ی مورد داشته باشنیا از ی ترسدی نبایالبته تو که باتنر هست
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 ری پذبی به باهلاشون دارن از حرکت متوقف و اسیادی زیلی خیچون وابستگ
 بهم نداد و حبث رو عوض ی نه؟جوابای ی رو کردنکاری تو هم ادمی ازش پرسیوقت...شنیم

  کرده؟ی کارنیواقعا همچ!کرد
 

 به کمرم برخورد کرد و حمکم به درخت ی بهش بدم ضربه ای خبوام جوابنکهی از اقبل
پشت سرم خوردم از درد نفسم بند اومد انقدر در فکر بودم که گارد گرفنت رو کامال 

 کردم بدون توجه به ی به تروی که کمرمو گرفته بودم نگاهیفراموش کردم و در حال
شتم و  بغل دستمو برداری سرمو بلند کردم شمشحرص موعظه کردن بود با یدردم در حال

 که ی از سر فشاردمی نفهمدمی از جام پردیکشی مری داشت تبای توجه به کمرم که تقریب
 و سمتش هجوم دمی کشی عصبغیج! درد وحشتناک کمرمای منو توش قرار داده بود یترو

 !بردم
 

 زی بود از چنگ و گاز و همه چادی که بهم ییزای من عالوه بر چی شوکه نگاهم کرد ولیترو
 ی بس کن من توجهگفتیهر چقدر هم م!دمی چند بار هم موهاشو کشکردمیاستفاده م

 شنیشن،منیشن،منی منیعصبان! دارنی فرشته ها هم حدکردمیواقعا حاال درک م!کردمیمن
 !کننی بشن طوفان به پا می که عصبانی وقتیول
 

 و بر اساس همون لرزش تونست از دی حلظه دستم لغزهی کرده بود زی صربمو لربکاسه
 و مچش رو زدی که نفس نفس میت من خالص بشه و خودشو عقب بکشه در حالدس

 : غرولند کرددیمالیم
 
 !ی هستیتو چقدر وحش-
 

 : داد زدمرفتمی مششی که پاکوبان از پی رو پرت کردم و در حالریشمش
 
 !ی کردوومنیچون د-
 
 ...د اومدم در قصر فروی پرواز موفق جلوهی و من با رهی نتونست منو بگگهی بار دنیا
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 زی می نشستم و سرم رو روی صندلیرو. داخلش شدمعی و سردمی اتاق مشرتکمون رسبه
 کوچک برداشته ی زخم و خراش های کرد و مطمئنا هم کلیمتام بدمن درد م. گذاشتمریحتر

 .بودم
 
 یم. جنگ آماده کنه تا بتومن جون خودمو جنات بدمی خواست منو برای که مدمی فهمیم

 ی رفتار می مربکی مثل دی تونست خوب رفتار کنه و بای منرمی بگادی که نی ای برادمیفهم
 حال ناراحت بودم از نیدر ع... خبی خودم بود ولی همش برادمی فهمیم.کرد

 پاره شده بود و ساق پاهام ی کردم که چند جا کماه سبز ساده ام نگراهنیبه پ.برخوردش
 .نمونی بود به خاطر جنگ بیعیدن و طبزخم ها همه جا بو.که چند جا زخم شده بودن

 
 یزخم ها. زانو هام برداشتمی ساده و تا روی آبراهنی پهی شدم و به سمت کمد رفتم و بلند

 عوض ی آبراهنی کردم و موهام رو هم با آب شستم و بعد لباسمو با پزیبدمن رو با آب مت
 کتاب ی سرهی زیم یرو. نشستمی صندلی رفتم و روری حترزی و میبه سمت صندل. کردم

 گشتم ی میتوشون دنبال راه. که از کتاخبونه برداشته بودمیور بزرگ و قطیکتابا.بود
 که احتمال داشت جنگ باشه حذف ی جنگنی جادوگر ها رو از ای جورهی که نی ایبرا
 با جادو هاشون بودن که لرد ی خطرناکیقطعا جادوگرا قادر به اجنام کارها.میکن

 هی. آزادشون کرددی داشنت که از تبعتی انگوس اهمیما اونا انقدر برا کرد و حتدشونیتبع
 . از دو برابر کردن قدرتششرتی بیزیچ
 

 داخل ی دونستم کیبرنگشتم چون م. از کتاب ها رو باز کنم در باز شدیکی که نی از اقبل
 . باشم البته نه که قهر باشمنی کم باهاش سر سنگهی داشتم میتصم.شده

 
 گذاشت و از ی پشت صندلیدستاش رو رو.ومدی که به سمتم مدمیشو شن قدم هایصدا

 ： سرم به کتاب ها نگاه کردیباال
 
 ؟ی گردی میدنبال چ-
 

 ： گشتم گفتمی که توش می رو باز کردم و درحالکتاب
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 حداقل کم کردن ای, مسألهنی حذف کردن جادوگرا از ای برای راههیدنبال -
 ما زودتر به هدفمون شهیتفاده بودنشون باعث م اسی بی حتاینبودنشون .قدرتشون

 تونن با ی میی چه کار هامی دونی جادوگرا خطرناکن چون ما منیاز طرف.میبرس
 . نبودشون بهرتهینی ببیاز هر طرف.قدرتشون بکنن

 
 به سمت ختت دمی قدم هاش فهمی برداشت و باز هم از صدای پشت صندلی رو از رودستش

 ：رفته
 
 ! کنه؟دشونی داشت لرد تبعیلینه چه دلوگر.قطعا بهرته-
 

 ختت ی هم روی مجالت و افکارم و ترونیمن سرگردان ب.می ساکت بودی مدتی دو براهر
 .دارهی بدی شد فهمیاز نفس هاش م.قطعا اومن در حال فکر کردن

 
 آرابال؟-
 

 خواستم تو چشماش یفعال من.درآوردم" هوم" مثل یی نگاه کردن بهش از خودم صدابدون
 .نگاه کنم

 
 ：دی کشیقی عمنفس

 
 باور کن برات الزم ی بودم ولری سخت گیلی و من خی شدتی دومن امروز اذیم,نیبب-

 احتاد نیاگه ا. خودتیرویبدون کمک و با ن,ی از خودت حمافظت کنیری بگادی دیتو با.بود
  خوام اگه جنگ شد تو رو بهی افته و من منی می چه اتفاقاتستی معلوم نرهیشکل نگ

 جنگ نی خوام ای؟منی فهمیم. از دست بدمی رزمیاخاطر وارد نبودنت در مهارت ه
 . ندارمی خوبی من از جنگ ها خاطره یدونیم. جنگ شوم بشههی به لی دوباره تبدیاحتمال

 
 موقع ها یبعض.دی کوبی داد و با مشت به گلوم می داشت قلبم رو فشار میکی انگار

 ! کردمیخودخواهانه فکر م
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 نداشت؟؟,حق داشت یترو
 

همون طور که هنوز سرم تو کتاب بود و موهام صورمت . نداشتم بهش نگاه کنمیی تواناهنوز
 ： تکون دادم و زمزمه کردمنییرو پوشونده بودن سرم رو به سمت پا

 
 . فهممیم-
 

 . نگه داشتمنییآب دهنم رو قورت دادم و همون طور سرم رو پا!نیهم
 
 قی عمی نفس های که صدانی همون طور نشستم تا ایقیدقا. نگفتیزی چگهی و ددی کشیآه

 ی اگهی بلند شدم تا هم به کتاخبونه برم و کتاب دی صندلیاز رو.دمی رو شنیو منظم ترو
 رو ملس کنه رهی که دستم دستگنیقبل از ا. از اون اتاق دور باشمی اهیبردارم و هم ثان

 .دادم و آروم برگشتم فاصله رهی آروم از دستگومدستم رو آر.متوقف شدم
 
 .نمی تا صورت غرق در خوابش رو نبرمی خودم رو بگی تونستم جلویمن
 

 . شدمرهی خی و به تروستادمی آروم به سمت ختت رفتم و کنارش اآروم
 

 ی روقی عمی که چشمم به خراش هانی تا ادمی به وجب صورتش رو با چشمام کاووجب
 دمنون؟ی من بود؟؟موقع جنگ کارنیا.چشمام گرد شد.گردن و چونش افتاد

 
 بالفاصله عکس العمل یترو. اراده خم شدم و با انگشت اشاره ام زخم ها رو ملس کردمیب

 چیابروهاش درهم شدن و چشماش رو باز کرد اما من دستم رو که برنداشتم ه.نشون داد
اش  بار آروم تر خرنی که ایدرحال. گرفنت نبوددهیاالن وقت ناد. ختت نشستمیکنارش رو

 ： کردم زمزمه کردمیها رو ملس م
 
  کار منه؟نایا-
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 که با هر نفسش باال نشی سیدستمو برداشتم و سرمو رو. نگفتیزی نگاهم کرد و چفقط
 ：باز هم زمزمه وار گفتم. دستش نوازش کردهیموهامو با . رفت گذاشتمی منییپا
 
 .ی دادادی رو دنیممنومن که بهم جنگ-
 

 ：شماش زل زدم رو بلند کردم و تو چسرم
 
 .ی بدادمی شرتی بی خوایو بازم م-
 

 باال انداختم و بلند شدم طنتیابروهامو با ش.دنی آروم و بعد بلند شروع کرد به خنداول
 . و بعد هم به مقصد کتاخبونه از اتاق خارج شدمستادمیو ا

 
 !رمی بگادی رو کامل دنی خواستم جنگیم, بودی جدی به تروحرفم

 
 . نبودیترو. تو دستم به اتاق برگشتمگهیچند تا کتاب د کتاخبونه با از
 

دستمو . هم بودنی شش تا کتاب قطور روکی که نزدی گذاشتم به طورزی می رو روکتابا
 به حمض برخورد دستم با جلد کف دستم سوزش ی کتاب گذاشتم ولنی باالتریرو

 جادی ایکیکف دستم زخم کوچ.به سرعت دستم رو بلند کردم. رو حس کردمیوحشتناک
 نی که باعث ایزیبا دقت به جلد کتاب نگاه کردم تا ت.ومدیشده بود و داشت ازش خون م

 کتاب ی دستم آروم رویکیبا انگشت اون . نبودیزی چی کنم ولدایزخم شده بود رو پ
 دستم زخم شده یپس چه جور!اوردمیاز تعجب داشتم شاخ درم. نبودیزی چی ولدمیکش

 بود؟
 

 ی دستمال از روهی.ختی جلد کتاب ری قطره روهی رمی خون رو بگیو که جلنی از اقبل
زخم .ومدی خون منادی زگهی برش داشتم دی وقت, برداشتم و به کف دستم فشارش دادمزیم

 ! از قبل زخم شده باشهدی به وجود اومده بود؟شای چه جوری نبود ولیقیعم
 

 . کتاب پاک کنم که ناگهان خشک شدمی خون رو از روخواستم
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 ه؟ی چگهی دنیا

 
 . ترنیی رفت پای کرد و می جلد داشت جلد کتاب رو سوراخ می خون روقطره

 
  تونه کتاب رو سوراخ کنه؟یمگه خون م. کرده بودموحشت

 
 وسطش کی همون قطره کوچی کتاب به اندازه نی که اولنی رفت تا انیی به سرعت پاقطره

بار به داخل کتاب دوم نفوذ کرد و بعد  نیکتاب اول رو برداشتم و خون ا.سوراخ شده بود
 از صفحات کتاب یکی ی خون روی که قطره نی داشتم تا ایدونه دونه کتابا رو بر م.سوم

 .ستادیپنجم ا
 

 ی اتفاقچی هی کتاب رو هم کامل سوراخ کنه ولنی بودم که صفحات رو تا آخر بره و امنتظر
 .وفتادین

 
خون . کردمدایش رو که سوراخ نشده بود رو پ صفحه ازنی کتاب رو باز کردم و اولعیسر
 . با دستمال پاکش کردمعیسر. همون صفحه مونده بودیرو

 
چه . شدمرهی که وسطشون انگار سوخته بود و سوراخ شده بود خی بهت به چهار تا کتاببا

  رو سوراخ کنه؟یزیطور ممکنه؟چه طور ممکنه که خون بتونه چ
 

 صفحه یدستمو رو. بودستادهین خون ا افتاد که سر اوی به صفحه انگاهم
 رو حس یزی باره بپرسم که دستم چنی در ایکیخواستم کتاب رو ببندم و برم از .دمیکش

 رهی خقی که حس کرده بودم دقیزی باز بود رو دوباره باز کردم و به چمهی که نیکتاب.کرد
 .شدم

 
 . به مجالت نداشتی ربطچی اون صفحه هی از مجله هایکی کلمه از کی
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 چی اون کلمه هی جادوگراست ولخچهی اون صفحه درباره تاردی شد فهمی دور نگاه مهی با
 اون کلمه قای دقیاز طرف.زدی مجله رو به هم می نه به اون مطلب داشت و هم معنیربط

 نیی انگار اون کلمه پایکردی حس می کردی بود که پاک کرده بودم و اگه ملسش می خونریز
 .تر از اون صفحه است

 
 پاره شده یی از صفحه باالی و قسمتی که دو تا صفحه رو به هم چسبونده باشانگار
 یبرگه .حدسم درست بود.  ناخومن رو اطراف اون کلمه چرخوندمعی فکر سرنیبا ا.باشه

 از صفحه رو سوراخ کرده بود و حاال یخون قسمت. بوددهی اون صفحه چسبری زی اگهید
 یبا ناخون دو تا برگه رو از هم جدا کردم و برگه .وده ب معلوم شدیری کلمه از ورق زکی

 کاغذ بود نی تو ایحتما مطلب مهم. نشستمی صندلی روجانیبا هول و ه. رو کندمیریز
  پنهانش کرده بود؟ی چرا؟کیول. پنهان شده بودی طورنیکه ا

 
 . خواستم کلمه ها رو قورت بودمی کردم انگار می به برگه کاغذ نگاه میجور

 
 ：آرامش شروع به خوندن کردم با
 

 ... سال از رفنت من گذشته و ی هاسال
 
 سال رفته ی بود که سال هایک.دمی لرزی مجانی شده بود و از هخی بدمن سیموها. زدمخی

 ... باشه جزی تونست کسی مای؟آیبود؟ک
 
 نیا.یخونی نامه رو منی ای االن که تو دارنی برقرار نکردم تا همی کس ارتباطچی من با هو

 باتنر بهش دست بزنه دستش سوراخ بشه و کی ی پنهان شده بود که فقط وقتینامه طور
 . نامه بشهنی شدن ادایفقط خون اون باعث پ

 
 نمی شدم تا ببدی رو ول نکردم اما ناپدنمی وقت سرزمچیمن ه.ی کردداشی تو باالخره پو

 یی هازی شدن من متام چدیداما بعد ناپ.. نهای تونن در صلح باشن یمردم من بدون من هم م
 به انتظار نشستم تا وقتش بشه و باالخره یلیخ. داده بودم رو فراموش کردنادیکه بهشون 

 تو ی نامه رو برانیمن ا. هم هستمزی همه چانی اما هستم و در جردینیب یمن رو من.شده
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 نی و هدفت احتاد ای که باهوشی ثابت کردریچون با اتفاقات اخ,نوشتم آرابال
 دای داشتم پازی ننمی احتاد سرزمی که برایخوشحامل که باالخره قهرمانان.نهیرزمس

 نامه فقط جهت نیا. براشون مهمهره احتاد دوبانی که ای اگهی دی و کسایتو و ترو.شدن
 خوام بگم درباره جادوگر ی که میزی چنیمهم تر. بودم و هستمشهی نبود که بگم همنیا

 و جز دونهی کس دربارش منچی که هیزیچ.ن متحد شدههاست که پادشاه انگوس باهاشو
 ..خود انگوس و جادوگر ها

 
انگوس قصد .دی جنگ نشدنی حواستون پرت بوده که متوجه اشکال ای شما به حدهمه

 وجود ی چه طور ممکنه وقتنی لند محله کنه اما اوژالی لند و بعد به نتیداره به سا
 نابود کردن نسل ی لند به معناوژالی کردن مردم  لنده و نابودوژالی از اشک مردم نیاطیش

 خودشونه؟
 

 داره و اون یپادشاه انگوس که اقدام به جنگ کرده پس حتما راه حل.. جادوگر هانموضوع
 قدرت رو دارن که زن ها رو با نیجادوگر ها ا. جادوگر ها نهفته سیراه حل در جادو

 رو ادامه نیاطیتونن نسل ش ی ماههی اون ها سیجادوشون حامله کنن و چون جادو
 که انگوس اون ها نی بوده و علت انی کردم همدی که من اون ها رو تبعیلی از دالیکی.بدن

 .نهیرو آزاد کرده به جز دوبرابر کردن قدرتش هم
 
به خاطر . با خودتونهماتی تصمهی راه و بقهیبق. تومن بهتون بکنمی که مهی تنها کمکنیا

 بفهمه دی کس نباچیه.یاری از من نی اسمی مطلب رو بگنی ای خواستیداشته باش که وقت
 . نوشتمی تو نامه ایمن هنوز هستم و برا

 
 کس چی من خنوام هیتا وقت.ی کنی مندای از من پی اثرچی هگهیدنبال من نگرد چون د,آرابال

 و مطمئنم یتو باهوش.پس اخطارم رو به خاطر داشته باش. کنهدای تونه من رو پیمن
 . گرفتیست رو خواه درمیتصم

 
 
 

 لرد
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کلمه .دمی کشی نفس هم مندی زدم و شای پلک منیحت. حرکت مونده بودی دستام بنی بکاغذ
 . کلمه لرد مکث کردمیها رو باز نگاه کردم و رو

 
 داد و در ی متیهنوز اهم.اون ما رو ترک نکرده بود.لرد هنوز هم بود. کردمی منباور
 نی انی رو و از همه مهم تر اون با من بیشناخت و ترو یمن رو م. بودزی همه چانیجر

 ی من طراحی باتنر بودم و اون نامه فقط براهی که یبا من.همه آدم ارتباط برقرار کرده بود
 .شده بود

 
 هم نی به فکر ای کدوممون حتچی بود که هنی کرد ای متعجبم مشرتی که بیزی چاما

 اخطار نیاما ا. کنهی لند خودش رو هم نابود ملوژای مردم هی که انگوس با نابودمیوفتادین
 یاون درباره قدرت خطرناک جادوگر ها اخطار داد پس حتما هدف. مهم داشتلی دلهیلرد 

 .داشت
 

 می شکل نگرفت جادوگر ها رو هدف محله قرار بدی خواد اگه احتاد به آسونیاون م.اره
 ؟ی چه جوریول
 
 !می بفهمدی که ما خودمون باهیزی همون چنیا

 
 که متام حمرک هام رو از دست ی منیول...زدی که صدام مدمی شنرونی رو از بی ترویصدا

 نامه نکهی بهش بدم چه برسه به ای جوابتونستمی منیداده و هنوزم تو شوک نامه بودم حت
 !رو پنهان کنم

 
 به خاکسرت شد و فرو لی دستام تبدی از حدقه دراومده من،نامه توی روبرو چشمایول
 و یتو باهوش.اخطارم رو به خاطر داشته باش!" دستم موندی توکهی تهیفقط ...تخیر

 " گرفتی درست رو خواهمیمطمئنم تصم
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 کردم ی و سعدمی کشیقی برگردم نفس عمنکهی بدون ادمی در رو شنی حلظه صداهمون
لرد زنده ! راز بزرگ توش نهفتههیفقط !هی نامه معمولهی نمیا...ارامشم رو حفظ کنم

 ...!هنوزم حواسش به ماست!ش و ترکمون نکردههست
 

 که فقط خودم حی دستم مونده بود مچاله کردم و با همون لبخند ملی که تویقسمت
 : با اخم گفتیترو! نه باطن اشفته امکنهی لبخند ظاهرمو رو درست منی فقط ادونستمیم
 
 گردم؟ی چند وقت دارم دنبالت میدونی؟میینجایتو ا-
 

 :کرد و دوباره گفت نگاهم مشکافانه
 
 ؟یحالت خوبه؟چرا انقدر قرمز شد-
 

 : گفتمخونسرد
 
 ! حتمایاز گرم-
 

 : بپرسه ادامه دادمی خبواد دوباره سوالنکهی از اقبل
 
 ... از جادوگران استفاده کنهخوادی انگوس می چی برادمیمن فهم-
 

 : داد و متفکر گفتهی تکزی رو به کل فراموش کرد به مموضوع
 
 ؟ی چیبرا-
 

 : مجالت نامه رو براش بازگو کردممتام
 
 جنگ رو درک نی اشکاالت انی از بزرگرتیکی ما انقدر حواسمون پرت که یدونیم-

 !مینکرد
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 : و گفتدی حرفم پروسط

 
 !می و همه رو در نظر گرفتمی فکر کردزی به همه چ؟مایچه اشکال-
 

 : و با اخم گفتمیجد
 
 لند نتی اگه انگوس خبواد به سایکنی؟فکر من شاهزادهیدیچطور نفهم!وسط حرفم نپر-

 ... بربهنی لند رو از بوژالیمحله کنه و بعدشم 
 
 : ادامه دادجانی توجه به قسمت اول حرفم با هیب

 
 ما یزندگ!یگی رو پابرجا نگه داره و نابودشون نکنه؟راست منیاطی نسل شدیچطور با-

  موضوع دقت نکرد؟نیه ا بچکسی هدم؟چرایچطور نفهم! لند وابسته اسوژالیبه 
 
 : اخم معرتض من دوباره سرجاش نشست و گفتدنی دبا
 
 !ادامه بده-
 

 : بهش رفتم و ادامه دادمی غره اچشم
 
 نی رو از بنهای سرزمیکه وقت!نهی جنگ همنی حضور جادوگران هم وسط الیدل!درسته-

 نسلها ادامه نیهم رو حامله کنن و با نیاطی شی جادوگران زنهااهی سیروهایبرد به کمک ن
 یروهای نشهی کرد چون همدی جادوگران رو تبعلی دلنیلرد هم به هم...!کنهی مدایپ

 با ی اندازه بودند ولهی هم به شهی و لبخند بود و هماشک و فرشتگان وابسته به نیاطیش
 ...دنی خودشون رو گسرتش میعیبودن جادوگرها اونا بدون استفاده از روش طب

 
 :نگاه کرد و گفت متفکر بهم یترو
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 ؟یدی رو فهمنای از کجا اادیکامال درست به نظر م-
 

 : که کاغذ توش بود حمکمرت مشت کردم و گفتمی دستناخوداگاه
 
 ! کتابانی از ایکیداخل -
 
 : گفتی با کنجکاویترو... که پر از کتاب بود اشاره کردمیزی به مو
 
  که باز؟ی کتابنیهم-
 

 و مجله به مجله صفحات سادی کتاب وایرم زد و روبرو کنای تروی بگم نه ولخواستم
 :کتاب رو خوند و گفت

 
 ! جا نوشتهنیدرسته هم-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 اوجنا نوشته؟-
 

 : گفتی و معمولیعاد
 
  اور؟رتیاره انقدر ح-
 

 : گفتمرفتمی که سمت کتاب می حالدر
 
 !نه نه-
 

 کتاب نوشته ی رودادندی محی موضوع توضنیتک تک مجالت رو نامه که درباره ا!درسته
 نامه ی مجالت رو تونی من مطمئنم که ایول! از سوراخ نبودیو از اثر!شده بود
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مشکوک به کتاب نگاه کردم و داشتم !کردی موضوع رو ثابت منیکاغذ تو دستم ا!خوندم
 : شد و گفتدهی کشی تروط دستم توسی ولکردمی می خودم حالجیبرا

 
 یلیحضور جادوگران ممکن خ!ی بگهیوع رو به بق موضنی هر چه زودتر ادیبا-

 !خطرناکرت از قبل باشه
 
در ... کرد و منم جمبور به دنبالش رفنتدنی شروع به دودیکشی همونطور که دستمو مو

 :دمی در اتاق ملکه رو زدم صداش رو شنزدمی که نفس نفس میحال
 
 دییبفرما-
 

 بهشون زدم و روبروشون یلبخند...د و پانتا اوجنا هستنی چارلدمی رو باز کردم و ددر
 :نشستم و رو به ملکه گفتم

 
 !میدی جنگ رو فهمنی ای حضور جادوگران تولیما دل-
 

 : بهم اشاره کرد که ادامه بدمملکه
 
انگوس ...  دارهی لند بستگوژالی و تولد ما به اشک و لبخند مردمان یاز اوجنا که زندگان-

 یزی چنیچطور همچ! لندوژالی کنه و بعدشم به  لند محلهنتی اول به ساخوادیچطور م
  لند وابسته باشه؟وژالی به اتی حیممکن وقت

 
 ...! و همه در افکار خود غرق بودندزدی منی حرفچکسیه
 
 ی با استفاده از روش هاخوادیانگوس م...شهی که حضور جادوگران مشخص منجاستیا-

 ی جادوگرها زنهااهی سیروهایو و ن با جادخوادیم... پا بذارهری رو زیعی روش طبییجادو
 احساس تر ی تر و برحمیهر نسل ب...! رحم تر بسازهی بنیاطی رو حامله کنه و شنیاطیش

 !یاز نسل قبل
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 : گفتملکه
 
 م؟ی کنرونی مسئله بنی جادوگرها رو از ادیچطور با-
 
 ! بفهممتومنی که منهیزی چنیا-
 

 : زد و گفتی خسته البخند
 
 ی خسته شدیلی چند روز خنیا...دمی رو اجنام مقاتتین خودم ادامه حتقم...ممنون ارابال-

 ...!ی و اسرتاحت کنیبهرته بر...یو اسرتاحت نکرد
 

 نهی به سنهی رفتم همون حلظه سرونی از اتاق بی سرم رو تکون دادم و همراه تروفقط
لعنت ...زد گوشم زنگ ی تویلی امیحرفا...ای تاندنی بهش انداختم و با دی شدم نگاهیکس
 : گفتمیبه ترو...کردی غافلم مزهای چهی جنگ که از بقنیبه ا

 
 ... بگمای رو به تانیزی چهی دیتو برو من با-
 
 : گفتمای مطمئن شدن از رفتنش به تانبا
 
 ؟ی داری کارنجایا-
 

 : نگاهم کرد و گفتمشکافانه
 
 ... خواستم به مادرم بگمرونی سر برم بهی خواستمیم-
 
 ! مهم رو بهت بگمزی چهی دیبرو تو اتاقت با...ستی رفنت مناسب نرونیاالن ب-
 

 : اعرتاض کنه که گفتمخواست
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 ! برو تو اتاقت مهمهایتان-
 

 بهرت بگم ای!دمشیدی می مدت کمرت از هر وقتنیا... راه افتاد و سمت اتاقش رفتروبروم
  اون پسر؟دنی به درهی هر دفعه میعنی!دمشیدیاصال من

 
 تا من بتومن افکارم رو نهیبهش اشاره کردم بش... منتظر بهم نگاه کردمی رفتاین اتاق تاداخل

 بهم گفت یلیممکن بود اگه بگم ام... حبثش رو شروع کنمدی بایمرتب کنم و بفهمم چجور
 بهش انداختم مدام از ینگاه...خواستمی رو مننی کنه و من ارییرفتارش با خواهرش تغ

 :باالخره کالفه شدم و گفتم...کردی منگاه رونیپنجره به ب
 
 !رونی بی برنجای از ایتونی که من خنوام تو منیتا وقت!ایتان-
 

 : و گفتسادی کرد و از جاش بلند شد روبروم وایامخ
 
 ؟یکنی من و مادرم دخالت می که تو کارای هستیتو ک-
 
 : بهت گفتمبا
 
 !ایتان-
 

 : گفتی به خودش اومد و با شرمندگانگار
 
 ...! شدمی حلظه عصبانهی...دیببخش-
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 
 دی مهمه متاسفانه بایلی دربارش باهات حرف بزمن خدی که بای موضوعایتان...!کنمیدرک م-

 ممکن دمتیدی اگه منی مسائل جنگ بودم که حتری انقدر درگی ولگرفتمیزودتر جلوشو م
 که یی بر اساس حرفاخوامیمن...دهی از کارات به گوشم رسییخربا! وقت بهت نگمچیبود ه
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 حی بهم توضدی تو بایول...رمی بگمی دروغ تصمیگه و کی که راست مستیمعلوم ن
 ،باشه؟یبد
 
 : اکراه گفتبا
 
  افتاده؟یاتفاق-
 
 !فتادهی نی نه اتفاقی بدحیاگه بهم توض-
 

 : مقدمه گفتمی بیلی و خدمی کشیقی تکون داد و من نفس عمسرشو
 
 ؟یذاری قرار میبا کس-
 

 : از تعجب گرد شد و گفتچشماش
 
 ؟یچ-
 
 با ای می بدون مقدمه برم سر حرف اصلیدوست دار...می بذار با هم روراست باشایتان-

 مقدمه؟
 

 : نگاهم کرد و گفتمشکافانه
 
 !بدون مقدمه-
 
 ه؟ی کامیلیباشه،و-
 
 : از قبل متعجب شدشرتی بار بنیا

 
 !ناسمشی اسم مننی رو به ای که کسنیمنظورم ا...تو-
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 : گفتمیجد

 
 مدت همه ازت غافل شده بودن نیا!گردمی و با مادرت برمرمی مای یگی راستشو مای ایتان-
  همه اعتماد؟نی جواب انیا

 
 : تو هم قفل کرد و گفتدستاشو

 
 !گمی منیمن بهت دروغ-
 
 !ایتان-
 
 !دومنی منیزی من چی و من بهت حرف زده ولامیلی درباره وی کفهممیمن من-
 

 : گفتمرانهی گمچ
 
  به تو هم مرتبط؟امیلی موضوع ویدونی و تو؟از کجا مامیلیو-
 

 : من من افتادبه
 
 که بهم ی داره نه کسی که به من مرتبط و ربطیپرسی میحتما درباره کس...خب...خب-

 ! ندارهیربط
 
  ارزش داره؟؟انقدریگی چرا انقدر راحت دروغ می فرشته اهی تو ایتان-
 

 : ادامه دادمیشرتی بزهیبا انگ... انداختنیید و سرشو پا دهنشو قورت دااب
 
 ...! که کمکت کنمخوادیبهم بگو دمل م-
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 : و گفتدی کشینفس
 
 ؟یدونیاز کجا دربارش م-
 
 ....چی پسر بدون ههی پرنسس با هی که رابطه داشنت فهممیاما من خوب م...یبهرت ندون-
 

من ... ذهنم شکل گرفتی گذشته تویا حلظه یرو به کار بربم ول"اصالت" کلمه خواستم
 :حرفم رو ادامه ندادم و به جاش گفتم...ستی نتی موافق بودم اصالت الوشهی که هممیکس

 
 !نمشی ببخوامیشش،می پی بریخوای االن مدومنیم-
 
 ؟یچ-
 
 میمن خودخواهانه و به خاطر اصالت تصم...خوامی باور کن صالحتو مایتان-
 باشه؟...رمیگیمن
 

 : با تعجب گفتمدی بده دستمو کشی جوابهنکی ابدون
 
 م؟یری ممیکجا دار-
 

 : گفترفتی مرونی که از اتاق بهمونطور
 
 ! عجله کنشینی ببیخوایاگه م-
 

انقدر سرعتمون باال بود ...رفتی کجا مدمیفهمیمن...می و همزمان اوج گرفتمی باغ شدوارد
 ی از رونویا... دارهییت باالمعلوم بود در پرواز مهار... دنبالش کنمتونستمیکه فقط م

 دنبالش کنم و گم کردمی می سعی نبودم ولیبه اندازه اون حرفه ا...دی فهمشدیحرکاتش م
 !نشم
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 ی بود که شاخه های به اطراف انداختم جنگلی فرود اومد نگاهنی زمی روباالخره
از  پروگهی دی گذشت و اگه کمنشونی از بشدیدرختاش کامال به هم متصل بودند و من

 که می راه رفته بودی راه افتادم کمایپشت سر تان...میای فرود بمیتونستی منگهی دمیکردیم
 چون من پشتش سادی واای تانی دستش روبروی توی رنگمز از پشت درختها با گل قریپسر

 که مطمئن یپسر... من کنار رفتی کرد و از روبروی سرفه اایتان...شدمی مندهیبودم د
 ی جمعد قهوه ایموها... کردمشیابی ارزقهیدر چند دق...نگاهم کرد شوکه امیلیبودم و
با ... بودی معمولزی چهی! گفت زشتشدی منی نبود ولییبای پسر زرهی تی قهوه ایچشما

 : کردمی خودمو معرفییخوشرو
 
 ... هستم ازیارابال وودل-
 

 : زدم و ادامه دادمیچشمک
 
 ؟ رو دارمی با چه کسیی لند،افتخار اشناوژالی-
 

همونطور ! من و زادگاهم رو درک کنهی باهلانی ارتباط بتونستیمن... باال رفتابروهاش
 :شوکه گفت

 
 ... لندوژالی استکس از امیلیو-
 

 : بدمحی توضشرتی بی کمدیحس کردم با... معلوم بود معذبکامال
 
 ریرو درگ ای تاننطوری که ای کنمی داده بود و منم خواستم ببحی درباره شما بهم توضایتان-

 ...خودش کرده
 

 کم حرف شهی برخالف همای تاننکهیبدتر ا... جو بد دور کنمنی نتونستم فضا رو از ابازم
 !یچی هم که هامیلیو...شده بود
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 که بدومن خوادیدمل م...میرسیبه اون هم م...ی من شوکه شدلیمطمئنم که از شکل و شما-
 ه؟ی کشینیبی که هر روز می کسیدونی م؟اصالی هستیک
 

 منظورمو امیلی بشه اما وانی بمانهی باشه و صمری از هرگونه حتقی کردم مجالمت خالیسع
 :بد متوجه شد و گفت

 
 هی کوه طال پشتشه و هی هستم که ی بگم؟من نه کسی چنی داره؟انتظاریمنظورتون چ-

 د؟ی بشنودیخوای منویا! دارمیخانواده اشراف
 
 : ارامش گفتمبا
 
 رو هم نیا...نی لند هستوژالی که شما اهل نیری رو هم در نظر بگنی ایول!معلومه که نه-
 نیری رو هم در نظر بگنیا...نیکنی کار منی دارنی که برخالف قواننیری در نظر بگدیبا

 خودتون نی رو بفهمه باالفاصله شما رو به سرزمیزی چنیاگه ملکه همچ
 یارم بدومن شما کمن حق ند! موضوعاتنیابا در نظر گرفنت همه ...گردونهیبرم

