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 به نام خدا

 

 ...من...من...من

 من چه؟منِ انسان یا منِ شیطان یا منِ فرشته؟کدامشان؟ یبه راست

 ؟یمعمول ایخوب؟بد؟

 ؟يخاکستر ایاه؟ید؟سیسف

 طرف؟ یب ایدوست؟دشمن؟

 چه؟من به کدام معنا؟ من

 !من دارند و من سه من کیاما همه .من هم منم.من اند همه

 کدام منم؟ من

 

بودنش رو در افسانه ها  يکه افسانه ا ینیسرزم."لوسیتارگاس"بود به نام  يافسانه ا نیدور سرزم ییزمان ها در

 .خوندن یم

 ：يبه نام ها شدیمتفاوت م نیشامل سه سرزم عیوس نیسرزم نیا

 ها طانیش نیسرزم=Archfiend land=لند ندیآرچف

 فرشته ها نیسرزم=Saint land=لند نتیسا

 .یمردم معمول نیسرزم=Usual land=لند وژالی و

 نیو مردم سرزم.لند مهربون و خوب نتیسا نیبودن و مردم سرزم ثیلند شرور و خب ندیآرچف نیسرزم مردم

 .یرو و معمول انهیلند هم م وژالی

 ：که شهیشروع م ییما از اونجا داستان

 ؟ییآرابال؟آرابال؟کجا-

رو بهم  يتا کار زدیکه در طبقه باال بود صدام م شیبود که مدام از اتاق اشراف ریپ نیمعمول خانم مارت طبق

 .محول کنه

 آرابالااااا؟-

 ：دمیبه هم فشار دادم و مثل خودش هوار کشمحکم  چشمامو
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 .نیاومدم خانم مارت-

 یصاف کردم و دست,بلندم رو که تا مچ پام بود راهنیدامن پ,آشپزخونه گذاشتم زیم يرو رو يریگردگ دستمال

 .دمیبلند لباسم کش نیهم به آست

 .دشیشد ژیق ژیق يقدم روشون مصادف بود با صدا نیاول.طرف پله ها رفتم به

به طبقه دوم  دنیتا رس.افتم یشکنن و من هم م یم یچوب يشد فکر کنم هر لحظه پله ها یباعث م صدا

 .کردم یمچ پام رو نگاه م يتا رو یمشک يکفش ها

 يخاکستر يو موها شیبلند صورت راهنیبا پ نیخانم مارت.شده رو باز کردم يدر سبز پر از کنده و کار آروم

 .خورد یه نشسته بود و تکون مپنجر يروبه رو یصندل يرو شیفرفر

 .پر از تجمالت بود شهیمثل هم اتاقش

 يکه تو یرنگاوارنگ يلباس ها,نیخاندان خانم مارت يدست بافت و عکس ها يتابلو ها,طال يها شمعدان

 .پر زرق و برق یمنظم ول یهمه چ...کمد بود و

 ربع؟ کیهم بعد  ؟اونيایحتما داد بزنم تا ب دیآرابال؟با يکجا بود-

 ：دادم و گفتم رونیرو آروم با حرص ب نفسم

 .کردم یم يریداشتم آشپزخونه رو گردگ,خوام خانم یعذر م-

 :به دستم داد يجلوتر که رفتم نامه ا.تر برم کیرو باال آورد و اشاره کرد که نزد دستش

 .و زود برگرد نیاالن برسون به دست خانم ج نیرو هم نیا-

 ：راهنمیپ بیرو گرفتم و گذاشتم تو ج نامه

 .چشم خانم-

 .برگرد عینامه رو برسون و سر.یاالن هم مرخص-نیمارت خانم

و از  دمیشنلم رو پوش.که اتاق من بود یکیکوچ یلیمکان خ.قسمت رفتم نیاومدم و به گوشه تر رونیاتاق ب از

 ：متوقفم کرد نیخانم مارت يکه باز هم صدا رونیاتاق اومدم ب

 .منتظرتن.آرابال يکه زود برگرد يردم با کالسکه برسپ-

از خونه خانم  ریکه در جنگل واقع شده بود و غ یخونه بزرگ.رونیرفتم و از خونه اومدم ب نییپله ها رو پا عیسر

در دهکده  نیخونه خانم ج.شدیشاملشون نم نیخانم ج ياما خونه .هم اون اطراف بودن گهید يخونه ها,نیمارت

 .راه بود قهیدق ستیبود که با کالسکه حدود ب
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 .باال دمیپله گذاشتم و آروم خودم رو کش يپامو رو.در بود يجلو کالسکه

 .میاسب ها به صدا در اومد و به سمت دهکده حرکت کرد افسار

 شیماه پسه  ادیکه  انشیو نحوه ب شیبه طرز جمله بند.کردم یراه مدام به تکرار درخواستم فکر م تو

 ：اون روز.بار درخواستم رو مطرح کردم نیدوم يهمون موقع که برا.افتادم

 .نیکنم اجازه بد یخواهش م,نیخانم مارت-

 ：درهم نگاهم کرد يبا اخم ها نیمارت خانم

 دیبا یچه کس یستیکه تو ن یدر مدت.دمیاجازه رو نم نیلند؟من بهت ا ندیآرچف يبر يخوا یتو م.امکان نداره-

حداقل دو ماه .ینیلند رو هم بب نتیسا يبر يخوا یبعدش هم م یگیخونه من رو انجام بده؟تازه م يکارها

 .نهمو یمن لنگ م يخونه  يکارها ياگه تو بر..نجایا يکشه تا برگرد یطول م

 ...اما خانم-

 ：گفت یو عصب نیرو زم دیرو محکم کوب عصاش

 .تکرارش نکن گهیپس د.گفتم نه,هیکاف-

 ：گفتم, یکالسکه چ,شدم و به ادوارد ادهیاز کالسکه پ عیسر.میبود دهیرس.لسکه به خودم اومدمکا ستادنیا با

 .گردم یاالن برم.صبر کن-

که , یخاله مگ,نیبعد خدمتکار خانم ج یقیدقا.باال رفتم و زنگ در رو فشار دادم نیخونه خانم ج يسه پله  از

 ：من لبخند زد دنیزد در رو باز کرد و با د یکه نفس نفس م یتپل و مهربون بود درحال یزن

 .دلم برات تنگ شده بود!آرابال,اوه-

 .بود یو خوب یواقعا زن دوست داشتن.باز کرد و بغلم کرد دستاشو

 .نیخانم ج يدادن برا نینامه رو خانم مارت نیا.یطور خاله مگ نیمنم هم-

 ：گفت عیو سر بشیرو ازم گرفت و گذاشت تو ج نامه

 .يما خسته احت.تو ایب-

 ：به چپ و راست تکون دادم و با لبخند گفتم سرمو

 .برگردم عیسر دیبا یخاله ول دیببخش-

 ：گفت یلحن ناراحت با
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 .يذارم بر یدفعه بعد نم یول,باشه-

 

 .کردم و دوباره سوار کالسکه شدم یو خداحافظ دمیخند

 .نکردم یکوتاه ادوارد توجه ينگاه ها به

 داد که برم؟ یبگم؟اجازه م نیخواسته ام رو به خانم مارت گهیممکن بود بار د ایآ

 ：عصا به دست جلوم ظاهر شد نیوارد خونه شدم خانم مارت یوقت

 ؟يکارتو انجام داد-

 .بله خانم-

 ：تکون داد و شروع کرد قدم زدن و اشاره کرد پشتش راه برم سرشو

نامه ها رو  هیبق.جهت بود نیبه هم يداد نیجکه به خانم  ينامه ا.برگزار کنم یمهمان کیخوام  یفردا شب م-

 میمهم بود تو رو فرستادم چون خدمتکار اصل ياز مهمان ها نیچون خانم ج یول.برسونه دمیم یکالسکه چ

 .نیفردا رو بب یحاال برو تدارك مهمان..یهست

 .اول نشستم يپله  يرو.دستم گذاشتم يشنلم رو در آوردم و رو.بودم ستادهیپله ها ا نییپا.از پله ها رفت باال و

 !نهیهم..؟خودشهی؟مهمانیمهمان

روش  يها نیبا نگ یکوتاه به رنگ اب یلباس"حاال وقتش بود دوباره خودم رو چک کردم دمیکش یقیعم نفس

شاد و  يلباس ها دیاما دختران جوان با یبلند و مشک يلباس ها دیزنان مسن با!!!بود نیجزء قوان یهم حت نیا

 "دندیپوشیکوتاه م

 :با خودم غرغر کردم دمیرو شن نیخانوم مارت يتق تق کفش ها يصدا

 ه؟یازاردهنده چ يکفشها نیا دنیهدفش از پوش دونمیمن نم-

 :بهم کرد و گفت يا دانهینگاه خر...شد انینما یباز بلند مشک قهی یبا لباس نیباز شد خانوم مارت در

 ...ایزود باش ب...هم داشت يسود هی يهمه طول داد نیخوبه پس ا-

 مگه اومدن؟-

 :حرص گفت با

 ...میبر یبهتره به عمارت شرق دهیازارش م نجایا يحالش بده و سروصدا یمادرم حساب-
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 نیخب ا یحرکت کنه ول تونهیچند روز حالش بده و نم نیا یحساب نیمادر خانوم مارت دونستمیتکون دادم م سر

رو  اشیسرش بره مهمون یماه رو لغو کنه خانوم مارت نیا ینداشت مهمون بود امکان نیلطف خانوم مارت تینها

لبم به رنگ سرخ شد و چشمان  دمیلبام کش يرو یموهام رو حالت دادم و رز سرخ رنگ یکم!!! کنهیلغو نم

امر من  دنیبا د یرفتم خانوم مارت نییپا چیمارپ يدر رو باز کردم و از پله ها...خوشرنگم رنگ سبز به خود گرفت

 :رو شروع کرد شیها یو نه

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

 :دمیکش ادیتکون دادم و سمت باغ بزرگ عمارت رفتم و فر يسر

 ؟؟؟ادواااارد؟ياد-

 :شد و گفت انیخار نما يدوان دوان از پشت بوته ها ادوارد

 شده بال؟ يزیچ-

 :نگاهش جذب لباس درخشنده ام شد و ادامه داد تازه

 ؟یبازم مهمون-

 :اروم زمزمه کرد...سر تکون دادم فقط

 يخوشگل شد یلیخ-

هول شدم و عقب گرد کردم و به  یبلند خانوم مارت ادیفر دنینگاهم کرد با شن رهیخ رهیزدم خ یمحجوب لبخند

 ...داخل برگشتم

*** 

 رونیتفاوت ب یو ب زدیکردم که با غرور پا رو پا انداخته بود و با بادبزن پر خودش رو باد م یبه خانم مارت ینگاه

در  انایبراش مهم بود چون خواهرش مار یلیخ یمهمون نینبود ا يادیراه ز یتا عمارت شرق کردیرو نگاه م

خانواده اش را  يو ابرو کردیهمانند خواهرش رفتار م دیقبلش سنگ تموم گذاشته بود و امشب او هم با یمهمون

شد و  ادهیپ اطیاروم با احت نیادوارد در کالسکه رو باز کرد و مارت ستادنیو ا دنیکش يا ههیاسب ها ش... دیخریم

با احساس سوزش در پشتم با ...بهم زد و دوباره سوار شد و راه افتاد يشدم ادوارد لبخند ادهیبعدش هم من پ

 :نگاهم گفت دنیکردم با د گاهاعتراض بهش ن

 ..ازت خوشش اومد یکی دیصاف راه برو شا کننیهمه دارن نگاهت م-

 :گفت ضیبا غ رفتمیکه همچنان شل و ول راه م دنمید با
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 صاف شو بال ابروم رو نبر لبخند بزن-

کم  لونیو میمال کیبا اون موز مینشست زیاروم سر م... زدم و کامال صاف شدم یکردم و لبخند پر حرص یپوف

نگاه  یبه خانوم مارت یکم... من بود هیکامال برخالف روح نیجمع خشک بود و ا گرفتیاشت خوابم مکم د

 دنیبا د..به من نداشت یجهبود و تو ياز زنان فخرفروش و دوست خانوم مار یکیکردم غرق صحبت با راتا 

باالخره از  دمیکش یاز سر اسودگ یگرفتم نفس زفاصلهیاروم خم شدم و از جام بلند شدم و از م تیوضع نیا

برخورد کردم و تعادلم بهم  یکه محکم به کس رفتمیو راه م کردمیاروم به پشتم نگاه م...دستش راحت شدم

که بهش برخورد کردم رو گرفتم و مانع افتادن خودم و باعث افتادن  یافتادن بودم که لباس کس نیخورد در ح

 :پام افتاده بود نگاه کردم و گفتم يکه جلو يبه دختر یاون شدم با شرمندگ

 متاسفم خانوم-

 :خودش رو تکوند و بلند شد و گفت اروم

 رو دارم؟ یبا چه کس یینداره پانتا هستم افتخار اشنا يرادیا-

 :رو دوستانه فشردم و گفتم دستش

 ...بال هستم،ارابال-

 خوشبختم-

 نطوریمنم هم-

و چشمان  کردیم ییخودنما انشیو سبز م یصورت يتار مو که چند دیسف يتونستم بهش دقت کنم موها تازه

 :بود و گفت دهیبه صورتش بخش یاش جال خاص دهیکش

 برم دیخوشحال شدم با دنتیخب بال از د-

 :و گفتم دمیکش یاه

 نطوریمنم هم-

جمع  نیحوصله ا...دستام گرفتم يپشت سرم نشستم و سرمو تو زیم يفاصله گرفت و دوباره تنها شدم رو ازم

 ...!رفتم يزدم و سمت در ورود يانداختم لبخند مرموز نینگاه اخرمو به مارت...خشک و نداشتم

 ینشستم ول یتخته سنگ يرو!تازه تونستم نفس بکشم...نشد دهیشن گهید یقیموس يرفتم صدا رونیدر که ب از

 !شدیم دهیکلمات شن یواضح نبود ول دیجروبحث به گوشم رس يصدا

 :گفتیکه م دمیشنیرو م يدختر يصدا رو دنبال کردم صدا يد شدم و با کنجکاواز جام بلن اروم
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 ه؟یمنظورت چ-

 :که جوابش رو داد يا گهیزن د يصدا

 ...نگرانتون هستند شونیا...خواستند نطوریملکه ا...بانو ستیدستور من ن-

عقب رفتم و سرمو  نهیمنو بب نکهیقبل از ا!پانتا بود!باالفاصله شناختمش...نمیرفتم تا بتونم صورتش رو بب جلوتر

 یو خصوص یموضوع خانوادگ دیشا...هیکار زشت سادنیاز ذهنم گذشت فالگوش وا يدادم لحظه ا هیتک واریبه د

هم  یلیو خودمو قانع کردم که کارم خ دمش خیسرجام م شیجمالت بعد دنیبا شن یکه برم ول دمیچرخ...باشه

 !ستیبد ن

 !نبود نیقرار ما انگرانم باشه؟ ینگرانمه؟تا ک-

 :دمیتفاوت زن رو شن یب يصدا دوباره

 !با اجازه...دیبا خودشون صحبت کن دیتونیبعدا م...بود یقصد بنده فقط خبر رسان-

با نگاهم ...زن تنه زد و از کنارم گذشت...راهمو کج کردم عیسر نهیکنه و من رو بب یبخواد حرکت نکهیاز ا قبل

باال انداختم و دوباره خواستم به داخل برگردم قبل از  يشونه ا!بودم دهیاز مکالمشون نفهم یچیه...دنبالش کردم

 سادمیپانتا ناخوداگاه عقب عقب رفتم و کنارش وا هیگر يصدا دنیبا شن یو به زور منو ببره ول ادیمادام ب نکهیا

 :حضورم رو حس کرد سرشو باال اورد و به سرعت اشکاش رو پاك کرد و گفت

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :لحظه هول شدم و گفتم هی

 شدمیداشتم رد م...دا-

خودمو سرزنش کردم که چرا تو کارش دخالت !حضورم اضافست دمیفهم...نگفت يزیتکون داد و چ سرشو