 ؟ی اومدی چی؟برای اومدنجای به ا؟چطوریخوای می چنجای؟ایهست
 

 : جبهه گرفت و گفتدوباره
 
 ؟ی هستی بهتون جواب بدم؟شما کدیاصال چرا با-
 
 باتنر-
 

 :خودم ادامه دادم...گذشتی ذهنش می اسم تونی داشت دنبال اانگار
 
 من تیموجود...نبالش نگرد لند درباره باتنر ننوشته دوژالی ی کتابهایتو-

 شما دو ی من دشمن خوندینیبب...شهی شکل ظاهر مهی که در هر مرز به یموجود...باتنر
 نکهی ااقتی بفهمم لدیبا... با شما اشنا بشمدیمن با... کمکتون کنمخوامیفقط م...ستمینفر ن
 قی النیکر نکناشتباه ف... نهای هست ری ختتونیبفهمم ن...ری خای نی رو دارنی باشایبا تان
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 در درون شما دی که بازاستی چیلیخ...ستی پول و ثروت و اصالت نیبودن فقط به معن
 ...دنبالش گشت

 
 : کردم و گفتمای به تانرو

 
 ؟ی ما رو تنها بذارشهی میول...ایمتاسفم تان-
 
با ... به خاطر حرف من عقب گرد کرد و ازمون دور شددمیفهمی میول... نبودی راضادیز

 : کردم و گفتمامیلی رو به ورفتنش
 
 م؟ی قدم بزنشهیم-
 
 : بهش کردم و گفتمینگاه...میرفتیشونه به شونه هم راه م... اکراه قبول کردبا
 
 ؟یدیاز کجا درباره افسانه ها فهم-
 

 منو دشمن خودش گهی دراومده و دی قانعش کرده بود و از حالت تدافعی حرفام کمانگار
 ... هم ازش نداشتمیانتظار چندان... نبودیمی هنوزم باهام صمی ولدیدیمن
 
من راهش رو دنبال ... بود که افسانه ها رو باور داشت و منی از افرادیکیپدرم -

 یینهای به سرزممیایخواستم با هم ب... کامل شد و خواستمقاتی که حتقی وقتقایدق...کردم
اسفانه نتونست  دچار شد و متی سختیماریپدرم به ب...میکه عمرمون رو صرفش کرد

 رو مجع کردم و به لمی وسانی همیبرا... کنمبراوردهخواستم ارزوش رو ...ارهیطاقت ب
 اشنا ایهمون جا با تان... بودی جشن حملقای دقدمی که رسیروز... لند اومدمنتیسا

 خواستیدمل من... متوم بشهینجوری همزی همه چخواستی دمل منیموقع خداحافظ...شدم
 بگم تومنی که میزیچ... شدت گرفتدارامونیکم کم د... باشهاین و تان مانیاون نقطه پا

 !نهیهم
 

 : گفتمرک
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 نی ایدونی لند ازدواج بکنه؟منتی از اشراف زادگان سایکی موظف با ای که تانیدونیم-

  نداره؟یرابطه جز ضربه زدن به شما دو نفر مثر
 

 : با پرخاش گفتدوباره
 
 یکنی رو کنار بذارم؟فکر مایه؟تانی حرفا چنیاز ا ؟منظورتی بگی که چیینجایشما ا-
 ؟دوسشی بشنویخوای منویا! ولش کنمتومنیمن من... ذهنم نگذشته؟منی تا به حال تونایا

 ! ولش کنمخوامیدارم و من
 

 : گفتمانهیصلح جو...زدی نفس نفس متی عصباناز
 
اگه ... درست کنم روزی که همه چنجامیمن ا...میری تا با هم دعوا بگومدمی ننجایمن ا-

 ؟اصالی اجنام بدای تانی خوشبختی برایتونی می چه کاری کنیکمکت کنم رابطتون رو علن
 ی برای االن وقت مناسبیدونستی؟می رابطه با دوام هستهی ؟دنبالی خوشبختش کنیتونیم
 ازی گاه نهی تکهی به ای در راه و تاننی جنگ خونهی که یدونستیست؟می حرفا ننیا

ساهلا با ... به اصالت تو ندارمیمن کار... بتونه کنارش باشه حمکم باشه کهیداره؟کس
 که خودت از یزی و چتتی تو و شخصخوامیمن... شدم و شکستمری کلمه ساده حتقنیهم

 ی داره براازی نی مرد واقعهی به ایکه تان...ی درک کندی تو بایول... بشکنمیخودت ساخت
 تشیاذ...درکش کنه...نذاره و قابل اعتماد باشه که تنهاش یکی نی سرزمنیکنرتل کردن ا

  و در عوض منم بهت کمک کنم؟ی رو اجنام بدنکارای که ای بهم قول بدیتونیم...نکنه
 

 : شونش زدم و گفتمی روی دوستانه اضربه
 
 !خوب فکر کن...ینی دوباره منو ببیتونی بعدش می مرد باشیتونی منیاول فکر کن بب-
 

خواستم ... و اوج گرفتم و به اسمون رفتمدمینه عقب عقب دو بزی حرفنکهی از اقبل
 ی تروی پای کوچکش جلوی افتاد که با باهلای که چشمم به موجود قرمز رنگامیفرود ب

  باشه؟یمی صمی وجود داشت که انقدر با ترونجای چند موجود اکنهمگهی میگوشیباز
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 : صداش زدمی بلندیبا صدا!رامنر... شدلی تبدنیقی فرود اومدم و حدسم به روبروشون

 
 رامنر؟-
 

 زی و بهم نگاه کرد رامنر مشکافانه بهم نگاه کرد ناگهان سمتم خستادی از حرکت ایترو
 : و گفتسادی روبروم وایترو!دی دستام پرونیبرداشت م

 
 ! پاره ات نکردکهی که تبهیعج-
 

تمش و با  گذاشنی زمی و رودمی به سر رامنر کشی بهش ندادم و به جاش دستیجواب
 : گفتمیخواهش رو به ترو

 
 ؟ی با پرواز نداریمشکل-
 
 چطور؟-
 
 ! وقت که باهاش پرواز نکردمیلیخ-
 
 : گفتی تفاوتی ببا
 
 ! فردایباشه برا...ی کردری دکمی... االن برگشتمنیهم-
 

 : که به قصر برگرده جلوشو گرفتم و گفتمدیچرخ
 
 ! لطفایترو-
 
 !خستم!ارابال اصرار نکن-
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 : رامنر زانو زدم و گفتمیروبرو
 
 م؟ی گردش کوچک داشته باشهی خوادیدلت م-
 

 ! اندازش اعالم کردریی مثبتشو با تغجواب
 

 برگشته تند و فرز روش سوار شی متوجه بشه رامنر به اندازه اصلی ترونکهی از اقبل
 : زدمادیشدم و همزمان فر

 
 !ی خوش بگذره تروییتنها-
 

 : با خباثت گفتگرفتمی ازش فاصله م من که داشتمدنی با ددیچرخ
 
 !نیی پاایرامنر ب-
 

 : با شماتت گفتی خواست دوباره پرواز کنه که ترورامنر
 
 !نییرامنر،پا-
 

 : کنارم نشست و گفتیترو... کرد و روبروش نشستی غرشرامنر
 
 ؟یریگیپس بدون اجازه اژدهامو م-
 
 !ایمن که گفتم ب-
 
 : ملتمسانه ادامه دادمو
 
 ! بارهیفقط -
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 : زد و گفتیلبخند
 
 !می برنیبش-
 

دستاشو دور کمرم حلقه کرد و به رامنر دستور داد باال ... نشستم و اومن پشتمجلو
 میحاال هم داشت...می و لذت بردمیدیکوه ها و جنگلها رو د...می ابرها گذشتونیاز م...بره

 نی اییبای و زکردی داشت غروب مدیخورش...میگذشتی لند منتی ساانوسی اقیاز باال
 !د انکار بورقابلی غانوسیاق
 

 طنتی لبخند شکردی رو متاشا مرپاهاشی نگاه کردم کمرمو ول کرده بود و داشت زی تروبه
 : گوش رامنر گفتمری زدم و اروم زیزیام
 
 !تند تر برو-
 

 ی برای گاههی که تکی تروی بودم ولدهی رو چند برابر کرد من که حمکم بهش چسبسرعتش
 ... اب فرو رفتی تویادی نداشت همراه با فررمنتظرهی سرعت غشیزا افنیا

 
 : زدادیبا حرص فر...!دمی بلند خندی و با صداستادمی ازش ای فاصله کمبا
 
 !ی مردگهیتو د! ارابالکشمتیم-
 

 : و گفتمدمی خنددوباره
 
 ! من بعد فکر کشتنم باششیتو فعال برگرد پ-
 

 کاری چدی نگاهم کرد که انگار فهمیجور حلظه سرشو چرخوند و هی رامنر یول
 که دور خودش به سرعت کردمی ملیداشتم نگاهش رو حتل! بودی قصدم چدیفهم!کردم
 ی همون تروای نی اب کنار برب خشمگی تعادمل و افتادمن توخنتی باعث بهم رنی و همدیچرخ

تمو گرفت  دسی خبوام شنا کنم و دور بشم ترونکهیاب دهنمو قورت دادم و قبل از ا!شد
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 که تقالهام ی حمکم نگهم داشت طورمی اب شده بودسی خدمی کشجانی از سر هیغیج
 : گفتیروزی نداشته باشه و با پی اجهینت
 
  بکشمت؟یبه نظرت چطور-
 

 : گفتمطنتی زدم و با شی دور گردنش حلقه کردم، چشمکدستامو
 
 !از نوع عاشقانه-
 
 ؟یشی منمونی پشیمطمئن-
 
 !شک نکن-
 

 : کرد و همزمان با زمزمه گفتکیم نزد بهسرشو
 
 !یخودت خواست-
 

 .... بود چشمام رو بستم و خودمو دستش سپردمستادهی لبام ای وجبهی در قایدق
 

 ی حوصلگی ها،بی رمحی ها،بی رو با متام خودخواهیمطمئن بودم من ترو... داشتمدوستش
ن رو برام متفاوت  بود که اونیهم... کنمهی بهش تکتونستمیم...هاش دوستش داشتم

 ... برام جذاب بودطنتشی شنیهم...کردیم
 

 به سر و ینگاه.می اومدرونی دستم رو گرفت و از آب بی ترومی هم که جدا شداز
 .دنی به خندمی و شروع کردمیوضعمون انداخت

 
 .می تا لباسامون خشک شه بعد برگردمی مبوننجای کم اهیبهرته -یترو
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 یوقت. که لباس هامون خشک شدننی تا امیمنر پرواز کرد و با رامیدیدو,می گشتانقدر
 .می و برگشتمی سوار رامنر شدعی چه قدر گذشته سرمیمتوجه شد

 
 از پشت سر یدنی دوی که صدامی رفتی به سمت اتاقمون ممیداشت.می قصر شدوارد

 ی مکی از خدمتکار ها نفس نفس زنان داشت بهمون نزدیکی می برگشتیوقت.میدیشن
 ： گفتدهی بردهی بردیبهمون رس یوقت.شد

 
 . دارنیملکه باهاتون کار فور-
 
 ： گفتمی کنجکاوبا
 
  شده؟یزیمگه چ-
 

 ： تکون دادسرشو
 
 .ستمی نانیمن در جر-
 
 . نگاه کردم که اومن مثل من متعجب شده بودی تعجب به تروبا
 

جلو رفتم .در رو که باز کردم همه مجع بودن.میدی دوی با هم به سمت سالن اصلی نفردو
 ：دمی پرسرمی کردم نفس بگی می که سعیو در حال

 
  شده ملکه؟یچ-
 

 ： رو تو دستش تکون دادی نامه املکه
 
 . برامون اومدهندلندی از آرچفیغامیپ-
 
 ؟یچ-
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 ： گرفتی رو به سمت تروغامی بلند شد و پشی ختت سلطنتی رواز
 
 . تو نوشته شدهیبرا-
 

با . داشت گرفت و شروع به خوندن کردیکی کوچیلی نامه که اندازه خجی گیترو
 ： رو به ملکه گفتمیکنجکاو

 
 ندلنده؟ی از آرچفنیدی کجا فهمه؟ازی چده؟مظمونشی رسی چه طورغامی پنیا-
 

 ： سرشو به چپ و راست تکون دادملکه
 
چون کبوتر از اون جهت اومده و اون کبوتر ها خمصوص نامه .با کبوتر نامه رسان-

 !هیرمز,میدونیدرباره مظمونش من. هسنتنیاطی شیرسان
 

 ： شونش گذاشتمیدستمو رو. حواسم رو بهش مجع کردی شدن نفس تروحبس
 
  نوشته؟ی شده؟چیچ-
 

 . نگفتیزی رو به دستم داد و چنامه
 

 جهی سرگقهی دقهی ی معنی درهم و بی حروف هادنیبا د. چشمام گرفتمشی جلوعیسر
 ： نگاه کردمیبا تعجب به ترو.گرفتم

 
 .هی که رمزنیخب ا-
 

 ： دستشو جلو آورد و نامه رو گرفتیترو
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من و . به اسم جک نوشته شدهنیاطی ارتش شی از فرمانده هایکی نامه توسط نیا.دومنیم-
 روز هی دی تا شامی ساختی زبان رمزهی و با هم می کردی می رزمناتی با هم مترشهیاون هم

 تا اگه نامه به دست یهمون زبان رمزبا . دادهی مهمیجک بهمون خربها.میازش استفاده کن
 .وفتهی دردسر نو تدی رسی اگهیکس د

 
 ：دمی پرسمشتاقانه

 
  گفته اون تو؟یحاال چ-
 

 ： هاش رو به هم فشرد و کاغذ رو تو دستش فشردلب
 
 . ترانتاستی تاج گذارگهیهفته د-
 

 . کننی محله می کامال آماده محله است و بالفاصله بعد از تاج گذارارتششون
 

 ： ختتش نشسته بود ابروهاش رو باال داد و گفتی که دوباره روملکه
 
 م؟ی بهش اعتماد کنمی تونی میچه طور-
 

 ：دی کشی آهیترو
 
 هم جک که یکی رامنر اژدهام و اون یکی. من فقط به دو نفر اعتماد دارمندلندیاز آرچف-

 .دمشی دی منادی اواخر زنیالبته به خاطر فرمانده بودنش ا
 

 نی بوده چون من هم همچندلندی منظورش از اواخر از قبل از رفنت من به آرچفالاحتما
 . بودمدهی رو ندیشخص

 
 ی بود با کنجکاوستادهی ای و توماس و کنارشون پانتا و چارللوری که به همراه تایتان

 ：دیپرس
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 م؟ی کار کنی چدیخب حاال با-
 
 ： بار من جواب دادمنیا

 
 ترانتا اتفاق ی تاج گذارمی بذاردیما نبا.میوفتیرتشمون راه ب با اگهی تا سه روز ددیبا-
 . به اوجنامی قبلش برسدیبا.وفتهیب

 
  طرف؟یاز منطقه ب-ایتان
 

 ： به چپ و راست تکون دادمسرمو
 
 .میری لند موژالیاز .می برسکشهی طول میلی خمیاگه از اوجنا بر,نه-
 

 ： تکون داددیی سرشو به عالمت تأیترو
 
 می رو بسنجتی تا موقعمیوفتیمن و آرابال جلوتر از شما راه م.با آرابال موافقممن .درسته-

 چون اگه آرابال وارد یشرتی لند داره و منم قدرت بوژالی با یشرتی بییچون آرابال آشنا
 لند وژالی ارتش می که ما حرکت کردنیچند ساعت بعد از ا.شهی می لند بشه معمولوژالی

 عی و سردی کنی روز بعد از ما چون شما پرواز مکی لند نتی ارتش سایل کنن ویحرکت م
 .دی رسیتر م

 
 ：دی بار پانتا پرسنیا

 
 .می با هم ندارنیاطی در مقابل جادوگرا و شی نشه ما شانسیاما اگه احتاد عمل-
 
 ی راهدی اما بامی در مقابل جادوگر ها نداریاره ما شانس. مجله منو به فکر فرو بردنیا

 داشت که لرد بهمون اخطار بده در یلیانداختنشون باشه وگرنه چه دل از کار یبرا
 ： فکر گفتمیب.موردشون
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 . از کار انداخنت جادوگر ها باشهی برای راهدیبا. هستیراه-
 

 ： زدی زدم پوزخندی انگار حرف مسخره ادادی که متام مدت فقط گوش متوماس
 
 .میدونستی اگه بود ما مدی کنیفکر من-
 

 ： گفتمی احرتامی و بهی کنا وشی نبدون
 
 ییزهای پس حتما چ,د؟نهی درباره باتنر ها داشتی اطالعاتدینی که من رو ببنیشما قبل از ا-

 .دی دونیدرباره جادوگر ها هم هست که من
 
 ： بعد چشمامو سمت ملکه برگردوندمو
 
 ی اگهی دی اما اگه نبود چاره ی ولمی کندای هست پی تا اگه راهدیملکه به ما وقت بد-

 .می ادامه بددی که با امنی جز امیندار
 

 ： تکون داددیی سرشو به نشانه تأملکه
 
 دی فکر کنمی که به دست آوردیدی و درباره اطالعات جددیبر.هیواسه امروز کاف.باشه-

 .  به ذهنتون برسهیدی جدی هادهی ادیتا شا
 

 .می و بعد دونه دونه خارج شدمی کردمی با هم به ملکه تعظهمه
 

 ： نگاهم کردی با کنجکاوی راه ترویتو
 
  هست؟ی راهیتو مطمئن-
 

 ： که حسش کنم فشارش دادمنی ای گرفتم و برادستشو



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�٩٠

 
 ...اگه نباشه پس. بشهدیاره با-
 
 . خواستم بگم پس چرا لرد بهمون اخطار داد که حرفمو خوردمیم
 

 ؟یپس چ-یترو
 

 ： دادمهی به شونش تکسرمو
 
 م؟یمئن بش از احتاد مطیپس چه جور-
 

 ： اسم منو صدا کردی بگه که کسیزیخواست چ.میدی کشیقی نفس عمهمزمان
 
 آرابال؟-
 
 ی بودن و با لبخند نگاهم مستادهی دورتر از ما ای کمایپانتا و کنارش تان.می هم برگشتبا

 ：دی خندی صدا می کرد و بیاومن داشت نگاهم م. نگاه کردمیبا خنده به ترو.کردن
 
 .ی کنحی کم تفرهی دیبا.باهاشون برو.دنیات نقشه کش که برنیمثل ا-
 

وسطشون .دمی و پانتا دوای و بعد به سمت تاندمی نوک پا بلند شدم و گونش رو بوسیرو
 تا به سمت باغ می رو پانتا و با هم برگشتیکی گرفت و اون ای دستم رو تانکی.ستادمیا

گونه اش بود و داشت در  که دستش رو دمی رو دی برگشتم و ترویحلظه آخر کم.میبر
 .رفتیخالف جهت ما م

 
 .می درخت ها ولو شدنی ن ها بی و هرسه رومی هم وارد باغ شدبا
 
 ： خنده نگاهشون کردمبا
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 ن؟ی شدیمی با هم صمیشما دو تا ک,نمیبب-
 

 ： کرد و گفتی ناله ای الکایتان
 
 سمتم و دو دیاد دوچشمش که به من افت, تو رو ول کردی بال هایوقت.یدونی بال منیوا-

 . بال هامو چلوندینجوریساعت هم
 

 ： خنده گفتمنی قهقهه زد و منم همراهش شدم و بپانتا
 
 .یزیچه شروع دل انگ-
 

 ： با آرجنش به پهلوم ضربه زدپانتا
 
  بود؟ی خودمون چه شکلی رفته شروع دوستادتی-
 
 . خنده ام شدت گرفتشیادآوری با
 

 ： شدزی خمی نایتان
 
  بود؟یکلمگه چه ش-
 

 ： دادحی آروم تر شده بود توضگهی که دپانتا
 
 به سمت جلو می کرد و همون طوریبال داشت پشت سرشو نگاه م.می بودی مهمونهیتو -
 خودش من ی من رو گرفت و جاوفتادی داشت میبعدش به من برخورد کرد و وقت. رفتیم

 .افتادم
 
 . زدی بود که داشت قهقهه می اون کسای بار تاننیا
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 ： با حرص گفتدی خندی که داشت مشی پیقی برخالف دقاپانتا
 
 ..اه. افتادمنی اون مارتادی باز هم یوا-
 

 . نکنهدای وقت جنات پچی و هوفتهی بری گدشدگانی تو منطقه تبعکنمی مدعا
 

 اشک از هی. کرده بودمدای که تازه پیپدر...پدرم. لبخندم رو خشک کرددشدگانی تبعکلمه
 . پاکش کردمننشی که ببنی که قبل از اختیگوشه چشمم ر

 
 که باعث مرگ پدرم شده یحاکم. کردی وجودم رو پر از نفرت مدشدگانی حاکم تبعادی

 درباره ی شده بود و حتثی کرد و مثل اون خبی می زندگطانی شهی که با یحاکم.بود
 ...اون. دونستی من هم متیموجود

 
 تپش قلبم دمی شنی که میی شد و تنها صداهمه جا ساکت. مغزم تو شوک فرو رفتقهی دقکی

 .بود
 

 هیبا . دونسنتی می معدودی که فقط عده یزی چدونستی من متی درباره موجودحاکم
 . بزرگ شده بودطانیش
 

 ی که صدام مای و به پانتا و تاندمی حبس شد و ناگهان بلند شدم و به داخل قصر دونفسم
 .ردم کی مدای رو پی ترودیبا. ندادمتیکردن اهم

 
 ： شدی تو ذهنم تکرار مزی چهی به اتاق برسم فقط تا
 

 .دونهی شدگان مدیحاکم تبع.دونهی محاکم
 

 اطراف رو نگاه کردم و مهیسراس. توش نبودی کسی اتاق رو با عجله باز کردم ولدر
 ： بهم زدی و لبخندستادی ادمنیبا د.دمیسمتش دو. شدی که داشت رد مدمی رو دیخدمتکار
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 اد؟یست من بر م از دیکمک-
 

 ： رو تند تند تکون دادمسرم
 
  کجاست؟ی ترویدونیم-
 
 .فکر کنم همون جا باشن. دنی سربازا پرسنی از من درباره حمل مترشی پیقی دقاشونیا-
 

 ： لباسم رو تو انگشتام فشردمدامن
 
  کجاست؟نشونیخب حمل متر-
 

 ید بار سکندر که چنی طوردمی قصر دورونی از گرفنت آدرس با عجله به ببعد
 . سرباز ها بودنیاون طرف باغ مکان متر, قصریروبه رو!خوردم

 
 زدم،ی که نفس نفس می حالدر

 
 . دادی منی لند متروژالی ی که داشت به سرباز هادمی رو دیترو

 
 . شدنی داده منی لند داشنت مترنتی سای از اون ها هم سرباز هادورتر

 
 یصدا.. رفتمی سمت تروکردندیعجب نگاهم م که با تی چشمانای توجه به سروصدا یب

 نگران شونی در اون حالت اشفته و پردمنی و برگشت و نگاهم کرد با ددیقدم هام رو شن
 گفت و بعد اون سرباز یزی چشی کناری از سرباز هایکی به شمی پادی که بنیقبل از ا...شد

 .  دادننیشروع کرد به متر
 

 ： بازوهام رو گرفتیترو
 
 ؟یچرا انقدر آشفته ا شده؟یزیچ-
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 ： گفتمزدمی نفس نفس مادی زدنیاز دو,از شوک,جانی که از هیدرحال

 
 ...!دمیفهم,دمی فهمیترو-
 

 رو ی دونست چیهم کنجکاو بود و هم م. دراومدنی از حالت نگرانچشماش
 از درخت ها و دور از سرباز ها ی انبوهنی جا بهی و به دیدستم رو کش...دمیفهم
 .ه نگاهم کردمشتاقان.میرفت

 
  نه؟ی دارادی ها رو به یدی حاکم تبعیترو-
 

  تونسنت باشن؟ی میاخم هاش نشونه چ. اسمش اخم هاش درهم شددنی بعد از شنبالفاصله
 

 ： رو از ابروهاش گرفتم و ادامه دادمنگاهم
 
 ی منوی ای معدودیلی خی که عده ی دونست درحالی اون درباره باتنر ها مادتهی-

  کرد؟ی می زندگطانی شهی شیکه گفت پ ادتهیدونن؟
 

 ： هاش شدت گرفتاخم
 
 ه؟یاما منظورت چ.خب اره-
 

 ： هامو تو موهام فرو کردمدست
 
 .دونهی هم مگهی دیزای چیلی اون خیعنی نایخب ا-
 

 ： باال رفتابروهاش
 
  از کار انداخنت جادوگر ها داره؟ی برای که اون راهنهی منظورت ایعنی...یعنی-
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 . تکون دادمدییشانه تأ به نسرمو

 
 ： بار کامال لبخند زدنیا

 
 ... روبه رو شدن باهاشیاما تو مطمئن. که اون بدونهادهی باشه احتمالش زیاگه راه,اره-
 

 .زنده شدن خاطرات پدرم. منظورش رودمی فهمی می رو ادامه نداد ولحرفش
 

 ： کردم بهش لبخند بزمنیسع
 
 . منهی از احساسات شخص مهم تریلیمسأله االن خ,نگران نباش-
 

 گونه هم ی اون دستشو روی برگردوندم تا تو چشماش نگاه نکنم ولی رو کمصورمت
 ：گذاشت و صورمت رو به سمت خودش برگردوند

 
 و ی هضم اون خاطرات گذروندی رو برایتو زمان سخت.ینی بببی خوام آسیمن من,آرابال-

 ... خوامیحاال من
 

 ：ن چونش رو گرفتم و سرش رو باال آوردم بار منیا. انداختنیی پاسرشو
 
 ؟یترو-
 

 چون خودم هم دمی فهمیم. کننده درونشبی پوشوندن احساسات ختری زد برایلبخند
 . کار رو کرده بودمنی همشی پیقیدقا

 
 دنی شدم و دتی شوم زندگی از اتفاقایکی رفت من خودم هم باعث ادمی حلظه هی-یترو

 . کنهی میداعمن هرحلظه اون اتفاق رو برات ت
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 .قلبم درد گرفت از حرفش! ادوارد
 

 ： چونش به سمت گونش کشوندمی رو از رودستم
 
 بهم ی که در گذشته کردیی که برخالف متام کارهابهی عجزی چهی تو دنید..اشتباه نکن-
اره تو .. موقع اجنام اون کار هایانگار که اون تو نبود. کنهی و سبکم مدهی حس خوب مهی

من چند .. تو گذاشتمی چون خودمو جادمیمن تو رو خبش.الن اوضاع فرق کرده ای ولیبود
 .. خواستم تو رو بکشم چه برسه به توی بد شده بودم که مقدر بودم و اونطانیروز ش

 
 تر شدم و سرم رو کیچند قدم بهش نزد. شده بود تو چشمامرهی زد و فقط خی منیحرف

 موهام گذاشت و یدستاشو رو. گاهم بودن هی که تکییشونه ها, شونه هاش گذاشتمیرو
 مطمئن بودم که طعم ی مردم وقتی شد و می داشت اگه جنگ میتیچه اهم.دیسرم رو بوس

 !دم؟ی جهان بودن رو چشی جانیدر بهرت
 

 ： بعد آروم ازش جدا شدمیکم
 
 .می خرب رو به ملکه بدنی ادی االن بانیهم-
 

 ： رو تکون دادسرش
 
 .می تلف کردن نداری برایوقت.ارنشی بدر عرض چند ساعت بتونن-
 

 ： گفتممی رفتی که به سمت قصر می حالدر
 
 . شدیامروز از دستمون عاص. ملکهچارهیب-
 

 .گهی جور مشکالت رو هم داره دنیملکه بودن ا-یترو
 

 .می بودستادهی ملکه ای روبه روی بعد در سالن اصلیقیدقا
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 ： ختتش بلند شدی از روجانی با هملکه

 
 دونه؟ی ها میدی که حاکم تبعنینمطمئ-
 

 .تونهی حتما مادی باشه احتمال زیاگه راه-یترو
 

 ： با لبخند گفتملکه
 
 تا اونو ای ملکه آرشی فرستم پی تندرومون رو میمن چند تا از فرشته ها. خباریبس-

 . بدنلیبهمون حتو
 
  کشه؟یچه قدر طول م-
 

 . طول بکشهیفکر کنم ساعات-ملکه
 

همه از شدت اسرتس .دی رسهی و بقایخرب به تان. لند فرستادوژالیشته به  چند تا فرملکه
 شکل هیهرکس به .می ها نشسته بودی صندلی رویو اضطراب دور تا دور سالن اصل

 که انگشتام ی رو گرفته بودم طوری صندلریاما من با دو دستم ز.دادیاسرتسش رو بروز م
 خواستم با بروز دادن اسرتسم یودم و من کرده برهی ذخو هامرویمتام ن. شده بودندیسف

 .هدرشون بدم
 

  دادم؟؟ی نشون می حاکم چه عکس العملدنی از دبعد
 

  شد؟ی دمل خنک می اون داغ روی از متاشا کردن مرگ پدرم چه جوربعد
 

 . افتاد که به کمرش بسته شده بودی تروری به شمشنگاهم
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 از دست هام حس یکی ی رو رویرم دست گرمی که بتومن نگاهم رو ازش بگنی از اقبل
 ؟ی تونست باشه جز تروی میصاحب دست ک.کردم

 
 . گرمی تروی از عرق و دست هاسی سرد بودن و خدستام

 
 . شده بودرهی در روبه رو خیی جاهی که نگاه کردم به بهش

 
 . شدمرهی پام خری زنی و منم به زمدمی کشیآه
 
 از نگهبان ها داخل یکیدر سالن باز شد و  که نیچند ساعت گذشت تا ا, دومن چه قدریمن

 ：احرتام گذاشت و گفت.شد
 
 .حاکم رو آوردن, منیبانو-
 

 . ملکهیحت,می با هم از جامون بلند شدهمه
 

 ： بلند گفتملکه
 
 . داخلدشیاریب-
 

 . داد و بعد ولش کردی دستم رو فشاریترو
 

دست و پا بسته .نبود ممکن هم ی که فراموش کردنش حتدمی رو دی بعد چهره کسیقیدقا
 . ختت ملکهیآوردنش و انداختنش جلو

 
 ：دی پرسشیشگی با اقتدار همملکه

 
 .ی که بودیی به همون جای برگردی تونی و بعد می سؤال جواب بدکی تا به یینجایتو ا-
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 مرگ دی که گفت من هم باوفتمی بی وقتادی باعث شد بدمن بلرزه و زشی نفرت انگیصدا
 ：پدرم رو متاشا کنم

 
  به سؤال شما ها جواب بدم؟دیچرا من با-
 

 . رو حمکم تو مشتم فشار دادمراهنمی پدامن
 

 ： در حلنش ادامه دادیریی تغچی بدون هملکه
 
 . ملکهکی و من ی کارانتی خکیچون تو -
 

 . نگفتیزی زد و چپوزخند
 

 ： به جلو گذاشتی ختتش بلند شد و قدمی از روملکه
 
 . جادوگر ها رو از کار انداختشهی چه طور ممی بدونمی خوایما م.هیسؤال ساده ا-
 
 .دی لرزیمشت هام داشت از خشم م. پوزخند شروع کرد به قهقهه زدنی بار جانیا

 
 من بهتون راه حل دی افتادنیاطی شری که باالخره گد؟حاالی کردیواقعا چه فکر-حاکم

 دم؟ی رو مییرها
 

 آدم نی که انی دونست و بعد متأسف از ایم که درباره جنگ نی از همه شوکه شدم از ااول
 .وفتادی به فکر انکار هم نیانقدر امحق بود که حت

 
 ：دی شده بود پرسی عصبی که کمملکه

 
 ؟یدونیتو از کجا درباره جنگ م-
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 ：زی نفرت انگی باز هم اون خنده و
 
  رونی ای ولمیستی افته نی که می خرب از اتفاقاتی بدی کنیما اونقدر ها هم که شما فکر م-
 

 تی خاصی بی شما فرشته هااری رو در اختیزی چنی وجه همچچی من به هدی باشمطمئن
 ی و بفی کنم ضعی می چاله زندگهی ی چون متام روز رو تودیواقعا فکر کرد. ذارمیمن

  باتنر رو به زانو در آوردم؟کی چه طور نینی که ببدیتم؟نبودیخاص
 

 ی با کنجکاوشرتی بکردی نگاهم می که با نگرانیترو ناگهان ساکت شد و همه به جز سالن
 مشت ی تندم و دست هایانگار فقط من بودم و نفس ها. و مشکافانه بهم زل زده بودند

 هیفقط من بودم و . افتادنی زمیفقط من بودم و سر پدرم که رو.فقط من بودم و اون.شدم
 . کردمید دست هامو دورش حلقه می کنارم که فقط باریشمش

 
 و به دمی کشرونی رو از جاش بی تروری کنن به سرعت شمشی حرکتهی که بقنی از ابلق

 .دمیسمت حاکم دو
 
ملکه دستاش رو باال آورد تا ,دو قدم. رو برداشتمرشی متوجه شد شمشیترو, قدمکی

سر حاکم به سمتم ,چهار قدم. تا نگهم دارهدی از جا پریترو,سه قدم. بگهیزیچ
از خشم و غضب من .دی که لرزدمیگرد شد و به وضوح دچشم هاش ,پنج قدم.برگشت

 تقاصش رو پس دیپدرم رو جلو چشمام کشته بود و حاال با!مثل من!دیلرزی مدمید؟بایلرز
 ی ولرندیهمه به تکاپو افتادند تا جلوم رو بگ,شش قدم...! نداشتتی برام اهمیزیچ!دادیم

 ： زدمادیتم و فر گلوش گرفری رو زری و شمشستادمی حاکم ای جلوقایمن دق
 
 !کشمشی مادی جلو بیکس-
 

 ...! برهنی از بدشونی بذارند که تنها امتونستندی متوقف شدند منهمه
 
 : به جز نفرت،گفتمی از احساسی عاریی صدابا
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  داره؟ی چه دردی حس کنیخوای؟اره؟میمنو به زانو درآورد-
 

 ：با همون حلن ادامه دادم. نگفتیزی دهنش رو قورت داد و چآب
 
 ی چه قدر ازت متنفرم و قادر به هر کاری که باهام کردی به خاطر کاری دونیقطعا م-

 چاله رو به مرگ ی توی که زندگی جان دوست هستی به قدریدی تبعی دومن تویو م.هستم
 مکث بگو ی رو بدون حلظه ایدونی که میپس دهنت رو باز کن و هرچ.ی دادحیترج

 .رمی گی ازت مهینثا کی رو در عرض رتی حقیوگرنه زندگ
 

 !دهی که ترسدمیفهمی می داشت ترسش رو پنهون کنه ولیسع
 
 بهرت از یحت, که دارهی باهاش بکنم بدون توجه به اطالعاتی تومن هرکاری دونست میم

 .خودم
 

 دستم ی حلظه خون روهی که کردم شرتی رو بری فشار شمش, شدی طوالنمکثش
 هم بلند هی بقی صداادشی همزمان با فر شده بودجادی گلوش ای رویخراش...دیچک
 :دوباره گفتم...!شد

 
 که یزی و هر چیکنی رو باز مفتی االن دهن کثنی همای!گذرمی بگذرم از تو منیاز هرکس-
 !کشمتی مای یگی رو میدونیم
 

 به سرعت سرم رو چرخوندم و با توماس مواجه شدم سرم رو دمی رو از پشتم شنییصدا
 :گفتم کی دادم و هسرتیتکون

 
 !کشمشیم!ایجلو ن-
 

از ... باال رفنت ضربان قلبش رو حس کنمتونستمی سکوت همه جا رو فرا گرفت مدوباره
 :سکوت خسته شدم و دوباره گفتم
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 ...نکهی اای یگیم-
 
 : بار زمزمه کنان ادامه دادمنیا

 
تو  ی جادومنی مدی بعش؟هرچندی رمحانه کشتی ام که بچارهی پدر بشی پی بریدوست دار-

 . تو تو قعر آتشهیجا.کنار پدرم باشه
 

 : شدمی و باالخره تسلدی کشینفس
 
 . رو بردارریفقط اون شمش.گمیباشه م,باشه-
 

 پرت کردم ازاد شدن نفس همه رو ی رو به گوشه اری زدم و شمشیپوزخند
 رو ی و ترودمی چرخ,دی عقب کشی شومن قرار گرفت و من رو کمی رویدست...دمیشن

 ... کردیانگار درکم م,کردی نگاهم می حالت آرومهیبا  که با دمید
 

 ： ادامه دادحاکم
 
اون .رهیگی است منشأ مهی بقسی تر که رئی جادوگر قوکیجادو و قدرت جادوگر ها از -

 ی کنه اما کاریتو جنگ شرکت م. دارههی با بقیی کردنش سخته اما تفاوت هادایجادوگر پ
 .شهیض م عوقهیرنگ چشماش در هر دق.  کنهیمن
 

 انی که به رنگ بنفش در می باتنر با قدرتش به هر دو چشمش وقتکی که نهی راهش اتنها
 . افنتی صورته که جادوگر ها از کار منیفقط به هم.ضربه بزنه

 
 ：دی با شک پرستوماس

 
 ده؟ی راه جواب منی ایدونی که اون شخص باتنره؟از کجا میدونیاز کجا م-
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 بار به توماس نگاه نی شده بود ارهی افتاده خنی زمی روریشمش که متام مدت فقط به حاکم
 ：کرد

 
 کردن جادوگرها همون موقع دی تبعی بود لرد به جای اگهی اگه راه ددی کنیفکر من-

 . وجود نداشتی کرد؟اون سال ها باتنرینابودشون م
 
شدم  به سمت در رفتم و از سالن خارج هی توجه به بقیب. به حرفشون گوش ندادمگهید

سخت بود فراموش کردن !دمیفهمیحاال م...دیچرخی دور سرم مای دنرفتی مجیسرم گ
 ! من بودی که به عهده ی افهی وظیو از طرف!شنی که زنده میخاطرات

 
 ذهنم ی افتادمن تونی زمی و روغمیج... شده پدرمدهیمدام صحنه سر بر...دیلرزی بدمن ممتام

 تلوتلو خبورم شدی باعث منی همنمیخوب نب روبروم رو شدی باعث منی همگرفتیشکل م
 افتادن زود یهنوز برا...فتمی ننی زمی گرفتم تا روواریدستمو به د...و نتومن راه برم

چرا سر دردم انقدر ...شکستمی مدینبا...وفتادمی مدینبا...موندمی می قودیمن با...بود
باره به حالتام اضافه  انقدر تار بود؟حاال بغض خفه کننده هم دوایوحشتناک بود؟چرا دن

 ی رو گرفت و بلند کرد و با نگرانربغلمی که زی و دستدمی رو شنیی پایصدا...شده بود
 :دیپرس

 
 ؟ی نفس بکشیتونی؟میارابال خوب-
 

 : هم فشردم و گفتمیلبام رو! نبوددنی مشکل من نفس کشنفس؟االن
 
 کنهیدرد م-
 
 :دی وحشت پرسبا
 
 کنه؟یکجات؟کجات درد م-
 

 : گذاشتم و گفتمنمی قفسه سی با دردمو بهش دوختم دستمو روختهی امنگاه
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 ...کنهی درد منجامیا-
 

 : رو تکون داد و گفتسرش
 
 !ی اروم بشکمی بربمت ست،باشه؟بذاریارابال حالت خوب ن-
 

درون خروشامن داشت ... رفته بودلی حتلمی حال خمالفت کردن نداشتم متام انرژیحت
 ی کدمینفهم... ختت گذاشتی در اتاق رو باز کرد و منو رویک دمینفهم...!کردینابودم م

 اولش برگشته بود متام ی به جازی همه چی اون حاکم لعنتدنی با دیول...کنارم نشست
 : دستم رو گرفت و گفتیترو... رفته بودنیدن از بیتالشم در فراموش کردن و خبش

 
 ؟ی حرف بزنیخوایم-
 
 :  لرزون گفتمیی بغض و صدابا
 
 ...مل بدهحا-
 

 : شد خودم ادامه دادمرهی بهم خی حرفبدون
 
 ...خسته شدم-
 

 نی و تو اغوشش پرت کردم و ادمی جلو کشی خودمو کمدی گومن چکی قطره اشکم رونیاول
 :کردم،گفتمی هق هق میبار بلند تر در حال

 
 گهی بار دنی ایول... من بازم خواستم فراموش کنمی چشمام کشت ولیپدرمو جلو-
همه از ...همه چشمشون به من... توان ندارهگهیذهنم روحم د...خسته شدم...ومنتیمن

پدرم ...ستیبرام مهم ن... شکست خوردمهی من خودم یول... دارنتیمن انتظار موفق
 که باشه برام نی فقط همیول...ا نباشهیحالش خوب باشه ... پولدارای باشه ریقف
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 کردم خاطرامت رو به یمن سع... برام بسهرهیگ که کنارم باشه و دستام رو بنیهم...هیکاف
 اون ینیری هم خنواستم شدی شاای نشد،نتونستم یول... قسمت ذهنم بفرستمنی ترقیعم

نا بهم نشون دادن یهمه ا! ندارهدهی کدوم از تالشام فاچی هیول...خاطرات رو فراموش کنم
من نه با حال به ...ومنتی منگهی دکشمی منگهی دممیپس من تسل...دی جنگشهیبا سرنوشت من

 ....کنهی موونهی داره منو دنیهم...دارهی دست از سرم برمندهی نه ارسمیتفاهم م
 

 که یکم... کردمهی ازادانه گررمی اشکام رو بگزشی ری تالش بکنم تا جلونکهی ابدون
 :دمیگذشت صداش رو شن

 
دان دست از حس گناه و عذاب وج... تو احساس مقصر بودنی تو اتفاقات زندگشهیهم-

 که ی همون دخرت کله شقشهیتو هم... حالت بد باشه ارابالخوادیدمل من...دارهیسرم برمن
 ... سد راهت بشهیزی چی بذاردینبا...ی بشکنینجوری ادینبا...ی مبوندی بایبود

 
 : بهش نگاه کردم به روبروش نگاه کرده بود اروم صداش کردممی اشکی چشمابا
 
 ؟یترو-
 

 :خودم ادامه دادم.... بده نگاهم کردیب جوانکهی ابدون
 
 ...یمونیممنون که م...یممنون که هست....دوست دارم-
 

 : و زمزمه وار گفتدی رو بوسمیشونی شد و پکی بالش گذاشت بهم نزدی روسرمو
 
 بهم ی ادامه بدیتونی منگهی دیارابال، اگه هروقت هرحلظه فکر کرد...منم دوست دارم-

 ...شار نذاربگو،باشه؟خودتو حتت ف
 

 به شرتشونی فکر که بییایمن هم با دن... سمت در رفت و اروم بستشنی پاورچنیپاورچ
 شده بودم و کم حالی بادی زهیاز گر... کردم خبوامبی چشمام رو بستم سعگشتیپدرم برم

 ...کم خوامب برد
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*** 

 
که روبروم  ی کل خانواده سلطنتدنیبا د... به پلکام دادم و بازشون کردمی ارومتکون

 : که از خواب دورگه شده بود،گفتمیینشسنت و بهم زل زدن هول شدم و با صدا
 
 ن؟یکنی مکاری چنجایا-
 

 : دستام گذاشت و گفتی دستشو روایتان
 
 ...شینی ببمیذاشتیمن... حاکم انقدر برات سختهدنی دمیدونستیاگه م... بالمیما متاسف-
 

حق نداشتم ! شکسنت زود بودیبرا...تگفیدرست م... تو گوشم زنگ زدی ترویحرفا
 ... بشممی که تسلدادمی اجازه مدینبا...بشکنم

 
 : بد زدم و گفتمی پوشوندن حسهای برایلبخند

 
 ...االن هم گذشته...نیدونستیشما که من-
 

 رفنت و دوباره فقط من موندم و رونی دادن و بیدواری و بهم اممی با هم حرف زدگری دیکم
 : کرد و گفت بهمینگاه...!یترو

 
 حالت خوبه؟-
 

 : همون لبخند مسخره رو زدم و گفتمدوباره
 
 خومب-
 

 : کرد و گفتزی رو رچشماش
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 ...کنمیهرکس حرفت رو باور کنه من من-
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونه
 
 ...یبهرت که بکن-
 

 : نشست و متفکر گفتکنارم
 
 ...ی که راست بگدوارمیام-
 

 نکهی چون به حمض ادادمی بروزش مدی نبایوب نبودم ول که خدونستمی خودم میول
 نی ادیمن خودم با...خواستمی رو مننیمن ا...زدی رو بهم مزیهمه چ...دیفهمی میترو

 ...!شهی همی بار براکی...کردمیماجرا رو متوم م
 

*** 
 

 که به حاکم داده بود اجازه بازگشت به ی روز گذشته بود و ملکه برخالف قولسه
 نی انتقام ای برای تروکردمیمن که حس م... نداده بودیرو به خاطر حرف ترو نشیسرزم

  هم بودیحرف رو زده که البته منطق
 
 وفادار و به حمض برگشنت شرتی بزرگ شده به اونها بطانی شهی که با ی کسدیکنیفکر من"

 "م؟یدونی رو مزی که ما همه چدهیبه همه خرب م
 

 کار نی ادی چطور بامیشدیاگه جمبور به جنگ م...کردی و اضطراب داشت خفم ماسرتس
 ی اگه ها لعنتنیهم ...اگه...اگه...اگه...میکردی مندای اون جادوگر رو پم؟اگهیکردیرو م

 هی که با یی نقشه هامی بوددهی کشیادی زینقشه ها... چند روزم شده بودندنی ایمبهم ها
 ی در حد مبتدتونستمی گفت مشدی سه روز منیا... بهم بزنندرو زیاشتباه کوچک همه چ
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 حلظه هم از من غافل هی اعرتاف کرد که ی اخرش هم ترویول! جبنگمیرو به حرفه ا
 !شهیمن
 

 ی بود و حاال چی چی که روزیدخرت... نگاه کردمنهی ای به دخرت توشهی تر از همیجد
 ی فرقبرام!همون ارابال گذشته...من ارابال بودم...کردمی در ظاهرم حس منیرییتغ...شد

 یطی در هر شرادی که بایمن ارابال بودم کس! فرشتهای باشم طانیش... باشمی معمولکردیمن
 ...!گرفتی رو ممی تصمنیبهرت

 
 ...!طانی ارابال فرشته، ارابال ش،یارابال معمول... ارابال بودممن

 
  باعث شدی ترویصدا... کل جهانش بوددی که حاال امابی کمیموجود... باتنر بودمهی من

 :رمی بگنهینگاهم رو از ا
 
  ارابال؟؟؟یاماده شد-
 
 هرکس خمفف اسمم رو شهیهم!کنهیصدا م"ارابال" باشه حتما ازش بپرسم چرا منو ادمی
 رلبی باال انداختم و زیشونه ا! اسم کاملم رو صدا بزنهدادی به خودش زمحت مندیشنیم

 :گفتم
 
 !گهی دیترو-
 
 : بلند ادامه دادمو
 
 !اومدم-
 

 : گفتدمنی با دیباز کردم و ترو رو در
 
 !گهیزود باش د-
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 : گفتی کامال جدی و با حلندیخواستم برم که دستم رو کش... بهش ندادمیجواب
 
 ؟یارابال تو مطمئن-
 
 ؟یاز چ-
 
 نی از پس ایتونی میمطمئن...یکشی منگهی و دی که خسته شدیتو چند روز بهم گفت-

اگه ...یای از پسش بربی نتوندیشا...ستی نیا ندارم که کار ساده ؟شکیایموضوعات برب
 ...! جا خودت رو بکش کنارنی نکن و همی جلبازیتونی منیکنیحس م

 
 : و گفتمدمی زدم و کامال سمتش چرخی ارامش خبشلبخند

 
 دیاالن من تنها ام...دمی رو اجنام بدم،پس حتما اجنامش می کارهی خبوام یمن وقت!یترو-

 متومش ایفقط ب.نگران من نباش... عقب بکشمدینبا...کشمیعقب من...همه هستم
 م،باشه؟یکن
 

 : و گفتمدمیدستمو از دستش کش... هم فشرد و سرشو رو تکون دادی رولباشو
 
 ...وفتهی قرار بیاخر هفته اتفاقات جالب...می برسری که دخوادیدمل من...میبر-
 
خانوادش براش سخت  انتی موضوع و خنی چقدر ادمی منقبض شدن فکش تازه فهمدنی دبا

 فضا رو از اون جو بد طنتی کردم با شیسع... واقعا قابل احرتام بودشیخوددار...بوده
 :خارج کنم

 
 بذاره رو خوادی همون حلظه که تاج رو مقایدق!فکر کن! دارهدنی ترانتا دافهیالبته ق-

 ...میسرش مراسم رو بهم بزن
 

 لبخند کج شناختمینوع لبخنداش رو م! اصال موفق نشدمدادی نشون منیا... زدی کجلبخند
 ! نکردهریی تغیچی و همی و برمی موضوع بگذرنی از اخوادی فقط میعنی
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 و می لند برداشتنتی افتادم که اطالعات رو از سای شبادی یحلظه ا...می باغ شدوارد

 زی تاسف امی با اون نگاه هادواری مهربون و امی نگاه هانی اسهیمقا...می فرار کنمیخواست
 و به کجا می اومده بودنجای به ای چیما برا... لبخند بزمنشدی باعث مزیو تنفر ام

 : و گفتسادی روبرومون وام؟ملکهیدیرس
 
ما به ...ومدی منمی سر سرزمیی چه بالنی اگه نبوددومنی مننی هستنجایخوشحامل که شما ا-

 ...میشی به شما ملحق میزود
 

 کل بای تقرنکهیبعد از ا...می کنی خداحافظهیق با بمی و خواستمی رو تکون دادسرمون
 تشکر کردند و دو اسب انتخاب میدی که کشی زمحاتی ازمون برایخانواده سلطنت

 ی کامال به اسب سوارمی داشتی لند مسابقات ساالنه اسب سواروژالی یچون تو...میکرد
 ...مسلط بودم

 
 :شت که من گفتم در سکوت گذی اقهیچند دق...!می ساعت فقط در راه بودچند

 
 !ی تو برگردکردی فکرش رو میک-
 

 : سرعتش رو با من هماهنگ کنه، گفتکردی می که سعهمونطور
 
 ه؟یمن برگردم؟منظورت چ-
 

 : شباهت به پوزخند نبود زدم و گفتمی که بی گذشته لبخندیاداوری از
 
 یول!طه اخر خگهی دنجای لند بودم با خودم گفتم انتی سااهچالی سی تویراستش وقت-
 !ی سر خط بعدمی و برمی تازه قرار نقطه بذاردونستمیمن
 

 :گفت
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 ی مراسم تاجگذارهی...گردمی برمکردمیفکر م...نمتی بتومن دوباره ببکردمیمنم فکر من-
 ...شهی متوم مزی و همه چرمیگیباشکوه م

 
 :می و همزمان گفتمی حلظه به هم نگاه کردهی

 
 !میکنیو م که فکرشچرخهی اوجنور منای دنیول-
 

در هر دو !ی تروچارهیب! بال داشتشدیهرکس از کنارمون رد م....می کارمون زدیلبخند
 : بار اون سکوت رو شکستنیا...!شدی تک واقع مدی بانیسرزم

 
 ارابال؟-
 
 : بگه،گفتمخواستی که میزی توجه به چی سوامل افتادم بادی

 
 ؟یکنیچرا منو ارابال صدا م-
 

 :سخر گفت متی و با رگه هاخونسرد
 
  صدات کنم؟دی بایپس چ! نهی به سرت خورده؟چون اسمت ایزیچ-
 

 : بهش رفتم و حق به جانب گفتمی غره اچشم
 
 به خودش زمحت گهی هرکس خمفف اسم من رو بشنوه دیول!هی اسمم چدومنیخودم م-
 ...! اسم کاملم رو صدا بزنهدهیمن
 

 : باال انداخت و گفتی اشونه
 
 وژالی به میتونیبه نظرت در عرض چند ساعت م!ا ارابال راحترتمخب تو فکر کن من ب-

 م؟یلند برس
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 : کردم و گفتمزی رو رچشمام

 
 !یکنی کار رو منی ای هم دارانهی ناشیلی بگم به طرز خدی بایچونیپی حبث رو میدار-
 
 جواب پس دی هم باکنمی اسمت رو صدا منکهی ای نکنه براچومنشی نبود که خبوام بپیحبث-

 م؟بد
 
 : حرص گفتمبا
 
 !یزنی می چرا خودت رو به نفهمدومنی منی ولیفهمیمنظورم رو م-
 

 : صداش سرعتم رو اهسته تر کردمدنی با شنی ازش راه افتادم ولجلوتر
 
از ...ی ارابال هستی و گفتی وحشت زده و درشتت بهم زل زدیخب تو با اون چشما-

تو ...کنهی ارابال کم متی و جذابیاز تک"الب" اسم تو ذهنم موند و به نظرم نیهمون حلظه ا
 !یمونی و ارابال می برام جذابشهیهم

 
 بار اون بود که تندتر از نیا! باشهدهی همه فلسفه پشت اسمم خوابنی اکردمی هم منفکرش

 ...!نطوریکه ا...من جلوتر رفت و من رو به خودم اورد
 

 با رامتیی اول تغی مثل دفعه هاگهید. بال نداشتمگهی و من دمی لند بودوژالی بعد در یقیدقا
 چوقتی دونستم هی مدینه نبود و بع. شده بودی تونستم بگم برام عادیمن.درد همراه نبودن

  عادت کرد؟لی شد به عوض شدن شکل و شمایچه طور م. بشهیهم عاد
 

 که سال ها باهاش یهمون. دوست داشتمشرتی رو بمی وجود باز هم من شکل معمولنی با ااما
 .شد کردم و باهاش خو گرفته بودمر
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 لی و تازه اوامیساعت ها در راه بود. و فشار دستم رو از افسار اسب کم کردمدمی کشیآه
 حلظه کیسرم . شده بودکی شدن و هوا تاری منیچشم هام داشنت از خواب سنگ. لندوژالی

 گرد یبا چشما. چشمامو باز کردم و سرمو باال گرفتمی ترویافتاد اما بالفاصله از خنده 
خنده اش کم تر شد و پرسش . سوار بر اسب بود نگاه کردمی تروهشده به سمت راستم ک

 ： گفتدیرو که از نگاهم د
 
 !یزدی چرت میخب داشت-
 
 همون کار رو کردم و بعد از تیمنم به تبع.ستادی و اسب ادی بعد افسار اسبش رو کشو

 دست هم , دستیکی و با اون میو گرفت دست افسار اسب رهیبا . شدمادهی از اسب پیترو
 .می درخت ها بستیافسار اسب ها رو به تنه .رو

 
 داد و پاهاشو دراز کرد و اول به پاهاش و بعد به هی از درخت ها تکیکی هی نشست و یترو

 . بودم اشاره کردستادهیمن که جلوش ا
 

 زدم و سرمو یخند اراده لبیب.دمی پاهاش گذاشتم و دراز کشی رفتم و سرم رو روکنارش
 ：با دست چپش دست چپم رو گرفت.عقب دادم تا بهش نگاه کنم

 
 .می خبوابی کمدیبا.میخسته شد-
 

 . تکون دادم و چشمامو بستمسرمو
 
 . چشمام گرم شد صداش از چنگ خواب رهام کردتا
 

 آرابال؟-یترو
 

 ： که چشمام رو باز کنم گفتمنی ابدون
 
 هوم؟-
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 .چشماتو باز کن-یترو

 
 . کردم دوباره خبوامبی ندادم و سعتیحرفش اهم به
 

 . باز کنگمیم-یترو
 

 ی نگاهم مزشی آمطنتی شی چشممو باز کردم و نگاهش کردم که با اون چشماهی کنان ناله
 .کرد

 
 ： باال دادابروهاشو

 
 ..هر دو رو-
 
 ! بودنیهم.گهی بود دیترو.دمی از اعماق دمل کشیآه
 

 . شدمرهیحرص تو چشماش خ رو هم باز کردم و با یکی اون
 

 بازم فقط ی بگه ولیزی چدیچشمامو گرد کردم تا شا. نگفتیزی چه قدر منتظر شدم چهر
 . باال رفته نگاهم کردیبا ابروها

 
 ؟ی گی منیزی چشمامو باز کنم؟چرا چه؟چرایخب چ-
 

 داد و چشماشو هی زد و سرشو به درخت تکی به حالت اول برگشنت و لبخندابروهاش
 ：گفتبست و 

 
 . خواستم صدات رو بشنومیفقط م-
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 حس یوقت. خوابش کنمی کرده بود بدارمی که از خواب بنی از حرص اای دونستم خبندم یمن
 آخش یصدا. زدمشیشونی دونه حمکم به پهیکردم خوابش برده دست آزادم رو بردم باال و 

آرامش قلب و روحم  چشمامو بستم و تظاهر کردم خوامب و اجازه دادم عیبلند شد و من سر
 .رهیرو فرا بگ

 
 .ی همه مشکالت و سختنی اونی می خوشبختنی از ای ناشآرامش

 
 .پاشو صبح شده..آرابال؟آرابال پاشوو-
 

 بودم و دهی شکم خوابیرو. پاهامو تکون دادم و چشمامو به زور باز کردمی آلود کمخواب
 صورتش مجع شده یترو.رفتمچند بار پلک زدم و سرم رو باال گ. بودی تروی پایچومن رو

 .بود و اخم هاش درهم بود
 

 ：دمی همون حالت پرسدر
 
 ؟ی شدینجوریچرا ا-
 
 ： دندوناش گفتیاز ال. خوردی پاش بود تکون می هر حرکت دهامن چومن که روبا
 
 .پام سوراخ شد آرابال.گمی بهت میاگه چونت رو بردار-
 

بالفاصله دستشو . نشستممهی سراسانی جردنی به پاش انداختم و بعد فهمی اگهی دنگاه
 ： پاشیگذاشت رو

 
 که یدی خوابینطوری تا حاال ای از کستی ن؟معلومیریمی انگار می خوابی میتو چرا وقت-

 .شهیپام داره سوراخ م
 
 ادی که از شدتش کم بشه برعکس زنی ایخنده ام به جا.دنی اراده شروع کردم به خندیب
 یبا چشما. شدمزی خمی آروم نقهیبعد از چند دق.نی زمیو که به پشت افتادم رنی تا اشدیم
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 سرمو به چپ و راست تکون دمیخندی که هنوز آروم میدرحال. کردی شده نگاهم مزیر
 ههی که دستم افسار رو ملس کنه اسب شنیقبل از ا.دادم و پاشدم و به سمت اسب ها رفتم

 . شدیرومش کنم اما آروم من کردم آیبا تعجب نگاهش کردم و سع. و جا به جا شددی کشیا
 

 ：دی پرسومدی که به سمتم می درحالیترو
 
  کنن؟ی مینجوریچرا ا-
 
 . قرارنی چرا انقدر بنی ادومنیمن..دومنیمن-
 

 سرمون اومد هر دو همزمان ی از باالیی بگه صدایزی فرصت کنه چی که ترونی از اقبل
 . کردی حرکت مییرتفاع باال داشت در ای به آرومینور بنفش رنگ.میبه باال نگاه کرد

 
 ： کردی سرش نگاه می نگاه کردم که با دهان باز به باالی بهت به تروبا
 
 ه؟یاون چ...اون-
 

 ： از اون نور بنفش گرفتنگاهشو
 
 .جادوگر-
 

 . شدمخشک
 
 جادوگر؟...جا-
 

 ： تند سرشو تکون دادتند
 
 کس چیچه طور ه.. رفته بودهی جاسوسیقطعا برا. گردهی لند بر منتیاز سا.اره-

 نگرفتتش؟
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 ： هام تند شده بودنفس

 
 م؟ی کار کنیاالن چ...خب...خب-
 

 ： زد باال و از درخت ها فاصله گرفتناشویآست
 
 هدر یهمه چ.رهیمتام زمحامتون هدر م,اگه بره متام نقشه هامون. برهمی بذارمی تونیمن-
 .رهیم
 

 ： گفتعی شدم که سرکی قدم بهش نزدچند
 
 .ستایهموجنا وا.ایجلو ن,این-
 
 تو هوا بود که یبعدش گلوله آتش بزرگ. کنم دستاش رو باال گرفتی که حرکتنی قبل از او

 ی رنگاهی بعد جسم سی رفت و حلظاتی همون جادوگر مایبه سرعت به سمت نور بنفش 
برخورد جسم .می رفتی سمت من و به گوشه ادی دوعی سریترو. کردیداشت سقوط م

 کیآروم آروم بهش نزد. کرددی دود تولی کلنیون جادوگر بود با زم که احتماال هماهیس
 . و دود کم تر شدمیشد

 
 که از گوش و دهانش یاهی افتاده بود و از ماده سنی زمی رودهی چروکی با ظاهرجادوگر

 . اومد معلوم بود مردهی مرونیب
 

 ： زمزمه کردمآروم
 
 مرده؟-
 

 سرشو به یترو.رمیمو از جادوگر بگ از غالف باعث شد چشمری در اومدن شمشیصدا
 ：نشانه نه تکون داد
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 . کنه که مردهیتظاهر م,نه-
 

 که بتونه حرکتشون نی قبل از ای بعد از اون مجله جادوگر چشماشو باز کرد ولقایدق
 . نشستشونیکی ی توی تروریبده شمش

 
صحنه مدام . تکون خبورمتونستمیمن. صورمت رو برگردوندمعی و سردمی کشیفی خفغیج

 که به خودم اومدم یوقت. شدی جادوگر تو ذهنم تکرار می چشمای توریفرو رفنت شمش
 و به سمت اسب ها دی دستم رو کشیترو. از جادوگر نبود و فقط خاکسرت مونده بودیاثر

 .می کردت و شروع به حرکمیبرد و سوارشون شد
 

 هم نبود یازیبپرسم و ن که تو ذهنم بودن رو یی تونستم سؤاالی شوک بودم و منی توهنوز
 ： دادحیچون خودش توض

 
 نیجادوگر با اول. دارنییاسب ها حضور جادوگر رو حس کردن چون اونا حس قو-

 دیبا. کرد و فقط باعث سقوطش شدیبرخورد با آتش منرد چون جادوش ازش حمافظت م
 چون کشنت اون همه جادوگر میدیبگم خوشحامل که راه از کار انداختنشون رو فهم

 .میای هم از عهده اش بر مباما . نباش آرابالیچینگران ه. ممکنهری غبایتقر
 

 بهم زد و منم یلبخند دل گرم کننده ا. انداختمی به تروی نگاه, کم کم برطرف شدشوک
 .می لند تاختندیجوابش رو دادم و بعد با سرعت به سمت آرچف

 
 بای که صبح روز بعد تقرنیتا ا می رو با سرعت متام تاختندلندی مونده تا آرچفی باقراه
 لند و وژالی ارتش ی ترانتا بود و طبق حماسبات ترویفردا تاج گذار.می مرز بودکینزد
 .دنی رسی لند تا ظهر بهمون منتیسا

 
 اون دنی اما دمی نبودکیالبته بهش نزد, شدی مدهی از دور دندلندیمرز آرچف.می کردتوقف

 . سخت نبودادی فاصله زنیخط قرمز از ا
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 .مشونی و بستمی شدادهی اسب پاز
 

 ： چند قدم به طرفم اومد و گفتیترو
 
 لند نگهبان گذاشته باشن چون از احتادمون خرب وژالی مرز مشرتک با ی کنم برایفکر من-

 . بندازمی نگاههی تا من برم ستای جا وانیهم. هم مطمئن بودشهیندارن اما من
 

 . نوازشش کردمی کمیتا برگشت ترو تکون دادم و به کنار اسبم رفتم و سرمو
 

 ： برگشت و به طرفم اومدی بعد تروقهی دقچند
 
 . نذاشنتینگهبان.ستی نیخرب-
 

 .می نشستنی زمی و بعد کنار هم رودمی کشی راحتنفس
 

 ادی چون اگه ززننی با فاصله دو ساعت از مرز اردو مبایتا ظهر ارتشمون تقر-یترو
 .رهی باشن نقشه مون لو مکینزد

 
 ： شونش گذاشتمی توجه به حرفش سرمو رویب

 
 ؟یترو-
 

 هوم؟-یترو
 
 به نظرت چند درصد احتمال احتاد وجود داره؟-
 
 ：دی کشیآه
 
 . درصدستیبه نظر من ب-
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 چرا؟. هشتاد درصد احتمال داره جنگ بشهیعنی-
 

 ： کردم سرش رو چرخوند به سمتمحس
 
  چرا؟یچ-
 
 شرته؟یچرا احتمال جنگ ب-
 

 ：نه هام حلقه کرد دور شودستشو
 
 .به خاطر وجود جادوگرا-
 
 ...دی باال بردن احتمال احتاد بای برایعنی-
 

 ： رو قطع کردحرفم
 
 .می جادوگرا رو نابود کندیبا-
 
 ： شونش بلند کرد و زل زد تو چشامی بعد سرم رو از روو
 
 ؟ی برسی خوای می به چ,ی سؤال ها هدف دارنی ادنیاز پرس-
 

 ： کردم رو به زبون آوردمی روز کامل دربارش فکر مکی که یزی چ ودمی کشیقی عمنفس
 
اگه . جادوگر ها رو از کار بندازمدیمن به هر حال با, احتادای شهی نداره جنگ میفرق-

 نیاطی جادوگرها رو نابود کنم تا شرهی صورت بگی که محله انی قبل از ادیاحتاد نشد با
 .و اجنام بدم کار رنی ادیاگه جنگ هم نشد با. شنمیتسل
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 ： تکون داددیی به نشانه تأسرشو
 
 ه؟ینقشه ات چ-
 

 ： لب هام به خاطر توجهش شکل گرفت و ادامه دادمی رویلبخند
 
 همه آماده محله ان پس همه و به خصوص ی از جک موقع تاج گذارغامیطبق اون پ-

 می شدندلندی با ارتشمون وارد آرچفیوقت.جادوگرها و طبق رسوم مردم هم حضور دارن
 کنم مردم از شکسته شدن سنت ها و یمن فکر من. با مردم حرف بزنهدی با, تودیشا, نفرهی

 و از دونهی نارمال رو منی جز خانوادت ماجرایکس.ن باشی سلطنت به ترانتا راضدنیرس
 از ریغ.ی چون تو جنگ هم شرکت کردی قهرمان باشهی مردمت ی برادی تو بایطرف

 خراب نشدن چهره خودش ی و انگوس برادنی حرف تو گوش م بهندلندی آرچفنه؟مردمیا
 . کنهی مردمش محله منیهم که شده به پسرش جلو

 
 ها یدی که حاکم تبعی کنم و همون طوری مدای فاصله من سر دسته جادوگر ها رو پنی ادر

 . کنمیگفت نابودش م
 
 
 

 انگار با یترو.ه دادم اما ادامدیوجودم لرز"  هایدیحاکم تبع" به زبان آوردن کلمه موقع
 ： لبش نشستی گوشه یحرفام قانع شده بود لبخند

 
 ...اما... اماهیکامال منطق.اره-
 

 ： خشک شد و چشماش گردلبخندش
 
 ی اگه اون جادوگر حس کنه میدونی کارت چه قدر خطرناکه؟منی ایدونیم...آرابال تو-

 ه؟؟؟ افتی می و از جادوش استفاده کنه چه اتفاقی نابودش کنیخوا
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 ： دستش گذاشتمی رو رودستم
 
 که نرفته من پام که به ادتی یاز طرف,ی دادادی رو دنیتو به من جنگ.نگران نباش-

 .شی قدرت آتی و داراشمی مطانی برسه شندلندیآرچف
 

 . نگفت و فقط سرشو تکون دادیزی هنوز نگران بود اما چچشماش
 
 .ش برد پام گذاشت و کم کم خوابی بار اون سرش رو رونیا

 
 نی زمی رو بلند کردم و رویآروم سر ترو.رمی تونستم از خط قرمز مرز بگی رو منچشمم

 که فقط نیانقدر رفتم تا ا. شدمی مدهی اراده به سمت مرز کشیب.گذاشتم و بعد بلند شدم
 که فقط چند ی برداشتم طورگهی قدم دهی.دو قدم فاصله داشتم تا به اون طرفش برسم

 بکنم ی اگهی که حرکت دنی خط قرمز رو ملس کنه اما قبل از اامود نوک پ مرت مونده بیلیم
 نی زمی و از پشت رودمی کشی بلندغیج. تو سرمدی با سنگ حمکم کوبیکیناگهان انگار 

 .افتادم و چشام بسته شد
 
انتظار داشتم بعد از باز کردن . آروم چشمام رو باز کردمیرلبی زی زمزمه های صدابا

دور تا . اطرافم شوک زده شدمدنیاز د. نبودیچی رو حس کنم اما هیدیچشمم سردرد شد
 ی بیاهی سهی هی شبشرتی بنی چشم باز کرده باشم اما ااهچالی سهی یانگار تو.اهیدور س

 ستادهی اچی که انگار تو هنیاز ا. خوردی داشت بهم مملحا.ستادمیآروم ا.انتها بود
 نفس ها و قلب خودم ی صداومدی که میی صدا قطع شده بود و تنهارلبی زیزمزمه ها.بودم

 . خنورده بودمی تکونچی انگار هدمی چرخیهر چه قدر دور خودم م.بود
 

چشمام رو بستم اما انگار . کردمی ناله ای موهام فرو کردم و از سردرگمنی رو بانگشتام
 . با باز بودنش نداشتی فرقچیه
 