باالخره ...در سکوت گذشت یقیبودم و دقا سادهیخشک شده سرجام وا شناسمش؟همونطوریکردم؟مگه چقدر م

 :پانتا گفت

 درسته؟ گهید يارابال؟ارابال بود-

 بله-

 :خودش ادامه داد دوباره

 ؟یداشت ییتا حاال ارزو-

 :و گفتم دمیکش یاه
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 !برن نیاز ب دیبا یرسیکه بهشون نم ییارزوها-

 :دیکنه،پرس یکالمش رو مخف يکنجکاو کردیم یکه سع یحال در

 ه؟یمگه ارزوت چ-

 :گفتم یلحن ناراض با

 !مونهیم یباق نیخدمتکار سادم و تا اخر عمرم هم کارم هم هیمن !پانتا یشناسیتو منو نم-

 :زد و گفت يپوزخند

 !يحداقل ازاد-

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟يچه ازاد-

رو انجام  يکه دوست دار ییکارا یتونیهروقت دلت بخواد م!يتو به خودت تعلق دار-

 ...!یمهمون يبر...يبگرد...یبچرخ...يبد

 :کردم و گفتم يره امسخ خنده

 !یدونیدرباره خدمتکار بودن نم یچیفکر کنم ه-

 :نگاهم کرد خودم ادامه دادم یسوال

 ...در جستجو شهیهم...وقت متعلق به خودم نبودم چیمن ه-

 :میبار اونم به حرف اومد و هماهنگ گفت نیا

 !بودم يازاد-

 :تر شده بودم کنارش نشستم و گفتم یمیحاال که باهاش صم میبه حرکت ناخوداگاهمون زد يلبخند

 ؟ياز کجا اومد ؟تویتو چ-

 :که نتونستم تعجبم رو اشکار نکنم"از قصر"پرسوز گفت چنان

 ؟یهست ایخدمتکار ملکه ار-

 :کرد و گفت ینیریبار خنده ش نیا

 !میدار يکتریرابطه نزد کمی-

 :گفتم متفکر

 خدمتکار مخصوص؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١١ 

 ...تکون داد سرشو

 اووم پس حتما سرخدمتکار؟-

 :و گفت دیخند دوباره

 حاال چرا حتما خدمتکار؟-

 :به جانب گفتم حق

 !ياز قصر اومد یگیچون م-

 :به شونم زد و گفت یدست دوستانه

 !یهست یدختر جالب-

 :ارومتر کرد و ادامه داد صداشو

محدود  میزندگ خوادیدلم نم...نمیرو بب نهایسرزم هیبرم و بق نجایبود که از ا نیارزوم ا شهیهم!؟یدونیم-

حاال با  یول...ازاد باشم خواستیمن دلم م...رندیگیرو ازم م تیمحدود یب یخانوادم دارن شانس زندگ یول...باشه

 ...برم گهید ينهایبه سرزم تونمیوقت نم چیه...که دادم یقول

 :دمیپرس يکنجکاو با

 ؟يداد یمگه چه قول-

 :بهم کرد و گفت يدار یمعن نگاه

 !ادیهمراهم ب دینفر با هی-

 :گفتم رتیح با

 ستم؟ینفر که من ن هیمنظورت از اون ...من-

 :زد و خونسرد گفت لبخند

 !میو هست میبود يما در جستجو ازاد يچرا که نه؟هر دو-

 کنم؟ کاریچ نیبا خانوم مارت دیبا...تونمیمن نم یول...یول-

 :کرد و گفت یاخم

البته اگه تو ....شهیحل م زیبشه همه چ یاگه ملکه راض...رهیبگ میبرات تصم تونهینم!ستیاون که صاحب تو ن-

 ؟ینداشته باش یمشکل

 ..!شمیهم خوشحال م یلینداشته باشم؟خ یمشکل-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٢ 

 ...یباش یفکر کنم همسفر عال یدونیم-

 :ادامه داد تیجد با

 ..!میریملکه م شیاخر شب پ-

 ...!ذوق سرمو تکون دادم و تشکر کردم با

 :زد و گفت يدلگرم کننده ا لبخند

 ...کنهیمطمئنم ملکه قبول م-

 :گفتم شیتشو با

 دوارمیام-

 :شد شترمیمادام مانع مکالمه ب يلحظه صدا همون

 ؟یینجایبال تو ا-

 :دیپانتا با انزجار پرس دنید با

 ه؟یک گهید نیا-

 :جواب داد یلیم یبا ب یول ومدهیاخم کرد معلوم بود از لحن مادام خوشش ن پانتا

 و فرد ایمن پانتا هستم دختره مندون-

 :کرد معلوم شد که پانتا رو شناخته رییمادام باالفاصله تغ لحن

 ...رمیاما متاسفانه مجبورم بال رو قرض بگ نیاورد فیخوشحالم که تشر یلیاوه بله بله خ-

قبل  یول دیکش بایرو تقربعد دستم "باش بگو کلفت کم اوردم ه؟راحتیچ رمیقرض بگ"تو دلم گفتم ضیغ با

 :دمیزمزمه اروم پانتا رو شن يرفتن صدا

 شب منتظرم باش-

 :با حرص کنار گوشم وز وز کرد...تکون بدم يتونستم سر فقط

 ینشست نجایا ؟بعديرو ببر ینیسال خانواده کل نیچند يابرو يخوایم یکن ییرایاالن از مهمون ها پذ دیتو با-

 يتو حق مادر يتو به من مونده من برا نیرفته هنوزم که هنوزه د ادتی ؟نکنهیکنیخوش و بش م يدار

 ...داشتم

 زهیاز دوش یباعث شد که دستم رو ول کنه و به سمتش بره تو دلم کل انایخواهرش مار يلحظه صدا همون

 کمان رو پخش کردم کم کم موقع رقص نیبشه شربت رنگ یدوباره عصبان نکهیقبل از ا...تشکر کردم انایمار
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از دختران تقاضا رقص  نوبتنوبت به  اهیس یبا لباس یمردان همگ...دو سالن برداشته شد انیو پرده م دیرس

 دنینشستم که با د یو حسرت بخورم بغ کرده رو صندل نمیقسمت هه کار من معلوم بود بش نیدر ا کردنیم

 اهیچند برابر شد در اون لباس سادوارد تعجبم  دنیکه به سمتم دراز شده با تعجب سر بلند کردم با د یدست

 :دمیجذاب شده بود صداش رو شن اریبس

 ؟يدیرقص رو بهم م هیبال،افتخار -

دستاش گذاشتم  انیزدم و دستم رو م يغرغرو نبود لبخند رزنیاز اون پ يبه دور و بر نگاه کردم خبر یکم

 ییایو رو نیریخواب اور نبود بلکه ش لونیو يبار صدا نیا میرقص رفت ستیاحساس گرما کردم اروم به سمت پ

حرکت  يپاهام رو ضربدر...داره روها تیمز نیهم یخانوم اشراف کیبلد بودم بودن با  یرقص رو به خوب...بود

دادم  نتیکوتاه و با حرکات دستام بهش ز یدوباره حرکت رو معکوس تکرار کردم چرخش دمیدادم و اروم پر

ادوارد نرم هر عمل من رو  شدیو حرکات من تندتر م دیرسیبه اوجش مو  شدیاهنگ هرلحظه تند تر م تمیر

 ...بود ياحساس فوق العاده ا...کردیکنترل م

کار رو انجام  نیمن و ادوارد هم ا.کردن میاز اتمام رقص زن ها و مرد ها از هم فاصله گرفتن و به هم تعظ بعد

چند قدم جلو اومد و روبه روم .بهش کردم یکنم نگاه دایکه ازش دور بشم تا پانتا رو پ نیقبل از ا.میداد

 .ازش تشکر کنم دیاحساس کردم که با.ستادیا

 ：کردم گفتم ینگاه م شیعسل يطور که در چشما همون

 .ممنونم ادوارد-

 ：زد یمهربون لبخند

 .من بود بال یزندگ يشب ها نیاز بهتر یکیامشب -

 .ازش فاصله گرفتم یلب ریز یانداختم و با خداحافظ نییرو پا سرم

رو  یمعمول یزندگ هیکردم و  یکه با ادوارد ازدواج م نیا ایبود؟ یموندم چ یجا م نیمن اگه هم سرنوشت

داد تا از  یاز مردان ثروتمند م یکیکرد و من رو به  یاز من استفاده م نیکه خانم مارت نیا ای میکرد یشروع م

 .ثروتشون استفاده کنه

 .و دنبال پانتا گشتم دمیکش یآه

 .کرد یبود و صحبت م ستادهیا یخانم يکه جلو دمشیبعد د یقیدقا

 ：زد يمتوجهم شد و لبخند.طرفش رفتم به
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 آرابال؟ ای ؟باليپسند یم شتریتو کدوم رو ب یاوه راست...آرابال-

 ：بهش لبخند زدم و جواب دادم.بود یدوست داشتن دختر

 .یحتهر طور که را.نداره یمن فرق يبرا-

 .دم یم حیمن بال رو ترج-پانتا

 ：کردم یکوتاه ي خنده

 .دن یم حیهمه بال رو ترج,گه یم نویکه ا یستین یکس نیتو اول-

 ：گفت ختیریپوش روبه روش که غرور از چشمانش فرو م کیرو گرفت و روبه خانم ش دستم

 .آرابالس نیا,مادر-

 ：بعد روبه من گفت و

 .ایهم مادر من مندون نیا,بال-

 :کرد حیحرف دخترش رو تصح ایمندون

 ایبانو مندون-

 ：رو سمتش دراز کردم دستم

 .خوشبختم خانم-

 ：که بهم دست بده گفت نیا بدون

 هستن؟ یپدر و مادرت ک-

از کدوم پدر و  دیحاال من با.میریتا مورد احترام قرار بگ میبا اصل و نسب باش دیشهر حتما با نیدر ا.گرفت دلم

 !گفتم؟ یمادرم م

 ：آوردم و مشت کردم نییرو آروم پا ستمد

 .کنم یکار م نیخانم مارت يمن برا-

 ：زد و گفت يپوزخند

 !ییکنه تو یکار م ریاون زن پ يکه برا ییبایپس دختر مهربون و ز.طور نیکه ا-

 .ندادم یجواب

 ：به پانتا رفت يچشم غره ا ایمندون
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موضوعات باهات صحبت کرده  نیپانتا درباره ا نینش یمیبا هم صم ادیبهتره ز.نیخانم ج شیپ رمیمن م-

 ...بودم

 .رفت و

 ：گفت یدستم رو فشار داد و با شرمندگ پانتا

 .داره يمادر من اخالق تند.خوام بال یمن واقعا عذر م-

 ：و موضوع رو عوض کردم دمیخند ینکنه کم یتر احساس شرمندگ شیکه ب نیا يبرا.اون نبود ریتقص

 ره؟یپذ یشب ما رو م مهین ایملکه آر یکن یفکر م یراست,نداره یاشکال-

 ：زد و گفت یچشمک

 تونم هر وقت خواستم به اونجا برم؟ یمادر من خواهر کوچک تر ملکه س و من م یدونیمگه نم.نگران نباش-

رو  يزیچ نیچه طور من همچ.دونستم یمن نم.اوردمیداشتم شاخ درم.از تعجب گرد شد چشمام

 بود؟ یپانتا از خانواده سلطنت یعنیدونستم؟ینم

 ：حالت من با تعجب گفت دنیهم بعد از د پانتا

 !؟یدونست ینم-

 ：شونه هام رو گرفت و اخم کرد عیخودم اومدم و خواستم بهش احترام بذارم که سر به

 .میمن و تو دوست.گفتم یبهت نم چوقتیه یشیم ينجوریموضوع ا نیا دنیبا فهم دونستمیاگه م یه یه-

 ：دستشو به سمتم آورد هیستاشو برداشت و د بعد

 م؟یدوست-

 !ملکه با من دوست بود؟ يخواهر زاده  یعنی

 ：دست دادم بهش

 .میدوست-

 .خون گرم باشه نقدریا یاز خاندان سلطنت یکردم کس یوقت فکر نم چیه

خورد و مغرورانه کنارش  یاز کنار خواهرش جم نم نیخانم مارت.رو نواختن يآهنگ شاد ولنیها با و نوازنده

 ...کردیم ییرایجوان نشسته بود پذ نیکه کنار خانم ج ایاز بانو مندون ینشسته بود و با چاپلوس

 ..و جمع کامال از حالت خشک دراومده بود دندیرقص یجا شلوغ شده بود و همه م همه
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سپرد  یعالمه کار م هیبهم  نیمارت ملکه برم چون خانم شیتونم با پانتا پ ینم یبودم بعد از اتمام مهمون مطمئن

من  دیملکه تنها ام...ممکن بود ریپس فرار از دستش غ, عمارت بزرگ هم جزوش بود نیکردن ا زیکه قطعا تم

 .هنجات بد ياجبار یقفس و زندگ نیمن رو از ا تونستیکه م یبود کس

اما اگر ...اما...شدیمن م يبرا یپوئن مثبت نیزمان بود در هر حال خواهرزاده ملکه با من بود و ا نیاالن بهتر دیشا

رو از  يدیبه خانم کردم ناام ینگاه...یول شدیبه شدت با من تند تر و بداخالق تر م نیخانم مارت ؟رفتارینشد چ

 دیبا...نیهم کردمیم سکیر هی دیارزوهام برسم با تمامبه  تونستمینبود من م نجایمن ا يذهنم دور کردم جا

 .کردم یم یبه آرزو هام حرکت دنیرس يراکردم و ب یم سکیر

 چیبود چون ه بیعج یلیخ.کردم یکرد،نگاه یبه پانتا که کنارم نشسته بود و با لبخند رقص رو نگاه م برگشتم

 ...نه دمیبود و شا یمنتظر ادم خاص دیرو قبول نکرده بود شا یدرخواست رقص

 پانتا؟-

 ：سمتم برگشت

 بله؟-

 .صحبت با ملکه باشه يزمان برا نیفکر کنم االن بهتر-

 ..مادر االن اجازه رفتن رو بهم بده کنمیچه طور؟فکر نم-پانتا

 امیب ییتونم جا یهم من نم یو بعد از تمام شدن مهمون شهیکس متوجه نبود ما نم چیچون همه مشغولن و ه-

 به دقت مراقبم خواهد بود نیچون خانم مارت

 :و ادامه دادم دمیکش یاه

 ...ه بانو اجازهالبته اگ-

 :گفت طنتیحرفم رو ادامه بدم با ش نذاشت

 ...ستیاون ن يبه اجازه  يازین-

 ：زد يتکون داد و لبخند مرموز سرشو

 .میبر.باشه-

 ：ناگهان دوباره نشست و گفت یبلند شه ول یصندل ياز رو خواست
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من که .بهش نگو خانم ستین شتیپ نیمارت یوقت ؟حداقليدست از خانم گفتنات بردار يخوا یتو نم نمیبب-

رفتار ممکن رو باهات کرد و تو همچنان بانو  نیمؤدب صدا بزنم تازه مادر من بدتر نقدریتونم اون زن رو ا ینم

 ؟یکنیصداش م

 ：گرفت خندم

مادر تو و خواهر ملکه است و من به  ایاما بانو مندون.بهش نگم خانم گهیکنم د یم یسع.آخه عادت کردم-

 .بشه یاحترام یبه مادرت ب يمطمئنن تو هم دوست ندار.کنم یاحترام یب تونمینم شونیا

 .تکون داد دییبه نشانه تأ سرشو

 .رونیب میاومد یاز عمارت شرق.به رقص بود نیفقط مارت, نه ...حواس خانم مارت.میبلند شد آروم

دوست نداشتم .بهتر بود دیفهم یاگه نم.کرد یداده بود و به شئ که تو دستش بود نگاه م هیبه کالسکه تک ادوارد

 .رهیقرار بگ نیاون مورد بازخواست مارت

 ：تو گوشم زمزمه کرد پانتا

 .امن تره.میریبا کالسکه من م-

 .کالسکه ادوارد بود کینزد بایاون تقر ي کالسکه

 ：زمزمه کردم آروم

 .نهینذار ادوارد من رو بب-

 ：متوجه ادوارد شد و گفت نگاهش

 عجوزه اس؟ نیمارت ؟جاسوسيبهش اعتماد ندار-

 !!داد خندم گرفت واقعا برازنده اش بود نیکه به مارت یصفت از

 ：به هم فشار دادم و آروم تر از قبل گفتم چشمامو

 .فتهیخوام تو خطر ب ینم ینه من بهش اعتماد دارم ول-

 ：گفتم عیبزنه که سر یحرف خواست

 .شد رید میبر-

 .نشه دهیتا صورتم د نییپا دمیکاله شنل رو کش.رو گذاشت روم شنلش

 .میطرف کالسکه رفت به
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 .و کالسکه به راه افتاد میشد سوارش

و باهاش  نمیبب کیملکه رو از نزد خواستمیبار بود که م نیبود؟ استرس داشتم اول یشدن یعنیممکن بود؟ یعنی

افکار تا قصر ملکه  نیهم...ملکه یعنیداد؟یمن با تک دخترش رو م ياجازه همسفر ایبانو مندون یعنی...حرف بزنم

 ...دمینفهم ریاز مس يزیتمام مغزم رو مشغول کردم چ

 

پانتا بهم نگاه کرد و .میشد ادهیپ.در رو باز کرد یکالسکه چ.اومدم رونیب دانمیکالسکه از افکار ناام ستادنیا با

 ：اضطرابم رو حس کرد دیشا

 .افته ینم ياتفاق بد چیه.نترس بال-

 .هم آرومم نکرده بود اما بهش لبخند زدم یکم یکه حرفش حت نیا با

 .باز هم پر از تجمالت.بود یرنگ دیبزرگ و بلند سف قصر

 دیدر بزرگ سف.کنار در بزرگ به پانتا احترام گذاشتن ينگهبان ها.میقصر رفت يو به سمت ورود میقدم شد هم

 .پامون بود ریز یلیفرش قرمز طو.رو باز کردند

 .میاون هم باز کردن و وارد شد.بود يا گهیدر د جلومون

 .قسمتش بودن نیتر ییبود که دو تخت با شکوه در انتها یبزرگ سالن

 .کردم میخم شده بود هول شدم و من هم تعظ یپانتا که کم دنیبا د.میرفت نییپله پا سه

ک تر نشسته بود تخت کوچ يرو ییبا لباس فاخر طال ییبایزن ز.میستادیتخت ها ا يجلو بایو تقر میرفت جلوتر

 .کرد یو نگاهمون م

 .من هم کارش رو تکرار کردم ریتأخ یبا کم.خم کرد شتریبار کمرش رو ب نیا یکرد ول میباز هم تعظ پانتا

 ：میملکه باعث شد هر دو به حالت اول برگرد يصدا

 ...و  زمیعز يپانتا-

 ：کردم یخودم رو معرف عیسر.به من نگاه کرد يکنجکاو با

 .من يآرابال هستم بانو-

 ：رو تکون داد سرش

 .جوان يو آرابال.اوه بله-

 ：به پانتا نگاه کرد دوباره
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 !ینیمن رو بب يباشه که اومد يکار فور دیوقت شب با نیا-

 ：تکون داد دییسرش رو به نشانه تأ پانتا

 !اطراف سفر کنم يها نیکه من قصد دارم به سرزم دیهست انیدر جر.من يبله بانو-

 ：چونش گذاشت و گفت ریدستش رو ز لکهم

شرط رو هم  نیا.يهمراه قدرتمند امکان نداره بذارم بر کیو بدون  ییبله خبر دارم و بهت گفته بودم تنها-

 .گذاشتم ادتیفقط به خاطر اصرار ز

دل کشتن  یکه حت یکنه؟من یخواست من رو به عنوان همراه قدرتمند معرف یپانتا م یعنیقدرتمند؟ همراه

 !موجود رو نداشتم؟ نیوچکترک

 .من همراهم رو انتخاب کردم.درسته سرورم-پانتا

 .به من نگاه کرد و لبخند زد یچشم ریز و

 ：هم لبخند زد و گفت ملکه

 همراه کجاست؟ نیا ؟خبيجد-

 پانتا به من شد یچشم رینگاه ز متوجه

 ：که اخم کرده بود گفت یخشک شد و بعد درحال يلحظه ا.

 ست؟یدختر ن نیتو که منظورت از همراه قدرتمند ا-

 ：پانتا پررنگ تر شد لبخند

 .بانو قایدق-

 ：ناگهان بلند شد ملکه

 پانتا؟ یکن یم یشوخ-

 .کردن با شما رو ندارم یمن جرئت شوخ-پانتا

 نیهمراه قدرتمندته؟ا یگیو م يدیدخترك رو به من نشون م نیده؟ایم یحرف ها چه معن نی؟ایچ یعنی-ملکه

 .مورچه رو هم نداره کیکشتن  ییتوانا یزنه که حت یداد م يدخترك از چند متر

 دیشا.درست نبود ناتوان بودنم رو جلوم به رخم بکشه یبود ول ایحق با ملکه آر دیشا.نییرو انداختم پا سرم

 .تونستم از مغزم استفاده کنم یبودم اما حداقل م فیضع
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 ：قدم جلو رفت و گفت کیچون  دیپانتا افکارمو شن دیشا

 يخوره؟درسته که بال قو یکه عقل نباشه زور و بازو به چه درد م یتا وقت.بانو ستیکه زور و بازو ن یهمه چ-

 !اما باهوش و بااستعداده ستین

 ：نرم شد یملکه کم انگار

 ...اگه بفهمه یدونی؟میکنیکار م یرو چ یپرنس چارل,برفرض من قبول کردم-

 ：خواسته حرف ملکه رو قطع کرداخم کرد و نا پانتا

 یدرخواست چیفقط نظر و درخواست شماست و اون تا حاال ه یازدواج من و پرنس چارل یول.ملکه دیبخش یم-

 .از من نکرده

 .اومد با اخم نگاهم کرد ادشی يزیناگهان انگار چ ینگفت ول يزیچ ملکه

 کرد؟ ینگاهم م يجور نیچرا ا.دمیترس

 .کردیبودم چون ترسناك نگاهم م دهیترس

 ن؟یپدر و مادرت ک,نمیبگو بب-ملکه

 .يپرسش تکرار نیخسته شده بودم از ا.باز هم اصل و نسب,یشگیهم يهم اون سؤال ها باز

 ：صداقت جواب دادم با

 .کنم یکار م نیخانم مارت يمن برا-

 ：تر درهم شد و پوزخند زد شیهاش ب اخم

 .آرابال,طور نیکه ا-

 ：کرد و گفت یبه پانتا نگاه.تلفظ کرد یرو با لحن خاص آرابال

 .یخدمتکار رو با خودت همراه کن هی يخوا یپس تو م-

 ：دیکش ادیفر بایتقر و

 باهوش؟ یگیخدمتکار م کیتو به -

با تو  تیخاص یدختر ب نیهمسفر کردن ا يازا ؟بهیشناسینم ر؟؟اونویخدمتکار اون کفتار پ,ينه هر خدمتکار اونم

 ره؟؟یممکنه چه قدر از ما باج بگ یدونیم
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وجودم پر از .شناخت یمن رو نم یحت ت؟اونیخاص یتونست به من بگه ب یچه طور؟چه طور م.بد شده بود حالم

 .مغرور و فخر فروش يآدما نینفرت شده بود از ا

 ：تخت يدسته  يرو دیدستش رو محکم کوب ملکه

 پانتا؟ يدیفهم,يبذار رونیلند ب وژالیپاتو از  ياجازه ندار-

خواستم  ینم.کردم ینم هیمن گر یول.نگاهم کرد یپر از شرمندگ ییاز اشک و چشم ها سیبا صورت خ پانتا

 .بهش زدم یلبخند کوچک.شده بودم ریتحق ادیمن قبل ها هم ز.کنم هیگر

 ：داد زد ملکه

 .نیبد لیتحو نیدختر رو به خانم مارت نیا,نگهبانا-

از  یمیکردم چون ن یمقاومت نم.قصر بردن یسمتم و دستامو گرفتن و منو به سمت خروج دنیها دو نگهبان

 .حداقل تالشم رو کردم یول.رسمیوجودم مطمئن بود من به آرزوم نم

چون .کردم یخودم رو هم سرزنش م یحت.خودش رو سرزنش کنه شتریخواستم ب ینم.پانتا هم نگاه نکردم به

 .ه سفرش برهنتونه ب یباعث شده بودم به کل

و  یبدخلق يبرا..آماده کرده بودم هیتنب يخودم رو برا.کالسکه حرکت کرد.شدت انداختنم تو کالسکه به

رفتم بن بست بود؟چرا ملکه هم بهم  یم یواقعا چرا؟چرا از هر راه.سخت و طاقت فرسا يکارها يبرا,یبداخالق

 کمک نکرد؟

 .رونیب دیمنو کش یشد و نگهبان در کالسکه باز.ستادیا يدیشد يبا تکان ها کالسکه

 .ستادیخونه رو زد و منتظر ا زنگ

 .دیدو یکه به سمتم م دمیبرگشتم و ادوارد رو د.دمیرو از پشتم شن دنیدو يدر باز نشده بود که صدا هنوز

 ：نگاهم کرد یو با نگران ستادیا دید رینگهبان اس يمن رو در دستا یوقت

 افتاده؟ یاتفاق ؟چهيبال؟کجا بود-

 .نگفتم يزینگاهش کردم و چ فقط

 یلیشدت س.نیزم يبه محض برگردوندن صورتم پرت شدم رو یبرگشتم ول دمیباز شدن در رو که شن يصدا

 .علت بود نیمارت

دستمو گذاشتم روش و به .ومدیخون م مینیاز ب.به طرفم اومد و بلندم کرد و دستشو انداخت دور شونه هام ادوارد

 .شدم هریخ نیمارت نیچهره خشمگ
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 ؟يبود يتو تا االن کدوم گور-

 ：من جواب داد يجا نگهبان

 .بود ایملکه آر شیدخترتون همراه بانو پانتا پ-

 ：با خشم به نگهبان نگاه کرد و داد زد نیمارت

 .ستیاون کلفت دختر من ن-

از  شهیهم یسوزوند ول یدرسته که اون حرفها من رو م.تر شد شیشونم ب يادوارد رو يدستا فشار

 .گرفتم شیحرفش آت نیبفهمه با ا یکس ذاشتمینم چوقتیه.درون

 ؟هان؟يکرد یم یملکه چه غلط شیپ- نیمارت

 ：ترس جواب دادم یو بدون اندک شهیتر از هم محکم

 !اطراف بفرستن يها نیکردم که من رو با بانو پانتا به سرزم یازشون درخواست م-

 ：زد ادیفر

 ؟؟؟؟یچ-

 ：به نگهبان گفت رو

 .از ملکه به خاطر لطفش تشکر کن.يبر یتون یتو م-

 !ر؟یکه بهت گفت کفتار پ ینیبب يلطف ملکه؟نبود.زدم پوزخند

 ：دیغر نیکه رفت مارت نگهبان

 .یغلطا کن نیبه سرت نزنه از ا گهید چوقتیکنم که ه یم يکار-

 ：به ادوارد گفت رو

 .ارشیب-

در گوشم زمزمه .بردیم نیادوارد من رو آروم پشت سر مارت.رفت یو به سمت باغ پشت رونیاز خونه اومد ب و

 ：کرد

 .ارهیسرت ب ییذارم اون زن بال ینم.نگران نباش بال-

 .فقط لبخند زدم تشیو حما یمهربون به

 .خشک شدم میدیرس یکامال به باغ پشت یوقت
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 .رو نداشتم هیتنب نیانتظار ا!نه

 .رفت نیولم کرد و به سمت مارت دیاونم با ترد.ادوارد اشاره کرد به

 .بازش کن- نیمارت

 ：با وحشت گفت ادوارد

 ؟یچ-

 ：با خشم داد زد نیمارت

 .رو باز کن یلعنت اهچالیس نیگفتم در ا-

 !گرفت؟ یداشت از من اجازه م.فقط نگاهم کرد,از جاش تکون نخورد ادوارد

 ：رو لرزوند نیزم یحت نیبار نعره مارت نیا

 .بااازش کن گمیبهت م-

 .رو باز کرد اهچالیانداخت و در س نییسرش رو پا ادوارد

 .حاال بندازش اون تو- نیمارت

 ：نگاه کرد نیبا بهت به مارت ادوارد

 خانم؟ نیگیم یچ نیفهم یم-

 ؟یفهمم کالسکه چ ینم یبه من بگ یکن یچه طور جرئت م- نیمارت

 .نییاخم کرد و سرش رو انداخت پا.دمیشکسته شدن غرور ادوارد رو شن يکردم صدا حس

 ：جلو گذاشتم و گفتم یقدم

 .نیکن ریاونو تحق ينجوریا نیشما حق ندار-

 ：با تمسخر نگاهم کرد نیمارت

 نکنم؟ ایکار کنم  یحق دارم چ یبهم بگ يخوا ینکنه تو م-

 .با تأسف نگاهش کردم فقط

 ：زد و گفت يا قهقهه
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 دمیرفته من تو رو از جوب کش ادتی؟يدیاجازه رو م نیبه خودت ا يخانواده؟تو چه طور یب يتو؟تو بچه؟تو-

 يو گدا ریاون دختر فق هیکرد؟خودتو نگاه کن؟تو شب ینگاهت هم نم یرفته تا مدت ها کس ادتیرون؟یب

 ؟یگذشتت

 ：...زدم یاگه نم دیرو زدم که شا یحرف.قدر حرفاش تلخ و سوزنده بود که من هم نتونستم ساکت بمونم نیا

گن  یکنن و م یاالن نگاهم نم,پدر و مادره یگفتن ب یکردن و م یکه اون موقع نگاهم نم نهیتنها فرقش ا-

 .رهیخدمتکاره اون کفتار پ

از وقوع انفجار  ایبخنده  دیدونست با ینم.بود ستادهیا يادوارد گوشه ا.کم کم از خشم قرمز شد.شد ساکت

 .بود يریگقابل جلو ریکه البته غ يانفجار.کنه يریجلوگ

 ：زد ادیفر

 احمق؟؟؟ یگفت یبه من چ ؟؟تویگفت ی؟؟؟؟؟چیچ-

 دیدستم رو کش انهیوحش. لبم هم خون اومد يگوشه ,مینیعالوه بر ب.بهم زد يا گهیمحکم د یلیسمتم و س اومد

 .دستم موند و زخم شد يبلند و زشتش رو يناخن ها يکه جا يطور

تمام تنم .نیبه شدت خوردم زم نیهم يبود برا ادیعمقش ز اهچالیس.و پرتم کرد داخل اهچالیسمت س دمیکش

 .درد گرفته بود

 .ارهیدرب اهچالیکرد من رو از س یکه التماس م دمیشن یادوارد رو م يصدا

 .شدن فیها کم کم ضع صدا

دم کر یبود که احساس م کیتار يبه قدر.افتاده بودم ریبود که توش گ ییجا ياسم برا نیبرازنده تر اهچالیس

 دایرو پ واریتا د دمیکورمال کورمال دستم رو اطراف کش.علف بود.دمیکش نیزم يدستم رو رو.خودم کورم

 . زانو هام گذاشتم يدادم و سرم رو رو هیکردم بهش تک دایپ یوقت.کنم

 يوجودم بدجور دواریام ي مهیاون ن یکه ملکه قبول نکنه ول دادمیهر چند احتمال م.کرده بودم يبد سکیر

 .گرفته بود یافسردگ

سخت بود که  نیمارت يبرا نقدریواقعا ا یعنیتونست قبول کنه؟ یواقعا ملکه نم یعنیواقعا امکانش نبود؟ یعنی

 حداکثر سه ماه دست از سرم برداره؟

 ...یعنی...یعنی...یعنی

 .کردم که در همون حالت نشسته خوابم برد یسرنوشتم رو تو ذهنم معن تقدریا
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ادوارد اروم سرم رو بلند کردم و با تعجب به سبد روبروم که انواع غذاها درونش بود با تعجب  يصدا دنیشن با