 و کیصدا نزد.رو به شدت باز کنم باعث شد چشمام نی زمی حمکم به روی قدم هایصدا
 قدم ها مال نی و ادنینکنه منو دزد. زدی شد و قلب من تند و تندتر می تر مکینزد

 انگوسه؟
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 ی متام اسرتس و ترسم به خوددی قدم ها به جلوم رسیتا صدا.دی لرزی بدمن داشت ممتام

 . رفت و به جاش آرامش وجودم رو گرفتنیخود از ب
 

 جفت چکمه که متعلق به دو تا پا کی که دورتر از خودم نی اومد تا ا از پاهام باالچشمام
 خز ی اش کمقهی که ی تنش بود و باالتر شنلیچشمام رو باالتر آوردم زره.دمیبود رو د

 ی خاکسرتی با تارهارهی تی قهوه ایموها. صورتش چشمام گرد شددنیبا د...داشت و باالتر
 انگار توشون نوشته بود ی کردی نگاهشون میوقت پررنگ که ی آبیچشم ها. کوتاهبایتقر

 چهل ساله رو به ی سبای که در مرد تقریتی نهای اقتدار و جذبه و احرتام بنیو ا" اقتدار"
 یاهی اون همه سونی بود که مبیعج. بودی اسم تو ذهنم هم معنکی فقط با دمی دیروم م

 .دمشی دیانقدر واضح م
 

 ：و گفت زد یلبخند. شدمرهی زده بهش خشوک
 
 . فرزندمنمتی بیخوشحامل که م-
 
 ی منیقی به شرتی که حدسم رو بی حال پر از آرامشنی کلفت و در عیصدا, صداشو

 .رسوند
 

 . دهنم رو با شوک و بهت قورت دادمآب
 
 ： قدم جلوتر اومدکی

 
 .من لردم.حدست درسته-
 
 ا برگشته بود؟واقعا لرد بود؟واقعا؟واقع. شدخی تنم سی اسمش انگار موهادنی شنبا
 
 لرد؟...لر...ل-
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 ： رو در هم قفل کرددستهاش
 
 .اره-
 

 ： بند اومده بودزبومن
 
 ...دومنیمن...یمن...من...م-
 

اما باالخره وقتش بود تا خودم .من قبال هم باهات ارتباط برقرار کردم.آروم باش آرابال-لرد
 .ینر کامل شد باتکی تو باالخره , بهت بدمی تا خربنجامیمن ا.رو نشون بدم 

 
 ： و تعجب گفتمیجی گبا
 
 ؟یچ-
 

 نی که هنوز همه سرزمهیباتنر ناقص باتنر. ی باتنر ناقص بودکی مدت نیتو در متام ا-لرد
 لی تبدی و معمولطانی هنوز هم به فرشته و شیعنی, کامل نشدهتشی و موجوددهیها رو ند

 .نشده
 

 هاش کامل شده و به هر سه تیجود که مونی که عالوه بر ای باتنریعنی باتنر کامل اما
تو . شد رفتهلی بار تبدنی که اولیی جانی تکامل به اولنیبعد از ا, شدهلی تبدتیموجود

 و االن دوباره به اوجنا ی شدلی لند تبدوژالی و ندلندی بار لب مرز مشرتک آرچفنیاول
 .گمی مکیکامل شدنت رو بهت ترب..یبرگشت

 
 که داشت بهم ی که کسنی بودم و مهم تر ادهیامل رسبه تک. لبم نشستی روی بزرگلبخند

 . گفت لرد بودی مکیترب
 
 ： لبخندم کمرنگ تر شدیزی چیادآوری با
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  داره؟یتی چه مزنیاما ا-
 

 ی که وقتی دارادیبه .زهیری با رد شدن از هر مرز بهم منتتی که شخصنهی اتشیمز-لرد
 گهی؟دی بار فرشته شدنی اولیقت وای گذاشت ری چه قدر روت تأثی شدطانی بار شنیاول

 ی فرشته فکر کنکی در آن واحد هم مثل ی تونی میو تو هر جا که باش. افتهی اتفاق مننیا
 تو یژگی ونی کامل بودنه و البته اتی مزنی و ای معمولی آدم هاثل و هم مطانی شکیهم مثل 

 .و خواهد بودو کنرتل ظاهرت هم دست ت. کنهی ها برتر متی موجودی هیرو نسبت به بق
 
 ذاشنت؟ی منی من اثری مرز ها روگهی دیعنی؟ی چیعنی

 
 ： فکرم رو خوند چون با آرامش گفتانگار

 
 طانی شی بشندلندی وارد آرچفی مثال وقتیبرا.  دارنری تو تأثیمرز ها هنوزم رو.چرا-
 .ی کنرتلش کنی تونی کنه اما خودت هم می منریی تغنی و ایشیم
 

سرم رو باال گرفتم و . سکوت همه جا رو فرا گرفتهیچند ثان.دادم رو چند بار تکون سرم
 .نگاهش کردم

 
 .هی که جلوته همون لرد افسانه ایشخص!ستی انگار حواست نآرابال

 
 ها طانی شی و متحد کننده نیانگار واقعا فراموش کرده بودم مالک سرزم. گرد شدچشمام

 ：تم که فکر کنم گفنیبدون ا.ستادهیو فرشته ها جلوم ا
 
 نبود که با من ارتباط لی دلنیشما فقط به هم.دی رو بگنی که همدیومدیجناب لرد شما ن-

لطفا .دی و دوباره بردی که به ما اخطار بددی همه مدت برنگشتنیبعد ا. دیبرقرار کرد
 . دارنازیمردم به شما ن,دی شی پنهان منگهی که ددیبگ
 

 ： زدیمش خبش به چپ و راست تکون داد و بعد لبخند آراسرشو
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 .ی فهمی اش رو بعدا مهیبق. رو بهت گفتمدی که بایی هازیچ.نه آرابال-
 
 به سمتش اما انگار دمیهول شدم و به سرعت دو.  بعد برگشت و چند قدم ازم دور شدو

 ： زدمادیفر.دمی رسی رفتم بهش منی میهرچ
 
 . دارهازی احتاد ننیا.می دارازیما به تو ن.لطفا نرو لرد-
 

 ： که گفتدمیا چند حلظه بعد صداشو شن امرفت
 
شما ها از پسش .شنی متحد م, به منازی مردمم بدون ننمی که ببگردمی برمیمن وقت-

 .دی درسته اجنام بددی کنی رو که حس می فقط کاردیایبرم
 
 شد و رهیترس بهم چ. شدشرتی بیاهی دوباره شدت گرفت گرفت و سیکی رفتنش تاربا

 ی نگاهم می که با نگراندمی جفت چشم قرمز دهیبازشون کردم  یچشمام رو بستم و وقت
 .کردن

 
 ندلندی و از مرز آرچفمیتو جنگل بود. شدم و به اطراف نگاه کردمزی خمی زده نشوک
قبل از .زدی مادی و اضطراب رو فری شد که تک تک حاالتش نگرانینگاهم متوجه ترو.دور

 رو به گونه اش میشونی کنه خودم رو پرت کردم سمتش و پی که حرکتنیا
 ： لرزان گفتی صدااب.بالفاصله دستاشو دور کمرم حلقه کرد.فشردم

 
 .یانگار مرده بود. شدم آرابالی موونهیداشتم د-
 

 دلتنگش بودم انگار روز یجور. مطلق چشمامو به هم فشار دادمیکی تارادآوردنی با به به
 . بودمشدهیها ند

 
 ： زمزمه کردمآروم

 
 .دمی لرد رو دمن.ی ترودمشید-
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 :بلند تر گفتم!کردی ممی فقط مضطرب بررسگمی می چدی نشنانگار

 
 !ی ترودمی لرد رو دگمیم-
 

 نگاهم کرد و رتیبا ح... از حرکت متوقف شدکردی که داشت موهام رو نوازش مدستاش
 :گفت

 
 ؟ی گفتی چ؟ارابالیچ-
 

 : گفتمحمکم
 
 دمیمن لرد رو د-
 
 ؟یدی که تا حاال اون رو ند؟تویطمئن خودش بود؟از کجا میتو مطمئن-
 
 .ستی بار ننی اولنیدر ضمن ا...دمیعکساش رو که د-
 
 : گفتی از دخلوریی رگه هابا
 
 ؟ی بهم نگفتی ولی ارتباط داشتنی سرزمی هانی از مهمرتیکیتو با -
 
 ... بدونهیخودش خنواست که کس!ی نداشت ترویبه من ربط.فقط دوبار-
 

متفکر نگاهم کرد و ... دادمحی االمنون رو بهش توضداریامه و د هم کامل موضوعات نبعد
 :گفت

 
 ۲ نی که تو ایی متام حرفایعنی...شهی مندهی لرد دگهی وقت دچی وجود فکر کنم هنیپس با ا-

  بود؟نی همنیساعت زده بود
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 : از تعجب گرد شد و گفتمچشمام

 
  ساعـــــــــــت؟۲-
 
 نی زمی اومدم سمتت رودمی رو شنغتیه بودم؟ج نگران شدی چی من برایپس فکر کرد-

 ی به طرز وحشتناکیدیلرزی و مومدی چشمات انگار داشت از حدقه درمیافتاده بود
 لرزشت قهی بعد از چند دقیدادی عکس العمل نشون مندادمی تکونت میهرچ...یدیلرزیم

 ...ی تکون خنوردگهیمتوقف شد و د
 

 :ود،گفتم که از تعجب زبومن بند اومده بی حالدر
 
 ! تونستم باهاش صحبت کنمقهی من فقط چند دقیول...یول-
 

 یبی مدت چقدر اتفاقات عجنی ندونسنت باال انداخت و من فکر کردم ای به معنی اشونه
 :دوباره خودم با اسرتس گفتم...!وفتهیداره برام م

 
من تو رو !میای بربطانی شنی سرزمهی از پس می تنها بتوندومنی مدیبع! برگردهدوارمیام-

 دیبعد چطور با. اراده خودت بود, بدم اومن فقط من نبودمرییبعد از چند ماه تونستم تغ
 بعد از ساهلا احتاد دی بام؟چطوری رو از نو بسازندلندی ارچفنی کل سرزمی و باورهادیعقا

  م؟یرو برگردون
 

 :ت گفی ادوارکنندهی با حلن امیترو... دستام گرفتمی از هجوم افکار توسرمو
 
 باشه ما همه با هم از ادتی شک نداشته باش و ی که داریی هاییارابال،به خودت و توانا-

 .میایپسش برم
 

 شرتی وحشتم برفتی زمان جلوتر میهرچ... کردم اروم باشمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 ی حالت تدافعی پا حواسم مجع شد تروی صدادنیبا شن...!شدیو اعتماد به نفسم کمرت م
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 که کامال بهمون قهیبعد از چند دق...می شدی خمفی و پشت درختدیدستم و کشگرفت و 
 از پشت درخت میدی کشینفس راحت... لند اومدننتی دو نفر از سامیدی شدند فهمکینزد

 ： گفتشونیکی ما به سمتمون اومدن و دنیبا د...می اومدرونیب
 
 . متوقف شدهنجای ایارتش ما در دو ساعت-
 

 : کردی بهم انداخت لب خونی رو فشردم نگاه نگرانیو دست ترو دمی کشیقی عمنفس
 
 !اروم باش-
 
 ... لبخند هم نتونستم بزمنی من حتیول... حرفش زدی چاشنی لبخندو
 

 کردن به سمت اردوگاه ی و با اون فرشته که جلومون پرواز ممی اسب هامون شدسوار
 .میارتش رفت

 
 فرمانده ها و ی برای متعددیچادر ها.میدیگاه رس که به اردونی تا امی ساعت در راه بوددو

 یکیبا اشاره .میشدی هموجنا مستقر مدی روز باکی بود چون یعیسربازا زده شده بود و طب
 .میاز اون دو فرشته به چادر بزرگرت واردش شد

 
 و لوری و تای طرف تانکیدر .زیدو ملکه در دو سر م. نشسته بودنی بزرگزی دور مهمه

 شرتشونی بیبرا. کنارشون بودی خالی و پانتا که دو صندلی چارلگهیطرف دتوماس و در 
 ی و بالفاصله حبث برامیکنار پانتا نشست. بودزی تعجب برانگمی من به شکل معمولدنید

 .  آغاز شدمونینوع اسرتاتژ
 

 حرکت ندلندی به سمت مرز آرچفمی که فکرش رو بکنم صبح شده بود و داشتنی از ازودتر
 به دنی و ساعت ها حرف زدن قرار شده بود که بعد از رسروزیطبق حبث د.می کردیم

 لند قصر رو وژالیدو سوم ارتش .میمرز همه با هم با سرعت متام به سمت قصر بر
از . کردنی قصر رو حماصره میی از راه هوالند نتی کردن و دوسوم ارتش سایحماصره م
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 و بانی پشتیروی مرز به عنوان ننروی مونده از هر ارتش نصفشون در بی سوم باقکی
 .می رفتی به سمت مرکز خطر می به همراه من و تروگهینصف د

 
 بعد به مرز یساعات. کردی سرمون پرواز می لند باالنتی و ارتش سامی تاختی با اسب مما

 .می و ازش گذشتمیدیرس
 

سوزش  حس ی حس نکردم فقط کمی بار دردنیا... شدمرمیی رو بستم و منتظر تغچشمام
 لند که وجود باتنر رو قبول نتی لند و چند نفر از ساوژالی ارتش رمییبا تغ...کردم

 با لبخند هاش و یترو.دی لرزی رکاب میپاهام با هر قدم اسب تو...نداشتند تعجب کردند
 کردم که آرومم اما ی نکردنش تظاهر متی اذی و من برانه داشت آرومم کیگرفنت دستم سع

 .نبودم
 

 اندک ی با نگهبان هاشونیعده ا. لند ازمون جدا شدوژالی ی ارتش اصلمیدیه رس قصر کبه
 اطراف قصر ی نداشت که نگهبان هایتعجب. قصر رو حماصره کردنعی و بعد سردنیجنگ

 قصر یی لند از راه هوانتی سای سرمو هم ارتش اصلیاز باال.همه داخل قصر بودن.کم بود
 و ومدنی لند که پشتمون با اسب موژالیاز ارتش  ی قسمتو میرو پوشش دادن و ما موند

 ونیبا وارد شدمنون به داخل قصر و م.دمیلب گز.  لند که باالسرموننتی هم از سایقسمت
 نگاه ی مردم با تعجب به تروشرتی و بدیازدحام مردم متام سرها سمتون چرخ

 : گفتی خفه ای اومده بود با صدارونی که شوک بشونیکی!کردندیم
 
 !نابجیعال-
 

 یمادر ترو,ترانتا, که انگوسمی رفتی باشکوهیبا هم به سمت سکو. بهش ندادی جوابیترو
 فقط با پوزخند به یترو.می بوددهی رسیانگار اول مراسم تاج گذار. بودنگهی دیو عده ا

 رو حس زدی نفرت که از چشماش زبانه می شراره هاتونستمی کرد میانگوس نگاه م
 حرکت بدون فکر هی کل نقشه نشن خنتی و باعث بهم ررنی نگ بودم شدتدواریام...کنم

 : بودی که به حرف اومد تروی نفرنیاول... ما رو نابود کنهتونستی میترو
 
 ؟ی به سلطنت برسیخواستی چطور با زنده بودن فرزند ارشد مزمیخواهر عز-
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ترانتا و  سکوت نی اکردمیمضطرب با نگاهم دنبالش م... رو ول کرد و جلوتر رفتدستام

 !کردندی می و کارومدندی از شوک درمدیحتما تا االن با!بی عجیلیخ! بودبیانگوس عج
 

 بهشون انداخت و بعد یزیرامی نگاه حتقستادی انگوس و ترانتا و مادرش ای روبروقایدق
 : زدادی بلند فریچند قدم برگشت و بهشون پشت کرد و روبه مردم با صدا

 
 که یخانواده ا... هستمی فرزند ارشد خانواده سلطنتمزی جیمن ترو! مـــــــردمی ا-
 خدمت کردم و شبانه نی سرزمنی که به اندازه سنم به ایمن.. من رو بکشندخواستندیم

 به دو دی خوایم. بشمی پادشاه خوبدی سرزدم تا روزش که رسنمیبه قسمت قسمت سرزم
 سه گانه دیخواید م لنوژالی لند و نتی به ساله محد؟بای محله کنگمونی دنیسرزم

 که یزی چنی لند؟واقعا اندی گانه ارچفهید؟ی برسی تا به چدی رو نابود کنلوسیتارگاس
 م؟ی که از اول بودیزی کردن چد؟نابودیشما دنبالش

 
آماده کردن ذهن مردم و از . االن دو نقش مهم داشتیترو.گفتی می گوش ندادم چگهید

اروم . دادمیه بهم حمول شده بود رو اجنام م کی کاردیحاال من با. سرگرم کردنشونیطرف
 عرق کرده دادمی مری شمشی که رویادی و دستام از فشار زگذشتمی مردم مونیاز م
 دیبا. خرابش کنمدمی ترسی می بود و از طرفی سختارک..دمیکشی مقیمدام نفس عم...بود

 یرونیوطه بدر حم... کردمی مداشی پدی کشتم و تازه اول بای جادوگر رو منیقدرمتندتر
 نکهی چه برسه به انمی ببتونستمی منیزی چچی همه جا انقدر شلوغ بود که هی ولمیقصر بود

انقدر ... تر بود افتاداونور ی که کمی چشمم به درختیحلظه ا...به چشماشون دقت کنم
 ی سمتش رفتم و سعدیبدون ترد... رو به دست گرفتزیبلند بود که بشه کنرتل همه چ

 عرق کردم سر یدستا!یلعنت!شدی وجه منچی به هیول... برمکردم ازش باال
 افتادن یبا تالش مکرر و بعد از کل...شدی منیدوباره تالش کردم باال برم ول...خوردندیم

 نشستم تازه جادوگرها رو ی مناسبی جای رونکهی بعد از ادمی درخت رسی باالبهباالخره 
  نظر گرفتم و مدام ریز
 
 :گفتمی مرلبیز
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 ...کنهی مرییتغ..کنهی مریی که تغیچشم...کنهی مریی تغقهی که هر دقیچشم-
 

 اشفته و ی و موهادهی چروکیهمشون صورت! انکار بودرقابلی شباهتشون غجادوگران
 ی بود که داشت موضوعات و اتفاقاتی داشتند و حاال متام حواسشون به ترواهی سیچشمها

 ستادهی ایجادوگرها دسته دسته در قسمت...دادی محی مدت براش افتاده بود رو توضنیکه ا
 افکار رو تونستندی که انگار مکردندی نگاه میجور..... بودیبودند و چشمشون به ترو

 بود و همشون انگار ی همشون به رنگ مشکیچشما! باشندتونستندی مننهایا..خبونند
ر دست  که دیی از جادوگران هم مارهاگهی دیمجع... به درون نفوذ کنندتونستندیم

 ی ها هم حالت مشکوکنی ااوردندی و به اندازه خمتلف درمدادندیداشتند رو پرورش م
 افتاد که یگری ناگهان چشمم به دسته دیول... بهشون نسبت بدمیزینداشتند که خبوام چ

 فرق هی! فرق داشتشونیکی بودند ی شباهتچی که همه جادوگران بدون هیبرخالف قبل
 که ی کسانهی بقی بودم ولدهی ندی من چشم سبزنجای اتا...چشمان سبز رنگ!یاساس

 یحدسم وقت...مشکافانه نگاهش کردم... بودرهی تی به رنگ طوسندورش بودند چشماشو
 ریی تغی ناگهان رنگ چشماش به صورتقهی دقکی شد که بعد از گذشت لی تبدنیقیبه 

 ین چشماش صورتهمچنا! نهیول! صورت نگرفته باشهی بار پلک زدم تا اشتباهکی...کرد
 بودم مچ پام درد گرفته دهیربد پ... گفتمیاخ خفه ا...دمی پرنیی درخت پایاز رو!بود
 بار نیا... رهرب همشون رو گم کنم نگاهش کردمتی مجعونی منکهیدوباره قبل از ا...بود

 ی رو متوم کنم ولزی برداشتم تا سمتش برم و همه چزیخ... شده بودیچشماش به رنگ اب
 دمیهم بار مرور کردم و تازه فهی حاکم رو یحرفها... ترس عقلم جلوم رو گرفتعالوه بر

 و شدمی مکرتی بهش نزددیبا... کار رو بکنمنی اادی که چشماش به رنگ بنفش درمی وقتدیبا
 چشماش فرو کنم قبل از ی وقت داشتم که آتشم رو توقهی دقهی چشماش بنفش شد یوقت

 به اسمون کردم و ارزو ینگاه.قهی دقکیفقط .قهی دقکیفقط , برمنی و از برمی مبنکهیا
 !نمیبی که دارم اسمون رو ماشه بار نبنیکردم اخر

 
 کدوم نگاه نکنم چون چی هی وجه تو چشماچی کردم به هی رفتم و سعکرتی و نزددمی گزلب

 تمی موجوددنی بگذرم و به حمض فهمونشونی از مدادندی بودمن اجازه مطانیبه خاطر ش
 گذشتم و مار به دست ها رو رد کردم و ی نفوذیاز جادوگرها....!شدی خراب مزیهمه چ

 کردمی میمدام با انگشتام باز...! موذمار فاصله داشتمی رنگمحاال فقط چند قدم با اون چش
 حرفاش دی فهمشدی میاز مکث ترو...کردمی رنگ چشماش رو دنبال مرییو با چشمام تغ
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 که بهش معطوف شده یی حواسهادینبا...کردی متومش مدینه نه االن نبا...دهی ته کشگهید
هنوز دعاهام متوم نشده بود که دوباره شروع به حرف زدن ...دینبا...داشتیبود باز م

 رنگ کامل ریی تغهی و منتظر به جادوگر نگاه کردم بعد از دمی کشینفس اسوده ا...کرد
 ی روی شدم عرق سردخیجام س رنگ بنفش در دنیناگهان با د... وی؛زرد،قرمز،نارجنیعنی
 :با خودم گفتم...دهیمطمئن بودم رنگم پر... نشستمیشونیپ

 
 !متومش کن!متومش کن!وقت رو حروم نکن ارابال-
 

*** 
 

 بودم از ستادهی از جادوگران که پشتش بودند رو کنار زدم و حاال کنارش ای برخحلقه
اصله گرفتم و بعد با دست  ازش فیکم. رنگ دوباره نقشه ام رو مرور کردمرییترس تغ

 مرگبار ی سکوتی دست هام رو بردم باال ولعیبه سمتم که برگشت سر. شونش زدمیرو
 من رو گرفته بود ی که با دستاش دستای و جادوگرندمجع رو پر کرد و همه به من زل زد

سر .  حواسشون مجع بودیلی از جادوگر ها خیانگار بعض.از ترس به سکسکه افتاده بودم
 چشم کردی شرور نگاهم می که با دهن باز و به ترانتا که با پوزخندیندم به تروچرخو

 یغی هجوم اوردند جمتم نگاه کنم چون دو جادوگر از دوطرف سهیدوختم نتونستم به بق
از ضعفشون ...!رهی گوششون قرار بگی باعث شد دستشون رونی همدمیاز سر ترس کش

 که یغی جنی گوشم گذاشتم و بلندترید رو رواستفاده کردم و دستام که حاال آزاد بو
 کارم دادی اطرافم نشون می ناله های حس نکردم ولیی صداچیخودم ه... رو زدمتونستمیم

 که حاال دستش رو گوشش بود رفتم یسمت جادوگر چشم رنگ...! دادمامرو درست اجن
 اون ی ط آوردم چونی تونستم بگم خوش شانسیم. بهش زدم که چشماش رو باز کردیلگد

 برداشتم و دستام زیهمزمان سمت صورتش خ. چشمش دوباره بنفش شده بودقهیچند دق
 از حرکت یادی وارد چشماش شد و با فرشیآت...رو باال گرفتم و چشماش رو نشونه گرفتم

 کمرت شده بود همه شوکه به غمی جریحاال تاث...زدمی نفس نفس مجانیاز ه.ستادیا
 چشم ی جون جادوگر اصلی بودن و جسد بستادهیجمسمه ا جادو که مثل ی بیجادوگران

 و دی پررونی بگاهشی نگاه کردم ناگهان ترانتا از جای به ترویبا خوشحال...دوخته بودند
 : زدادی فرشدی مکیهمونطور که به من نزد
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 ! دخرته امحق نابودیخودت رو نابود کرد-
 
 : انگوس متوقف شدادی با فری برداشت سمتم ولزیخ
 
 !ــــــــــــــــــــوتسک-
 

 بود که من رو نی و همزدی چشماش ارامش موج میتو... منتظر به پدرش نگاه کردترانتا
 ! بودبی اشوب عجنیارامشش بعد از ا!رتسوندیم
 
 ه؟ی چتونی اصلنجا؟درخواستی انی اومدی چیشما برا-
 
 بودم به سمت  از کجا اوردهدومنی که منی من با جسارتی دوخت ولی چشمش رو به تروو

 : و گفتمستادمی ایسکو رفتم و کنار ترو
 
 جادوگران جز سه گانه میدونی و ممیدونستیاز اول هممون م...میینجای صلح ایما برا-

 دی نفر باهی اضافه است نجایحضور و وجودشون ا... و خنواهند بودستندی نلوسیتارگاس
 .. کهیکس...شدیدست به کار م

 
 :م روبروم نذاشت حرفم رو ادامه بدم از مردیکی از یی صدایول
 
 ؟یخوای صلح میگی و منجای ای که اومدی هستی؟کی هستیتو ک-
 

 : برتسم،گفتمای هول بشم نکهی ابدون
 
 ... باتنرمهیمن -
 
 :دوباره خودم ادامه دادم...کنندی زمزمه مرلبی که اسمم رو زدمیشنیم
 
 ...امی شکل درمهی که در هر مرز به میمن کس-
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 : گفتتی مجعونی از مگهی دیکی

 
 ؟؟؟ی نباشادی دروغگو شهیاز کجا معلوم که تو -
 

طبق گفته لرد حاال من ... کردم مترکز کنمی ندادم فقط سعی رو بستم و جوابچشمام
 متعجب و نگران یروبرو چشما...رمی رو به دست بگتمی کنرتل موجودتونستمیم

با ... شدانی منابامی بزرگ و زیباهلا سرما بهم دست داد و دیدست و پاهام درخش...یهمگ
 به ی شدم و وقتلی تبدمی به شکل معمولقهیق و بعد از چند ددمی دور چرخکیلبخند 

 بهشون نگاه کردم و روزی برگشتم و مطمئن و پطانی باور کردند به شکل شیاندازه کاف
 :شروع کردم به حرف زدن

 
 نهای که سرزمنیارزومون ا. خودمون نه منافعمیما به دنبال صلح هست,نه فقط من... من-

 تا می مجع کردنجای رو به الوسی از تارگاسنیدو سرزم... دوباره متحد بشن و با هم باشن
 یجنگ... به جا خنواهد گذاشتیزی چی که جز تباهیجنگ...می کنیری جنگ جلوگنیاز ا

ا دوست واقع.. که فقط نابود کننده سیجنگ... هم ندارهیصرف و دهیکه هزاران کشته م
 رفته ادتونید؟ی رو نابود کنگهی و دو گونه ددی باشلوسی که تنها موجودات تارگاسدیدار

 بدون فرشته معنا طانی کرده چون از سه گونه ساخته شده؟شدای معنا پلوسیتارگاس
 . معنا ندارهی بدون اشک مردم عادطانیش,نداره

 
 رنی منی و اندوه از بنهیرت و کنف..می هم باششی دوباره پمیتونی می اگه صلح بشه همگاما

 ...و
 

 :دی حرفام پرونی میکی دوباره
 
 !می احتاد داشته باشمیتونیما بدون لرد من-
 
 : همه با هم تکرار کردندو
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 !اره-
 
 رو نی ای گرفت به خاطر حضور و تالش لرد بوده ولشی که سال ها پیقبول دارم که احتاد-

 خودمون رو دیما که نبا. نهای گردهی که برممیدونی که لرد رفته و ما مندیهم قبول کن
 باشه نه داری پاشهی اون که همی که صلح و احتاد واقعدی گرفتی مادی دیشما با....مینابود کن

خشم و طمع کورتون کرد و نفرتها . شدن باعثش از هم فرو بپاشهدی که بعد از ناپدیاون
 در متام اون سال یعنید؟یتحد باش بده تا مادیچرا؟چون لرد نبود که بهتون ,از سر گرفت

 ونی مهایلی که احتاد به نفع شماست؟مطمئنم خدیدی نرسقتی حقنیها خودتون به ا
 که حق همه ینیسرزم.نهی ببتی حمدودون رو بدنهای خواد سرزمیشماست که دلتون م

 . ماستی
 

 : رو گفتم مجالمتنیاخر...کردندی مدیی و حرفام رو تادادندی مروی با نگاهشون بهم نانگار
 
 شهی که فقط باعث میجنگ...نی بدانی جنگ پانی و به انیوندیبه ما بپ.نیپس با ما باش-

 ی سودچی و هشهی میرانی که فقط باعث وی و از هم دورتر بشه جنگاهرتیقلباتون س
 .رهیگی با آرامش رو ازتون می عمر زندگکی که فقط یجنگ.نداره

 
 : گفتینی با بدبشونیکی

 
  ما رو کنرتل کنه؟دی بایپس ک-
 
 ندهی منادی که بادیی شمانی انی خودتون رو کنرتل کندی که بادیی شمانیا! خودتون-

 به یهر کس. شما رو کنرتل کنهدی نبایحتما کس... خودش باشدندهیهرکس منا...نیباش
 هیفقط کاف.رهی از خودش شناخت داره تا بتونه کنرتل خودش رو به دست بگیاندازه کاف
 .میدی ملی رو تشکلوسی که تارگاسمی با هم هستمه ما هدیور داشته باشکه همه با

 
 بشی و با انگوس و همون چشمان عجدمیچرخ...دمی دست زدن از پشت سرم شنیصدا

 با نگاهم ادی داره سمتم می که ترودمید... کردم نرتسم و حمکم باشمیسع....روبرو شدم
 ! قانع بشهدونستمی مدیالبته بع...کردمی متقاعدش مدیخودم با!ادیبهش گفتم جلو ن
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 : به جز متسخر گفتی از هر احساسیعار

 
  من؟با مردم من؟ن؟بای صلح کندیخوایپس م-
 

 : کرد و ادامه دادی کوتاهمکث
 
 ...یول...میریپذی صلحتون رو مشنهادیپ... موضوع ندارمنی با ایمن مشکل-
 

 : زدادی و فردی کشرونی رو برشیشمش
 
 !مون صلحی قرباننمیا-
 

 دونستمیم... بکنمتونستمی منی حرکتچی گلوم گرفت که هری رو زری شمشی ناگهانانقدر
 : انگوس گفتی شد ولکی به ما نزدیترو...کنهی منی رو رنگنی خومن زمغمیهمزمان با ج

 
 !کشمشی که مایجلو ن! خائنایجلو ن-
 

از کنار گوشم  ترانتا رو یصدا... و دستاش رو سمتش نشونه گرفتستادی سرجاش ایترو
 :دمیشن

 
 ! خانوم کوچولوتهنهیبی که صدمه می چون تنها کسی پرت نکنشی اتکنمی مهیبهت توص-
 
 از یکی دنی دبی باشه با آسی مساوتونستیهر حرکت من م. تونستم بکنمی منی حرکتچیه

 یول...کردیکالفه نگاهم م...شدی موونهی دتی هم داشت از عصبانیترو.ی تروایمن ,ماها
 یخال! بودمی خالیمن خال! اشکی قطره اینه حت!نه التماس!نه تقال!کردمی منی کارچیمن ه

 قدم جلوتر اومدن هی بای حتدونستی و مکردی نگاهم مرهی خرهیخ...یاز هرگونه احساس
 : کالفه گفتیترو...ممکن مرگ من و خودش رو به جون خبره
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 ! فقط ولش کنمیای کنار ممیزنیبا هم حرف م!اونو ولش کن-
 

 : کرد و گفتی خنده چندشکردی مشرتی رو برشی که فشار شمشی حالدر
 
 !ـری دیلیخ! پسری به فکر افتادرید-
 

 رو غمیج...دادی گلوم می نشون از خراش نه چندان کم روختی دستم ری که رویخون
 مرگم اماده یچشمام رو بستم و برا...دمی اخرش جومنو مدونستمیخفه کردم م

 ...!ناگهان...شدم
 

 پرت ی استفاده و خودم رو سمت تروشی حواسی انگوس بلند شد منم از بادیفر
 انگوس رو گاز یرامنر پا! افتادی چه اتفاقدمی و تازه فهمدی رامنر چرخینگاهم رو...کردم

 کردم خومن ی خمفی ترویسرمو تو گلو... برگشته بودشیگرفته بود حاال به اندازه اصل
 یخرب... درد داشتیول.. نبودقیزمخم عم! بودیناکدرد وحشت... کردنیپوستش رو رنگ

 که روبرو پاهام افتاده بود یری برداشت و شمشزیخ! انگوس نبودیاز ارامش تو چشما
 بلند غمی رامنر فرو کرد باالخره جی تکون خبوره حمکم تو گلوی کسنکهیبرداشت قبل از ا

رامنر !شدیباورم من!شدیباورم من...!دیچرخی من و رامنر منی شوکه چشمش بیترو....شد
 و تکونش دی سمتش پریترو... بودختهی رنی زمیروبرو پاهام افتاده بود و خونش رو

 رامنر قطع ینفس ها...ی و کارقیعم. بودقی و زمخش برخالف من عمزدیدادخون فواره م
 رهی خرفتی مرشی که سمت شمشیچشمم به دست ترو...شد و من نفسام تند شد

من "نــــــــــــــــ ــــــــه"ادیفر! خودتو کنرتل کنکنمی خواهش میرواالن نه ت!نه!نه!موند
 زیهمه چ!دیلرزیدستام م! بوددیخندی سمت انگوس که مستانه می تروزیهمزمان با خ

 گلوم رو گرفته بودم ی جان رامنر افتاد با دستم رویانگوس کنار الشه ب!خراب شده بود
 رهی به من خی تروی حبس شده بود چشمامهنفس ه!رمی رو بگشرتی بیزی خونریکه جلو

 ادیبا فر...مونده بود
 
 !"ــــــــــــدیمحلـــــــــــــه کن"

 
 ! بودمدهی بر پا شد که تو عمرم ندیامتی قترانتا



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

�٣٩

 
 رفت و ی نشونه می آب که به سمت کسای آتش ای بود ری شمشای ی چرخوندی جا چشم مهر

 یر و کنارش جسد غرق در خون انگوس کمرامن. بودمستادهی حرکت ایمن ثابت و ب
 اراده ام دمی دیاگه م.نمشونی ببتونستمیمن.سرمو برگردوندم.دورتر از من افتاده بودن