 :گفتم

 ؟يرو از کجا اورد نایادوارد ا-

 :پچ پچ کرد بازم

 ادیب نیاالن که مارت...برشون دار بال ستیحرفا ن نیاالن وقت ا-

 :گفتم یداخل سبد رو برداشتم و با قدردان ياز توجه و محبت ادوارد اروم غذاها یخوشحال با

 يممنونم اد-

 :لبخندش رو حس کردم ریهمون ز از

 زنمیبازم بهت سر م کنمیخواهش م-

بود  یطعمشون عال...روبرو نگاه کردم اروم خوردمشون يها وهیدوباره تنها شده بودم به م دمینشن ییصدا گهید

منو  نیبرم مارت رونیهم ب نجایاگه از ا یمطمئنم حت خورمیدارم زهر م کردمیاحساس م یتیوضع نیدر همچ یول

 ...ردناشکام راهشون رو باز ک ه؟دوبارهیچه زندگ گهید نیا ذارهیزنده نم

 فکرم یبه من که انقدر ب ؟لعنتیینجایبال؟بال ا-

 :پس گفتم شناختمیم یوحشت سرم رو بلند کردم صدا رو به خوب با

 ؟ییپانتا تو..پ-

 :بغض گفت با

 ...رونیب برمتیم نجایبشه از ا ينجوریا خواستمیمتاسفم بال نم-

متاسف بود؟من بودم که ابروش رو برده بودم من بودم  یچ يشرمنده بود؟برا یچ ياشکم دراومد اون برا گهید

 :لرزون گفتم يبا صدا...بودم من بودم که چارهیب میتی هیکه 

 شهبرات دردسر ب خوامیپانتا نم..برو پان نجایاز ا-

 ارمتیم رونیب نجایمن از ا میما دوست رمینم-

 ...رمیطعنه کالمم رو بگ يجلو نتونستم،نتونستم

 يبرد نیمارت شیکه منو از پ شیهه مثل دفعه پ-

 :تند تند گفتم یبا شرمندگ...کردم یچه اشتباه دمیبلندش تازه فهم هیگر يصدا دنیشن با

 ...دیگفتم حالم بد بود پانتا جونم ببخش یچ دمینفهم دیپانتا متاسفم ببخش-
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 :گفت نیف نیف با

 خودخواهم هیمن  یگیم ؟درستیکنیم ینه تو چرا عذرخواه-

ادوارد  يصدا دنیبزنم که با شن يا گهیحرف د ؟خواستميبود بهش زد یچه حرف نیبه تو بال اخه ا لعنت

 :ومدیازم درن ییصدا

 مه؟بفه یکس نیخوایمن ارومتر شما که نم يبانو-

 ...منه ریتقص زایچ نیبال همه ا برمتیم نجایاز ا امیشب م...ببر ادوارد نجایمنو از ا..من-

 ...قرار بود اونجا بمونم یتا ک دونمیکه از اونجا رفتن نم دمیپاشون فهم يصدا دنینزدم با شن یحرف

*** 

 جانیپره يصدا دنیبشه با شن سیخ بامیسرد و نم دار باعث شده بود لباس ز نیتنم خشک شده بود و زم تمام

 :برداشتم وارید يو تنش پانتا سرم رو از رو

نگران  رهیگیرو ازش م دیادوارد داره کل...هم دست نگهبان دشیدر رو قفل کرده کل نیا یعوض یبال؟مارت-

 .رونیب ارمتینباش م

 :ترس گفتم با

 ...يدازخودت رو به خاطر من به خطر بن تیموقع خوادینم یهست یاشراف هیتو -

 ادواردم اومد شه،اوهینم يزیچ-

 :صحبتش با من نبود يرو گهید انگار

 ...نمیکنار بب شه؟برویکه باز نم یچ یعنی...باز کن در رو ادوارد-

از باال پرتاب شد جسم خستم رو به سمت طناب  یباز شد طناب يبلند ــــــــــژیق يبا صدا اهچالیس در

 :دمیکش يبلند غیاز شدت ترس ج نیبلند مارت ادیفر دنیکردم و محکم گرفتمش با شن تیهدا

 ؟؟؟یییییکنیم یچه غلط يادوارد دار-

 :و گفت دیحرکت طناب رو کش هیلحظه ادوارد با  همون

 ...نیو بر نیسمت اصطبل اسب هارو بردار نیبر نییمن،بال بدو يبانو-

 :زدداد  نیبلند مارت يها ادیو فر میما که کامال خشک شده بود دنید با

 بال بدو-
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نگهبانها رو  ستیست،ایا يصدا دمیدویو با تمام وجودم سمت اصطبل م دمیشوك دراومدم دست پانتا رو کش از

در اصطبل رو هول دادم و پانتا رو داخل بردم و با چوب در رو بستم محکم در ...بهش نداشتم یتوجه دمیشنیم

 یما بودند که حواسشون به در پشت ریبود انقدر سربازان درگ شتریو امکان شکستنش هر لحظه ب شدیم دهیکوب

حرکت شکست و  هیدر با  گفتینم یچیرو باز کردم دوتا اسب برداشتم پانتا از شدت استرش ه یدر پشت...نبود

لحظه  کیبهش زدم و از در فرار کردم  يضربه ا دمیاسبم پر يحرکت رو هیبا  دنیکش يا ههیاسب ها ش

به خاطر منه لعنت به من  نایهمه ا زدیبودند و اون دست و پا م فتهو نگاه کردم ادوارد رو گربرگشتم و پشتم ر

 ....میرفتیفقط م میریم میکجا دار دمیفهمیاصال نم...لعنــت

توجه نداشتم فقط ادوارد بود که برام  زیچ چیاما من به ه...ومدینگهبانها و اسبهاشون از پشت سر م ادیفر يصدا

 :سکوت جنگل وحشتناك بود به پانتا گفتم ومدینم ییصدا گهیکم کم د...مهم بود

 میسیپانتا فکر کنم گممون کردن بهتره وا-

 :زمزمه کرد رلبیز پانتا

 ...انقدر سخت باشه کردمیفکر نم-

 :با ترس گفت سپس

 م؟ییما،ما کجا-

خودم  يبرا گهیدردسر د هیهرچقدر حالم بد باشه ...شناختمیم یراف رو به خوباط نیبه ترسش زدم ا يلبخند

 :کنمیدرست نم

 ...ستین يادیلند راه ز ندیارچف نیتا مرز سرزم نجایشب بشه از ا یمنتظر بمون دیفقط با مییکجا دونمیمن م-

 :گفت یو با خستگ دیکش یاز سر اسودگ ینفس

 م؟یبخواب دیبا يچجور میزنیم خیهوا که  نیبال من واقعا خستم اما تو ا-

 ...میکنیدرست م شیات-

 :گرد شد چشماش

 ؟يمگه بلد-

 بزنن؟ خیرو بفرسته که تا صبح از سرما  یادم اشراف هی خواستیتو دلم زدم بعد ملکه م يپوزخند

 معلومه-
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اشکام دوباره  یک دمیخشک شروع به درست کردن اتش کردم به ادوارد که فکر کردم نفهم يبا چوب ها و

چوب ها از دستم افتاد و در اغوش پانتا فرو  یک دمیهق هق بلند شد نفهم يصدا یک دمینفهم دنیبار

 انقدر اضافه ام؟ هم؟چراکردم؟چرا من انقدر خودخوا کاریدستان ادوارد من چ ينه به گرما یگرم بود ول...رفتم

 ؟یکنیم هیشده؟بال چرا گر یچ-

 :زور با نفس نفس گفتم به

 ادوارد...دا-

 :چون گفت دونستیهق هقم سر گرفت انگار تا اخر ماجرا رو م دوباره

اون  یول...فدا کنه ينجوریعشق ا يهست که خودش رو برا یکمتر کس خوندمیرو داخل نگاهش م یفتگیش-

 اون خودش خواست فدا بشه  یخودش خواست تو نخواست

 :ادامه داد دیکش یاه

 دونمیاون،اون منو دوست نداره من م یول دمیمنم عاشق شدم دردش رو چش-

پانتا رو در  فیدفعه دستان من بود که بدن نح نیرفت و به کمک پانتا شتافتم ا ادمیدرد خودم رو  شهیهم مثل

 :اجازه دادم خودش ادامه بده...بر گرفته بود

ادم  هیهمراهم باشه من  یادم اشراف هیکه  خواستمینم یمن اومدم سفر تا فراموش کنم ول...اون واقعا جذابه-

 دیفهم ینگفت فقط وقت یچیاون ه...اون یول رهیبودم جلوم رو بگ دواریمثل تو ام خواستمیخونگرم و مهربون م

با تو برم کامال رفتنم رو  خوامیم دیبعد اون شب که مامان فهم نیساده کرد هم یخداحافظ هیبرم  خوامیمن م

 ...شهیتفاوت بود مثل هم یب دمیند یو شعف يشاد چیبه چشاش نگاه کردم ه یغدقن کرد وقت

که به عنوان بالش  ییبرگ ها ياروم سرش رو رو...کرد و حرف زد که سرانجام همونجا خوابش برد هیگر انقدر

 یلیبود رو روش انداختم دوباره سمت چوب ها رفتم و خ فشیکه داخل ک ییدرست کرده بودم گذاشتم و پتو

مهتاب امشب کامل بود و  تمدرخت رف ياروم باال ومدیاصال خوابم نم یکنم ول رو روشن شیزود تونستم ات

 :اروم زمزمه کردم دیکشیرو کامال به رخ م شییبایز

 ...يدر حقم کرد یلطف بزرگ ياد کنمیوقت فراموشت نم چیه-

 ...برگشتم و کنار پانتا چشمام رو بستم نییپا اروم

*** 
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به خاطرم اومد  زیهمه چ...شده بود با تعجب چشمام رو باز کردم من کجا بودم؟چرا داخل جنــ صبح

 :گفت یزدم و سمتش رفتم اروم تکونش دادم با خستگ يلبخن د...پانتا....فرارم...ادوارد

 کنه تتیاذ زهیدوش ذارمینگران نباش بذار من بخوابم نم یولم کن هانت-

 :پر خنده گفتم یگرفت منگ خواب بود با لحن خندم

 میبرس نیاطیزودتر به مرز ش دیبا نمیپاشو بب ه؟ارابالمیک یهانت-

 :گفت دهیبر دهیو با بهت بر دیبرق گرفته ها از جا پر مثل

 ال...بِ...را...آ-

 :خودش جواب دادم مثل

 نم؟...جا-

 :خنده گفت با

 ...میبعدش بر میبخور يزیچ هیپاشو ...لحظه وحشت کردم هی-

و  میو جمعشون کرد میغذاها رو خورد یبا خنده و شوخ...از داخلش دراورد یخوراک یرفت و کم فشیک سمت

 :بهش گفتم دیبا تاک...راه بود یفقط چند ساعت نیاطیتا مرز ش نجایاز ا میوفتیکه راه ب میبلند شد

پس حواست رو جمع  میندار یقدرت چیداخلش باشه ما هم ه وونیعالمه ح هیممکنه  رینگ یرو شوخ نجایپانتا ا-

 کن

 :با لبخند گفت پانتا

 کنهیکه ازمون مواظبت م شهیحفاظ م هیمن باعث  ینگران نباش گردنبند سلطنت-

 يبر میتونیخوب پس م یلیخ-

ز ترس ا...توجهمون رو جلب کرد یغرش يکه صدا میرفتیراه م میداشتم داشت يادیز جانیجاش بلند شد ه از

با خطوط  دیبه رنگ سف يتر و بلند تر شد و از پشت درختان تنومند ببر کیغرش نزد يصدا میستادیسرجامون ا

 کیسمت پانتا حمله کرد و در  بهببر  دمیکش غیشد از ترس ج انینما ینور اب يو اشعه ها یاب یو چشمان یاب

نفس  يپانتا انداخت صدا يو با خودش رو رو...گردنبندش رو از گردنش پاره کرد و پرتاب کرد یحرکت ناگهان

طرفم  یبا ک دمیببر تازه فهم ینشان سلطنت دنیشد با د کیسر ببر بهش نزد دمیشنیبلند پانتا رو م يها

 :اطالعات اندکم در ذهنم شکل گرفت

 "کشهیو م بلعهیدعوتنامه نداره م ای ستیمردم اونجا ن که جزء يا بهیو هر غر ندلندینگهبان آرچف یببر اب"
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برداشتم و به سمت ببر پرتاب  یبزنه سنگ نسبتا بزرگ بیبه پانتا اس یکس دادمیاجازه م دینه نه نبا نه

 قایبهم انداخت پانتا رو ول کرد و به سمت من اومد خواستم فرار کنم که سرش رو دق ينگاه خمصانه ا...کردم

 ...چشمام بسته شد...کردم پام احساس يرو

*** 

 ..در ارام کردنش داشت یمادرش مدام سع کینوزاد کوچ هی هیگر

 ....بخند زمیخوشگل مامان بخند عز ينکن گل دختر هیگر زمیجانم عز-

 نییکه در چشمانش مونده بود به پا یو همون لحظه قطره اشک دیدراورد دخترك با ناز خند يشکلک بامزه ا و

 ...کرد ییرو طال نیقطره زم دیچک

*** 

 :دمینگران پانتا رو شن يبود؟صدا يریچه تصاو گهید نیاونجا نبود ا گهید يببر دمیبلند از خواب پر ینفس با

 ؟یبال،بال خوب-

به زور و ...ادینفسم باال نم کردمیداشتم حس م يدیچشمان بازم انگار ارامش گرفت احساس درد شد دنید با

 :خفه گفتم

 د؟افتا یچه اتفاق-

کرد  دایپوست سرش با پاهات تماس پ یمن کنار رفت و کم ياز رو يتوئه احمق اون سنگ رو بهش زد یوقت-

 تو بسته شد و ببره هم رفت يچشما ییهویو 

 :بغض گفت با

 ؟یحاال خوب-

 :گفتم نمیتوجه به درد قفسه س یب

 ومد؟یکه سرت ن ییاره بال-

 ...دمیترس یلینه نه حالم خوبه فقط خ-

 ...نره ادتینداره گردنبندت رو  بیع-

بود من با چشمام  بیاروم سمتش رفت و برش داشت عج...که گردنبند افتاده بود اشاره کردم يبه گوشه ا و

 :بده حیتوض دیکه با دینگاه متعجبم فهم دنیبا د...گردنبند رو کامال پاره کرد یکه اون ببر وحش دمید

 ...محافظ من باشه تونهینم گهیبشه که دپاره  ایراحت نیگردنبند به هم نیاگه ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣١ 

 :سپس ادامه داد و

 م؟یادامه ند يخوای؟ميراه بر یتونی؟ميبهتر-

 ..مینه نه من حالم خوبه بهتره بر-

 ...و سر تکون داد دیکش یقیعم نفس

*** 

داشتم  نمیبب کردیکه مرز رو مشخص م يخط قرمز تونستمیم میرفتیهمچنان راه م میبود که داشت يادیز مدت

 :به پانتا گفتم شدمیاز اضطراب خفه م

 ؟ینیبیمرز اونجاست م نیبب-

 :دراومد گفت شییایرو يایصدام انگار از دن دنیفکر بود با شن يتو قایعم

 یگفت ی؟چیچ-

 ؟ینیبیگفتم مرز رو م-

 :گفت يبا دستم به خط قرمز اشاره کردم با شاد و

 ...نمونده يزیچ گهید يوا-

 :ادامه داد رلبیز و

 برام نمونده يدیام گهیمنم د-

 ...که میتا گذشتن از مرز فاصله داشت گهیقدم د 1کردم فقط  شتریزدم و سرعت قدمهام رو ب يلبخند

 ...پانتا-

 يدرخت ها مرد نیاز ب.برگشتم يمن با کنجکاو یول ستادیگرد شده همون طور ا يخشک شد و با چشما پانتا

 :اومد و دوباره گفت رونیاشفته سوار بر اسب ب يو موها یاب یبا چشمان

 ...پانتا صبر کن-

 ...دیکشیکامال خشک شده بود انگار نفس نم پانتا

 ：انداخت نییسرشو پا.ستادیشد و پشت پانتا ا ادهیاز اسب پ مرد

 .پانتا من متأسفم-

 :زبون پانتا باز شد چون زمزمه کرد انگار

 .رمیدارم م گهیمن د.یمتأسف نباش چارل-
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 ：کالفه پانتا رو به طرف خودش برگردوند یچارل

 آخه؟ یچ یعنی-

 ：با بغض تو چشماش نگاه کرد پانتا

 ؟يتونه من رو برگردونه از تو خواسته دنبالم بگرد ینم دهیملکه د نمیبب-

 .ختیقطره اشک از چشماش ر هی

 ：اشکشو پاك کرد و جلوش زانو زد یبا ناراحت یچارل

که با رنجش  یتمام مدت,گفتم ینم یچیکه مادرم اصرار به ازدواج تو با من داشت و من ه یپانتا تمام مدت-

 !در تمام اون مدت ها من دوستت داشتم,يکرد ینگاهم م

 ：زد یبا بغض لبخند تلخ پانتا

 باور کنم؟ دیبا-

 چرا که نه؟-یچارل

 ؟يمدت ساکت بود نیچرا تمام ا-پانتا

 ：دیکش یآه یچارل

 چیتو نسبت به ازدواج من و تو باعث شد فکر کنم که تو ه یتوجه یچون سکوت و ب..يچون تو ساکت بود-

 !يبه من ندار يعالقه ا

 ：هم بود يصورتاشون جلو.جلوش نشست پانتا

 درسته؟,رهیگ یمن از سکوت تو منشأ م یتوجه یکه ب يدرصد هم فکر نکرد کی یو تو حت-

بودن  یاحساس اضاف شهیمثل هم دیو گونه اش رو بوسهوا جلو رفت دست پانتا رو محکم گرفت  یب یچارل

صحنه روبروم خشک  دنیسرم رو بلند کردم با د يلحظه ا يبرا...نزدم یانداختم و حرف نییسرم رو پا کردمیم

 :محکم گفت پسرمن مثل چند قرن گذشت از هم فاصله گرفتن و  يکه برا قهیبعد از چند دق.شدم 

 ؟یکنیبا من ازدواج م. تو رو خدا باورم کن.پانتا باور کن من دوست دارم-

قبل از .با بغض فقط سر تکون داد پسر دوباره دستاشو دور کمر پانتا حلقه کرد. شده بود میتسل گهیانگار د پانتا

 نییپا کردم اون دو تازه متوجه حضور من شدن پانتا سرش رو يباعث خجالت من بشن سرفه ا شتریب نکهیا

 :پسر با هول گفت...انداخت و سرخ شد
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 ن؟یبود نجایا یتو منظورم شما از ک-

 :شدم و با لبخند گفتم طونیش

 از اولش-

 :بود پس گفتم يجو بد...تر رفت نییپسر گرد شد و سر پانتا پا چشمان

 ؟یکنینم یپانتا معرف-

 :که هنوزم سرخ بود اروم گفت پانتا

 ...پسرخاله من یچرا،چرا چارل-

 ...چهره سرخ پانتا و نگاه خجالت زده پسر جالب بود دنیکنم د طنتیبعد مدتها ش خواستیم دلم

 ...همه دختر خاله پسر خاله ها  دونستمیمن نم-

 .دنیفهمیندادم چون منظورم رو خوب م ادامه

 خب..خب-

 :به کمکش شتافت یچارل

 خانوم جوان میمن و پانتا قراره ازدواج کن-

 :با لبخند گفتم...کردم يرو ادهیجوان رو با حرص گفت فکر کنم ز خانوم

 ...پانتا سفرمون یول...براتون خوشحالم یلیخ-

 :رو ول کرد و گفت یدست چارل یبا ناراحت پانتا

 من متاسفم اما من به بال قول دادم یچارل يوا-

 :سمت من اومد با خشونت گفتم و

 .يبهتره برگردتو  دمیرو نم يکار نیمن بهت اجازه چن-

 ：نگاهم کرد يباناباور پانتا

دردسر ها  نیبودم که باعث شد تو به ا یمن اون کس.تونم تنهات بزارم یمن به تو قول دادم و نم.نه نه نه -

 ؟یشناخت ينجوریبزارم و برم؟؟تو منو ا دمیحاال که به مراد دلم رس یفتیب

 ：رفت یم دیکردنش سخته اما با یدونستم راض یم
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فکر .يباعث دردسرم هم نشد یو حت ينداد یقول چیتو به من ه.يایبا من ب دینبا گهیتو د.باش پانتا یمنطق-

فکر نکن به .تو تجربشون کنم يفرصت رو به من داد نیها از مدت ها قبل تو ذهنمه و تو ا نیسرزم نیگشتن ا

 !حاال برو..پانتا ونتمیمد یلیخ.منم ونهیکه مد یباور کن اون,يدار ینیمن د

 ：تکون داد يبا بغض سر پانتا

 !تونم انقدر بد باشم که ولت کنم یمن نم,نه بال-

 يا گهیاز در د دیبا.کنم که نره یخواست پانتا رو راض یبا نگاه ازم م.کرد یفقط با التماس به من نگاه م یچارل

 ：شدم یوارد م

 یو هر اتفاق یهست ین سلطنتهمسفر شدنمون خطرناك تر بود چون تو از خاندا یمن یاگه تو نگران سالمت-

 .شمیمن مقصر شناخته م وفتهیکه برات ب

 ...يحاال اگه بازم اصرار دار یول

 :و ادامه دادم دمیکش یاه

 گردمیمنم برم...منم-

 گرد شد و با تحکم گفت چشماش

تو . یوفتیبه دردسر ب شتریخوام تو ب ینم.قبوله.باشه باشه بال.میمن و تو با هم بود گمینم یچکسیمن به ه-

 ؟یمگه نه چارل...يتنها بر یتونیم

 :نداد دوباره گفت یجواب یچارل

 ؟ییییمگه نه چارل-

 میگینم یکس چیما به ه نیو نگران نباش نیبر دیتونیدرسته خانوم شما م-

 :پس با لبخند گفتم...قدم که سرنوشتم رو عوض کنه هیقدم مونده  هیبه مرز انداختم فقط  یشک نگاه با

 .يکرد نانیممنونم پانتا که بهم اطم.نیانقدر عاشق بمون شهیهم دوارمیام نیبر نینتویشما م-

 :انداخت سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و گفتم نییپانتا سرش رو پا یول دینرم خند یچارل

 ...شهیدلم برات تنگ م-

 ：بغلم کرد و در گوشم زمزمه کرد یمهربان با

 !زمیمنو ببخش دوست عز-
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که تموم شد به سمت اسب رفتن و سوارش شدن و کم کم در جنگل محو شدن سمت مرز رفتم  مونیخداحافظ

داشتم تمام  يدیشد جهیاحساس سرگ يبعد يپام رو اونور مرز گذاشتم سپس پا هیاب دهنم رو قورت دادم و 

 .پرتاب شدم نیزم يو رو دمیکش یغیبدنم درد گرفت ج

کرده بود  ریگ طانیدو مرز فرشته و ش نیب...شد لیتبد یپرکبه سمت اسمان رفت و به شا ییاشک طال قطره

حال  ادیم ایبه دن ینیکودك زم کی هیگر نیبا اول طانیو هر ش ینیکودك زم کیخنده  نیچون هر فرشته با اول

لند  وژالیو شاپرك رو به سمت  دیزو يداشته باشه باد تند یحق انتخاب نکهیقطره کجا بود؟قبل از ا نیا يجا

کرد و وارد  یتخت بود شاپرك اروم به شکم زن برخورد کوتاه يغرق در خواب رو یکرد در اونجا زن تیهدا

 کیاز اشک و خنده او که بود؟ یمخلوط...مخلوط به وجود اومد نیاز اول یکیگونه بود که  نیپوستش شد ا

 طان؟یش کی ایفرشته 

و چون همسرش چشم از جهان  اوردیخودش طاقت ناورد اما از دست روزگار  ایبه دن بایز يها بعد زن دختر ماه

دلش به رحم اومد دختر قبول کرد تا  دیشنیمظلومانه اش را م يها هیکه گر چارهیبست صاحب کار مادر دختر ب

 لحظه خواسته بود اسمش رو نیبراش کار کنه و همون طور که مادرش در آخر

. 

. 

. 

. 

. 

 ...گذاشت ارابال

 نیا یکنار مرز افتاده بودم اما موضوع اصل قایدق....چشمام رو باز کردم با تعجب به خودم نگاه کردم يبلند غیج با

سرم خواستم شاخ هام رو  يو دوتا شاخ رو يمن بود چشمام قرمز و موهام خاکستر بیعج افهیق ریینبود تغ

 طانیمن نه فرشته بودم نه ش یعنیبود؟ کنلمس کنم که با تکون دادن دستم از شدت درد ناله کردم چطور مم

 داشت؟ قتیاون خواب حق یعنیبودم؟ یمن ک یادم معمول هی ینه حت

 :يترو

 :داد گفتم با

 ...نیبش)ranmer(رانمر-
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 :گفتم یبا کالفگ دیکوب واریهم خودش رو به در و د باز

 رون؟اره؟یب يبر يخوایپسر؟چته؟م هیچ-

 :رو باز کردم و گفتم پنجره

 رونیبرو برو ب-

 :دمیکش ادیبزرگ شد فر کشیحرکت من رو انداخت رو پشتش جثه کوچ هی با

 نیییییبد منو بذار زم ياژدها-

 شدیم کترینزد یاما هرچ...رهیکجا داره م دونستمینم یحت رفتیفقط به سمت مرز م دادیهام گوش نم ادیفر به

بود که  نجایا بهیفرشته غر هی کردمیرو حس م یپاک ي،بویپاک...کنهیرو م نکاریداره ا یچ يبرا دمیفهمیتازه م

 :با خشم گفتم...داشت یحساب یگوشمال هیبه  ازین

 تندتر برو پسر-

 طانیاما ظاهرش که ش کردیدختر کنار مرز بود و ناله م هیبودم  دهیکامال درست فهم... چند برابر شد سرعتش

سرش رو  کردندیخش خش م رپامیرفتم با هر قدمم برگ ها ز کردم؟سمتشیرو حس م یبود پس چرا من پاک

 غیو راه فرارش رو بست ج دیجست روش پر هیمن با وحشت از جاش بلند شد که رانمر با  دنیبلند کرد با د

رانمر رو با خشم ...دختر منبع قدرت بود نیا شدمیمطمئن م دیو صورتش رو با دستاش پوشوند با دیکش يبلند

 :دمیکش ادیکنار زدم و فر

 اسمت؟-

 ابالار...ارا-

 يکه از قضا برا)batner(باتنر کیمنبع قدرت بعد از قرن ها  هیقلبش گذاشتم درست بود  يرو رو دستم

 :دستم گرفتم ياومده فکش رو محکم تو یجاسوس

 ...يخوند ؟کورياطالعات ببر ي؟اومديدارِ کاریچ نجایا-

 :دمیشدت سمت رانمر هولش دادم و خودم هم کنارش نشستم و غر با

 برو پسر-

 حالیگرفتم کم کم ب شینیب يرو جلو یکردم دستمال یپوف...دختر هم شروع شد يها غیاوج گرفتن رانمر ج با

 ...شد و افتاد

*** 
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 :تختم محکم بستم و رو به رانمر گفتم يشتاب در رو باز کردم دختر رو رو با

 نذار تکون بخوره-

بود سمت اتاق پدر  یمنبع قدرت عال هی دادمیرو به پدر نشون م يزیچ نیهمچ دیاز اتاق خارج شدم با عایسر و

 ..داد يبد يبرخورد کرد و صدا واریو در رو محکم باز کردم و به د دمیدو

 :با خشم گفت مادر

 ه؟یچه وضع نیا يترو-

 :و گفت دیاز جاش پر ترانتا

 ...میترسوند-

 يبا ارامش و خونسرد کنمیو هول نم شمیزده نم جانیگونه ه نیارزش ا یب يزهایسر چ دونستیکه م پدر

 :گفت

 ؟يافتاده ترو یاتفاق-

 :ترانتا گفت...تکون دادم سر

 شده؟ ی؟چیچ-

 :تونستم بگم فقط

 کردم دایمنبع قدرت رو پ-

 :و مادر هم با وقار متانت خاص خودش بلند شد و پدر مشتاقانه گفت دیاز جا پر پدر

 کجاست؟-

 اتاق منه يتو-

رو  يپدر نشست دست مادر رو گرفت و سمت اتاقم راه افتادند در رو که باز کردند دختر يلب ها يرو يلبخند

 :گفت تیبود مادر با عصبان دهیتخت خواب يکه رو دندید

 دو قدرته باشه؟ دیمگه منبع قدرت نبا...طانهیش هیکه  نیا-

 :پدر با لذت گفت شترشیاز سرزنش ب قبل

 کنمیه وضوح حس مرو ب یفیو کث ینه اون منبع قدرته پاک-

 :گفتم يبلند يبود؟الرابا؟اراال؟ناگهان با صدا یاسمش چ دیصورت دختر کش يرو رو انگشتش

 ارابال-
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 :با تعجب بهم نگاه کردن همه

 دختر ارابالس نیاسم ا-

 :گفت یتفاوت یبا ب پدر

 دارم؟ کاریخب باشه من به اسمش چ-

 :و با ترس گفت دیکش يبلند غیما ج دنیباز شد با د یخورد و به اروم یارابال تکان يلحظه پلک ها همون

 ن؟یهست یشما ک...شم-

 :گفت پدر

اما موضوع  يو دخترم ترانتا و پسرم هم ترو ایهم همسرم تال نیا نیسرزم نیمن پادشاه انگوس صاحب ا-

 ...یهست یکه تو ک نهیا یاصل

 :بهت گفت با

 من ارابال هستم-

 :تقال کرد و گفت یکم

 د؟یمنو باز کن شهیم-

 :زد و گفت يقهقهه ا پدر

 ...منم دختر يباز نیا ي ؟برندهیکن يباز يخوایباشه م-

 :گوشم گفت ریو اروم قبل رفتن ز رونیمادر و ترانتا اشاره کرد برن ب به

 ...یکنیم کاریچ نمیبب...یرو ازش بفهم زیهمه چ خوامیم-

 :فرستادم و با حرص سمتش رفتم و با تحکم گفتم رونیرفت رانمر رو ب رونیاتاق ب از

راستش رو  کنمیمجبورت م ای یگیراستش رو م ای يخوایم یچ نجایو ا یهست یکه ک پرسمیبار ازت م کی-

 ؟يمنبع قدرت شد هیبگو چطور ...یبگ

 :دمیکش ادیفقط با تعجب بهم زل زده بود فر گفتینم یچیه

 ؟یهست یبگو ک-

 ..دیلباش لرزخورد و  یتکون ادمیفر از

 یچینه ه میمن نه ادم مهم...من ارابال هستم...من-

 ...قبوله یچونیمنو بپ يخوایپس م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 :دراومد دوباره گفتم غشیج دمیدستم گرفتم و کش يحرکت موهاش رو تو هیرفتم با  سمتش

 ؟یهست یبگو ک-

 یارابالم من ارابالم ولم کن لعنت-

بهم زد و  يدستاش رو از طناب باز کردم و محکم گرفتمش لگد...کنه يهمکار خواستیدلش نم نکهیمثل ا نه

 :گذشتم و گفتم شیات ونیاز م یدور تا دورش رو گرفت به راحت شیاز ات يخواست فرار کنه که حلقه ا

 ...رو بکنم که دوست ندارم يمن مجبورم کار یگیحاال که نم...فرار نکرده ياز دست ترو یکس-

تمام  کردیم هیو گر زدیم ادیرنگش کبود شد و فر دیگردنش رو چسب شیاز جنس ات یرو جلو بردم طناب دستم

 :دمیطناب رو برداشتم و غر...شده بود یصورتش خون

 ؟یییییهست یبگو ک-

 :هق هق گفت با

 ...دونمیمن نم-

گردنش فشار  يکرد و افتاد با پاهام رو يبه پاش زدم ناله ا یمسخره تر نداشت؟لگد محکم نیجواب از ا جالبه