 گوشم حواسم رو مجع کی از نزدیادی فریاصد. افتادمی منی زمی شکست و رویم
باال  دفاع ی دستامو براعیچشمام گرد شد و سر.ومدی داشت به سمتم منیاطی از شیکی.کرد

 می به چند قدمطانیش. خواستمیمن. خواستمیمن. رو بکشمی خواستم کسیمن من.گرفتم
 روبه روم یطانی شگهی اراده آتش از دستم خارج شد و بهش برخورد کرد و دی بدیکه رس

 . رو کشتمیکیمن ...من. رو کشتمیکیمن .به دستام نگاه کردم.نبود
 

 یبا چرخش. دی جنگی با متام قدرت م شد که اون طرف تر داشتی به ترورهی خنگاهم
 .گهی دیطانی به شگشی ها برخورد کرد و آتش از دست دطانی از شیکی به رشیشمش

 
دستم . کردی دور با دقت از سر تا پام رو بررسهی و ستادی کرد ای که باهام تالقچشماش

 .هنوز تو هوا مونده بود
 

 . تو چشمام نگاه کرد و دوباره برگشتی اهیثان
 
 خواسنت من رو بکشن و من با متام وجود باهاشون حرف زده ی بودن که میی آدماانجیا

مردم . اما اونا همچنان قصد کشنت ما رو داشنتستیبودم و گفته بودم هدفم جنگ ن
حداقل . جنگ نشنری به حمض شروع جنگ به اطراف پناه گرفته بودن تا درگندلندیآرچف

 .ت داشری از مردمشون تأثیحرفام رو عده ا
 

 ： تو گوشم گفتییصدا
 

 و باز هم قصد کشتنت رو دارن دوننی رو متتی که ننی که با وجود اییکسا,آرابال
 . به صلح خنواهند شدی هم راضچوقتیه
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 ی تفاوت فقط نگاه می و مادرش که بدی خندی وار موانهی به ترانتا افتاد که دچشمم
دور تا دور .رف تر افتاده بود جون اون طیانگار نه انگار که پدر و شوهرشون ب.کرد

 . از جنگ فاصله داشنتیلیترانتا و مادرش پر از سرباز بود و خ
 

 و با ری دست شمشهیبا . حرکت از تو غالف درش آوردمهیبا . رو ملس کردرمی شمشدستم
 . دست آتشیکیاون 

 
 به سمتم یشرتی بی تو دستم انگار وجودم رو مشخص تر کرد چون حاال عده ریشمش

 ：زدمی مادی فرنی کردم و در همون حیتا به خودم اومدم داشتم محله م.دنومیم
 
 .می جبنگمی خوای ما مننیبس کن.نیبس کن-
 

 ومدنیفرشته ها از پس جنگ برم.دنی نشنیچی کشنت بودن که هری درگی همه به قدراما
 . نهی مردم عادیول
 

 !؟یمردم عاد...ی عادمردم
 

 لند اطراف حموطه قصر بودن وژالیارتش .نار زدم گرد شد و به سرعت همه رو کچشمام
فقط خون . نفسم حبس شددمی به اطراف قصر رسیوقت.میو ما همه داخل باغ بزرگ بود

 ی به معنامیدیدی که میزیچ. لندوژالیاز ارتش ,نیاطینه از ش. شدی مختهیبود که ر
 . قتل عام بودیواقع

 
 ادی ها در بیلی مثل قبل باعث شد ناله خ کهدمی کشی بلندغی شدم جوانهی انگار ددنشی دبا

 .شیاما کم تر از دفعه پ
 
 به دمنی کردن به سمتم برگشنت و با دی لند رو قتل عام موژالی که داشنت ارتش ینیاطیش

 .طرفم اومدن
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 که ی گناهیخون مردم ب. لرزوندی بود متوم وجودم رو مختهی رنی زمی که رویخون
 . کشونده بودمی بازنیرو به ا اونا یمن که پا.مقصرش من بودم

 
 اول و آتش رو تو طانی رو تو شکم شری حرکت شمشکی وجودم رو پر کرد و با خشم

 . دوم فرو کردمطانیدهان ش
 

فقط اون خون . نداشتتی بدمن رو سوزوند اما اهمی کردن چند جای که پرت میی هاآتش
 رو یم نگاه کنم و ترو باعث شد به سمت چپیی آشناادی فریصدا. داشتتی اهمنی زمیرو

 .دی جنگی که کنار من داشت مدمید
 

 که اطراف یادی زیچند قدم به جسد ها. لبم نشستی رویلبخند.دی جنگی من مکنار
 . شدمکیافتاده بود نزد

 
 جنگ کشوندم؟درسته که نی قدرت رو به ای و بی طور انقدر امحق بودم که مردم عادچه

 بودن که خانوادشون ی هم مردمنای ای لند بود ولوژالی از ارتش یکی فقط قسمت کوچنیا
 .دی لرزی مادی تو دستم از فشار زریشمش.به انتظارشون نشسته بود

 
 نیاالن وقت ا. آرابالستیاالن وقت ضعف ن. شومن گذاشتی اومد کنارم و دستشو رویترو

 .ستیکارا ن
 

 .می مورد محله نبودادی زنی واسه هممی دورتر بودی جنگ کماز
 

 ی می کردم ولی کوه غم بود و با متام وجودم حسش مهیتو چشماش . و نگاهش کردمتمبرگش
 نیبنابرا. خواهد بودی که افتاده ضربه بدتریدونستم به زبون آوردن هرکدوم از اتفاقات

 ：گفتم
 
 . کنهی اوضاع رو بدتر منیا. کنهدای جنگ ادامه پمی بذاردینبا-
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 ی به سمتمون میکی یهر از گاه.می جنگ برگشتدانیبا هم به م. حرف سرشو تکون دادیب
 به عیسر.می داشتی از سر راه برشون منی مصمم و خشمگیمن با ترس و اکراه و ترو.اومد

 باعث غمی بار جنیا. نداشتیتی سوخت اما اهمیگلوم م. زدمی بلندغیسمت سکو رفتم و ج
اره جنگ از سر  که دوبنیقبل از ا. گوششون بذارنیشد همه ساکت بشن و دستشونو رو

 ： زودتر گفتی مانند تروادی بلند و فری بگم اما صدایزی دهن باز کردم که چرهیبگ
 
 لند فقط وژالیشما با کشنت ما و به خصوص ارتش .می جبنگمی خوایما من.نیبس کن-

 یچرا من. رو ادامه بدهنیاطی وجود نداره که نسل شیجادوگر.دی کنینسلمون رو نابود م
 !د؟یفهم

 
 ... آدم پستکی ی رو به خاطر خودخواهنمونی سرزمدی که داردی فهمی منچرا

 
 اشاره کرد و زدی اومده قهقهه مشی بود و به جنگ پستادهی فقط اشی پیقی ترانتا که دقابه

 ：ادامه داد
 
 د؟ی کشونی میبه تباه-
 

 آدم شدی باعث مدنشونی که فقط شنیطور. گفت پر از حرص بودنی که می تک کلماتتک
 . کنهدای نفرت پنیاطیبه شنسبت 

 
 ： داد زدتی مجعانی از میکی

 
 جادی ای اگهی احتاد ددی تونی مدی کنی که فکر مدی امحقیلیشما خ.بدون لرد امکان نداره-

 .دیکن
 

 راحت همه یلی شد خی سکو میاز باال. مجله اش همه باهاش هم صدا شدنانی از پابعد
 جلوتر ی قصر پناه گرفته بودن و حاال کم که گوشه گوشهندلندیمردم آرچف.دی رو دزیچ

 قلعه یرو,اطراف حموطه, قصری جای لند که در جاوژالیارتش .اومده بودن تا گوش کنن
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 که همه جا پخش ندلندی آرچفیسرباز ها. بودنستادهی جنگ ادانی و در می نگهبانیها
 .جنگ بودن دانی هم در مهی کردن و بقی از هوا محله مشرتشونیبودن و فرشته ها که ب

 
 ： زدادی فرتی با عصبانی بار ترونیا

 
 شی که سال ها پدی کنی رو می دوباره همون غلطدی شماها که دارای شما ها؟ای میما امحق-

 فکر یزی به چی وقت منطقچی هد؟چرایری گی درس منیخی تارچی شما ها از هد؟چرایکرد
 د؟چرااا؟؟؟ی کنیمن
 

 . بند بند وجودم رو لرزوندادشیفر
 
 ： زدادی فرگهی دطانی شهی بار نیا

 
 !ی ما متحد شدی و با دشمن خونی کردانتیبه خانوادت خ!یتو پدرتو کشت-
 

 ：گرفتش و فشارش داد. دستم رو ملس کردی ترودست
 
 ... که بعد از رفنت لرد همه شما هایهمون کار. کردمی مدی رو کردم که بایمن همون کار-
 

 ： رو قطع کردی حرف ترونیاطی همه شی هم صداادیفر
 
 ... وجود ندارهی وجود نداره پس صلحگهیلرد د.ادی منگهید.مرده.لرد رفته-
 
 . رو فشار دادمی بار من دست ترونیا

 
 قایرعد و برق چند بار تکرار شد و ناگهان دق. ها خامته دادادی به فریدی و برق شدرعد

 ینور به قدر.میرفتهمزمان با هم عقب . شدداری پدیدی نور شدی من و ترویرو به رو
 ی رو حس منی نورگهی دهیبعد از چند ثان.می بود که چشمامون رو بستدیشد

 . بودشدهچشمام رو که باز کردم نفسم حبس .کردم
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 .با همون جذبه و همون قدرت.لرد برگشته بود. برگشته بوداون

 
 به هوا  هاادی شد و فرینفس ها دونه دونه حبس م. تر از من بوددی شدهی العمل بقعکس

 ： گرفتیزمزمه ها شدت م.رفتیم
 
 "لرد بزرگ برگشته" "لرد برگشته" "زنده است" "منرده" "اون لرده" "لرد"

 
 رهیترانتا که با خشم به لرد خ. کردی زده بود و با بهت به لرد نگاه می لبخند ناباوریترو

 . تفاوت بودی تر مادرش که باز هم ببیشده بود و عج
 

 . تو حموطه نبودگهی کس دچیه ساکت شدن انگار که ه که بلند شد همصداش
 

 ,مردم من-لرد
 

 مدت کوتاه نباشم اما هی ی داشتم برامیاول تصم.فقط شما رو ترک کرده بودم. منردممن
 که یمی جنگ عظدنی تر شد و با دی شما طوالننی هرج و مرج بدنیمدت کوتاه بعد از د

 علت نبود من شما دی شادینکرد وقت فکر چیه.یشگی همبای رخ داد تقرنتونیب
 .نی بودلی صلح و احتاد با ارزشمون فقط به اندازه وجود من ارزش قای که براییشما,دیباش

 
 .دی نکنی از هم دورتتونی به خاطر موجود,دی دادم که با هم باشادی به شما من

 
 چون دیبه خاطر تضادتون با هم دشمن نباش, بودنتوندی و سفاهی دادم که به خاطر سادی

 نقض رو به وجود ی بی زندگنیدر صلح با هم ا,تضاد ها در کنار هم.هی زندگیتضاد قاعده 
عشق ,آرامش و ترس در کنار هم, در کنار همدیماه و خورش,روز و شب در کنار هم.آوردن

 نی هم در کنار هم همه اطانی و خوب و بد و فرشته و شدی و سفاهیس,و نفرت در کنار هم
 .ها با هم
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 فرصت دوباره رو هم از یشما حت. من هم برنی که آموخته هادی شما با رفنت من گذاشتاما
 .دیدست داد

 
 ...ی حتشما

 
 به جلو ی گذاشت و کمی رو پشت ترویکی دستش رو پشت من و هی. قدم عقب اومددو

 هی مثل وجود یحس. گاههیتک, مثل آرامشیحس. داشتیحس دستش حس خوب.هوملون داد
 .پدر

 
 ：اد دادامه

 
 نیا.نی و به حرفاشون گوش ندادنی ها به من رو روندنی دو نفر از وفادارتریشما حت-

 .نیدی من بودن اما شما باز هم ندی هاندهیدو مثل منا
 

 ： هاش رو برداشتدست
 
رفنت من کورتون .نیدی شما بودم اما ندنی بشهیمن هم. وقت نرفتمچی هیمن حت-

 دادم اما نگه داشتنش و قبول کردنش با متام ادی شما درسته که من صلح و احتاد رو به.کرد
 زانی و ممانتونی ازانیم. شدم تا شما رو بسنجمدیمن ناپد.قلبتون به عهده خودتون بود

مدت ها صرب کردم تا .اوردی چند سال هم دووم نی کم بود که حتیااعتمادتون اما به اندازه 
اومدن و متام . دستشون رقم خبوره اومدن که قرار بود احتاد دوباره بهییباالخره اون ها

 .دیقدم ها رو درست برداشنت اما شما خنواست
 

 د؟ی خوای احتاد رو منی بدون وجود من هم اایآ. سؤال ازتون دارمکی حاال
 

 . خواسنتیم. بودیجشن و شاد. نبودادیفر. همه با هم بلند شدادیفر
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من .دی اشتباهتون رو درک کردگهی ددومنی شما رو ترک خنواهم کرد چون مگهیمن د-لرد
 و نظارت مومنیم. نه به عنوان حاکم شمامومنیم.لوسی اما فقط به عنوان مالک تارگاسمومنیم
 . کنمیم
 

 یانگار برا. مردم بلند شدی شادی که بتونه حرفش رو کامل کنه دوباره صدانی از اقبل
 به سرعت برگشتم و  رو از گوشه چشم حس کردمیحرکت. احتاد فقط وجود لرد الزم بود

 انگار یترو.خشک شده بودم.دی دوی می به دست به سمت تروری که شمشدمیترانتا رو د
 . نبودای دننیتو ا

 
 ： زدمادی متام وجود فربا
 
 !یترووو-
 

 ی خواهرش که به سمتش محله مدنی برگشت اما با دعی سرادمی فردنی بعد از شنیترو
 باشه تا ترانتا به هدفش ی تونست کافی حلظه مهی و همون ستادی حلظه از حرکت اهیکرد 

 فکر فقط ی حرکت درش آوردم و بهیبا . رو ملس کردبمیدست لرزامن خنجر تو ج.برسه
 .پرتش کردم

 
 بلندش همزمان شد با غی چپ ترانتا برخورد کرد و جی خنجر به پاهی ثانکی کمرت از در

 .ی ترویلرزش ناگهان
 

 کنم که یخواستم حرکت. پرت کردی تروی و خودشو رو به زور از جاش بلند شدترانتا
 ：لرد بود.سرم رو باال گرفتم. جلوم رو گرفتیدست

 
 .ی دخالت کندینبا-
 

 . بودنی هنوز مشغول شادهی بقتی مجعی از جلوی عده اجز
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 رشیشمش. ترانتا بودی بار اون رونی که ادمی رو دی رو که از چشماش گرفتم ترونگاهم
چشمامو حمکم بستم و رومو . قلب ترانتا فرود اومدی روقایرفت باال و دق

 که قطعا االن فکر کردن بهشون یادی زلیبه دال.ومدیقلبم داشت از جا در م.برگردوندم
 .انی پای بی هی گرهی بود یمساو

 
 . رو انداخت و بلند شدری شمشیترو. رو آروم باز کردمچشمام

 
 به سمتش رفتم و کنارش عیسر.رو برد نشست و دستاش رو تو موهاش فنی زمی رودورتر

 دی لرزیمن, کردی منهیگر.  شونه ام گذاشتیحضورم رو که حس کرد سرشو رو,نشستم
 . موهاش رو ماساژ دادمنیبا سرانگشتام پشت گردنش و ب.دی کشیفقط تند تند نفس م

 
 از یکی داره که ی تونستم تصور کنم چه حسیم. آروم تر شد اما خودش آروم نشدنفساش

 روز پدر و خواهرت رو هر چه قدرم هی هات به دست پدرت کشته بشه و در نیزتریعز
 شرتی رو بی درد تروشدی باعث منی تونستم تصور کنم و همیاما من.ی بکشثیبد و خب
 .حس کنم

 
 .همون چکمه آشنا متعلق به لرد. جفت چکمه جلومون ظاهر شدکی

 
 سرش رو بلند کرد و عی سریروت. گذاشتی تروی شونه ی خم شد و دستش رو رولرد
 . لب هاش رو به هم فشار داد و تو چشماش زل زددی لرد رو دیوقت

 
 ： زدی با آرامش لبخندلرد

 
 ی مرد هانی از شجاع تریکی تو االن ی؟ترویشی می روز بهت گفتم مرد شجاعکی ادتهی-
 .ینی سرزمنیا

 
 و لرد ستادی ایترو.سر خورد قطره از گونه ام کی نتونستم اشک هام رو نگه دارم و گهید

 ی لرد همون حسدنی هم با دیانگار ترو. بودنستادهی هم ایهر دو روبه رو.هم صاف شد
 که لرد دست هاش رو باز کرد نی پدر چون به حمض اهیحس ,رو داشت که من داشتم
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 بار منم بغضم شکست و نیا. کردی مهی بار گرنیا.دیرز لی بار منیا. توش فرو رفتیترو
 . شروع شدامنی پایب هیگر

 
 ： اش زمزمه کردهی گرنی بیترو

 
اگه تو .نجامی تو ا که من االن اریلرد تقص.نجامی تو که من االن اریتقص.. تو اِریتقص-

 . افتادی اتفاقات مننی کدوم از اچی هی مونی می و اسطوره ام باقی موندیاگه م,یبود
 

 شرتیوم شده بود قدرت ضعفم باما حاال که جنگ مت. کردم هق هقم رو خفه کنمی میسع
 .شده بود

 
 ： زد و ازش جدا شدی چند بار پشت ترولرد

 
 که فقط به من ینگران پسر. از مردم به کنار من نگران تو هم بودمی رفتم نگرانیوقت-

 و ی که خودت باشی گرفتی مادی دی رو اما تو بازیهمه چ.دمی دیتو چشمات م. کردینگاه م
 دیبا,ی بودی من مدی تو نبایترو. و مهربونری پذتیشجاع و مسئول مرد هی.یاالن تو خودت

 مردم ضعف نیمنم ضعف دارم و ا.ستمی و کامل نی عالتی شخصهیمن .ی بودیخودت م
 که مردمم ی سال رفتم و با خودم عهد بستم تا وقتیمن به خاطر اون ها سال ها.منن

 ی همه چای رونی حتقق اهی قدمکی در دمی دی احتاد برسن برگردم اما وقتیخودشون به معن
 رو زی تو جنگ اول همه چدیمن شا. خراب شد و جنگ شد مردد شدم و عهدم رو شکستم

 دوباره در دمی دی وقتی ولدی رو خودتون درست کنزیبه دست خودتون سپردم تا همه چ
 جتارب گذشته و حالش چکدومتونی هدمی و ددیاستانه جنگ و همون کشت و کشتار هست

 ... که جنگ رو کنرتل کنه برگشتمستی نیدر حد
 

 مردم من هنوز هم احتاد و دیشا...!  کنمیری که با شما باشم و از جنگ دوباره جلوگبرگشتم
 برگشتم هم اشتباه بود اما من دیمن اشتباه کردم که رفتم و شا.صلح رو درک نکرده باشن

 به ی اگهیشه و جنگ د خراب بی همه چنمینسبت به مردمم خودخواه بودم و نتونستم بب
 مردم رو ترک نی تومن دوباره ای کنم اما حاال منیری از جنگ جلوگتابرگشتم .ادیوجود ب

 نه ترک دادمی مادی احتاد رو ی مردم بودن بهشون معننی موندم و با کنار ای مدیمن با.کنم
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 اما از  باشندهی نفهمایلیهمون طور که گفتم هنوزم ممکنه خ. اشتباه من بودنیا.کردنشون
درسته بهشون . نه با ترک کردنشوندمی مادی بهشون نوی به بعد من با کنارشون بودن انیا

 احتاد نی فقط به خاطر وجود من به اایلی خدومنیگفتم که اشتباهشون رو درک کردن اما م
 من هم ی؟حتینی بیم.  خواستم نشون بدم که بهشون اعتماد دارمیدوباره تن دادن و من م

 .وره بودن رو ندارم اسطاقتیل
 

چند قدم دور شدم اما چشمم به . گفت از اوجنا دور بشم و اونا رو تنها بذارمی بهم میحس
کنارش نشستم . سر رامنر برمی راست باالهی کردم به انگوس نگاه نکنم و یسع.رامنر افتاد

 طرف ی که تو منطقه بی از وقتیبه حمض ملس کردنش خاطره ا.و گردنش رو ملس کردم
 بار به هق هقم نیا. حمافظت کنم افتادمی بود از تروخواسته شده بود و از من یمخز

 .اجازه خروج دادم
 

 ： رامنر رو نوازش کردمآروم
 
 ینه؟ آخرش هم در راه حمافظت از صاحبت جونت رو داد,ی نگران صاحبت بودشهیهم-

 نیو؟و به ا تای اره؟منی تونه دووم بی بدون کدوم منی ترویرفت؟حتما با خودت گفت
 بدون تو هم یترو.ینه؟اما اشتباه کرد,ی بدون من و خودت رو فدا کردیدی رسجهینت

 .ی که همش به فکر صاحبتی خودخواهیلیخ.ارهیدووم من
 

 .زدنی هق ها در راه خارج شدنشون انگار به گلوم زخم مهق
 

د منم مثل انگار حس کرده بو.لرد بود.نگاه کردم. کنارم نشستیکی بلند بشم که خواستم
 ： گفتهیبعد از چند ثان.می فقط کنار هم نشستی حرفچی هیب. دارمی به دلدارازی نیترو

 
 .فکر نکن فقط به خاطر من احتاد شکل گرفت-
 
 ：ادامه داد. تعجب نگاهش کردمبا
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 و به یتو با حرفات روشون اثر گذاشت. مردم بودمنی تو بیمن در متام مدت حرف ها-
 ی کار رو اجنام منی انگوس نبود شما بدون من ایحرکت هوشمندانه  بگم اگه تومنیجرأت م

 .نیداد
 
 ： باور گفتمنا
 
 حرکت هوشمندانه؟-
 

 ： تکون دادسرشو
 
 کنه و بعد رامنر ی می به خاطرت هرکاری دونست تروی اول تو رو هدف گرفت چون م-

 و شهی مهوونی با مردن رامنر دی ترودونستیچون م,رو که مانعش شده بود درجا کشت
 تونست ی می طورنی داشته و اری حرفات تأثدونستیم.شهی احتاد دوباره جنگ برپا میجا

 . بشهریی تغهیباعث 
 

 ： از بهت بند اومده بود اما به زور گفتمزبومن
 
 .اوردنی نمانیهنوز به احتاد ا, مردم هنوز هم مرددندیاما شما گفت-
 

 ： زدیلبخند
 
 داشنت انگوس نقشه اش رو ازی تو نیو هنوز به حرفا مردد بودن یچون وقت.چون هسنت-

 من قبول کردن دوباره صلح بشه اما دنی فقط با ددیهنوز مرددن و االن شا.اجرا کرد
 . خواهم دادادی بار با کنارشون بودن بهشون نی هم گفتم ایهمونطور که به ترو

 
 . به شومن زد و بلند شدیدست

 
از گوشه چشم به انگوس نگاه کردم که . و بلند شدمدمی بار دستم رو روش کشنی آخریبرا

 یقیچشمام رو بستم و نفس عم. جون شده بودی گرد شده بیبا دهان باز و چشما
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 ملکه آکانتا شیلرد پ. برگشتم که االن آروم تر بودیاشکامو پاک کردم و به کنار ترو.دمیکش
 در کنار هم به جمروح ها  گر بودند رفته بود و همه داشنتاره که متام مدت جنگ نظایو آر

 . کردنیکمک م
 

 .در کنار هم.همه...توماس,لوریت,ایتان,یچارل,پانتا
 

 ：هر دو دستم رو گرفت و زمزمه کرد. به سمتم اومددمنی با دیترو
 
 ؟یخوب-
 

 ： بهش زدمی خسته البخند
 
 از چه حلاظ؟-
 
 ： گومن گذاشتی دستش رو روهی

 
 .ی و جسمیروح.هر دو حلاظ-
 

 ： کردمیلخ تی خنده
 
 .افتضاح-
 

 ： تکون داد و زمزمه وار گفتنیی چندبار به پاسرشو
 
 ... ازت غافل شدم و یمتأسفم اگه گاه-
 

 ： حرفش رو قطع کردمعیسر
 
 ...من متأسفم که تو امروز انقدر زجر-
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 .دمی کشی ندادم و آهادامه

 
 ： نشوندمیشونی پی روی رو بلند کرد و بوسه اسرم

 
 .من خومب-
 

 .ه خومب انگار صداش شکست کلمسر
 

 ： زدادی فریکی ناگهان
 
 . کنهی داره فرار مایملکه تال-
 

 !ی مادر تروا؟درستهیا؟تالی تالملکه
 

 .رفتی داشت به سمت دروازه قصر ممشی که به همراه ندمیدی و دمیبرگشت
 

 ： داد زدیترو
 
 .عیسر.دشیریبگ-
 
 ：زدی اون داد م رو گرفته بودن وای سربازا ملکه تالهی در صدم ثانو
 
 .نی کنی چه طور جرئت منمی سرزمنیمن ملکه ا!من ملکه شمام-
 

 ： از احساس گفتی خالیی با صدای و ترودنی رسی تروی جلوسربازا
 
 . تو زنداننشیبنداز-
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 ：زمزمه کردم. که کامال قطع شدنی کم شد تا اغشی جی کم صداکم
 
 م؟ی کار کنی چدیحاال با-
 

 ： اومد گفتی م که داشت به سمتمونلرد
 
 ی های و خرابمیکشته شده ها رو به خاک بسپار.می جمروح ها رو درمان کندیامروز با-

 و می کنی همه پخش منیفردا خرب احتاد دوباره رو ب.میوارد شده به قصر رو جربان کن
 .می صحبت کننی در رابطه با سرزمی درباره مسائل مهمدیروز بعدش با

 
 ：ت شونه ام گذاشی رو رودستش

 
 سختت ی روز هاانی اما بدون که امروز پامیما همه ازت ممنون.ازت ممنومن آرابال-
 .ی دارشی در پی سخت تریروز ها.ستین

 
 ： اما لبخند زدمدمی نفهمیچی آخرش هی که از حرف هانی ابا
 
 .می شدی ما موفق مننیاگه شما نبود-
 

 . نگفت و دوباره رفتیزی لبخندم رو داد اما چجواب
 

 ： گفتمی تروروبه
 
 ! اون مثل پدرته؟ی کنیتو هم حس م-
 

 ： دور شومن حلقه کرد و زمزمه کرددستشو
 
 . حس رو داشتمنی اشهیهم-
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 .می رفتهی و به کمک بقمیدی کشی دو همزمان آههر
 

 ی ها باالخره من و تروی و مرمت خرابی روز درمان جمروح ها و خاک سپارکی از بعد
 .می که خاکسرت رامنر رو پخش کرده بودمی بریی به جامیوقت کرده بود

 
 نذاشته بود رامنر رو دفن کنن و گفته بود بسوزوننش تا خاکسرتش رو به آسمون یترو

 ： چرا گفتدمی ازش پرسیوقت.بسپاره
 
 خوام جسمش هم به یم. خاک باشهری خوام جسمش اسیمن.رامنر عاشق پرواز کردن بود-

 . در پرواز باشهشهیهمراه روحش هم
 
 منو ی روز تروهی که می خاکسرت رامنر رو به دل آسمون داده بودی همون صخره ایور

 . رفع ترسم از ارتفاع برده بودیبرا
 

 ی شونه یسرم رو رو.می دادی و پاهامون رو تو هوا تکون ممی صخره نشسته بودنوک
 . گذاشتمیترو

 
 ： و گفتدی کشیقی نفس عمیترو

 
  چرا خودم انگوس رو کشتم؟یدونیم-
 

 ： بدمن رو لرزوند اما فقط گفتمسؤالش
 
 چرا؟-
 

 وقت به من حمبت چیانگوس ه,یدونیم. بودمی انگوس در دوران بچگی هیرامنر هد-یترو
 مثل جومن نی از حمبتشه واسه همی قسمتنی رامنر رو بهم داد حس کردم ای کرد و وقتیمن

 یو من با خودم فکر مرامنر کم کم واقعا شد مثل عضو خانوادم .از رامنر مراقبت کردم
 دمی فهمیوقت. از خانوادمهی بهم داده که مثل عضویزی که چرهکردم انگوس حتما دوستم دا
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 به می از حمبتش رو از دوران بچگی خواست بکشتم شکستم اما من هنوز خبشیانگوس م
 زی چچی هگهی ددمی رسنیقی رامنر رو کشت به ی وقتیول...یول.همراه داشتم پس بلند شدم

 کرد رو ی مغی ازم درشهی که همیپدرم حمبت,انگوس.ستی ما ننی بیعنوان پدر و پسربه 
منم که اون حمبت . به حمبت خودش هم رحم نکردی اژدها بهم داده بود اما حتهیبه شکل 

 .رو از دست داده بودم به اون رحم نکردم
 

 یرم رو از روس.  پاکشون کردمعی سرنهی صورمت رو ببی روی اشک های که ترونی از اقبل
 ：شونش برداشتم و صورتش رو در دستم گرفتم

 
 تومن درکت کنم چون درسته منم از ی منقایدق. ی تو خانوادت رو از دست دادیترو-

 .گهی شکل دهیدستشون دادم اما 
 

 که ی و من تو رو و ما هر دو دوستانیتو من رو دار.ستمیمن تنها ن,یستی تو تنها ناما
 .با همه وجودم. که دوستت دارمیو دارتو من ر.دوستمون دارن

 
 نی و من باز هم وارد امن تردی تر کشکی و منو نزدزنی تو چشمش بود اما نذاشت براشک

 . شدمای دنیجا
 

 نیدستم رو گرفت و شروع کرد قصر رو ا.می و به قصر برگشتمی بعد بلند شدقهی دقچند
 دونستم کجا ی شناختم منی قصر رو خوب مننیور و اون ور رفنت و منم از اوجنا که ا

 .میری ممیدار
 

 ： گفتمباالخره
 
 م؟یری ممیما کجا دار-
 

 .نمی رو ببای تالدیبا-یترو
 

 ： گرد شدچشمام
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  تو مطمئىن؟یترو-
 

 ：مصمم گفت. می زندان شدی راهرو هاوارد
 
 . هم هستمیلیخ.اره-
 
 .  و دستش رو فشردمدمی کشیآه
 

 .نهی بببی از درون آسنی از ارتشی خواستم بی دادم اما منی حق مبهش
 

 یانگار حضورمون رو حس کرد چون سرش رو آورد باال و وقت.میستادی سلولش ایجلو
 ：ستادی اعی خورد سریچشمش به ترو

 
 ؟یباالخره اومد,پسرم-
 

 ： زدی پوزخندیترو
 
 االن شدم پسرت؟-
 

 ： سلول حلقه کردی هالهی جلوتر اومد و دستاشو دور مایتال
 
 ؟ی پسر منشهیتو هم-
 

  باور کنم؟یانتظار دار-یترو
 

 ： رو ملس کنهی ها رد کرد تا صورت ترولهی می از الدستشو
 
 ...من مادرت,یاره ترو-
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 ： زدادی عقب رفت و فرعی سریترو

 
 . و دستتم به من نزناریاسم مادر رو ن-
 

رت  مرگ به قول خودت پسی شوهر و دخرتت برایوقت.ی اسم رو ندارنی ااقتی لی حتتو
  کجا رفته بود؟ها؟تتی مادردنی کشینقشه م

 
 ： قدم عقب رفتهی ایتال
 
 ...ی تو اشتباه مینه ترو-
 

 ： قطع شدی هم حرفش توسط تروباز
 
 و ی بودسادهی خواست منو بکشه کنارش وای که ترانتا می تو موقعی کنم؟لعنتیاشتباه م-

من .ی کردی و نگاه می بودادهستیتو در متام مدت اون همه اتفاق فقط ا. ی تکون خنوردیحت
  کنم؟یاشتباه م

 
 ： باال گرفتدی جلو رفت و انگشت اشارش رو به نشانه تهدی بار ترونیا

 
 ی خواهدیاومدم فقط بگم که تو تبع. بهانه ها رو گوش کنمنی که انجای اومدمین-

 وقته فراموش کردم یلیمن که خ.ی به اسم تروی داشتی پسرهی ی روزهیفراموش کن .شد
 .پدر و مادر و خواهر داشتم

 
 ： متوقفش کردای تالیبرگشت تا بره که صدا. وقت بود که ول کرده بودیلی رو خدستم

 
 !ی کنیتو تنها عضو خانوادت رو از خودت دور م-
 

 ： که برگرده گفتنی ابدون
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 .ستادهی که االن رو به روت اهیخانواده من دخرت-
 
 . بعد رفتو
 

 ای تالی گرم شد اما با نگاه کردن تو چشمادونستیز خانوادش م ای که منو جزونی از ادمل
 ： بزنه با آرامش گفتمی که حرفنیگرما رو عقب روندم و قبل از ا

 
 . که ازش حمافظت کنمدمیبرات مهمه بهت قول م, مادر فقطهیاگه به عنوان -
 
 . از زندان خارج بشمعی تا سردمی بگه چرخیزی که چنی بازم قبل از او
 

 رفنت و موندن نیب... و از حرکت متوقف شدمدمی هق هقش رو شنی صدایظه ا حلیول
 خوادی که میحاال هرکس! توجه باشمی بی در برابر هق هق کستونستمیمن...مردد موندم

 صرب و وارهی رفنت دنی از بیعنی... شکسنتیعنی هیهق هق و گر!نی ترثی خبیحت!باشه
 بشم سمت سلولش برگشتم با مونی پشنکهیاز اقبل ...ی درجه ناراحتنی باالتریعنی!حتمل

احلق که هنوز ملکه ... که نشسته بود بلند شد و اشکاش رو پاک کردی من از گوشه ادنید
 : گفتی گرفته ای و با صداستادی روبروم اقایدق!بود و مغرور

 
 ؟ی و بریاری منو به زانو دربی؟اومدی و لذت بربینی شکستنم رو ببیه؟اومدیچ-
 
 : گفتم ارامشبا
 
من اومدم بپرسم چرا؟چطور ...ومدمی ننجای به ایگی که مییزای کدوم از چچی هیمن برا-
 ؟ی از پسرت از پاره تنت بگذریتونی م؟چطوری تفاوت باشی انقدر بیتونیم
 

 وقفه ادامه ی من بیول...زدی منی داده بود و حرفهی سرد سلول تکلهی رو به مسرش
 :دادمیم
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 نی زمی چشمات رویجلو!ته؟دخرتتی اهمیعات برات ب موضونی انقدر ایعنی-
 ! رو گلگون کردنی امروز،خونش زمی کردی که ساهلا باهاش زندگیمرد!همسرت!افتاد