 :گفت هیبا گر دمیشنیاستخوناش رو م کیریت کیریاوردم ت

 ولم کــــــــــن گمیم گمیم-

رو خاموش کردم و روبروش نشستم انقدر بدنش درد داشت که  شیحرکت ات هیلبم نشست با  يرو يلبخند

 ...محال بود به فرار فکر کنه

رو  نیسرزم3 نیکل ا خواستمیمن م کردمیکار م نیبه اسم مارت یخانوم هی شیلند اومدم پ وژالیمن از -

 دمیاز مرز گذشتم همونجا فهم یوقت...عذاب بزرگ بود لب مرز هیکه  دمیازم نپرس که چطور تا مرز رس...بگردم

 ...نیکنم هم ریلند گ وژالی داخلباعث شدن که  یشرق يباد ها یکه من با اشک و خنده مخلوط متولد شدم ول

 :اخر رو زدم ریمن ت یبود ول یمنطق حرفاش

 باور کنم؟ يانتظار دار-

 :و لرزون گفت دیبدنش لرز تمام

 دروغ نگفتم...درو..من-

 دونمیم-

 ...خونسردانه اتاق رو ترك و در رو قفل کردم و
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 :گفت ادیو با فر دیدر کوب به

 رونیب اریب نجایمنو از ا-

 تونهیکه م يزیبعد از قرن ها چ...يتا بر تمتفرسیاصال نم نجایا يخودت اومد يدختر ساده حاال که با پا هه

سمت اتاق پدر رفتم برخالف گذشته مادر  یبا خوشحال...نجاستیبده ا رییرو تغ طانیفرشته و ش نیجنگ ب جهینت

 :و ترانتا اونجا نبودن

 ؟يکرد کاریچ نمیپسر،بگو بب نیبش-

 :تکون داد و گفت يکردم متفکر سر فیبودم تعر دهیکه شن ییزهایچ همه

 خوبه،اون دختر هنوزم تو اتاقته؟-

 بله-

 :با داد گفت دیو داغون د یدر رو باز کرد دختر رو خون...سمت اتاقم به راه افتاد يا گهیحرف د چیه بدون

 ؟يببر نجایاز ا يخوایم یاطالعات نجا؟چهیا ياومد یچ ينه؟برا یکن يهمکار یخواستینم نکهیمثل ا-

 منبع قدرتم  دونستمینم یحت چکارمیه نجایمن ا یچیه-

تنش  يبه جلو رفت چشماش رو اتش گرفته بود دستاش رو باال برد مطمئن بودم اگه اون ضربه رو یقدم پدر

 میتصم کیکردم در  کردیبه ارابال که با التماس بهم نگاه م یتکون بخوره نگاه تونستیگاه نم چیه ومدیفرو م

 :و گفتم دمیدست پدر رو کش یناگهان

  پرسمیرو ازش م زیخودم همه چ-

 :گفت هیرفتم صورتش رو با دستاش پوشوند و با گر کشینزد...رفت رونیو ب دیبهم نگاه کرد و در رو کوب یکم

 ...کارم چیه نجایمن ا دونمینم یچیمن ه-

 تونستیهم نمتکون  یو کم زور بود که حت زیانقدر ر یو تقال کرد که خودش رو رها کنه ول دمیرو کش دستش

برداشت و  هیزدم و همون لحظه رانمر از پنجره ظاهر شد ارابال دست از گر يبا دست ازادم سوت بلند...بخوره

 :گفت

 ترسمیمن از ارتفاع م...من-

 :تفاوت گفتم یب

 خب به من چه؟-
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هش اروم ب دیکش يخفه ا غیو ج نییسمت رانمر هولش دادم خودم هم کنارش نشستم سرش رو انداخت پا و

 :گفتم

 ارابال؟-

 :رو باال اورد و با بغض گفت سرش

 ترسمیم..من-

 ...ارابال به من نگاه کن-

نگاهش کردم اروم دستش رو گرفتم همون لحظه رانمر فرود اومد سرش رو به  رهیخ رهیزد تو چشمام منم خ زل

 :به چاله روبروم نگاه کردم با ترس و وحشت گفت دیپر نییاز رانمر پا عیشدت تکون داد و سر

 ؟یییییکجا اورد..ك...منو-

 يتو خاك به سر ببر دیتا اخر عمرت با یکلمه دروغ بگ هیاگه  قتیچاله حق گنیم نجایبه ا-

 :زد ادیفر

 گمیدروغ نم...گمیمن دروغ نم-

 :دمیخودش داد کش مثل

 یگیراست م يپس ثابت کن به من ثابت کن که دار-

 :و سمت چاله بردم و گفتم دمیرو کش تشدس

 ...رو بگو زیو همه چ نیبش نجایا-

گفت درباره  زیدرباره همه چ نکهیصداش بلرزه شروع به گفتن کرد ا يذره ا نکهیبدون ا یول دیلرز چونش

 ...درباره ادوارد و در اخر از همه از خاطراتش که از مرز گذشت یدرباره پانتا حت نیمارت

 میبر میتونیخوبه م-

نشست با اوج گرفتن و سرعت رانمر به سمتم برگشت و سرش  یبلندش کردم و سمت رانمر بردمش وقت اروم

 ....شدیاروم م دینگفتم حالش خراب بود با يزیچ... ام فرو برد نهیرو تو س

*** 

 ؟یکنیدختر رو باور م نیا يتو حرفا یعنی-

 ...قتیچاله حق شیپدر من بردمش پ-

 :دوباره گفت یساکت شد ول يحرف لحظه ا نیگفتن ا با
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 ست؟یجاسوس ن گه؟اونیداره راست م یعنی-

 :نشست و گفت گاهشیجا يرو يلبخند شاد با

 ... میرو برعکس کن یموضوع جاسوس نیا میتونیما م-

 ه؟یمنظورت چ-

 تو باغ نیایبا مادرت صحبت کنم قبل از غروب افتاب با دختره ب دیبا رونیبرو ب يترو یچیه-

 :زدم ادیبه اتاقم برم فر نکهیبهم بگه؟قبل از ا خواستیم یچ یعنیرفتم  رونیتکون دادم و از اتاقش ب يسر

 نوال؟نوال؟-

 :کرد و گفت یمیدوان دوان به سمتم اومد تعظ نوال

 بله؟بله سرورم؟-

 اریپر از غذا به اتاقم ب ینیتا س 2-

 :گفت یبا شکاک نوال

 جناب؟یعال نیمهمون دار-

 :بهش کردم يزیرامیتحق نگاه

 داره خدمتکار؟ یبه تو ربط-

 :نداد دوباره گفتم یادا کردم جواب يرو با لحن بد خدمتکار

 داره؟ یبه تو ربط ینگفت-

 :انداخت نییرو پا سرش

 نه قربان-

 ؟یکنیم کاریپس حاال چ-

 ....نداشت تیبرام اهم يذره ا یول دیکشیزجر م داشت

 ارمیغذا م ینیتا س2-

کردم و سمت اتاقم رفتم در  یاخم...بزنم از دستم فرار کرد و به اشپزخونه پناه برد يا گهیحرف د نکهیقبل از ا و

 :نشست و گفت خیو س دیرو باز کردم از جا پر

 ...رو گفتم زیشده؟من که همه چ يزیچ-

 بفهمه يزیخدمتکار چ هی دونمیم دیبع نجام،گرچهیا یچ يبرا یفهمیبعد م قهیتا چند دق وفتهین ینه اتفاق-
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 :دمیدینبود تو چشماش فقط جسارت رو م ياز ترس خبر گهید دمیصورتش رو د یوضوح سرخ شدن ناگهان به

 ..یکث وونیح هی يندار وونیح هیبا  یفرق چیتو ه یخودت رو دست باال گرفت یلیخ یفهمیکه نم ییتو نیا-

جست گلوش رو در دستانم گرفتم و به شدت فشردم صورتش کبود شد  هیحرف از دهنش خارج بشه با  نذاشتم

 :دمیغر

 ؟یگفت ی؟چیچ-

 :و خفه گفت دهیبر دهیبر

 یوونیح....هی...تو-

 :دوباره گفتم...شد به خس خس افتاد شتریدستام ب فشار

 ...دمیبگو نشن ؟دوبارهیچ-

 :گفت فقط

 ن...وو..یح-

 يدر تقه ا...نیزم يشد و افتاد رو هوشیتم همون لحظه برفت دستم رو از رو گلوش برداش یاهیس چشماش

تو دستش نگاه کردم من احمق رو  يها ینیبه س کردیشد با وحشت به ارابال نگاه م انیخورد و قامت نوال نما

پخش شدند نوال  نیزم يرو غذاهاها زدم تمام  ینیس ریحرکت دستم رو ز هیدختر غذا اوردم با  نیا يبگو برا

 :دمیکش ادیزد و سرش رو با دستاش پوشوند فر یغیج

 ...یکنیجمع م نارویاالن همه ا نیهم-

 یهمه ب نیبکشم تحمل ا شیبودم که هرلحظه ممکن بود دختر رو به ات یانقدر عصبان"چشم"گفت فقط

 :رو نداشتم سمت نگهبان رفتم و گفتم یاحترام

 ...نیو گرگ ها رو ازاد کن نیریز اهچالیتو س نشیافتاده ببر نیدختر تو اتاقم رو زم هی-

 بله قربان-

 "دختر سرکش ینیبیکارات رو م جهینت" دمیکش یقینفس عم....نگهبان ها اشاره کرد تا دنبالش برن هیبه بق و

 

 ：آرابال

 .کمکم کنه یکی,کمک!روونیب نیاریب نجایمنو از ا-

 ...ریدوباره درد و رنج و تحق.اهچالیدوباره س.نداشت يا دهیفا
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 ：بار بلند تر داد زدم نیا

 ن؟یخوا یاز جونم م یچ,رونیب نیاریب نجایمنو از ا..ااایلعنت-

 يبه قدر.يترو ؟آهايتور!بود؟ یاسمش چ.یمغرور و وحش ياون پسره ,اون پسره.همون جا نشستم دیام نا

 .خواست خفش کنم یبودم که دلم م یعصبان

 باشه؟ ثیتونست انقدر خب یطور م چه

لند  ندیآرچف یعنی.ها شوکه بودم طانیش دنیهنوزم از د.داشته باشن تیردم افسانه ها واقعک یفکرشو نم اصال

 نه؟یاطیمرکز ش

 .و شاخ هام رو لمس کردم دمیسرم کش يرو رو دستم

لبخند به وجود  کیاشک و از  کیمن از !منبع قدرت؟به من گفتن منبع قدرت...یول.طانمیش کیقضا من هم  از

 يکردن من برا یفکر م م؟اونایمن چ...من...بودم اما االن يلند بودم عاد وژالیدر  یاومده بودم؟من که تا وقت

 ؟یاز طرف ک یجاسوس یول!اومدم یجاسوس

 .نمیتونستم بب ینم یعنی,دمیدینم یچیه.ارمیباعث شد سرم رو به سرعت باال ب یغرش يصدا

 يشدن پا رو دهیکش يصدا.زدم که باعث شد غرش ها بلند تر بشن یغیگاه جناخودآ.شد دتریغرش شد يصدا

 .دمیشن یرو م اهچالیسطح س

 .زدم و بلند شدم یبیمه غیج.برخورد کردم ییعقب که به موجود پشمالو دمیکش خودمو

 .کارم تمومه دمیفهم يریپاره شدن زنج يبا صدا.کرد یتر م يموجود رو جر غمیج يصدا انگار

 .ازش حدس زدم گرگه یکم هیسا لهیبه وس.نمیجلو اومد و تونستم برق وحشتناك چشماش رو بب موجود

چنگال هاش رو در بازو هام .روم دیحرکت پر هیخواستم برگردم که با .ومدیو اون جلو م رفتمیعقب عقب م من

 .ختیشک از چشمام راز درد وحشتناکش ا.بشه دهیکه باعث شد گلوم خراش یغیج.زدم غیج دیاز درد شد.فرو کرد

 .کرد جادیصورتم خراش ا يتر بود و خودشو آزاد کرد و رو ياز من قو یول.دستام پنجه هاش رو گرفتم با

 .غیدر یخواستم ول یزدم و کمک م یم ادیفر.رو در پام فرو کرد زشیت يدندون ها.دمیچیپ یدرد به خودم م از

خواست بلند بشه که .شدم و گرگ رو پرت کردم زیخ مین.افتاد که ناگهان ثابت شدم یچه اتفاق دونمینم

 يهمه .کردم یسوختن مردمک چشمام رو حس م.به سمتش پرت کردم یناخودآگاه دستام رو بلند کردم و آتش

که از درد  یو درحال مشد نیخشمگ.آتش به گرگ نخورد و اون دوباره به سمتم هجوم آورد.بدنم داغ شده بود
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آتش  اهچالیاز س يگوشه ا.شد دیبار به هدف خورد و گرگ ناپد نیا.کردم زدم باز هم آتش پرت یم ادیفر

 .گرفته بود

 .شده بود شتریحاال درد بازوهام و پام ب.رفت نیسوزش چشمام از ب.رفت نیوجودم از ب يگرما ناگهان

 .تو دیپر یکیبه شدت باز شد و  اهچالیس در

 .افتادم نیزم يحال رو یب

 .بوده ياومد داخل ترو مهیکه سراس یباعث شد بفهمم کس دیتاب یم چهیکه از در ينور

بار متعجب تر  نیسرشو برگردوند و به اطرافش نگاه کرد و ا.گشاد شدش نگاهم کرد يزانو زد و با چشما کنارم

 .به طرفم برگشت

 آرابال؟-

 ：زور لب باز کردم و گفتم به

 .دارم..دا..درد..د-

 .به بازوها و زخم صورت و پام افتاد نگاهش

 .رو پشتم و آروم بلندم کرد یکیپام و  ریدستشو انداخت ز هی

 .چشمام رد شد يهمه اتفاقات از جلو.کرد یتموم بدنم درد م.آروم باز کردم چشمامو

اشون زدم تا بتونم به حرف یهوشیخودم رو دوباره به ب.و پدرش شدم که پشت به من نشسته بودن يترو متوجه

 .گوش کنم

 .استفاده کرد کیتار ياون از قدرت ها.دمیخودم د يپدر من با چشما-يترو

 از قدرت هاش استفاده کنه؟ يزود نیاون چه طور تونسته به ا-انگوس

 .باتنره هیاحتماال چون -يترو

 باتنرم؟ ه؟منیچ باتنر؟باتنر

 .ممکنه-انگوس

 پدر؟ یصحبت کن یخواست یم يدر چه مورد-يترو

 يزیدرباره باتنر بودنش چ,تشیدرباره موجود دیباشه نبا ادتیفقط .ادیکه اون دختر بهوش ب گمیم یوقت-انگوس

 .یبهش بگ

 .از اشک و لبخند به وجود اومده دونهیچرا اون که م-يترو
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که از اشک و لبخند به  يموجود دونهیاون نم.که منبع قدرته دونهیو فقط م دونهیم نویفقط هم یبله ول-انگوس

 !هیچ ادید موجو

 م؟یگن که منم بفهمم که چ ینم يجور هیزنن؟چرا  یچرا انقدر گنگ حرف م.شدم یکالفه م داشتم

 ：ادامه داد انگوس

بفهمه که در مرز  دینبا.ذارهیم ریتأث تشیموجود يبفهمه که مرز ها رو يبذار دیوجه نبا چیبه ه,يدقت کن ترو-

 ؟يدیفهم.هیلند معمول وژالیلند فرشته و در  نتیدر مرز سا,طانیلند ش ندیآرچف

 ：با تعجب و خنده گفت يترو

 ؟یکن یم دیچرا انقدر تأک,خب اریبس-

 ：کرد یکوتاه يهم خنده  انگوس

 .زده شدم جانیه -

 ：تمام گفت تیناگهان خندش قطع شد و با جد یول

 .گفتم ینره که بهت چ ادتی-

 .رفته یکیکه  دمیقدم ها و بسته شدن در فهم يصدا از

 ：با زمزمه آروم شخص داخل اتاق یول

 .برگشت کنواختمونی یبه زندگ جانیباالخره ه-

 .رفت انگوس بوده رونیکه ب یکس دمیفهم

 نجایعلت من به محض ورودم به ا نیپس به هم!داره یکه در هر مرز شکل خاص ین؟کسیا یعنیباتنر  پس