 
 : رو بلند کرد و با بغض گفتسرش

 
 می تسلیعنی هی گرنجایا! ضعفی به معننجای دوست داشنت ایول!دوسشون داشتم-

 !م بشمی تسلدینبا! باشمفی ضعدیمن نبا!شدن
 

 : نشست و ادامه دادنی زمی روهموجنا
 
 که کردم رو ییحاال که دارم جواب متام کارا.... رو از دست دادمزمیحاال که همه چ-
 ...خوامیم... بشکنمخوامی باشم مفی ضعخوامیم....رمیگیم
 

 برق پالک تو دنیدستش رو سمت گردنش برد با د... هجوم اشکاش نذاشت ادامه بدهیول
 ری زقای کرده بود و چون دقزونی اویکی گردنبند به خودش چاقو کوچیجاگردنش که به 

از جاش بلند شد و عقب عقب ...دمی به خودم لرزکردی بهش منی دقتیلباسش پنهون بود کس
 ...دیشنی انگار منیول زدمیمن تند تند حرف م...رفت

 
 ی زندگیتونیم متو هنوز...یکنی اشتباه میدار....ستی راهش ننی رو نکن انکارینه نه ا-

 ! یکن
 
 : قلبش گذاشت و ضجه زدی دستشو روهی

 
 !ارمی دووم منییمن تنها... پس بذار نابودش کنمشهی قلب منگهی دیاهی سنیا-
 

 بود که صدا نی اوفتادی که می تنها اتفاقی بتومن بازشون کنم ولدی تا شادمیکوبی ها ملهی مبه
 ی خالص رو رها کنه بری تنکهی قبل از ایدستاش رو باال برد و ول....دیچیپیهمه جا م

 :مقدمه گفت
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 ؟ی رو دوست داریترو-
 

 : گفتمتند
 
 ...دوسش دارم-
 

 : لباش جا گرفت و گفتی روی لرزون و تلخلبخند
 
 ی رو حس کنه اون زندگچکسی دوسش داشته باش کنارش مبون نذار نبود هشهیهم-

 ... نداشتهیخوب
 

 برد و قلبش رو نشونه گرفت و من خشک شده بهش  نکرد دستاش رو به سرعت باالمعطل
 ی که روی االن فقط خونیول...کردی که اسمم رو صدا مدمیشنی رو می کسادینگاه کردم فر

 ه؟ی خون کنیا! مهم بودختهی رنیزم
 

 کمرمو چرخوند و منو سمت خودش ی؟دستی راحتنی کشت به همکشت؟خودشو
 :مگفتی مکیسرتیفقط ه!هی کدمینفهم...برگردوند

 
 !مرده....مرده...مرد...چاقو داشت..چا...خودشو کشت-
 

 : گفتی گرخی توبیصدا
 
 ؟ی موندنجای ای چی؟برایومدیتو چرا با من ن-
 

 .... بودیترو! شناختمش
 

 : دهنم گذاشتم و خفه گفتمی دستامو رودوتا
 
 ... قلبش فرو کردی چشمام چاقو رو تویجلو...دیلرزیدستاش م-
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 :ت و اروم گفت تو اغوشش گرفسرمو

 
 ...! متوم شدزیمتوم شد همه چ... اروم باشسیه-
 

 : گفتمهی گرد؟بایلرزی واقعا مای احساس بود هی د؟فقطیلرزی صداش مکردمی حس مچرا
 
 ! متوم نشدهیچیه!نه نشده-
 

 افتاده بود نگاه کنم و مطمئن بشم نی زمی روای که تالیی چرخوندم تا دوباره به جاسرمو
 : شددمنی سرمو نگه داشت و مانع چرخی ترویول! بودهیاقع اتفاقات ونیا

 
 نگاه نکن، باشه؟-
 

 که ی کردم؟به کسهی تکیمن به ک" فکر کردمنی داد و به انی رو چمیشونی پیزی راخم
 که راهمو کج یدر حال! اوجنا مبونهنی از اشرتی بی تروذاشتمی مدینبا"خودش شکسته؟

 :کردم،گفتمیم
 
 ...می برنجای از اایب-
 

 انداخت و گرفته نیی شده بود سرشو پارهی مادرش خنی بهش کردم که به جسد خونینگاه
 :گفت

 
 ...میبر-
 

 رو با هم یباالخره ساعات... با هم داشتندیباالخره خاطرات! بود مادرش بودیزیهرچ
 لی دلی دوستش نداشته باشه ولتونستی نداره متی بگه براش اهمتونستیمن....گذروندن

 و خفه کننده بود دوست داشتم هر نیفضا سنگ! ندارهی تروی برایتی که اهمستی ننیبر ا
 ی که سعی در حالی در ورود و خروج زندان ترویجلو...رونیچه زودتر از اوجنا برم ب
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 دادی اجنامش می به خوبی که روزی تفاوتی خودش رو ثابت کنه همون بی تفاوتی بکردیم
 !کردی مدی تقلانهی االن فقط داشت ناشیول
 
 ...دی مناسب منتقلش کنی خودشو کشت به جاایتال...ما-
 

 یب...دی از رفتنشون مطمئن شد دوباره دستمو کشی وقتی گفتند و تروی چشمنگهبانها
 :مقدمه گفتم

 
 ...دوستت داشت-
 
 : حلظه نگاهم کرد و گفتهی

 
 ؟یک-
 

 : هم فشردم و گفتمی رولبامو
 
 ...مادرت-
 

 :ست به جاش گفت نتونی کرد اخم کنه ولیسع
 
 !ستیاون مادر من ن-
 
 فقط منتظر نگاهم کرد نفس ومدی عقب ندمیدستشو کش... کردشرتی سرعتش رو ازم بو

 : و گفتمدمی کشیقیعم
 
 !بهم گفت دوستت داشته باشم...بهم گفت ازت حمافظت کنم-
 
 : زد و گفتی کجشخندین
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 !؟یرخواهی خیحتما از رو-
 

 : زدمغی جبایتقر
 
 !ستیکن برات مهم نوامنود ن-
 

 : خشک و عبوس شد و گفتصورتش
 
 !ستیبرام مهم ن-
 
 : و گفتمستادمی بار کامال روبروش انیا

 
 !ببخشش بذار روحش در عذاب نباشه...ببخشش-
 

 : رد بشه،گفتکردی می که سعی حالدر
 
 !ارابال بس کن-
 

 : رو بستم و با خواهش گفتمچشمام
 
 ... که شکست و خورد شدیدیتو ند!یدیتو ند... ببخششکنمی خواهش میترو-
 
 د؟ی که من شکستم و خورد شدم؟مگه اون ددیمگه اون د-
 
 کنهی که بعد از ساهلا طلب خبشش و دوست داشنت میه؟مادری حلظه فکر کردم حق با کهی
 ده؟ی که ساهلا طلب خبشش و دوست داشنت رو نشنی پسرای

 
 ...! سکومت استفاده کرد کنارم زد و رفتاز
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 : در اتاقش رو ببنده گفتمنکهی رفتم و قبل از ابالشدن
 
 !حداقل بهش فکر کن-
 

 :دمی غررلبی رو نداد و به جاش در رو حمکم بست زجوامب
 
 !جلباز-
 

 ی زندگتونستی هنوز مایواقعا تال... دادم و چشمام رو بستمهی تکواری به دسرمو
 صرف دشیاعد کنم تا از تبع رو متقی روتونستمی مدیشا... بهش بزمنینذاشت حرف...کنه

 اوجنا زدی حرف مای تالی وقتیکاش ترو... رو حس کنمشیمونی پشتونستمینظر کنه م
 : گفتی و زندمی پا شنیصدا!بود

 
  ارابال؟زهیدوش-
 

 : گفتمگرفته
 
 بله؟-
 
 ... با شما دارهی استکس کار واجبامیلی به اسم ویشخص-
 
 ام؟یلیو-
 

 : تند تند تکون داد و گفتسرشو
 
 ی توجهی ولدی صلح و بازموندگان هستی ماجراهاری گفتم که شما درگشونیالبته من به ا-

 نندیبه حرفام نکردند و اصرار داشتند شما رو بب
 
 کجاست؟...باشه-
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 ! باغیقسمت شرق-
 

 اطراف رو ی که با کنجکاودمشید... که گفت رو دنبال کردمیری تکون دادم و مسیسر
 : حلظه مشکافانه نگاهم کرد و بعد گفتهی من دنیبا د...دیکاویم
 
 ؟یارابال وودل-
 

 ... نذارهیری رفتارم باهاش تاثی که داشتم رویی کردم ماجراهای زدم و سعیزی رلبخند
 
 ...خودمم-
 
 : گفترتی حبا
 
 !ی کنریی انقدر تغکردمیفکر من-
 

 دونستیمن در سکوت گذشت انگار ی اقهیچند دق... نگفتمیزی باال انداختم و چی اشونه
 : کردم کمکش کنمیسع! شروع کنهدیچطور با

 
 ؟ی با من داشتیکار-
 

 : هم فشرد و گفتی رولباشو
 
 ... فکر کردمیلیمن خ-
 

 : نگفتم و گذاشتم ادامه بدهیزی باال انداختم و چییابرو
 
 کنار تومنی من منای مقام و ارزش تانیو حت...ی و حتایتان...میزندگ..درباره خودم-

 ...رمی رو ازش بگی عالی زندگهی هم خودخواه باشم و فرصت تومنی منیول...بذارمش
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 : کردم و گفتمزیچشمام رو ر!زدی انتظارم حرف مبرخالف

 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 : تر شده بود،گفتلکسی که ارومرت و رحاال
 
 نیادامه ا...ناستی از اشرتی بقی الایتان... ندارهی عالقه سراجنامنیا...یگفتیدرست م-

 لند نتی به سای حتشمی ندارم و باعث میچیمن ه... ضربه خبورهشهیه فقط باعث مرابط
 ... رو ندارمدنی جنگاقتیمن ل... وارد بشهیهم ضربه سخت

 
 رونی رو بی برد کاغذ کوچکبشی تو چشمام نگاه کرد دستشو سمت جمی بار مستقنیا

 :اورد و گفت
 
 حرف بزمن فکر نکنم هنوز ای با تانتخواسیدملم من... برمی بدون خداحافظخواستیدمل من-

 که کردم به خاطر خودش ی رو بهش بده و حتما بگو هرکارنیا... رو داشته باشمشیامادگ
تازه !داری بالی و از خواب خی باز کردقتیممنومن که چشمام رو به حق...ممنومن ارابال...بود
بگو منو فراموش کنه  ایبه تان...!دمی می نفر رو به بازنی چندی زندگم من داردمیفهم

 ...همونطور که من فراموشش خواهم کرد
 

 : سرخ شده بودم،گفتمتی که از عصبانی حالدر
 
 یتو حق ندار!ی و بریری بگمی طرفه تصمهی یتونیمن!ی کار رو بکننی ایتونیتو من-
 ...ی کنی با عشق و احساسش بازینجوریا

 
 : کرد و گفتیزهرخند

 
 وقت رو دینبا! نداشت چه امروز چه فردایفرق...شدی م متومیی جاهی دی رابطه بانیا-

 ...حروم کرد
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 !قلبشو بهت داده! بهت اعتماد کرده بودایتان!شهیباورم من-
 
 ...دمیحاال هم من دارم قلبشو بهش پس م-
 

 عقب عقب رفت و سوار اسب شد و منو وسط باغ تنها ی کدمی شوکه بودم که نفهمانقدر
 خبواد عقب کردمیفکر من! قرار بگهکردمی فکر م نبود کهیزیحرفاش چ!گذاشت

 ی حمکم سمت اتاقیبا قدمها...نامه رو انقدر تو دستام فشردم که کامال مچاله شد!بکشه
 ... توش مستقر بود رفتمایکه تان

 
*** 

 
 :کرد،گفتی مهی که مثل ابر بهار گری حالدر

 
 !یگی دروغ میدار-
 

 : و گفتمدمی گزلب
 
 ...فت رو بهم گنایخودش هم-
 

 : من انداخت و گفتی رو،رووزنش
 
  رفت؟یعنی-
 

 : با ارامش گفتمکردمی که کمرش رو نوازش می حالدر
 
 یادی زیتو فرصتها... و امثال اونامیلی از وشرتی بیلی تو خاقتی لگفتیاون درست م-

 ی ازدواج داریبرا
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 : سرخ شده بود،گفتهی که از گری حالدر
 
 تنهام بذار-
 
 : گفتمی نگرانبا
 
 ... کهی تو مطمئنایتان-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 ...اره فقط برو-
 
 رو بهش گفتم و نامه رو دستش امیلی وی متام حرفایوقت... و سمت در اتاق رفتمدمی کشیاه

 ! با خوندنش شروع کرد به هق هق کردنی نوشته ولینذاشت خبومن تا بفهمم چ...دادم
 
 !ختی بهم رنطوری نوشته بود که ای چامیلی ودومنیمن
 

 شه؟ی انقدر به بار مشکالمتون داره اضافه مشن؟چرای ها متوم منی بدخبتچرا
 
 و دمیبه در کوب! قفل بودی ولدمیدر رو کش... گرفتمشی رمق راه اتاقمون رو پی بی قدمهابا

 :گفتم
 
 ! در رو باز کنیترو-
 

 بود نگاه دهیمبب ترک که انگار توش ی به اتاقرتی بعد در باز شد و من با حهی ثانچند
 !کردمیم
 

 که کنار ی کتاخبونه کوچکیکتابها! مچاله شده بودی و کاغذهاشهی اتاق پر از خورده شمتام
 :با وحشت گفتم! پاره شده بودی اانهیختت بود همه به طرز وحش
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 ؟ی کردکاریتو چ...تو-
 

 : و گفتدی ختت دراز کشی رو بست و روچشماش
 
 ...کننی مجعش مانیاالن م-
 
 : گفتمی تندبا
 
 ؟ی کار رو کردنی بدومن چرا اخوامی نکنند مای مجعش کنند ستیبرام مهم ن-
 

 : کردزمزمه
 
 با هم شهی و همربدمی ارامش به رامنر پناه می براشهیهم... اروم بشمنکهی ایبرا-

 ...ستیرامنر ن...ستی نگهی دیول...میبود
 

 :وهاش فرو بردم و گفتم صداش ازارم داد کنارش نشستم و دستامو تو مبغض
 
 باهاش نبودم دوستش یادی زمان زنکهیمنم با ا! بگمی چدی بادومنیدر رابطه با رامنر من-

 ...ی رو با رامنر بودتیمتام زندگ... تویول...داشتم
 

 : پاهام گذاشت و گفتی روسرشو
 
 گرده؟ی ارامش برمیک-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 ...دومنیمن-
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 سرش برداشتم و ری خوابش برده اروم پاهام رو از زدمینفساش فهم کم از منظم شدن کم
 چقدر گذشت که در دمینفهم... سرش گذاشتم روبروش نشستم و بهش زل زدمری زیبالش

 : گفتیخدمتکار با شرمندگ... بعد باز شدیصدا خورد حلظه ا
 
 ... کنمزی رو متنجایاومدم ا-
 
 ... تو بروکنمی مزشیخودم مت-
 

مواظب بودم که پاهام با خورده ... ختت بلند شدمی در رو بست و از رویوم و به اررفت
 مچاله شده رو به سطل اشغال منتقل یاول کاغذ ها... نداشته باشهی برخوردشهی شیها

 کردم که هنوز غرق ی به تروینگاه...کردم و بعد کتابها رو سر جاشون برگردوندم
 ...سخت گذشته بهش یلی خز چند رونیحق داشت ا...خواب بود

 
 کردم و از ی به صورت غرق در خواب تروی اگهی که اتاق رو مجع کردم نگاه دنی از ابعد

 میدیبه باغ که رس.تا راحت خبوابه و تا منم اتفاقات افتاده رو هضم کنم.اتاق خارج شدم
 ：گفتی که مدمی رو شنی زدن مردادی فریصدا

 
 .نی باشعیسر.نجای انشیاریب-
 

 ی رو محل می که بدن غرق در خوندمیرفتم چند تا از سربازا رو د سمت صدا که به
 ه؟یماجرا چ.دمی درخت دری زی که نگاه کردم قربشرتیب.کردن

 
 ：دمی پرسی تر شدم و با کنجکاوکی نزدبهشون

 
 ن؟ی کنی کار می چنیدار-
 
 ： از سرباز ها برگشت سمتمیکی

 
 .می کنی رو دفن مای جسد بانو تالمیدار-
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 . بودایتال. شد و به بدن نگاه کردم گردچشمام

 
 ： وجودم رو گرفتتی آن عصبانکی

 
 ؟ینجورینجا؟ای؟ایچ-
 

 ： گفتعی سرسرباز
 
 .ی تروجنابیدستور عال-
 

 ： باال بردمصدامو
 
 چه نیا.نشی تو تابوت نگذاشتی و حتنیلباسش رو عوض نکرد,نیشما زمخش رو نبست-

 وضع دفن کردنه؟
 

 ： ادامه کارشون شدن و گفنت بدون توجه مشغول بهسربازا
 
 .می کنی دفن مینجوریما گناهکار ها رو ا-
 

 درباره دادیتکرار حرف هاش تو ذهنم اجازه من...اما... گناهکار بود اماگناهکار؟اره
 ی بود و از طرفی ازش متنفر بودم چون باعث درد ترویاز طرف.گناهکار بودنش فکر کنم

 .دادیقت رو م خالص صدای حرفاش بونینبودم چون آخر
 

 ：ستادمی چاله ای و جلودمیدو
 
 .نی کار رو کننی ادمیاجازه من-
 

 ： آشکار گفنتی حوصلگی ها با بسرباز
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 . کنارنیایلطفا ب.میری گیما از شما دستور من-
 
 کرده بودم و روزی که دهی هم که برام قائلن به خاطر کاری احرتام اندکنی همدونستمیم

 . کردن کناریاگه اون نبود من رو پرت م
 

 ： گفتی حمکمیصدا
 
  چه خربه؟نجایا-
 

 . خم شدمعای مرد رو به روم سردنی احرتام گذاشنت و منم با دعی ها سرسرباز
 

 ： از سرباز ها دهان باز کردیکی. چند قدم جلوتر اومد و منتظر نگاه کردلرد
 
 .ذارنی منشونی اما امی کنی رو دفن مای جسد بانو تالمیما دار-
 
 ：نگاه لرد متوجه من شد.ن اشاره کرد به مو
 
 . بالایتو با من ب.نیشما ها فعال دست نگه دار-
 
 ：ستادی که روبه روم انی تا امی و از اونا دور شدمی قدم زدیکم. و دنبالش رفتمدمی کشیآه
 
 چرا؟.خب-
 
 . نبود سؤالش رو کامل کنهیازین

 
 نی داشته نبوده اما آخرازین که پسرش بهش یی اگه متام زمان هایچون حت.چون مادره-

 رو دوست داشته باشم و یاز من خواست ترو.انی بوده و گرمونی پششی زندگینفس ها
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 اومده و سال ها ملکه ای اشراف زاده به دنهیچون هر چه قدرم گناهکار .مواظبش باشم
 . دفنش کننینجوری اجازه بدم اتومنیمن.بوده

 
 ： رو تکون دادسرش

 
 .یدی کار رو اجنام منی ای داری به خاطر خود ترو فهمم کهیم. فهممیم-
 

 ： دست دست کردم و در آخر گفتمیکم
 
 ن؟ی صحبت کنی شما با تروشهیم-
 

 یاما اگه م.زمنی با من قبول کنه من باهاش حرف میسی از سر رودروای خوایاگه م-لرد
 .ی کار رو بکننی ادی با قلبش قبول کنه خودت بایخوا

 
 کردم و احرتام گذاشتم و برگشتم تا یتشکر.زدمیخودم باهاش حرف م دیبا. با اون بودحق

 .ستادمیبه داخل قصر برگردم اما ناگهان ا
 

 سمتش و بغلش دمی کنم دوی کار می که بفهمم چنی و نگاهش کردم و قبل از ادمی چرخآروم
 . کردی می آغوش هم پدرم رو برام تداعنی ایحت.کردم

 
 ： وار گفتمزمزمه

 
 .نیدی پدر رو به آدم مهیشما حس . داشتمیبی حس عجدمتونیل که داز همون او-
 

 ： پشتم گذاشتدستاشو
 
 .تک تکتون.  آرابالنیهمه شما فرزندان من هست-
 

 ： جدا شدم و با التماس نگاهش کردمازش
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 .می دارازی پدر نهی به ی و ترون؟منی نرگهی دشهیم-
 

 ： زدیلبخند
 
 . کنمیطور فرزندامن رو به حال خودشون رها من نیمن مردمم و هم. خنواهم رفتگهید-
 

اتاق .در اتاق رو آروم باز کردم.دمی بار به سمت قصر دونی لبخندش رو دادم و اجواب
 گهی دی تروی که البته با وجود خودِ واقعیمیزنده کننده خاطرات ترسناک قد.یترو

 .ترسناک نبودن
 

 که کشینزد. نوشتی کاغذ می رویزی نشسته بود و چی صندلی شده بود و روداری بیترو
 . درهم بودنی کاغذ بود خط های که رویزیشدم تنها چ

 
 .دادنی ملی رو تشکی که بدون شک االن افکار ترویی هاخط

 
 که احتماال اون از غرق یدرد. شده بودندی که سفی طوردادی حمکم قلم رو فشار مدستش

 . قلبم حس کردمی کرد من تویدر افکار بودنش حس من
 

 . دستش گذاشتمی لرزامن رو رویدستا
 

 بهم نی ملس کنم و اتومنی روحش رو می کردم حتی حمض متاس دستم با دستش حس مبه
 .دادیآرامش م

 
مثل .دست اون گرم بود. دست سرد و لرزامن گذاشتی و دست آزادش رو رودی کشیآه

 . منی و برخالف دست هاشهیهم
 

 . ختت نشستمی و رودمی کشنروی که گذشت آروم دستم رو بی کوتاهمدت
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 ：دمی کشیقینفس عم. گفتمی مدیبا. گفتمی مدیبا
 
 ؟یترو-
 

 .از خودش در آورد" هوم" مثل ییصدا
 

 ： دادمادامه
 
 .دوستت داشته.مادر نبوده اما بوده, که مادرت گناهکار بودهدومنیم-
 

 ：ت گفزدی که تند تند تو اتاق قدم می و بلند شد و درحالدی کشی کالفه انفس
 
 ؟ی فهمی مدی دیآرابال اون منو من.دی دی من رو منیاون حت.نداشته.نداشته-
 
 ...االن.اون مال گذاشته بود-
 

 ： باال رفتصداش
 
 خوره؟ی به چه درد من منی شد؟امونی پشرهیمی داره مدهی دی؟وقتی چ؟االنیاالن چ-
 

 . زدادی آخرش رو فرمجله
 

 ： انگشتام فشردمنی ختت رو بی رویپتو
 
 قی حاال که الگمی اما میدی به خاطرش درد کشدومنیم. اون االن مرده.گمی رو منینم همم-

 . خبششت باشهی کمقی التونهی حداقل مستیدوست داشتنت ن
 
 ： و نگاهم کردستادیا
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 .زدی کنم اون حرفا رو مدشی خواستم تبعیچون م. نبودمونی پشیاون حت-
 

 ： رو تکون دادمسرم
 
  کردم؟ی آرزو می چشدیاز آرزوهام برآورده م کدوم هی اگه یدونیم-
 
 ： نگفت و منم منتظر منوندمیزیچ
 
 و صداش ی پنهان شده بودی گوشه ازدی ضجه مای که تالیی کردم اون حلظه هایآرزو م-

 .یدی شنیرو م
 

 ： گفتزدی که قدم می حالدر
 
 .ستمیمن مثل تو ساده ن-
 
 ：زدمی مادی من بودم که فرنی بار انیا

 
 داشت که حرفاش یلیچه دل.اون خودش خودش رو کشت,ی تروستیاده بودن نحبث س-

 شیمونی اظهار پشی کنیچرا فکر م, رو از خودش گرفتیدروغ باشه؟اون خودش زندگ
  بوده باشه؟ی الکدیبا
 

 ：ستادمی شدم و رو به روش ابلند
 
 ی کارهی به خاطر من ی و حرفم رو باور نداری کنیباورم من,ی کنی اگه قبول منیحت-

 .اجنام بده
 
 . کنمشی راضتونستمی مدی بود که شای تنها راهنیا

 
 ： گفتی کنجکاوبا
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 ؟یچ-
 

 ： هام رو درهم قفل کردمدست
 
 و روحش رو از شی ببخشی کمیتونیاگه من. ملکه و با احرتام دفن کنهی رو مثل ایتال-

 . حداقل جسمش رو عذاب ندهیعذاب آزاد کن
 
 ：وار گفت دستم رو گرفت و زمزمه هی

 
 چرا؟چرا اون انقدر برات مهمه؟-
 

 ： گونش گذاشتمی آزادم رو رودست
 
که دوستت داشته باشم و من , بودنی که گفت ایزی چنی آخرایچون تال.یچون تو مهم-

 قائلم و من مطمئنم تی تو اهمی تو رو دوست دارم برایاما وقت.  به گفنت اون نبودازین,دارم
 نی رو حداقل با ای کردی به اسم مادر صداش می که عمریس خواد کیتو خودت هم دلت من

 .یخفت دفن کن
 

 . بار اون از اتاق خارج شدنی دستم برداشت و ای رو از رودستش
 
 آوردم نیی تو هوا مونده بود رو پای ملس صورت تروی که هنوز به هوای و دستدمی کشیآه

 .دمی ختت دراز کشیو رو
 

 ی دستم رو رو؟ساعدیدی جدیزهای در راه بود؟چه چیاتچه اتفاق.گهی دی و فردا هافردا
 داشته ری تأثندهی آی فردا های خواد بزنه روی که لرد فردا می حرفدیشا. گذاشتممیشونیپ

 .باشه
 

 . و کم کم خواب وجودم رو گرفتدمی اطرافم رو بلعی بستم و متام هواچشمام
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 .ه هم فشار بدم باعث شد چشمام رو حمکم بومدی که از پنجره میدی شدنور

 
 بودم و دهیپشت به در و روبه پنجره خواب. چشمم رو باز کردمهی پچ پچ ی صدادنی شنبا

 ： بودی ترویصدا.به دقت گوش دادم.ومدیصدا ها از پشتم م
 
 .ممنومن جک-
 

 . فرمانده که بهمون کمک کرده بودجک؟همون
 
 ： جک اومدی بعد صداو
 
 . کردمیما کمک م به شدیمن با.جنابی کنم عالیخواهش م-
 

 ... و هم االنیهم بهمون تو جنگ کمک کرد. شدمونتی مدیلیخ-یترو
 

  کار کرده بود؟ی جک چ؟مگهی چاالن
 

 ： حرفش رو قطع کردجک
 
 .نیحرفشو نزن-
 

 . رو با احرتام دفن کننایتا تال... تای من رو رسوندغامیبه هر حال ممنومن که پ-یترو
 

 .پس درک کرده بود. بوددهیپس فهم.ل کرده بودبه حرفم عم. لبم نشستی رولبخند
 

 ی رودمیبا تکون خوردن ختت فهم. چشمام رو ببندمعی بسته شدن در باعث شد سریصدا
 .ختت نشسته
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 ： که ناگهان گفتنی حلظه به سکوت گذشت تا اچند
 
 .یداری بدومنیم-
 
 . و چشمامو باز کردم و نشستمدمی کشیآه
 
 ： کردی اخم نگاهم مبا
 
 .ستای نی کار خوبستادنیواگوش -
 
 . نگفتمیزی لبخند نگاهش کردم و چبا
 

 . که اخم هاش حمو شدمی هم نگاه کردی تو چشماانقدر
 

 ： گفتکبارهی به
 
 .می بریی جادیآماده شو با-
 
 ： تعجب گفتمبا
 
 کجا؟-
 

 .ایفقط ب.نپرس-یترو
 

 هیجاست و هر بار  دونستم کی که منمیرفتی میی به جامی بعد سوار بر اسب داشتیقیدقا
 ：دمی شنیجواب م

 
 .ینی بی ممیدیرس-
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 .می بودندلندی آرچفی تو جنگل هایی جاهی.ستادمی توقف کرد و منم پشتش ای تروباالخره
 
 نجاست؟یا-
 

 ： راه افتادی جا بست و به سمتهی رو به اسبش
 
 .ایفقط دنبامل ب-
 

با تعجب .ستادی که ادمیعد د بقهیچند دق. کردم و منم اسب رو بستم و دنبالش رفتمیپوف
 گوشه جنگل ییجا. رو ملس کردنی فکم زمدیبا کنار رفتنش شا.نگاهش کردم که کنار رفت

 ی آبیکی سبز و یوسط, از سنگ ها قرمزیکی. بزرگیلی سه تا سنگ خنی بود بیمکان
 کی ی آبی و روی آدم معمولهی سبز ی بود روطانی شکی ی سنگ قرمز نقاشیرو.بودن

 یی کوچک آب سنگ هاری هر مسنی داشت و بانی آب جرنی زمی سنگ ها رونیب.فرشته
 .ی و حرکت کنی روشون پا بذاریبودن تا بتون

 
 ： زمزمه کردمی شگفتبا
 
  جا کجاست؟نی ایترو-
 

 ： کنارماومد
 
 اون موقع که شیسال ها پ. ساختهی ساخته و ِکی رو کنجای که ادومنیمن.دومنیخودمم من-

 و می پرواز کنه ما تو جنگل گم شدتوتستی و رامنر منمی بودکیکوچهم من و هم رامنر 
 .می کرددای رو پنجای ایاتفاق

 
 بزرگ رفتم و ی هاواری ددی شاای سنگ ها گذاشتم و به سمت سنگ ها ی رو با دقت روپاهام

 ：ملسشون کردم
 
 ...نیا...نیا-
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 معرکه اس؟-یترو

 
 ： خنده گفتمبا
 
 .دمی که تا حاال دهیزی چنی تربی خواستم بگم عجیم,نه-
 

 دیشا. نبودادیعمق آب ز. خورد و افتادم تو آبزی سنگ لی برگردم سمتش که پام روخواستم
 . بودی شدن کافسی خی سه وجب اما همون هم براایدو 

 
 . گرد شده نگاهش کردمی که بلند شد با چشمای تروی خنده یصدا

 
 ： حرص گفتمبا
 
 ؟یخندیبه من م-
 

 خنده اش دنی که دنیبا ا!پررو. تکون داددیی سرشو به نشانه تأدیخند ی که می حالدر
 . نکنمی شد تالفی منلی بود اما دلی نعمت اهلهیبعد از اون همه اتفاق 

 
تعادلش رو از دست .آروم به سمتش رفتم و از پشت هلش دادم. گرم بوددنی به خندسرش

 ：با خنده گفتم.داد و افتاد تو آب
 
 !یخنند به من یتا تو باش-
 
 . نگفتیزیچ
 
 ؟یترو-
 

 ：خنده ام حمو شد. تکون هم خنوردیحت
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 ؟یترو-
 
 ممکن بود یعنی.  از سنگ ها داشتیکی با ی کمیلیسرش فاصله خ. نشستم کنارشی نگرانبا

 .سرش با سنگ برخورد کرده باشه
 

 . شدم و آروم چرخوندمشهول
 

 داد؟بهی منیس چرا جوابپ. نبودشیشونی از ضربه رو پی عالمتچیه. بسته بودچشماش
 ：صورتش ضربه زدم

 
 ؟یترووو.پاشو جوامبو بده.. شو؟بلندی؟ترویترو-
 

 ! هوش شدهی بدیپس شا.دی کشینفس م. نگه داشتمشینی بی تا انگشتم رو جلودو
 

 ： صورمت و تو کف دستش زمزمه کردمیدستشو بلند کردم و گذاشتم رو. بغض کردمناگهان
 
 فکر کنم ممکنه سرت به سنگ ی که حتنیچه طور بدون ا.م چه قدر من امحقای خدایوا-

 .خبوره هولت بدم
 

 صورمت بردارم ی که فرصت کنم دستشو از رونیقبل از ا.لرزهی کردم بدنش داره محس
 و بالفاصله دمیبه سرعت صورمت رو عقب کش. دو تا از انگشتاش فشار داده شدنی بمینیب

 . عطسه هام شروع شدنلیس
 

با پام به پاش .دی خندی دوختم که در همون حالت دراز کش داشت میرو رو به تنگاهم
 ：نشست و گفت.ضربه زدم

 
 .ی نباشی به فکر تالفیتا تو باش-
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 ：دستشو آورد جلو. با حرص نگاهش کردمفقط
 
 ره؟ی گی کنم عطست مینجوریپس ا-
 

 ین نگاه م که به آسموی بلند شدم و درحالعی که دوباره اون کار رو کنه سرنی از اقبل
 ： گفتمادی کرده بود بری که گیکردم تا عطسه ا

 
 ... بعدشی خندی می که کمکم کنیی تو آب جاوفتمیمن م.یی زور گویلیخ-
 

 . نفسم بند اومددنشی بردم تا نگاهش کنم اما با دنیی رو پاسرم
 

 ! حلقههی. که تو دستش بود و به سمت من گرفته بودشیزی نشستنش و چحالت
 

 ：تم زده گفبهت
 
 ؟یترو...ت-
 
ساعت ها و , هاقهیدق, بعد از گذشت حلظه های ولدمتی که دی حلظه انی گم در اولیمن-

 عالقه نی تا الی دلهی تلنگر شد و هر مجله هیهر اتفاق .روز ها من بهت عالقه مند شدم
 . به اسم عشق به وجود اومدی که از تنفر حسنی بشه تا اشرتی و بشرتیب

 
 ؟ی کنیمن ازدواج م با ی وودلآرابال

 
تک تک .شدی تو گوشم تکرار می ترو؟مجلهی کنی من ازدواج م؟بای کنی من ازدواج مبا

 ی مجالتش از نوک پاهام شروع شدن تا به تار هاریتأث. کرده بوددای پانیکلماتش تو بدمن جر
دهامن خشک شد و تو چشام اشک حلقه ,دیچومن لرز, کردخیدست و پام .دنیموهام رس

 .بست
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 ی روز اخطار انگوس براهی م؟کهی برسنجای روز از اون تنفر به اهی کرد ی فکرش رو میک
 ...ونده؟کهی بپقتیعاشق نشدن به حق

 
 .تی نهای بی زندگهی ی براتی نهای و بیکاف.یبه اندازه کاف. رو دوست داشتمی ترومن

 
  آرابال؟ی هستی چمنتظر

 
 ：ختیز چشمم ر قطره اشک اهی که پر از حس خوب بودم ی حالدر

 
 . کنمی من باهات ازدواج ممزی جیترو. کنمی من باهات ازدواج میاره ترو,اره-
 

 ： زمزمه کردمختمی ری که اشک میدر حال, شدبلند
 
 .دوستت دارم-
 

 . پر از احساس اتفاق افتادی دستاش گرفت و بوسه انی زد و صورمت رو بیلبخند
 

 خورد زی اما ناگهان حلقه لرمشیدم که بگدست بر.حلقه رو جلوم گرفت.می هم جدا شداز
 ： هوا رفتغمیج.و افتاد