 شدم؟ طانیش

بزرگمون  نیسرزم يبرا يمن خطر تیموجود دونستمیچون هنوز نم!ناراحت ایخوشحال باشم  دیدونستم با ینم

 .سرم نشسته بود يفکر کنم باال.شد کیبهم نزد يحس کردم ترو.نه ایداره 

 ：دمیهم زمزمه اش رو شن باز

 .گستاخ يدختره  ومدیبال سرت نم نیوقت ا چیه يکرد ینم نیاگه بهم توه-

اون بود قربون صدقش  ریو همشم تقص دمیکه کش یینکنه انتظار داشت با زجر ها,دلم بهش پوزخند زدم تو

 !برم؟
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 .پررو ي پسره

 .نوازشش کرد یموهام و کم يدستش رو گذاشت رو.شهیم کیکردم دستش به صورتم نزد حس

با باز شدن چشمام دستش .کرد یصورتم بود و به چشمام نگاه م کیصورتش نزد.چشمام رو باز کردم عیسر

بعد پوزخند زد و انگار  یاونم اول اخم کرد ول.اخم کردم یکم.با تعجب نگاهم کرد هیموهام موند و چند ثان يرو

 .داد هیتک یافتاده دستشو برداشت و به صندل ینه انگار اتفاق

 .رفت چشمام از تعجب گرد شداز روم کنار  یپتو کم یوقت یول.شدم زیخ میکردم و ن یپوف ییهمه پررو نیا از

 تنم نبود؟ یچیه چرا

 ：نظرم داشت ریبا همون پوزخند اعصاب خورد کنش ز.نگاه کردم يو با اخم به ترو دمیباالتر کش یرو کم پتو

 !ستیچرا لباس تنت ن یبپرس يخوا یحتما م-

 .نگفتم يزیهمون اخم نگاهش کردم و چ با

 ：کرد يزیتمسخر آم ي خنده

 .نترس کار من نبوده-

 .شرم بود یپسر ب نیچه قدر ا.هم از خشم و هم از خجالت,شدم سرخ

 ：بار بلند قهقهه زد نیا

 بهت دست نزدم؟ يناراحت شد.دختر یوفتیپس ن-

نگفتم و  يزیپس بازم چ.دونستم منتظر من عکس العمل نشون بدم یم.احمق اوردیداشت شورش رو در م گهید

 .و رومو برگردوندم بار من پوزخند زدم نیا

 ：گفت يبار جد نیا

 .لباساتم سوخت ياز قدرت هات که استفاده کرد-

 !هام؟من واقعا چه طور تونسته بودم از آتش استفاده کنم؟ قدرت

نگاه  يدرستش کردم و برگشتم و به ترو عیهول شدم و سر.کنار رفت یپتو کم,آوردم رونیپتو ب ریدستمو از ز هی

 .دیلرز یو شونه هاش م نییگذاشته بود و سرش رو انداخته بود پادهنش  يدستشو رو.کردم

 ：که ناخودآگاه بلند گفتم ختیدر اون حالت اعصابم به هم ر دنشیاز د يقدر به

 !کوفت-
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 .دمیترس یداشتم م.دهنش بود آروم کنار اومد و مشت شد يکه رو یدست.لرزش شونه هاش قطع شد ناگهان

 فتادمیاز ترس عقب رفتم و داشتم م.تخت نشست يدو زانو رو.از جاش بلند شد و به سمتم هجوم آورد زیخ هی با

 يدستشو گذاشت رو هی.وجب با هم فاصله داشتن هیصورتامون فقط .سمت خودش دیمنو کش.که کمرمو گرفت

 .گردنم و فشار داد

 ：بود یعصب

 يمن آدم بخشنده ا.سرت اومد ییچه بال يدیو د يکرد نیبار بهم توه هی.پا رو دم من نذار,دختر نیبب-

 .رحمم پس حرف دهنتو بفهم یب یلیبرعکس خ.ستمین

 يکه به حالت عاد نیبه محض ا.و به سرفه افتادم دمیکش یقینفس عم.گردنم شل شد يدستش رو فشار

 ：برگشتم گفتم

 چرا؟حرف حق تلخه؟اره؟-

 .گردنم فشار داد يرو دوباره رو دستش

رو حس کرد چون بدن اون هم قرمز و داغ  شیانگار داغ.شدیکم کم داغ م.دستش گذاشتم يدستمو رو نباریا

 .شدیم

 یو داغ میهمزمان دستامونو برداشت. با باز شدن در یول میکرد یجدال م میبود که داشت قهیچند دق دونمینم

 .تنمون فرو کش کرد

به خودم که .کرد یگرد شده از تعجب به من نگاه م يمابود و با چش ستادهیوسط اتاق ا یدست فیبا ک يریپ مرد

 عیسر.سوخته بود میکیتار يرویکه روم بود به خاطر ن ییپتو.دمیرو فهم رمردینگاه کردم تازه علت تعجب اون پ

 .کرد رونیرو ب رمردیع پیمن شد سر تیمتوجه وضع یهم وقت يترو.با دستام خودم رو پوشوندم

 .بردم یم یتر به پررو بودنش پ شیب هیبه ثان هیثان.بودنرفته  رونیخودش ب,بود بیعج

 ：آورد و داد دستم رونیرو ازش ب یسمت کمد رفت و لباس به

 .تا زخمات رو معالجه کنه ادیب بیطب عیسر دیبا,زود باش بپوش-

 یشلوار چسبون,داشت یبیلباس شکل عج.دردشون هم شروع شد شونیادآوریبا .بدنم افتادم يزخما ادی تازه

 يتا رو شیبه هم وصل شده بودن و بلند یچرم يشکل بود و دو طرفش با بند ها هیداشت که هر قسمتش 

کمرم و از کمر دو تا  تا شیکه باالش دکلته بود و بلند يدیلباس سف,از جنس شلوار يبلند يچکمه ,زانوم بود
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 يبلند ترو يبا صدا.بود یخوشگل یول بیلباس عج.شنل قرمز هیهم داشت و  یخورد و کمربند چرم یچاك م

 ：به خودم اومدم

 من بهت بپوشونم؟ يخوا یم ای یاون لباس رو بپوش يخوا یم-

 ：اخم کردم.گفت یرو م نایخشم ا با

 .برگرد تا بپوشم-

 ：از حرص بست چشماشو

 .زود باش.ندارم تیکار-

 ：گفتم سرسختانه

 .برگرد-

خواستم چکمه ها رو بپوشم که ناگهان برگشت و .با هزار جور مکافات لباس رو تنم کردم.کرد و برگشت یغرش

 .نگاهش بهم خورد حرف تو دهنش موند یوقت یبزنه ول یخواست حرف

 !شده بودم؟ یمگه چه شکل.کرد ینگاهم م رتیاون هم با ح,کردم یتعجب نگاهش م با

 ：به خودش اومد و خونسردانه گفت عیسر

 خوشگله-

 ：نخورده ییسرش به جا دمیفهم شیبا جمله بعد یتعجب کردم ول شتریکه زد ب یحرف از

 .واضح تر بگم لباس خوشگله-

 .ومدیدر نم ایسادگ نیحرص من به ا.ارهیخواست حرصم رو درب یم,نزدم یحرف

 ：داد ادامه

 .کنه نتیمعا دیبا بیطب.چکمه رو نپوش-

 !رو صدا کرد بیدر رو باز کرد و طب و

 .بود نیهم بیپس طب.اومد داخل رمردیبعد در دوباره باز شد و اون پ يا هیثان.داخل و در رو بست اومد

 ：ستادیجلوم ا اومد

 شده؟ یکجاهات زخم-

 .بازو هام و صورتم,ساق پام-
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 ：تخت گذاشت يرو فشویک

 .نیبش-

 .کرده بود و بسته بود یپا و دستم رو ضدعفون يزخم ها.کارش تموم شد قهیاز چند دق بعد

 !احترام گذاشت و رفت يرو برداشت و به ترو فشیک

کرد و بعد دستش  یداده بود و با دستش آتش درست م هیتک واریبود و به د ستادهیا يتمام مدت گوشه ا يترو

 .برداشت واریاش رو از د هیتک يترو بیبعد از رفتن طب.شد یم دیبست و آتش ناپد یرو م

 .چکمه هات رو بپوش-يترو

 .شدم دنشونیتالش موفق به پوش قهیها رو برداشتم و بعد از چند دق چکمه

 ：تخت خم شد و شنل قرمز رو داد دستم يرو.سمتم اومد

 .بپوش نمیا-

 .دمیکردم و شنل رو هم پوش یپوف

 ：رو باز کرد در

 .ایدنبالم ب-

 .میزدیهم قدم م کنار

 یبود درحال دهیپوش یکت بلند مشک.يشماش قرمز بود و موهاش خاکسترچ!تا حاال بهش دقت نکرده بودم؟ چرا

کت رو  يها نیآست.بود انینما شیکلیبود و بدن ه دهیکت نپوش ریز يزیدکمه هاش باز بودن و چ يکه همه 

 .هم پاش بود یشلوار مشک.به دستش بسته بود یباال زده بود و مچ بند مشک

 .جذاب بود قتایحق یبودم ول يا نهیقدر هم ازش ک هرچه

 .شدم رهیازش برداشتم و به قصر خ چشم

از .روبه رومون بود یباغ بزرگ.میرفت رونیاز در بزرگ قصر ب.بود که تمام قسمتهاش قرمز رنگ بودن یبزرگ قصر

 يکه رو دمید يچند متر دور تر انگوس رو.میسنگ فرش شده شد ریوارد مس.میرفت نییمتعدد پا يپله ها

 .بود نشسته یراحت یصندل

 ：رو که کنجکاوم کرده بود بپرسم یفرصت باشه تا سؤال نیبهتر دیکردم شا فکر

 ؟يترو-
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 ：فرو کرده بود گفت بشیطور که دستاش رو در ج همون

 هوم؟-

 ：دمیمکث کردم و بعد پرس یکم

 تو سالمن؟ يپس چرا لباس ها,ياستفاده کرده بود روهاتیتو هم از ن-

 ：نگاهم کرد و پوزخند زد یچشم ریز

 من سالمن؟ يکه لباسا نیاز ا یه؟ناراحتیچ-

بشم نگامو ازش گرفتم و به روبه رو  دیکه سرخ و سف نیبدون ا.شدم یواقعا داشتم از دستش کالفه م گهید

 .شدم رهیخ

 ：بعد خودش جواب داد هیثان چند

هردفعه بعد از استفاده ازش  میمنتظر باش میتون یو نم میهست روهامونیچون ما مدام درحال استفاده از ن-

 .ساخته شدن که نسوزن يما جور يلباسا.میلباسامونو از دست بد

 ：دوباره نگاهم کرد بعد

اون موقع .یاز بابت برهنه شدنت با من مبارزه کن یبدون نگران یتون یبعد م يدفعه .نطوریتو هم هم يلباسا-

 .یطرف یبا ک دمینشونت م

 !طور نیکه ا.جلوتر از من راه افتاد و

 .کردم میاراده بهش تعظ یب.میستادیانگوس ا يروبه رو.بهش رسوندم خودمو

 !کار کردم؟اون پادشاهه یمن چ.خودم هم تعجب کرده بودم ستادمیا یوقت

به پادشاهت  دیو با یطانیش هیبه هرحال تو االن .باتنرم هیمن ,؟نهیستین طانیمگه تو ش!ستیمن که ن پادشاه

 .ياحترام بذار

 .بود که در مغزم انجام شده بود یچه بحث نیا دونمینم

 .انگوس بود يلب ها يرو يزیشرارت آم لبخند

 .خواستم بهتون بگم یرو م یچه مطلب دیکه بدون نیا يبرا دیکنجکاو باش دیبا-انگوس

 !یلیکنجکاو؟خ

 ：داد ادامه
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 .کنه یرو حل نم يزیاون چاه چ شیو اعتراف کردنت پ یهست یکه هنوزم مشکوك به جاسوس یدونیم,تو بال-

 گن جاسوس؟ یبهم م ؟هنوزمیچ یعنی.کردم تعجب

تک تک کلماتش تمرکز  يخواست رو یکرد و انگار م یاونم با اخم به پدرش نگاه م.نگاه کردم ياخم به ترو با

 .کنه

 یم.ندارم قتیبه عدالت و دروغ و حق يو کار طانمیش کیمن .رو دارم که تو رو بکشم نیمن قدرت ا-انگوس

کشته  یاگه قبول نکن.یقبول کن دیچون با.نه ای یقبول کن یتون یگم م ینم.رو بهت محول کنم يخوام کار

مثل دوستت ,مثل اون پسر ادوارد.میریگ یرو م زانتینداره جون عز یتیو اگه جون خودت برات اهم یش یم

 .یقبول کن دیبا.ستین يراه فرار چیپس بدون ه.یخاله مگ یگ یکه بهش م یمثل اون زن,پانتا

 !کرد؟ یم دیتهد میزندگ يمنو با جون تنها آدما,دمیلرز یم داشتم

 به پدرش بگه؟ دهیاز من شن یچه طور تونست هر چ یلعنت يترو اون

 !کرد ینگاهم م یثیبا لبخند خب.نگاه کردم بهش

 !دارم؟ يچه انتظار طانیش هیاز .يطور تونست؟چه سؤال مسخره ا چه

 .بازم فقط من نبودم ینداره ول یتیتم جونم اهمگف یخودم م شیاگه پ یحت

 ：نییرو انداختم پا سرم

 انجام بدم؟ دیبا يچه کار-

 ：کرد و گفت یطانیش يخنده  انگوس

 .یهست یدختر عاقل,نیآفر-

 یکاف نانیالبته چون بهت اطم.یکن یما جاسوس يو برا يلند بر نتیکه به سا نهیا يانجام بد دیکه با يکار

 .فرستم یرو هم همراهت م يندارم پسرم ترو

و  یمن به خاطر جاسوس یول.میانجام داد کسانیعکس العمل  يبود که هم من و هم ترو يتنها مورد نیا دیشا

 ：بلند گفتم يبا صدا.احتماال به خاطر همراه شدن با من يترو

 کنم؟ یجاسوس نیگ یو االن م نیمنو بکش یبه جرم جاسوس نیخواست یم ؟اولیچ-

 .قابل تحمل بود ریام غبر گهید نیا

 ：اخم کرد و گفت انگوس

 فته؟یم یچه اتفاق یکه نرفته اگه قبول نکن ادتی-
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هستم که  یافتادم که من تنها کس نیا ادیناگهان .خورده بود تو سرم یمثل پتک شیادآوریرفته بود و حاال  ادمی

بود که  یسؤال نیا یاز طرف.تونست یکه نم يترو یلند فرشته بشم ول نتیتونم بعد از رد شدن از مرز سا یم

حاال  یول!هیچ تمیموجود دونمیمن نم ثالچون م,يا گهیبه شکل د یمطمئنن انگوس منتظر بود تا من بپرسم ول

هستم؟اصال اگه من  يقرار نذاشته بودن که من نفهمم چه موجود يخواست جوابمو بده؟مگه با ترو یم یچ

 خوان جواب بدن؟ یم یدرباره منبع قدرت بودنم ازشون بپرسم چ

 ه؟؟؟یچ تمیکه موجود دمیفهم یم دیمن نبا چرا

 .کنن یرو در وجود من حس م یباتنرم پس قطعا فرشته ها هم ناپاک کیحس کردن من  ياگه انگوس و ترو و

 

 یلیمطمئن بودم انگوس نقشه و دل یاز طرف.کار کنم یجواب تو مغزم چ یهمه سؤال ب نیبا ا دونستمینم

 تو کلش بود؟ يچه نقشه ا.داره

 ：دمیپرس

 .سؤال بپرسم هیتونم  یم-

 ：با غرور گفت انگوس

 .بپرس-

 ؟یچ یعنیاشک و لبخند به وجود اومدم  هیمن از  ؟یچ یعنی.من منبع قدرتم نیگفت-

 ：کرد و گفت زیانگوس چشماشو ر یبه وضوح جا خورد ول يترو

 .یباهوش,خوشم اومد-

 هیتو .که با اومدنت به مرز ما فعال شدن يدر وجودت دار یناپاک يکه قدرت ها نیا یعنی یمنبع قدرت تو