 
 .حلقم-
 

 طرف و اون طرف نی کرد و ای مدای پانیحلقه تو آب جر.میدی دو با هم به سمتش دوهر
 ی و ممی افتادی و ممی خوردی مزی لای و میخوردی بهم مای ی رفت و من و ترویم

 ： بلند شدیو ترادی فری صدای ساعتدیبعد از شا.میدیخند
 
 .گرفتمش-
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 خورده بودم اومد و بلندم کرد و بدون مکث حلقه رو زی شد و به سمت من که باز لبلند
 .وارد انگشتم کرد

 
 .بای رنگ و زدیسف. آب سرد بودی از سردحلقه

 
 ： و با خنده گفتمی به تروی به حلقه کردم و بعد نگاهینگاه

 
  جعبه نداشت؟انای حلقه احنیا-
 

 ：ومن رو نوازش کرد و گدیخند
 
 .یدادی به باد می داشتنمیهم-
 

 .میدی و با هم خنددی ام رو بوسگونه
 

 که افتاده بود یدست در دست و من خوشحال از اتفاق.می بعد به قصر برگشته بودیساعت
از درخواست ,یاز عشق ترو,از اون حلقه,یاز ترو. لبم بودیمتام مدت لبخند رو

 شرتی بی خورد و باعث شد تروزیکه اون حلقه از دستم لچه قدر ممنون بودم .ازدواجش
 ： احرتام کردی و اداستادی روبه رومون ای خدمتکارمی که به اتاق برسنیقبل از ا.خبنده

 
 . منتظر شمانی در سالن اصلنیریجناب لرد و سا-
 
به . خواست با همه حرف بزنهی بود که لرد می افتادم که امروز روزنی اادی حرف نی ابا
 ی متعجبم منی اما خونسرد بود و انمی کنجکاو ببیی نگاه کردم و انتظار داشتم چشمایروت

 .کرد
 
 از یخال,ای از تالیخال, از انگوسی خالیقصر.می رفتنیاطی قصر شی هم به سالن اصلبا

 ...ترانتا
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 یزی و لرد دور مایملکه آکانتا و آر.می و خدمتکار در رو باز کرد و ما وارد شددمی کشیآه
 چرا ما رو هم دونسنتی مدی نباهی و بقای تانای بود که پانتا و ی مطلبنیاگه ا.نشسته بودن

 احضار کردن؟
 

 .می دونستی دونست و ما منی که لرد می بود به خاطر مطلبیسکوت بد.می نشستزی مپشت
 

 ： از چند حلظه لرد سکوت رو شکستبعد
 
 . ها رونی سرزمی ندهیآ.میص کن رو مشخندهی آفی تا تکلمی مجع شدنجایامروز ما ا-
 
 . شدی ممی باعث ناراحتنی نداشتم و اندمونی از آیتی ذهنچینده؟هیآ

 
 تی مسئولگهی همه مردم اعالم کردم که دنی که دور روز قبل بدی دارادیاحتماال ب-لرد

 ی اومده که پس چه کسشی سؤال براتون پنیو ا. رو قبول خنواهم کردتیسلطنت و حاکم
 سمت هی احتاد من فقط نی جنگ و قبل از اولنی قبل از اولشی بود؟سال ها پحاکم خواهد

 احتاد رو برقرار کردم به درخواست مردم یلوس بودم اما وقتیمن فقط مالک تارگاس.داشتم
 عالوه بر ملکه و ی حاکمنیاحتاد به همچ. رو هم به عهده گرفتمنی هر سه سرزمتیحاکم

 رو تمی قادر خنواهم بود عنوان حاکمگهیاما االن من د. دارهازی ننی هر سرزمیپادشاه ها
 .لیبه دو دل,حفظ کنم

 
  رو ندارماقتشی لگهی که کردم دی اشتباهلیمن به دل, اوللیدل
 
 ... دوملی دلو
 

فقط تونستم آب دهامن رو قورت بدم و منتظر نگاه .  رو قطع کرد و به من نگاه کردحرفش
 .کنم تا ادامه بده

 
 . باتنر کامل باشهکی دی بانی سه سرزمی که حاکم واقعنهی دوم الیدل-لرد
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 مجلش سکوت همه جا رو فرا گرفت و من داشتم مجله اش رو تو دنی رسانی از به پابعد
باتنر کامل؟مگه . باتنر کامل باشهکی دی بانی سه سرزمیحاکم واقع. کردمی محیذهنم تشر

 هم هست؟منظورش ی اگهیگه باتنر دمن باتنر کامل نبودم؟پس چرا لرد گفت باتنر کامل؟م
 من بود؟...من

 
 ： لرزان گفتمی صدابا
 
 من؟...م-
 

بلندتر . تکون دادنییلرد فقط سرشو به پا.کردنی با شوک به من نگاه مای آکانتا و آرملکه
 ：گفتم

 
 من؟-
 

چرا اون شوکه نبود؟چرا .برگشتم نگاهش کردم. گرفتزی مری دستم رو از زیترو
 خونسرد بود؟

 
 ： گذاشت و با آرامش گفتزی می دستاش رو رچلرد

 
 .خودِ خودِ تو.تو,درسته-
 
 ： گفتای بار ملکه آرنیا

 
 ه؟ی که آرابال حاکم اصلدیگیچه طور ممکنه؟چه طور م-
 

 ： کردای به ملکه آری نگاهلرد
 
 ! باتنر کاملههیآرابال -
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 ： به حرف اومددیباری بودن از سر و روش مجی آکانتا که گملکه
 
 مرز هاست و ری حتت تأثتشیشخص! داره؟بال باتنرهی خاصیژگی؟مگه آرابال چه وچرا-
  شما باشه؟ینی جانشقیچه طور ممکنه اون ال. کنهی مرشی پذبی آسنیا

 
 ی صندلیبه پشت. متمرکز کردی تروی ملکه آکانتا گرفت و روی چشماش رو از چشمالرد

 !دونستی میپس ترو. دادمهیتک
 

 ： خم شدزی برعکس من سمت میترو
 
 باتنر کیآرابال . باتنر ناقصه نه کاملکی متعلق به نی که شما گفتیی هایژگیو,ملکه-

 باتنر کامل کی ی هایژگی درباره وی چون جز لرد کسهیعی و طبدی شدجی گدیشا.کامله
 ....دونهیمن
 

 که لرد به من ییزایهمون چ. خواد بگهی می چدونستمیم. حرف هاش گوش ندادمهی بقبه
 . گفته بودی و حتما لرد هم به ترویمن به ترو,بودگفته 

 
 ： گرد شده به لرد نگاه کردی که حرف هاش متوم شد ملکه آکانتا با چشم هایترو

 
 گه؟یدرست م-
 

 . نشون داددیی سرش رو به نشانه تألرد
 

 ： با عجله گفتای آرملکه
 
 داره؟ تی به مسأله حاکمی ها چه ربطنیا. ها درستنیمتام ا. فهممیمن من-
 

 هر کدوم یبرا. حمافظت کنهنشی داره از سه سرزمتی مسؤلنیحاکم سه سرزم-لرد
 یبعض. با هم فکر کنهنی بتونه به هر سه سرزمیبتونه به طور جمزا فکر کنه و از طرف
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 یماتی تصمدی موقع ها بای و بعضنهی سرزمکی که مربوط به رهی بگیماتی تصمدیموقع ها با
 ها یژگی ونی متام اقایباتنر کامل دق.ذارهی مدی شدریأث تنیرزم هر سه سی که رورهیرو بگ

 هر سه جور تونهی فکر کنه و می آدم معمولهی و طانیش, فرشتهکی مثل تونهیم.رو داره
 باتنر یوقت. کنندشونهنییخودش تع.سنتی نتشی کننده شخصنیی مرز ها تعگهید.فکر کنه

 کار تی همون موجودبهم خمتص  مغزش هومدی در متی موجودکیناقص بود و به شکل 
 نی ای شخص برانی و بهرتنی ترقیآرابال ال.ستی طور ننی اگهی کرد اما االن دیم

 .حاکم شدن آرابال به نفع تک تک مردم خواهد بود.مقامه
 

  حاکم؟هی اصل و نسب؟ی دخرت بهیمن؟..پر پر. پر بودمغزم
 

 ： بلند شد و گفتلرد
 
 .من حرفام متوم شد-
 

 همراهش بلند یتی هم با نارضاایملکه آر. با لبخند سرش رو تکون داد و بلند شد آکانتاملکه
 . رفنترونیشد و هر دو ب

 
 .ستادی به سمت پنجره رفت و دورتر از ما الرد

 
 ： نگاه کنم گفتمی که به ترونی ابدون

 
 ؟یدونستیتو م-
 

 ： که هنوز گرفته بود رو آروم ول کرددستم
 
 .دمی فهمی خواب بودی وقتشبید-
 
 ： بار نگاهش کردمنیا
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 ؟یچه طور-
 

 نشست و شی صندلی جواب بده لرد برگشت به سمتمون و دوباره روی که ترونی از اقبل
 ：گفت

 
 و بعد درباره موضوع ای من و اول درباره دفن کردن ملکه تالشی اومد پی تروشبید-

 .ازدواج با تو و زمان مراسم صحبت کرد
 

 کنه و جواب ازم ی که از من خواستگارنی قبل از ایکه ترو نیاز ا. زدمی دمل لبخندتو
 . گرفته بودمی درباره زمان مراسم تصمرهیبگ
 

 ： دادادامه
 
 کی رو در ی مراسم ازدواج و تاج گذارمیتونی من فکر کردم که مدیحبث که به مراسم کش-

ه تا  به سرعت اجنام بشدی بای و از اون جا که مراسم تاج گذارمیمراسم برگزار کن
 مراسم ازدواج سه روز بعد رو ی برای داشته باشن من به تروداری ها صلح پانیسرزم

 بهش اعتماد کنم و ازش کمک خبوام تومنی و با خودم گفتم مرد هم شک کی کردم و تروشنهادیپ
 . بهش گفتملی دلنیو به هم

 
 داده  که من امروز جوابیگه؟درخواستی روز د؟ازدواج؟دویتاج گذار. شده بودمخشک

 بهم گهی بودم دو روز ددهی االن فهمنی که همیتید؟حاکمیرسی به اجنام مگهیبودم دو روز د
 د؟ی رسیم
 

 ： بلند شدمی صندلی رواز
 
 . فکر کنمدیمن با-
 

 ： بعد من بلند شدیترو
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 ؟یبه چ-
 

 ： موهام چنگ زدم و کالفه گفتمبه
 
روز بهت جواب مثبت دادم  امنیمن هم.من هنوز قبول نکردم که حاکم بشم!یبه همه چ-

 سه تا تومنی باهات ازدواج کنم؟من چه طور مدی بای زودنیاون وقت چه طور به ا
 ! ندارماقتی لم؟منی رو اداره کنم؟من مگه کنیسرزم

 
 ： که در رو باز کنم لرد گفتنیقبل از ا. به سمت در حرکت کردمو
 
 جز تو چکسیاکم بشه چون ه تونه حی منی اگهیجز تو کس د.به دقت بهش فکر کن آرابال-

 مقام نی روز به اهی تا یتو به وجود اومد. ها رو ندارهیژگی اون وی باتنر کاملهیکه 
 قدم رو نیاگه ا. قدم آخرهنیا.ی کردیتو به خاطر احتاد هر کار.به مردم فکر کن.یبرس

 .رهی به باد متت همه زمحایاشتباه بردار
 
 . اومدمرونیز کردم و از سالن ب در رو بازی و شوکه از همه چدمی کشیآه
 

 !پر از احساسات خمتلف بودم... دستام گرفتمنی اتاق نشستم و سرمو بیتو
 

نه ... حاکم شدنینه برا.... رو نداشتمشی من امادگتونستمیمن من!یعشق،ترس،خوشحال
 ...در صدا خورد و باز شد! ازدواجیبرا

 
حساسات خمتلف داشت خفم حاال من بودم که از ا! عوض شده بودی من و ترویجا

 : کنم کنارم نشست و گفتی ازش دعوتنکهیبدون ا!کردیم
 
  ارابال؟هیمشکل چ-
 

 :دمی نالیچارگی دستم کردم و با بی به حلقه توینگاه
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 ... رو ندارمشی امادگ،منی تروتومنیمن من-
 
 ...یر رو دااقتشی و لیستگی تو شایتو باتنر کامل...کنهی که لرد اشتباه منیدونیتو م-
 
 شب به کجا هی بودم و ی من چیدونی م،تویدونی منوی تو خودمت ای خدمتکارم تروهیمن -

 ... ودمیرس
 

 : انداختم و ادامه دادمنیی پاسرمو
 
 .میری مشی تند پیلی خمی دارکنمی ازدواج،حس میبرا-
 
بچه ! سامله ارابال۲۶ شه؟منی می که رابطمون داره رسمیستیتو خوشحال ن-
 ! نوع احساسامت رو بشناسمتومنیم...ستمین

 
 : از جام بلند شدم وگفتمکالفه

 
 !امی موضوعات بربنی از پس اتومنی من منیول!دومنیدومن،میم-
 

 !ی تنها باشذارمیمن من!یستیتو تنها ن-: حمکم گرفت و گفتدستمو
 

 عشق و تنها موندن من ؟موضوعیفهمی منیترو-: زدمادی رو از دست دادم و فرکنرتمل
 !لوسی تارگاسندهیموضوع ا!ستین

 
 : گفتمیبا شرمندگ... کرد نشون نده که ناراحت شدهی و سعدی عقب کشدستشو

 
 ... مندیببخش-
 

 : ادامه بدم و گفتنذاشت
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 !ی فکر کنی تا بتونذارمیتنهات م... خودخواهانه جلو رفتمشهی من مثل همیحق دار-
 

 و به سقف زل دمیت دراز کش ختیرو... رفترونی بگم از اتاق بیزی چنکهی از اقبل
 لوس؟یمن بشم حاکم تارگاس...زدم

 
 رو دوست داشتم به یترو... بدومنتی حاکمقی بودم که خودم رو الیزی از چفرتی ضعهنوز

 برداشتم و خالصه و زی می از رویاحساسم مطمئن بودم با خشونت از جام بلند شدم کاغذ
 ... فکر کردممیی طالی موها و بزرگ ودی سفیبه باهلا"گردمیبرم"کوتاه نوشتم

 
 هوا شناور یپنجره رو باز کردم و تو...وستی پتی که تصورم به واقعدی نکشهی ثانبه

 الی با خشدی بود که میی تنها جاندلندی ارچفیکوه ها...شناختمی رو کامال مرمیشدم مس
 شهیمثل هم...دمی به اوجنا رسشهی از همعرتیسر...راحت ساعتها نشست و فکر کرد

 بود زل رپاهامی که زندلندی نشستم و به ارچفی ختته سنگیرو... اوجنا نبودیکس
 من رو در عمل یی جوراهی گفتی بهم می حسکردی قبلش با من مشورت مدیلرد با...زدم

 ...کردمی اعرتاف مدی بارمی منافع خودم رو در نظر بگخواستمیاگه م!اجنام شده قرار داد
 

 حس رو نی بدتررمی بگمی تصملوسیبه نفع مردم تارگاس خواستمی اگه میول! بودی خوبحس
 میمن از اول زندگ... من دنبال قدرت نبودمیول... بودی وسوسه کننده اشنهادیپ...داشتم

 تیمسئول...شدمی مامنی منبع ارامش متام اطرافدیحاال خودم با... ارامش بودمیفقط در پ
 دیخدمتکار گذرونده بودم حاال با سال با لقب نی که چندیمن...نی سنگیلی بود خینیسنگ

بغض گلوم رو ...شدی باعث ترسم می ازدواج با تروی از طرفشدم؟وی منیحاکم کل سرزم
 : گفتمرلبیلرزوند و ز

 
  کنم؟کاری چدی بادی به من بگدیشنوی صدامو مدومنیبابا م...مامان-
 

 : زدمادی سرجام بلند شدم و فراز
 
  کنــــــــــــم؟کاری چدیمن با-
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 برم نی و از بوفتمی بنی زمی رونکهی قبل از ای پرت کردم ولنیی کوه خودمو به پای باالاز
 و هوا کردی مییماه کامال در اسمون خودمنا... گرفتمشیباهلام رو باز کردم و راه قصر رو پ

 ...نمی قصر رو ببتونستمی می شده بود ولکیکامال تار
 

 شدی راحت میلی و خدمیشنی مادی فریا و صددندیدوی به اطراف ممهی سراسنگهبانها
متام سربازها از حرکت متوقف شدند و ... فرود اومدمنی زمیرو!ی متعلق به ترودیفهم

 بودم سادهی که من وایی جایعنی به پشت سرش کردی داشت باهاش حبث می که ترویسرباز
 حالتش رو نی وقت بود ایلیخ! وحشت کردمظه حلهی دی سمتم چرخیاشاره کرد وقت

 ! بودمدهیند
 

 ی به عقب برداشتم از الیناخوداگاه قدم! نابودم کنهخواستی انگار مومدی سمتم میجور
 : به هم فشردش گفتیدندونا

 
 ؟یکجا بود-
 

 : دهنمو قورت دادم و گفتماب
 
 ندلندی ارچفیبه قله ها...رفته بودم-
 

 : زدادی خودش رو کنرتل کنه و با صورت سرخ شده فرنتونست
 
 ؟یری کجا می خرب بددی بایفکر نکرد!قدخرت امح-
 

 : که هم از تعجب و هم از ترس چشمام گرد شده بود گفتمی حالدر
 
 ...من تو کاغذ نوشته بودم...من-
 

 : زدادی رو تو بغلم انداخت و دوباره فری مچاله شده اکاغذ
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 ینه ک!یری کجا میگی من؟؟نهیهم"گردم؟یبرم" خرب دادن؟یگی منیتو به ا-
 !گهی دی برنگردیخواستیم!یگردیبرم

 
 ترس داشتند به ی وحشت به دورمون نگاه کردم که همه سربازها با احرتام و اندکبا

 : کردم ارومش کنمیسع...دادندی گوش می تروی هاادیفر
 
 شه؟یشه،میبا عربده زدن مشکل حل من!یباشه،باشه ترو-
 

 : همزمان گفتربدی و سمت قصر مدیکشی که کتفمو می حالدر
 
نه تنها من !یاری سر خودت بیی بالکردمیفکر م...شدمی موونهی دی داشتم از نگرانمن-

 !ییهمه نگرانت بودن و همه هم از من انتظار داشتند بدومن تو کجا
 

 : گفتمیبا شرمندگ!طبق معمول اشتباه کرده بودم! گفنت نبودی برایحرف
 
 !وکه بودمواقعا ش!درک کن... بد بودیلیحامل خ..یمن متاسفم ترو...من-
 
 رو یدر سالن اصل... ارومرت و از فشار دستاش رو کتفم کم شدی کممی عذرخواهدنی شنبا

 و دنی من همه از جاشون پردنیبا د!ای اریحت! اشکار بودیباز کرد در صورت همه نگران
 :اکانتا گفت

 
 !ی فکر عمل کنی انقدر بشهیبال باورم من-
 

 !خبوام بدم نداشتم که ی ندادم در واقع جوابیجواب
 

 برم لب کشی و بهم اشاره کرد نزدکردی نگاهم می به لرد افتاد که با حالت خاصچشمم
 : گفتی شدم و با خونسردکی و بهش نزددمیگز

 
 ؟یکجا بود-
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 : انداختم و گفتمنیی پاسرمو

 
 کردمیداشتم فکر م-
 
 به؟-
 
 : چشماش نگاه کردم و گفتمی بار تونیا

 
 ! شمایبه حرفا-
 
 اش؟ جهیو نت-
 

 : و گفتمدمی کشیقینفس عم!کردی منی اشاره اهی خودش و بقی بود که به نگرانبی عجبرام
 
 !کنمیمن قبولش من-
 

 و ای و ملکه ارکردی گرد شده نگاهم می با چشمای نگاه کردم تروهی چرخوندم و به بقچشم
 !ابراز کردند"اوه" به هی شبیاکانتا تعجبشون رو با کلمه ا

 
 : گفتی بلندی با صدادی رو دتمی جدید و وقت نگاهم کری کملرد

 
 د؟ی ما رو تنها بذاری خواهش کنم کمشهیم-
 

 ی اقهیچند دق... رفتند و در رو بستندرونی جلوتر از همه و دو ملکه پشت سرش بیترو
 :به سکوت گذشت و لرد گفت

 
 ؟ی باعث شده انقدر اشفته و ترسان باشیچ-
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 !تومنیمن من... رو ندارمشیمن امادگ...دم شما فکر کریمن واقعا به گفته ها-
 
 ؟یتونی منی باعث شده فکر کنیچ-
 

 : تکرار کردتی ندادم با جدی انداختم و جوابنیی پاسرمو
 
  اشتباه انتخاب کردم؟یگی می؟داریتونی منی باعث شده فکر کنیگفتم چ-
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ...دی بدریی رو تغمتونی تصمدی باکنمیکر م بگم فدی که براتون قائلم بایبا متام احرتام-
 

 : ابروش رو باال انداخت و گفتدوتا
 
 ؟ی در رابطه ازدواج با ترویحت-
 
 ... نگفتمیزی چی حلظه چشمام گرد شد ولهی

 
 : کرد و گفتی خنده کوتاهدی به شومن کشی دستمانهیصم

 
 ... بدمحی رو بهت توضیزی چهی دی بانیبش-
 

 :تم و گفت روبروش نشسی صندلیرو
 
 و ی بگدی بایچ....یری بگمی تصمدی چطور بایدونیتو م...یبال تو شعور و تفکر کامل دار-
 !هی عادزی چهی نی و اکنندیگرچه همه اشتباه م...ی بگدی بایک
 

 : دستام گرفتم و کالفه گفتمی توسرمو
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 تومنیمنمن !ی عادی و ادمهاطانی فرشته و شی با کلنی سرزمهیحبث،حبث !ستی نینه عاد-
 ... رو بکنمسکی رنیا

 
 و ارامش نتی سرزمیاگه برا...ی حرف من ارزش قائلیاگه برا...یکنی سختش میبال دار-

 نیبهم ثابت کن اخر...کردمی بهم ثابت کن دربارت اشتباه منی ارزش قائلنتیسرزم
 ...ستی و اشفته ندهی باتنر ترسهی مونهی که ازت تو ذهنم میریتصو

 
 : التماس گفتمبا
 
 نی ترقی نظر مردم شما الد؟ازیدی قرار می دوراهنی منو تو اد؟چرایکنی رو منکاریچرا ا-

 !دیحاکم هست
 
 تومنی که منکنهی ثابت منی و همدومنی خودمو گناهکار م؟منی خودم چیاحساسات درون-

 نیا! تو خونته بالنیا!ی شدجیتو فقط گ! بالکنمیحسش م... تویول... باشمیحاکم مناسب
 ... توئهسرنوشت

 
 : ادامه دادشرتی بدی امبا
 
 ؟یکنیقبولش م-
 
 هم فشردم و یلبامو رو... دارندازی مردم به من ندونستمیم...کنهی لرد اشتباه مندونستمیم

 :گفتم
 
 !کنمیقبولش م-
 

 ...! فرستادم و سمت در سالن رفتمرونی نفس حبس شدم رو بهمزمان
 

 ی ترودنی از دیی جوراهی...مون رفتم سمت اتاقتونستمی که می راهنی تری طوالناز
 به هی شبیحس... همسر من بشهندهی چند روز ای که قرار بود در طیکس!واهمه داشتم
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سرمو بلند کردم ... دارهانی پایاز اوجنا که هر راه...دادی بهم دست می و خوشحالشیتشو
 صادر شدن  رو قورت دادم و اروم در زدم و بعد ازدهنماب ...و با در اتاق روبرو شدم

 شد و زی خمی من ندنی بود با ددهی ختت دراز کشی رویترو...اجازه اروم داخل رفتم
 :گفت

 
 خب؟-
 

 : رو پس زدم و گفتماسرتسم
 
 ؟یخب چ-
 
  بود؟ی صحبتت با لرد چجهینت-
 
 : ختت زانو زدم و گفتمی روبروطنتی شبا
 
 از چه حلاظ؟-
 

 : تو جاش نشست و گفتکامال
 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 :شدم،گفتمی مکی و بهش نزدرفتمی که چهار دست و پا از ختت باال میحال در
 
  حاکم شدمن؟رفنتی پذایاز حلاظ ازدواج با تو -
 

 ... نگفتیزی تکون داد چی به من که روبروش دو زانو نشسته بودم کرد و سرینگاه
 

 :گرفتم،گفتمی که ازش فاصله می حالدر
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 ؟ی تو مطمئنیترو-
 

 :کرد،گفتی مکی که منو به خودش نزدی حال شد و دری جدکامال
 
 ...  انقدر مطمئن نبودممی تو زندگزی چچیدرباره ه-
 

 : دادم و گفتمی تکونسرمو
 
 ... برسمنجای به اکردمیفکرشم من...یدونیم-
 

 :زد،گفتی صورمت رو کنار می که موهای زد و در حالیلبخند
 
 یدی رسیول-
 

 :دمیپرسم رو پرس بخواستی وقت بود دمل میلی که خیسوال
 
 ؟ی منو دوست داریدی فهمیتو چجور-
 

 : مکث کرد و باالخره گفتیکم
 
 به شرتیو حلظه به حلظه ب! چطور اتفاق افتاددومنی سخته،خودمم منیلیراستش گفتنش خ-

 بود نی المی از دالیکی! سخت بودیول...رمتی بگدهی نادکردمی می من سعی ولیچشم اومد
 ...یکیو اون 

 
 : گفتمیبا کنجکاو! نگفتیزیرب کردم چ صهرچقدر

 
  بود؟ی دومت چلیدل-
 

 : کرد و گفتیپوف
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 !نارمال-
 

 : نگفتمیزی چی امخام تو هم رفت ولناخوداگاه
 
 هی با ی وقت وارد رابطه احساسچی هگهیمن بعد از مرگش به خودم و اون قول دادم د-

 سوال ری زهام،اعتقادامتم،باوری زندگی با اومدن تو متام برنامه هایول...دخرت نشم
گذشته ها رو کنار .... فرصت دوباره بدمهی به خودم دیکم کم درک کردم که من با...رفت

 ...بزمن و به حال نگاه کنم
 

 : بار اون گفتنیا... به احساساتش زدمی از هم باز شد و به جاش لبخندامخام
 
 ؟ی که منو دوست داریدیتو چطور فهم-
 

در ... که به طور ناخوداگاه خونده بودم و براش شرح دادمی و اواز اتفاقات تو زندانمتام
 : گفتدیلرزی که از خنده میحال

 
دوستش دارم،دوستش ! فکر کنی که خوندیزی چی به معنکمیواقعا زده بود به سرت؟-

 !ندارم
 

 : کردم و گفتمزی رو رچشمام
 
 ... بودمدهی کنارت خنوابنجایاگه همون اهنگ نبود االن ا-
 

 : خاروند و گفتی به طرز بامزه اوسرش
 
 !ی خوندی چه اهنگ قشنگنمیبی مکنمیحاال که فکر م-
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 شد و نیانقدر موهام رو نوازش کرد که چشمام سنگ...میدی بار هر دو همزمان خندنیا
 !خوامب برد

 
*** 

 
 با حس ی قرار بود باشه رو ملس کردم ولی که ترویی به بدمن دادم با دستام جای و قوسکش

 ی نباشه عادشمی پنکهیا...دمیبودنش به سرعت چشمام رو باز کردم و اطراف رو کاون
 ... خودشهی کاراریاون درگ!بود

 
 رونی اشفته ام از اتاق بی لباس و صاف کردن موهاضی رو لبم نشست بعد از تعویلبخند

 نابجیعال" رو بشنومیی زمزمه هاتونستمی همه به تکاپو افتاده بودند و متیمجع...رفتم
 " ازدواج کنند؟خوانیم
 
 حلظه هی بودن نیی که پایتی مجعدنیبا د... رفتمنیی همون لبخند سرحال از پله ها پابا

 سادنی واخی سدمنیپر از ادم بود همشون با د...با تعجب به اطرافم نگاه کردم!وحشت کردم
 : گفتمرتیبا ح... کردندمیو تعظ

 
  چه خربه؟نجایا-
 

 : گفتمی شد و بعد از تعظکیان قصر دوان داون نزد از خدمتکاریکی سایماد
 
 مشونی مراسم ازدواجتون اوردیبرا-
 

 : تند تند ادامه دادسایماد
 
 ها در شهر خرب ازدواج شما رو جار زدند هر کس از گوشه و کنار ی جارچیوقت-

 ... اومدندنجای به اندلندیارچف
 
 همشون واجب که باشن؟! نفر هستند۵۰ بای تقرنجایا-
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 کرد کنرتل ی که ملتمسانه بهم زل زده بودند افتاد و سعیتی تازه چشمش به مجعسایماد

 :رهیاوضاع رو به دست بگ
 
 ... سمت چپ،متام طالسازان سمت راست،کفاشها اون گوشه واطهایمتام خ-
 
 : برد و گفتاطهای و سمت خدیدستمو کش... کردنی طرف رو تعهی ی هر شغلی براو
 
 ؟دیپسندیکدوم رو م-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 هان؟-
 
 د؟یپسندی متونی و دوخت لباس عروسی طراحی رو برااطیکدوم خ-
 
  که انتخاب کنم؟شناسمی رو میمگه من کس-
 
 بله بله،اسمتون؟..شینه کنار...تو... خباریبس-
 

 : که با ذوق گفتدمی رو شنی زنیصدا
 
 من؟-
 
 اسمتون؟!بله شما-
 
  تواردانایل-
 
 ...نیدوخت لباس رو بر عهده دار و یخوبه شما طراح-
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قبل ... مونده بودنی نفر باق۸ چند نفر از هر شغل انتخاب کرد حاال فقط بی ترتنی همبه

 : گفتمرلبی بگه زیزی خبواد چسای مادنکهیاز ا
 
  کجاست؟یترو-
 
 دومنی منقایدق-
 

  کجا رفته بود؟یعنی! مشغول شدفکرم
 

 :رفت،گفتی مرونی که از در قصر بی حالدر
 
 !دیای تاالر رو دارند همراه من بتی که مسئولیکسان-
 

 به حرف اومد شونیکی...کردندی نگاهم مرهی خرهی مونده بودند و خی نفر باق۴ فقط حاال
 :و گفت

 
  مو؟د؟لباس،طال،کفش،مدلی رو انتخاب کنزی چه چدیلیبانو اول ما-
 

 :گفتم
 
 !لباس-
 

 و ستادی انتخاب کرده بود روبروم ااسی که مادیاطی سر خم کرد و همون خمتواضعانه
 : رو سمتم گرفت و گفتیدفرت

 
  بانودییبفرما-
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 بودم دهیانقدر لباس د... لباس بودهی از ی اروم دفرت رو ورق زدم رو هر صفحه نقاشاروم
 : بود اشاره کردم و گفتمستادهی که کنارم ای گرفته بودم به خدمتکارجهیکه سرگ

 
 د؟ی دعوت کننجایه ا بای از پانتا و تانشهیم-
 

 تو پوست خودش ی بعد با پانتا که از خوشحالیقیدقا... سر تکون داد و رفتدوباره
پانتا کنارم ... به اون دخرت شاداب قبل نداشت برگشتی شباهتچی که های و تاندیگنجیمن

 : و گفتستادی روبروم اای مبل نشست و تانیرو
 
  شده بال؟یزیچ-
 

 :فتم رو سمتشون گرفتم و گدفرت
 
 !خوامی کمک مکمی-
 

 طال و کفش و مدل موهام رو انتخاب سی به کمک اون دو لباس و بعدش سرونکهی از ابعد
بعد از تشکر از ...رسوندمشی به امتام مدی بایول...! رو پاهام بند نبودمیکردم از خستگ

مجالت  کردم ی نشستم و سعی صندلی به اتاقمون برگشتم روایمتام کارکنان و پانتا و تان
 : در گفتمی صدادنی رو فراموش کردم با شنی کارم بودم و خستگدرغرق ...رو کامل کنم

 
 ! توایب-
 
 :دی پرسی که با کنجکاودمی رو شنی ترویصدا... بازم مشغول نوشنت شدمو
 
 ؟یکنی مکاریچ-
 
 ...ستیمهم ن-
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و تا  برداشتم زی می کاغذ رو از روعی سرم افتاد سری اش که باالهی سادنی دبا
 : داد و گفتنی رو چشیشونیپ...کردم

 
  بود؟یاون چ-
 

 عی سری شد و خواست از دستم بکشه ولکیبهم نزد... نگفتمیزی باال انداختم و چی اشونه
 :عکس العمل نشون دادم و دستمو عقب بردم با اعرتاض گفت

 
  دستته؟یگفتم چ-
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 فت؟ رشیکارها چطور پ!ی ترویفهمیبعدا م-
 

 : گفتتند
 
  بود؟ی اون چگمیم... امادستزیهمه چ-
 

 : گفتمکالفه
 
 ست؟یگرسنت ن!یچی هی ترویوا-
 

 : بهم کرد و گفتی مخصانه انگاه
 
 ؟ی راجب من کردیچه فکر-
 
 ! رو بهت بگمزی همه چدی که من نبایای کنار بدی بایترو-
 

 :نزد و به جاش گفت باره نی در ای اصرار و حرفگهی انتظارم عمل کرد و دبرخالف
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  تو باغ غذا خبورنخوانی بهت بگم امروز همه مومدمیداشتم م-
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 
 !امیباشه،برو م-
 

 : گفتمرلبی رو اضافه کردم و زخواستمی که می مجالتنیاخر... مطمئن شدم رفتهیوقت
 
 خواستمی که میهمون-
 
 بود پنهون کردم و راهم رو سمت ی تروزی مری که زی صندوقچه کوچکی کاغذ رو توو

 ... بردمشیباغ پ
 

*** 
 
 به لباسم ینگاه...کردیاضطراب و اسرتس داشت خفم م... گذروندمی رو به سختشبید

به رنگ ...کیساده و ش...خواستمیهمونطور که م...که حاضر و اماده روبروم بود کردم
 تنه نییود و باالتنه تنگ و پا و دستام با تور پوشونده شده بقمی سه ربع و نی با استدیسف

 ..!راحت و ازاد
 

 ! و سبزی از سه رنگ قرمز،ابیبیترک... موندرهی روبروم خی طالسی به سروچشمم
 

 یهمونطور که ساهلا باهاش زندگ...می گرفتم در حالت معمولمی تصمی کمک تروبه
 ...کردم،باشم

 
مدام ... دادنتی زی تاج جملل به موهام داد همه رو باال مجع و بای روبروم حالت جذابزن

 رنگم رو دستم داد و دی دست گل سفی خدمتکارنکهیبعد از ا...کردمی میبا انگشتام باز
من از لرد درخواست کردم به ...شدی باغ برگزار میمراسم تو... برمنییاشاره کرد که پا
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 نذاشتم ی ولدیچومن لرز...نندیبی مادر و پدرم منو مدونستمیم...کنه میعنوان پدر همراه
 ی روزانی از مهمرتیکیامروز ...میخندی مدیامروز فقط با...زهی برنییقطره اشکم پا

 لرد با همون لبخند پدرانه اش قهی پله ها منتظر موندم و بعد از چند دقیباال... بودمیزندگ
 : و گفتستادیروبروم ا

 
  ارابال؟یحاضر-
 

 : زدم و گفتمی لرزونلبخند
 
 ...حاضرم-
 

 دست دنباله لباسم رو هی که با ی گرفتمش در حالیدراز کرد و من به اروم سمتم دستشو
 رفتم و همزمان وجب به وجب نیی دست لرد از پله ها پاگمیدر دست داشتم و با دست د

 یروزا...یخاطرامت با ترو... بوددهی خاطرامت خوابنجایهر گوشه از ا...قصر رو گذروندم
 نه چندان نیمن با هم... لبخند بزمنشدیباعث م بهشون کردن فکر ینه چندان جالب ول

 شکفتم و نجایمن از هم...دمی حلظه رسنیبه ا...دمی رسیبه ترو...دمی رسنجایجالبها به ا
 .... کردمدایخودم رو پ

 
 فشار دستام می قصر رو باز کردند و حاال وارد باغ شده بودی نگهبان با احرتام در وروددو
 و ا،پانتایملکه اکانتا و ار...دیچشمم رو همه چرخ... لرد چند برابر شدی دستایرو
 کل مهمونها نکهیبعد از ا... که حاال شکمش کامال بزرگ شده بودانای و توماس و دلوریا،تیتان

 به رنگ یبا کت و شلوار...شهیجذابرت از هم... موندمرهی خی تروی روکردم یابیرو ارز
 وجود دنی ترسی برایزیو داشتم و چ ریمن ترو...یشگی و با همون لبخند کج همیمشک

 هم یانگار ترو...میما کنار هم بود...میومدی ما با هم از پسش برمگفتیراست م...نداشت
 اشفته اش حاال یموها... شده بودرهی من خه رو فراموش کرده و بهیحضور و وجود بق

فقط چند ... شدمکرتی و نزدکیبهش نزد... رو گرفته بودیکوتاه شده بود و حالت مرتب تر
 گذاشت و من از پله ی ترویلرد دستمو تو دستا...میحاال کامال روبرو هم قرار گرفت...قدم
 : زمزمه کردرلبیز...سادمی باال رفتم و روبروش واگاهیجا
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 !یخوشگل شد-
 

 : زدم و مثل خودش زمزمه کردملبخند
 
 !یجذاب شد-
 

 : خاموش بشه باعث شد زمزمه هاشی کشی و صدامی بودستادهی هم اروبرو
 
 می باشمزی جی و تروی ارابال وودلوندی تا شاهد پمی مجع شده انجایامروز ا-
 

 ...دمی کشی ناحمسوسقی دهنمو قورت دادم و نفس عماب
 
 دیلطفا عهدتون رو بگ-
 

 : نگاهم کرد و گفتیرچشمی زیترو
 
 می خواه که من و تو با همی و به زوجی تا باشی که رشد کردیکس,من تو را باور دارم-

 ها و بی عرمی پذی کنم و می مقیتصد.رمی پذیبا متام قلبم من تو را به عنوان زمن م.بود
 من ی هایی ها و توانابی عیری پذی و می کنی مقی را همان طور که تو تصدتی هاییتوانا

 مان ی و عشق خانواده ی شادشهی کننده باشم و همتی وفادار و محاا دهم تیمن قول م.را
 ...ی تو خواهم بود در فراوانیمن برا. قرار بدهمتیورا در اول

 
 : بار من گفتمنیا

 
 و فقدان-
 

 یماریدر ب-یترو
 

 یو سالمت-من
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 در شکست-یترو

 
 .یروزیو پ-من

 
 دی خواهم دایمن با تو رو-یترو

 
 با تو جشن خواهم گرفت-من

 
 . گذرمی موجبش باشد می که زندگیزی هر چانیو در کنار تو از م-یترو

 
 :می بار همزمان با هم گفتنیا

 
 .شهیامروز و هم,ی من هستیعشق من و زندگ,تو وجود من-
 

 صورمت ی قطره روهیاشک چشمام رو پر کرد و ...می هم زل زدی تو چشمامی مستقباالخره
 : دوباره گفتشیکش... دستشو باال اورد و اشکم رو پاک کردی ترودیچک

 
 د؟یریپذی خود می رو به عنوان همسر قانونیودل شما ارابال وای امزی جی ترویجناب اقا-
 

 : حمکم گفتیترو
 
 رمیپذیم-
 

 : گفتشی دست زدن بلند شد و بعد از سکوت،کشیصدا
 
 خود ی رو به عنوان همسر قانونمزی جی تروی شما جناب اقاای ایخانوم ارابال وودل-
 د؟یریپذیم
 



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٧١١

 :ازه گرفتم،گفتم در دل از پدر و مادرم اجنکهی فرو دادم و بعد از ابغضمو
 
 رمیپذیم-
 

 بهمون دی برق دو حلقه رو دشدی که می با لباس عروس و کوسن بزرگی بچه کوچکدخرت
 دست چپم رو باال یسر دخرت رو نوازش کردم و حلقه رو ازش گرفتم ترو.... شدکینزد

 اورد و حلقه رو توش گذاشت و من هم حرکتش رو تکرار کردم
 

 همسر خود را دیتوانی می تروی که به من داده شده،اقایتارایو حال با متام اخت-شیکش
 دیببوس

 
 ها،خنده ها،احساسات همه هیعاقبت متام دعواها،گر...متوم شد... شدکی بهم نزدی تروسر

 ... متام عشق و احساس من بودانگری که بیبوسه ا... بوسه خالصه شدنیو همه در ا
 

 قرار بود مراسم رفتی میکیبه تار بودند و هوا کم کم رو ی مشغول جشن و شادهمه
 رفتم و از اوجنا که قبال با هم یقیسمت گروه موس... قصر اجنام بشهی تویتاجگذار

 که ی تروی دادند و اهنگ من رو نواخنت به چشمای سرشون رو تکونمیهماهنگ کرده بود
 رونی روز زمحتم بود بنی که حاصل چندی چشم دوختم و کاغذکردیمشکافانه نگاهم م

 و به ستادندیکم کم همه از حرکت ا...وردم بدون توجه به همه شروع به خوندن کردما
 خودم رو ی به زور جلوکردی مهم بود که شوکه نگاهم می االن فقط ترویمن زل زدند ول

 : رو خراب نکنمزیگرفتم که خنندم و همه چ
 
 
 

You’re the light, you’re the night 
 

 ی هستیکی،تاری نورتو
 

You’re the color of my blood 
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 ی به رنگ خون منتو
 

You’re the cure, you’re the pain 
 

 ی درمان ودرد منتو
 

You’re the only thing I wanna touch 
 

  که دوست دارم ملسش کنمی هستیزی چتنها
 
!Never knew that it could mean so much, so much 

 
  سخت باشهادینقدر ز اادی کردم انقدر زی وقت فکرشُ منچیه
 

You’re the fear, I don’t care 
 

 ستی برام مهم نی ترسم ولی مازت
 
‘Cause I’ve never been so high 

 
  حد تو اوج نبودمنی وقت تا اچی تا حاال هچون

 
 :دادمی من با همون لبخندم ادامه می ولکردی نگاهم می همچنان با ناباوریترو

 
Follow me through the dark 

 
 ای دنبامل بیکی تارنی ایتو
 

Let me take you past our satellites 
 

  بده تورو از قمر خودمون دور کنماجازه
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!You can see the world you brought to life, to life 

 
 ینی رو ببی دادی که بهش زندگییای دنی تونیم
 

So love me like you do 
 

 شته باش دوستم دایخوای منُ هر جور که مپس
 

 دستاش گرفت و وادارم کرد ی کمرمو تورمنتظرهی غیلیخ... برداشت و جلوتر اومدقدم
 اهنگ شروع به حرکت کرد کاغذ از دستم افتاد تمی شونش بذارم و همراه با ریدستمو رو

 اهنگ نرم تمی منو با ری و تروخوندمیهمچنان م!چون حفظ بودم! هم نداشتیتیاهم
 :چرخوندیم
 

Lo-lo-love me like you do 
 

  دوستم داشته باشیخوای هر جور که ممنُ
 

To-to-touch me like you do 
 

  ملس کنیخوای که می هر جورمنُ
 
?What are you waiting for 
 

 ؟ی هستی چمنتظر
 
 : خنده کنار گوشم زمزمه کردبا
 
 !عاشقتم ارابال-
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 نی با ایول...ر رو خراب نکنم کردم مترکزم بهم خنوره و همچنان اهنگم رو خبومن و کایسع
 !: بودی گرما کار واقعا سختنی با ایکینزد

 
Fading in, fading out 

 
On the edge of paradise 

 
 یشی مدی ناپد،یشی از بهشت ظاهر می گوشه اهی

 
Every inch of your skin 

 
  ذره از وجود توهر

 
Is a holy grail I’ve got to find 

 
  کرده امداشی جام مقدسه که پهی

 
!Only you can set my heart on fire, on fire 

 
 !ی بکششی قلبمو به آتی تونی که میی توفقط

 
 کردم و دوباره ی دست خمالفش دست راستمو گرفت و من رو عقب هل داد چرخش ارومبا

 !یهمه از سر راه ما کنار رفته بودند و فقط من بودم و ترو...به جلو برگشتم
 

Yeah, I’ll let you set the pace 
 

 ی خودت انتخاب کندمی اجازه مآره
 
‘Cause I’m not thinking straight 

 
  تومن درست فکر کنمی من منچون



  

  

goldjar/me.Telegram 

 

٧١�

 
My head’s spinning aroun 

 
 رهی مجی داره گسرم

 
I can’t see clear no more 

 
 نمی تومن درست ببی منگهید
 
?What are you waiting for 
 

 ؟ی هستی چمنتظر
 

Love me like you do 
 

  دوستم داشته باشیخوای هر جور که ممنُ
 

Touch me like you do 
 

  ملس کنیخوای که می هر جورمنُ
 
 رونی کلمات از دهنم بنی اخری وقتی ولمیدی و چرخمیدی چرخمی اخر اهنگ فقط مالتا

 یا بوسه ا که احساسش رو دوباره ب،یترو... قطع شد دوباره هوا رفتیقیاومدند و موس
 !بهم ثابت کرده بود

 
 .می مردم شدی خوشحالدنی و مشغول دمی نشستی و گوشه امی از هم جدا شدآروم

 
 ： گفتی دور شونه ام حلقه شد و بت لبخند کجی ترودست

 
 حاال واقعا انقدر اسرتس داشت؟-
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ثل پانتا م.دمی و پانتا رو دایبرگشتم و تان. به شومن خوردی بگم که دستیزی چخواستم
 لبخند رو لبم حمو دنشی بعد از ددی که دایتان. بهرت بودی فقط کمدیشا,ای شاد اما تانشهیهم

 ： و گفتدی خندعیشد سر
 
 گذره؟یخوش م-
 

 هم من رو زدی می مصنوعی به خاطر من لبخند های که حتنیهم. سر جاش برگشتلبخندم
 . کردیخوشحال م

 
 ： گفتدینگاهم رو که د. برگشتم سمتشی بلند شدن تروبا
 
 . جکشی پرمیم-
 

 نگاهش کردم تا ستادی ای که کنار مردی بهش زدم و سرم رو تکون دادم اما تا وقتیلبخند
 و چشم ی و خاکسرتی قهوه ای رنگ هانی بیی بود با موهاطانی شکیجک هم .نمیجک رو بب

 . قرمزییها
 

 ： قبال نشسته بود نشستی که ترویی جاعی سرپانتا
 
 ...لباست نازه اما-
 

 ： حرفش رو قطع کردایتان
 
 . ساده عالقه دارهیزایآرابال به چ.ساده است-
 

 کنه اما با ی لند برگزار شده بود اشاره منتی که در سای داره به زمان جشندمیفهم
 رو از همون مراسم شناخته و ممکن بود االن دوباره به فکرش امیلی وای که تاننی ایادآوری
 ساکت شدم به خودم یم اما با اعالم زمان تاج گذار بگیزی چعی خواستم سروفتهیب
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 برام تکون دادن و به سمت قصر ی رو گرفت هر دو دستای تانستپانتا بلند شد و د.دمیلرز
 .رفنت

 
 ی هاتی سرم بذارن و در کنارش مسئولی تاج به ظاهر سبک روهی بود که نی وقت احاال
 اجنام مراسم ی در قصر برازیهمه چ که نیبعد از ا.دمی کشیقینفس عم. دوشمی روینیسنگ

 .اجنام شد من بعد از ورود همه وارد قصر شدم
 

 .پشت سر هم و بدون وقفه,می اتفاق مهم در زندگدو
 

 سالن رو ی در کناره هانی سرزمی جای که مردم از جاییجا.دمی سالن مراسم ها رسبه
 چند مرد و زن  وستادنیبا ورود من به سالن همه ا. متعدد نشسته بودنی هایصندل

 ی میادآورینگاهشون بهم . ترسوندینگاهشون بهم منو م.شروع به آواز خوندن کردن
چند پله باالتر دو ملکه و لرد و , دورتریکمروبه روم . شمی حاکم مکیکرد که دارم 

 نیاز هم.دمی دینگاه که کردم کنار دست لرد تاج. چشمم رو زدیبرق. بودنستادهی ایترو
 . کردمی سرم حس می رو روشینیاالن سنگ

 
 ی پدرم اومد تو ذهنم در حالری اول که گذاشتم تصوی پله یقدم رو.دمی سه تا پله رسبه

 که یی روزهاادآوردنی دوم مصادف بود با به ی پله یقدم رو.  کردیکه موهام رو شونه م
 .ی با تروی کردم و پله سوم روز های کار منی مارتیبرا

 
 خواسنت یانگار ازم م. بودم و از کجا اومدمی کارنی بادمینت به  خواسی مواری در و دانگار

 .فراموشش نکنم
 

 شدم باز همون آرابال ی حاکم هم مهیمن اگه . کردمیفراموش من. زدمی خاطرات لبخنداز
 . که قبال بودمیهمون.بودم

 
 .ستادمی رو به روشون ایشرتی افکار آروم ترم کردن و با آرامش بنیا

 
 ： که در سالن بودن گفتیگذاشت و رو به متام مردم جلو ی قدملرد
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امشب من کنرتل .دی حمکم خواهد رسیبه احتاد, بزرگ مانیسرزم,لوسیامشب تارگاس-
 . سپارمی میگری دی ستهی را به دست شخص شانی سرزمنیا

 
 سبکه اما باز هم به خاطر متام دونستمی که منیبا ا. سمت تاج رفت و برش داشتبه
از ,از وسوسه, از قدرتنیسنگ.نهی کردم سنگیاخلش نهفته بود حس م که دییزهایچ

 .یاز همه چ..تیمسئول
 

 پام نگاه کردم و اون حلظه دعا کردم ری زنیسرم رو خم کردم و به زم. سمت من اومدبه
 ی موم و روی تار هانیب. سرم قرار گرفتیتاج رو. سخت نلغزمری مسنی وقت در اچیتا ه

لرد تو چشمام نگاه کرد و .ستادمیسرم رو بلند کردم و صاف ا. کردمیپوست سرم حسش م
 ：گفت یشرتی بار با اقتدار بنیا

 
از امشب تو . گرفتی را به عهده خواهنی سه سرزمتیمسئول,یآرابال وودل,از امشب تو-

از .ی راحت خبوابالی مردمت با خدنی حاصل کردن از راحت خوابنانی قبل از اطمدینبا
 .ه تو تعلق خواهد گرفت بمی عظیامشب عنوان

 
 که هروقت ییجا. شدی قابل دسرتس مستقر میی و جاشدی حرف هاش وارد مغزم ممتام

 چشم شهی کنم تا همدایپ. کنمدای ارزش مند رو پیچشم باز کردم راحت اون مجله ها
 .هامو باز نگه دارن

 
ه من و ب. کردی نگاهم می انداختم که با لبخند کمرنگی به تروی گوشه چشم نگاهاز

 .دمیدی از چشماش منویا. هام اعتماد داشتییتوانا
 

 ： بار آروم تر گفتنی و ادی کشیقی نفس عملرد
 
 .بعد از من تکرار کن-
 

 . رو آروم تکون دادمسرم
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 ： رسا ادامه دادیی با صدادوباره

 
 من-
 
 من-
 

 یآرابال وودل-لرد
 
 یآرابال وودل-
 

 لوسی تارگاسنیحاکم سرزم-لرد
 

 ：دیصدام لرز ناخودآگاه
 
 لوسی تارگاسنیحاکم سرزم-
 

  خورمیقسم م-لرد
 
  خورمیقسم م-
 

  باشم عادلیتا حاکم-لرد
 
  باشم عادلیتا حاکم-
 

 فداکار-لرد
 
 فداکار-
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  صبور, ری پذتیمسئول-لرد
 
  صبور, ری پذتی مسئول-
 

 و مهربان-لرد
 
 و مهربان-
 

 لوسی تارگاسنیمن حاکم سرزم-لرد
 
 ：دی بار صدام نلرزنیا

 
 لوسی تارگاسنیمن حاکم سرزم-
 

 زی تا قبل از هر چخورمیقسم م-لرد
 
 زی تا قبل از هر چخورمیقسم م-
 

 به فکر صالح مردمم باشم-لرد
 
 به فکر صالح مردمم باشم-
 

 . وفادار باشمنمیتا به آن ها و سرزم-لرد
 
 . وفادار باشمنمیتا به آن ها و سرزم-
 
 ها ی کردن و بعضیهمه با لبخند نگاهم م.شتم حرکت سر لرد به سمت مردم برگبا

 . کردنیاشکاشون رو پاک م
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 .ستادنی حمض برگشتنم دوباره ابه
 

 ها همه در کنار هم طانیفرشته ها و ش,یمردم عاد. رو به روم باعث شد بغض کنمتیمجع
 . بودنستادهی ما جلومون ای همه ی تالش هاجهینت. همشیو پ

 
 ：دیچیالن ساکت پ سی بلند و حمکم لرد تویصدا

 
 . آراباللوسیحاکِم تارگاس-
 
 ：رهی و همزمان مردم باعث شد تپش قلبم شدت بگکپارچهی ی بعد صداو
 
 . آراباللوسیدرود بر حاکِم تارگاس-
 

 سرمو دی چکی که از چشمم میبا لبخند و قطره اشک. دست سردم رو فشردی گرمدست
 گوشم زمزمه ریز. کردینش نگاهم م مطمئی نگاه کردم که با چشمایچرخوندم و به ترو

 ：کرد
 
 !؟یاینگفتم از پسش بر م-
 

 . پررنگ تر شدلبخندم
 

 گهی به هم دی دوختم که با شادی و من چشم به مردممی رو همزمان از هم گرفتچشمامون
 . کردنینگاه م

 
 .دمی کشیقی عمنفس

 
 به عنوان یکی همسر و کی به عنوان یکی. امروز دو بار قسم خوردم و قول دادممن

 که یی بتومن سر قسم ها و قول هاشهی بود که همنی تونستم بکنم ای که مییتنها آرزو.حاکم
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 رو به روم یبای زی بار من فشردم و به منظره نی رو ایدست ترو.دادم با متام قلبم مبومن
 . شدمرهیخ
 
 نکهیض ابه حم...می برگشتی به اتاق تروهی مراسم به سرعت گذشت و ما با بدرقه بقهیبق

 مویشونی و منو به خودش چسبوند پدی سمتم چرخیداخل اتاق رفتم و در رو بستم ترو
 ی دستاش گرفت و باز کرد موهام به طرز ناگهانی تویبه سرش چسبوندم موهامو به نرم

به چشماش نگاه کردم در  ...دی برد و نفس کشنسرشو داخلشو...ختی شومن ریرو
 ی و چشمای خاکسرتی بار موهانیا... دادمریی خودمو تغناخوداگاه...دمی خودمو دشیقرمز

 : شوکه شد و عقب رفت و گفتی حلظه اکردی مییقرمز رنگ و شاخهام بود که خودمنا
 
  بود؟ی چی برانیا-
 

 :دمش،گفتمیکشی که جلو می دور گردنش حلقه کردم و در حالدستامو
 
 !می هماهنگ و هم شکل باشنکهی ایبرا-
 

حاال من ...اون شب من دوباره شکفتم.. شروع شددمیشا..وم شد جلو اورد و متسرشو
 ! فاحت جسم و ذهن و روح و قلبم بودیترو... رو داشتم،از حاال و تا اخر عمرمیترو

 
 
 
 
 
 ماه بعد۱

 
 ... منین؟بانویری منی من کجا داریبانو-
 
ست پر راه  که لنگ لنگان و با دیرزنیراهمو به سمت پ, آناممی ندی توجه به داد زدنایب
 ：ستادمیکنارش ا. ادامه دادمرفتیم
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 . کمکتون کنمنیاجازه بد-
 
 . صورمت بود معلوم نبودی که روی برگشت و نگاهم کرد اما صورت من به خاطر شنلرزنیپ

 
 .ستی نیازین.نه ممنون-رزنیپ

 
 ： رو از دستش گرفتملشی توجه به حرفش وسایب

 
 .ن کنم خواد کمکتوی دمل من؟منی کنیچرا تعارف م-
 
 کلبه ی به جلویوقت. بهم زد و جلوم راه افتاد تا راه خونه اش رو نشومن بدهی لبخندرزنیپ

 ： بهم کردی نگاه قدردانرزنیپ. در گذاشتمی ها رو جلولی وسامیدی اش رسی چوبی
 
 . دخرتمیدی زمحت کشیلیخ-
 
 ： بهش زدمی لبخنددیدی که مننی ابا
 
 . کنمیخواهش م-
 
 .گشتم راه اومده رو برو
 

 .دمی خاک رو به مشام کشیسی خی و بودمی کشیقی عمنفس
 
 ن؟یکجا رفته بود. منیبانو-
 

 به شونش زدم که یدوستانه دست. نگاه کردمزدی نفس نفس مدنی آنا که از دنبال من دوبه
 ：نییسرش رو انداخت پا
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 ؟یدی فهمی چنمیبب-
 

 ： سرش رو باال آورد و تند تند گفتآنا
 
 و فرشته ها و مردم نیاطی کردن کنار شی همه مردم از زندگدمی شن کهییزهایطبق چ-

 .نی راضیمعمول
 

بعد . که گرفته بودم مورد قبول واقع شده بودیمی که تصمنی لبم نشست از ای رویلبخند
 امکان نی مثال ای ها آزاد شده بود اما برانی سرزمنی که رفت و آمد همه بنیاز احتاد با ا

 ری هم امکان پذنی کنه و حاال باالخره ای لند زندگنتی در ساطانی شهیوجود نداشت که 
 .شده بود

 
 ： گفتمی گشتی برمندلندی که به قصر آرچفی در حالآنا
 
 دی خودتون بایواسه چ. کننی دست شما کار مری همه آدم زنی فهمم ای من؟من منیبانو-
 ن؟ی کنی مردم سرکشنی و بدیایب

 
 ： بهش زدمیلبخند

 
 .ول مردم بعد من رفته؟اادتی-
 

 . شنلم رو درآوردم و نگهبان ها بهم احرتام گذاشنتمی دروازه قصر که رد شداز
 
 راحت شدن ی برای کرد اما راهی متمی من ها اذیبانو,شما شدن ها, احرتام هانی که انی ابا

 .ازش نبود
 
 .تو اتاق نبود. شدمی و وارد اتاق مشرتکم با ترودمی کشیآه
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 و ناراحت عوض ی لباس سلطنتکی رو با می دوست داشتنیو لباس ساده  رو درآوردم شنلم
 . سرم گذاشتمیکردم و تاجم رو رو

 
 خمتلف از ی پر بود از نامه هازی میرو. نشستمی صندلی کارم رفتم و روزی سمت مبه

 بود اما یکار خسته کننده ا... روزانه و و ویکار ها,مراسم ها,درخواست ها, هاتیشکا
 ی رو از خودم دور می خستگیه خاطر آوردن مجالت لرد در مراسم تاج گذارهربار با ب

 برق حلقه ام ی تا نامه اول رو باز کنم اما چشمم رومدست برد.دادمیکردم و ادامه م
 همسر کیمن . کردم و حلقه رو ملس کردمکیبا لبخند دست چپم رو به چشم هام نزد.موند
 . حاکمکیو .  رو ملس کردم سرمیدستم رو باال بردم و تاج رو.بودم

 
 ： اول رو باز کردم و شروع کردم به خوندنشنامه

 
 .نی چهار عصر جلسه با ملکه ها و پادشاهان سه سرزمساعت

 
 .دادی به ساعت کردم که سه رو نشون می سرعت نگاهبه
 

 هی تکی صندلیچشمام رو بستم و سرم رو به پشت. ساعت وقت بودکی.دمی کشی راحتنفس
 .دادم

 
 که یی هاتیمسئول.زای چیلیخ. گذشتی ممی تو زندگزای چیلی ماه از عوض شدن خکی

 کردم سخت بودن اما همونطور که لرد گفته ی همون طور که فکر مدمی ترسیازشون م
 کرد و لرد ی بود و کمکم میترو. تنها نبودمچوقتی هیاز طرف.ومدمیبود من از پسش بر م

 حلش دی خودمون باگفتی و مدادی نخ بهمون مسر سخت فقط چند تا یلیکه در مسائل خ
 .میکن
 

 . مشکالت زدمانی آرامش منی از ایلبخند
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 چشمم نشست با وحشت ی که روی چه مدت در اون حالت بودم با بوسه ناگهاندومنیمن
 با متام ,ندلندی پادشاه ارچفدمی رو دی و چشمامو باز کردم و جلوم ترودمیسرمو عقب کش

 .خودِ خودش, دوش داشت هنوز خودش بود که بهیی هاتیمسئول
 

 ی بهش زدم و به سمتش رفتم و دستامو تو دستاش قفل کردم و سرم رو به شونه هایلبخند
 ： داد و گفتهیسرش رو به سرم تک. دادمهیحمکمش تک

 
 ؟یکجا بود-
 

 ： گفتمی شونه اش برداشتم و با حلن مظلومی از روسرمو
 
 .رونیب-
 

 ： کردی مصنوعاخم
 
  نه؟یدیف گوش منتو حر-
 

 ： گفتمطنتی باال انداختم و با شابروهامو
 
 .نوچ-
 

 خودمون بودن ی رودی جدی عنوان هانی که انی خوشحال از اتی نهای خودم بودم و بمنم
 . نذاشنتریتأث
 

 ： بهم زد و گومن رو نوازش کردیلبخند
 .شهی شروع میجلسه به زود.می بردیبا-
 

 .می و به سمت سالن جلسه رفتمیق خارج شد تکون دادم و با هم از اتاسرمو
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 ی لبخند روزی مجع بودن همه دور مدنی در در رو باز کردن و من با دی جلوی هانگهبان
 .لبم پررنگ تر شد

 
 . کنارشی و من و تروزی در صدر ملرد

 . و آکانتا سلطنتشون رو به فرزندان ارشدشون واگذار کرده بودنای آرملکه
 

 نتی پادشاه و ملکه ساانایتوماس و د, لندوژالی پادشاه یند و چارل لوژالی ملکه پانتا
 و لرد لوسی و حاکم تارگاسندلندیو من ملکه آرچف... و منندلندی پادشاه آرچفیترو.لند

 . کردی بود در جلسه ها حضور داشت و در صورت لزوم کمکمون ملوسیکه مالک تارگاس
جلسه حول حمور .میو شروع کرد و جلسه رمی دونه به همشون خوش آمد گفتدونه

 یفراوان,کمبود ها , مردمی و درخواست هادی جدماتی ها و تصمنیاتفاقات ماهانه سرزم
 .دی چرخیم... ها و

 
 که توماس نیقبل از ا. همه دونه دونه بلند شدن که خارج بشندی رسانی که به پاجلسه

 ：هم خارج بشه گفتم
 
  حالش خوبه؟ایتان-
 

 ：داد سرش رو تکون توماس
 .خوبه و به شما سالم رسوند. منیبله بانو-
 
 . خارج شدو
 

 یبه من و ترو,همونطور که قول داده بود,ی بلند شد لبخند پدرانه اشی صندلی از رولرد
 . رفترونی بدی خسته نباشکیزد و با 

 
 ： و گفتمستادمی راه اانیم.می اومدرونی از سالن جلسه بی با تروهی از بقبعد

 
 .پانتا سر بزمن به رمیمن م-
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 .می بهم زد و از هم جدا شدی لبخندیترو
 

 وجودش ی دراومده بود و سرسبزشهی سمت باغ رفتم که االن از اون حالت خشک همبه
 .رو گرفته بود

 
 .زدی تو باغ قدم می که با چارلدمی رو دپانتا

 ：قفم کرد پانتا متوی خلوتشون رو بهم بزمن و خواستم برگردم که صدادی خودم گفتم نبابا
 
 . منیبانو-
 
 . کلمه اخم هام در هم رفتنی ادنی شنبا
 

 حمکم به یبا قدم ها. سرشو به نشانه احرتام برام خم کرد و به داخل قصر برگشتیچارل
 .چشماش گرد شد. صورتش گرفتمیسمت پانتا رفتم و انگشت اشارم رو جلو

 
 ：گفتم

 
 !ی کنی شما صدا مای"  منیبانو"بار آخرت باشه منو -
 

 لبش نشست و انگشتم رو گرفت و با خنده ی روی گرد شدش لبخند بزرگی چشمایجا
 ：گفت

 
 .نی شما بگیهر چ. منیچشم بانو-
 

 .می قدم زنان وارد باغ شدمیدی خندی که می حالدر
  کجا رفنت؟ی تروجنابیعال-
 

 ： به سمتم اومد و احرتام گذاشتعی کرد سری که داشت از راهرو قصر عبور مینگهبان
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 .نی که خاکسرت اژدهاشون رو در هوا پخش کردیبه مکان-
 

 ： تکون دادمسرمو
 
 .نی من آماده کنی اسب براکیلطفا -

 . سر تکون داد و رفتنگهبان
 

 رو ی شدم و اسب تروادهیپ. بودمدهی بعد سوار بر اسب به اون صخره رسیقیدقا
 یلبخند. نشسته بودیشگی همیهمون جا, که لبه صخرهدمشی جلوتر که رفتم دیکم.دمید

 شوکه اش نکرد چون دمنیانگار د. رفتم و کنارش نشستمی لبم نشست و به سمت ترویرو
 . نشون ندادیعکس العمل

 
 نی وجود رامنر ادیشا. کردی داشت که انقدر آدم رو آروم میتی مکان چه خاصنی ادومنیمن

 ：زمزمه کردم. آرامش بودنیاطراف به وجود آورنده ا
 
 نجا؟ی ای اومدچرا بدون من-

 ： مثل من زمزمه وار گفتاومن
 
 رو تی تا خوشنجای آوردمت ای مدی بای واسه چیدی خندی می و داشتیتو خوش بود-

 زهر کنم؟
 

 ： گفتمی کردم و با ناراحتاخم
 
 .می کنار هم قدم برداری در هر اتفاقمی که نرفته؟ما قول دادادتی-
 

 ：از دوردست ها گرفت و به من دوخت رو حس کرد چون باالخره نگاهش رو میناراحت
 
 .حق با تو ا-
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 ازش کنارش دراز تی و منم به تبعدی و دراز کشدی کشیآه. رو تو دستم گرفتمدستش
 ： شکستی رو تروامنونیسکوت آرامش خبش م.دمیکش

 
  خواد؟ی می دمل چیدونیم-
 

 ： رو چرخوندم و نگاهش کردمسرم
 
 ؟یچ-
 

 همه نی دور از ای جاهی می برمیرو به بچه هامون داد و مقام نی عناونی ایکه وقت-یترو
 .می رو کنمونی زندگی و راحتی و در سادگیدگیچیپ

 
 شد بلکه ی منمی باعث سردرگمگهی دندهیحرف از آ. لبم آوردی لبخند رو رومجالتش

 ی دستایسرم رو رو. کردی و وجودم رو پر از گرما مدادیبهم آرامش م, کردیخوشحامل م
 ：گذاشتم و زمزمه کردم گرمش شهیهم

 
 . خوادی که دل منم مهیزی چنیاز االن ا-
 

 ： رو دور شومن حلقه کرد و زمزمه کرددستش
 
  دوستت دارم آرابالیلیخ-
 
 ： تکرار کردمی و منم به همون آرومختی لباسش ری قطره اشک از چشمم روهی

 
 .یدوستت دارم ترو-
 , دارنتی اهمی در زندگی متفاوتیزهایچ
 . مشابهی حتایخمتلف و  ی هازیچ
 

 .داری پای و خوشی خوبی شنا کردن در مشکالته و نه به معنای نه به معنایزندگ
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 . جا گرفتهشی قسمتی روی که هر کسهیمی چرخ و فلک بزرگ و عظیزندگ
 .می شی که سوار چرخ و فلک می مثل حلظه امیذاری مای که پا به دنیروز
 .وفتهی که قراره بی از اتفاقاتی ها با آگاهی ها چشم بسته و بعضیبعض

 
 و میریباال م. منتظره ستری از اتفاقات غیانی جری مونه چون زندگی ثابت منگاهمونیجا

 .میستی ای در نقطه تعادل مای و میای منییپا
 در هی ثانهی از ثانمیری بگمیکه تصم.می کنی زندگمیری بگمیکه تصم, کردنش با ماستشروع

 .می نشدی بودمنون ناامنیی و از در ارتفاع پامیارتفاع بودمنون لذت برب
 رو ی تا زندگمی کنی و ناسازگارمی کنه عمل کنی که حرکت می در خالف جهتمی تونیم

 .می رو شوک زده کنی و زندگمی در اوج وحشت مقاومت کنی حتمی تونی مای و میزهر کن
 

 ... نهانشی گذروندن با ما باشه اما پاوهی شروع و شدیشا
 .. با شماستمی تصمحاال

 
 میتصم, و مقاومدی و شاد باشنی لذت بربمونی چرخ و فلکی زندگهی ثانهی از ثاندی تونیم

 دی و همه رو شاد کندی کنیفداکار,دی و عشق رو جتربه کندیری درست بگیها
 

 و
 

 ...دینی بشانی و به انتظار پادی نباشای
 

  انیپا
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