و قدرت  یلند بمون وژالیجدل باعث شد تو در مرز  نیا یاشک نوزاد بر لبخند غلبه کرد ول.ينهفته بود طانیش

 .نهفته که االن کامل شده طانیش کیفعال باشن و در واقع  ریهات غ

بودنش در مقام  قیهوشمندانه جوابش رو آماده کرده بود که به ال يبه قدر.تعجب و بهت زبونم بند اومده بود از

 .کردم یدونستم قطعا باور م یرو نم قتیاگه حق.بردم یپ نیاطیپادشاه ش

 ：دمیپس پرس.موند یجواب م یب,جوابش نیبا ا يا گهیسؤال د اما

 که جاسوسم؟ نیکرد نهفته بودم پس چرا فکر طانیاگه من ش-
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و ممکن  یتا فعال بش يو هنوز وارد مرز ما نشده بود ينهفته بود یکه خودت گفت يچون همون طور-انگوس

 .فرستاده باشه یجاسوس يلند تو رو برا نتیسا يبود ملکه 

 ：همچنان پا برجا بود یشده بودم اما سؤال اصل قانع

 ؟يچه طور,میبه فرشته بش لیتبد دیلند با نتیوارد شدن به سا يما برا-

 ：زد يدیلبخند پل انگوس

رو داره که  نیا تیمعجون قابل نیا.به فرشته کنه لیتونه شما رو تبد یوجود داره که م یمعجون,نینگران نباش-

 نیا.کس متوجهش نشه چیوجودتونو پنهان کنه تا ه يها یکنه و ناپاک لیظاهر شما ها رو به فرشته تبد

 .نیلند بخور نتیز ورود به ساقبل ا دیمعجون رو با

و  نیحاال هم بر.نیآماده باش تیمأمور نیا يبرا دیفردا با.رو بهتون گفتم نیدونست یم دیکه با ییزهایچ فعال

 .نیاستراحت کن

 ：صداش زد يخواست از کنارمون رد بشه که ترو انگوس

 .خوام باهات حرف بزنم یم.پدر صبر کن-

 ：بعد رو به من گفت و

 .کنم تییصبر کن تا برگردم و به اتاقت راهنما نجایا-

 .انگوس قدم زنان وارد قسمت پر از درخت باغ شدن با

 .گن یم یدارن چ دمیفهم یم دیبا

 .کردم بشونیآهسته تعق آهسته

 یکردم و فال گوش م یم بیرو تعق نیمارت دیموقع ها با یبچه بودم بعض یکار رو خوب بلد بودم چون وقت نیا

 .کنه همیخواست تنب یکردم و م یم طنتیش یوقت دهیبرام کش يبفهمم چه نقشه ا تا ستادمیا

 .و گوش دادم ستادمیکه ازشون فاصله داشت ا یجلوتر رفتم و پشت درخت.ستادنیا يدرخت تنومند کنار

 ه؟یچ يبهش بد يخوا یکه م یپس معجون,شهیآرابال که خودش فرشته م-يترو

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

 .کنه یهاشو پنهان م یفقط ناپاک شهیاون چون خودش فرشته م يرو یکنه ول یهاتو پنهان م

 .رو بفهمه تشیموجود دیفهمم که چرا اون نبا ینم...یول...طور نیکه ا-يترو
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فرار از  يکنه برا یم یاز االن سع شهیاخالقش هم عوض م يچون اگه بدونه در هر مرز بفهنه دینبا-انگوس

 ...کرد؟چون میچرا ناخودآگاه به من تعظ یکن یفکر م.نقشه بکشه تیمأمور

اولم  يکه داشتم به جا یبزنم با حداکثر سرعت غیکه ج نیسرم قبل از ا هیدر ناح يدیحس درد شد با

درد به سراغم  نیقسمت حرفاشون ا نیدر مهم تر قایشانس که دق نیلعنت به ا.دنیدیمنو م دینبا.برگشتم

 نیزم يو رو مزد يبلند غیج.تراشن یکردم دارن مغزم رو م یکه حس م يبه قدر,شد دتریدرد شد.اومد

 .همچنان ادامه داشت.افتادم

 ：گفت یبا نگران.ه بودکه کنارم زانو زد دمیرو د يباز کردم و ترو یچشمام رو کم.دمیرو شن دنیدو يصدا

 شده؟ یآرابال؟آرابال؟چ-

 ：دمیانگوس رو شن يصدا

 .کنه یم رییدرونش تغ-

 ؟یچ یعنی-يترو

 .فعال ببرش تو اتاقش,گمیبعدا بهت م-انگوس

که درد  میقصر بود یهنوز چند قدم.داشتیبه سرعت قدم برم.دوباره بلندم کرد يترو,موقع یدرد ب نیبه ا لعنت

 .نداشتم يدرد چیانگار از اول ه.که اومده بود رفع شد یبه همون ناگهان

 ：دیبا شک پرس.ستادیا دینگاهم رو که د.زل زدم يترو يرو باز کردم و تو چشما چشمام

 ؟یخوب-

 ：اخم جواب دادم با

 .نیبذارم زم,االن خوبم-

 ：انداخت باال ابروهاشو

 ؟یمطمئن-

 ：داد زدم ناخودآگاه

 .نیگفتم بذارم زم.اره-

 ：و داد زد نیزم يشد و به شدت گذاشتم رو نیرفم خشمگح نیا با

 از خدامه کوچولو؟ يفکر کرد-
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 ：نگهبان که اومد دوباره داد زد.نگهبان رو صدا زد ادیبعد با فر و

 .دختر رو ببر اتاقش نیا-

 :رو که گرفت با خشم خودم رو از حصار دستاش ازاد کردم و گفتم دستم

 امیخودم م-

من راه افتاد و به سمت قصر رفت بعد از  ياجازه صادر شد جلو یکرد و وقت يبه ترو ینرمطمئیغ ینگاه نگهبان

 :به نگهبان گفت کردیبود که مشتاقانه بهم نگاه م ستادهیپله ها ترانتا ا يباال چیگذشت از پلکان مارپ

 ....دارم یلوکاس من با بال کار مهم يبر یتونیم-

بودن  رهیاتاق به رنگ بنفش ت يرفت تمام اجزا یداشته باشه؟ سمت اتاق تونستیم یبا من چه کار مهم ترانتا

شکافت و به داخل  رهیره،دایبه شکل دا نیزم دیکوب نیرا محکم به زم شیو پا ستادیدر نقطه وسط اتاق ا قایدق

پشت ...شد  ادهیپ یبا وقار خاص ستادنیها از حرکت ا رهیکه دا میرفتیتر م نییو پا نییفرو رفت کم کم پا

شونه اش  يقار قارکنان رو یاروم و محتاط سرجام نشستم کالغ نمینشست و بهم اشاره کرد تا بش یصندل

 :نشست ترانتا با ترس گفت

 دردسر درست بشه؟ يخوایدارکن ساکت م-

 :داد حیتوض

باهات داشته باشم راستش من مجبور بودم قبل از تو  تونمیم يکه من چه کار يتعجب کرد یلیقطعا االن خ-

خب  دنینم تیبه من اهم يوفادارن و ذره ا يها به ترو یدرخواست رو کردم اما اون لعنت نیبه هزاران نفر ا

 نیطبق قوان نیسرزم نیدوم ا ادهمن ترانتا هستم شاهز کنمیم یاما خودم رو معرف یشناسیاحتماال من رو م

 شهیم نیمانع ا يدخترم و ترو هیاما من،من  رهیگیفقط به پسرارشد خانواده تعلق م ندلندیچفار نیباستان سرزم

 ...خوامیمن باشه من ازت م يبرا نیکه سرزم

 :شد و اروم گفت کیبهم نزد یکم

 یرو بکش يترو-

 :و بلند گفتم دمیکش يخفه ا غیج اریاخت یب

 رو بکـــــــــشــــــــــم؟ يترو-

 :رو محکم رو دهنم گذاشت و با ترس گفت دستش
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من  یرو بکش يترو دیتو با...همه جا جاسوس داره م؟پدریاومد نییهمه پا نیا یالک يساکت دختر،فکر کرد-

 ...حق منه نیخودم رو به خاطرش از دست بدم ا نیحق خودم سرزم خوامینم

 :کردم شرارت تا چه حد؟خواهر برادرش رو بکشه؟قاطع محکم گفتم اخم

 ــــکنمیکار رو نم نیمن ا-

 :جملش دوباره نشستم نیاول دنیبا شن یجام بلند شدم ول از

نبودنت با اصل و نسب  یبه خاطر خانواده نداشتنت به خاطر اشراف يشد ریحق يشد ریتحق شهیهم-

و کنار  یبش یها به خانواده اشراف نیتر کیاز نزد یکی یتونیم..من يتو هم برا يفرصته هم برا هی نیا...نبودنت

 ...خورمیمن قسم م یکن یحکمران نیمن بر سرزم

 :دیشد و درخش يجاش نقره ا دیقلبش کش يباال يدستش رو به عالمت ضربدر رو و

 یکه تو اگه بتون خورمینکردن بهش منجر به مرگه پس من قسم م یو عمل شنیوقت شکسته نم چیقسم ها ه-

 ...یبمون شهیهم يکنار من برا یرو بکش يترو

ضربه  ادی دمیهم ند يبد چیبودم که بخوام بکشمش اما ه دهیند ياز ترو یو رفتار درست یخوب چیبودم ه مردد

 ...به جونم زد شرارت و نفرت تمام وجودم پر کرد شیمحکمش ات يها

 رمنصفانهیغ يناعادالنه کتک ها يبه صفت ها يدیکه کش ییها یبه بدبخت يبود دهیکه کش ییبه دردها-

 ...فکر کن نایکه ازت گرفته شد فکر کن بال به ا ییحق ها

 یمهربون یوقت نداشته بودم ول چیکه ه یکردم به تک تکشون فکر کردم دستام مشت شدن مقام و ثروت فکر

ساده  زیو از همه چ یاحمق باش يخوایم یبال تا ک یه"در درونم گفت ییتو خون من بود صدا یچشم پوش

 :خشم،حرص،طمع چشمم رو کور کرد و گفتم"فرصت استفاده کن نیاز ا یطانیش هیحاال که  يبگذر

 کنم؟ کاریچ دیمن با-

 :گفت جانیتند و با ه تند

 ...نیبا ا شیببر نیاز ب دیلند با نتیقبل از رد شدن از مرز سا-

 :اش رو لمش کنم با وحشت گفت غهیبرنده به دستم داد تا خواستم ت یول شهیاز جنس ش يخنجر و

 ...اش زهرالوده غهینه نه دست نزن ت-

 ...دمیرو عقب کش دستم
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 تونستمیو من هم نم رنیم نینوع سالح از ب هیهرکدوم با  طانیچرا قبل از رد شدن؟چون فرشته و ش یدونیم-

 ؟یکنیرو برام م نکاریسالح فرشته بردارم ا هی ينجوریبه انبار مهماتمون برم و هم

رفته  ادتیارابال  یه یه...انگار نه انگار قراره برادرش رو بکشم یکنیرام مرو ب نکاریا گفتیم يعاد انقدر

بار هم که شده به  هی يرو بذار کنار و برا یخوش قلب یهست یو سنگدل یاحساس یداخل مرکز ب ؟توییکجا

 ...نیمنافع خودت فکر کن هم

 کنمیمن قبول م...من-

 :گفت یصورتش لبخند شد و با خوشحال تمام

 ...یاون رو برام بکش دیکه بهت دادم نباش من قسم خوردم فقط با ینگران قول-

 ..و من رو به باال برد دیرو کوب شیبار هم پا نیها رفت ا رهیرو از دستش گرفتم و دوباره سمت دا خنجر

 ：ترانتا داد زد میدیدوباره به اتاق بنفش رس یوقت

 لوکاس؟-

 ：در رو باز کرد و احترام گذاشت عیسر نگهبان

 .بله بانو-

 ：با دست به من اشاره کرد ترانتا

 .کن ییبال رو به اتاقش راهنما-

 ：ستادیا يدر يجلو.پشت سر لوکاس راه افتادم.نگاه مطمئنى بهم انداخت.نگاه رو به ترانتا انداختم نیآخر

 .اتاقته نجایا-

 .هم کم بود نیهم.نه يوا.تمداش ادیرو به  نجایا.افتاد يبه در کنار چشمم

 ست؟ین ياتاق ترو نیا-

 ：گفت ینگاهم کرد و عصب يبه تند لوکاس

 .حاال برو به اتاقت.اره درسته.يترو جنابیعال-

 .وفادار بودن يهمه به ترو,به ترانتا بود حق
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بود و  یکنارم کمد چوب.دیتاب یبود و از پنجره بزرگ روبه روم نور به داخل م کیاتاق تار.اتاق رو باز کردم در

بهش گفت  شدیباز هم نم یبزرگ تر بود ول نیمارت ياتاق از اتاقم در خونه .یچوب يکنار پنجره تخت تک نفره 

 .بزرگ

دستم رو گذاشتم .بود دایاز پنجره پ میکه توش بود یهمون باغ.رو پشت سرم بستم و به سمت پنجره رفتم در

 .چونم ریز

 ：از درونم گفت ییصدا

 ؟يکارو انجام بد نیا يخوا یا مواقع-

 ：درونم گفتم يبه ندا تیدوباره سراغم اومد و با قاطع نفرت

 .اره-

 ：دوباره گفت صدا

 ؟یتون یچه طور م,ينبود یشکل نیتو ا,ينبود يا نهیبال تو ک-

 ：کرد یم شتریاونو ب يانگار تالش من صدا یکردم صدا رو نشنوم ول یبستم و سع چشمامو

 یم يبه اهدافش هر کار دنیرس يو برا طانهیش هی ؟اونیکنیاعتماد م طانیش هیتو به قول .بال احمق نباش-

 .ارهیسرش نم ییبال چیمطمئن باش شکستن قولش هم ه,کنه

 ：زمزمه کردم.قانع بشم خواستمینم,کرد یداشت کالفم م صدا

 .بس کن-

 ：مصمم تر شد صدا

زجرت داده قانع  يبهانه ها که ترو نیخودتو با ا.نداره یربط چیبه تو ه نیا یخواد برادرشو بکشه ول یترانتا م-

 .بال یستین طانیتو ش یول.عتشهیو طب طانهیش هیاون ,نهیکرده خصلتش ا رتیاون اگه تحق.نکن

 ：بلند شد صدام

 .یلعنت طانمیش هیمن االن -

 ثیهر چه قدر هم که خب يترو.يکارو انجام بد نیا دینبا.یدونینم تیاز موجود یچیتو ه,طانینه ش يتو باتنر-

 .یمجازاتش کن دیرحم باشه تو نبا یو ب

 ：پنجره رو فشردم ينرده ها.دیلرز یدستام م.دیلرز یم صدام
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و االن هم در  طانمیمن ش.داره یبه قول خودت به من چه ربط.کنم یمجازات نم.کشم یم طانویش هیمن -

 .جهت منافع خودم کار کنم خوام در یم,و ظلم هستم یرحم یمرکز ب

 ：زنه یکردم صدا بهم پوزخند م حس

به قدرت برادرشو بکشه برات نفع  دنیرس يکمک کردن به اون دختر شرور که حاضره برا یمنافع؟مطمئن-

 اره؟یم

 یحس.که حرفاش رو قبول کنم ذاشتینم یحس.خواستم بشنوم ینم.خواستم گوش کنم ینم.دادیزجرم م حرفاش

 .دلسوز و مهربون درونم رو خفه کنه يخواست صدا یم

 .ستمیلند ن وژالی يآرابال گهیکردم د یحس م,شمیکردم دارم بد م یحس م.حس بد هی

 ：از قبل بلندتر شد صدام

 .یبس کن لعنت-

 ：شدیتر م یهم عصبان صدا

 .نداره یارزش چیاون ه ؟قوليدار یتیتو براش چه اهم,کشه یاون داره برادرشو م-

 

 .پنجره رو ذوب کرد لهیدستام م شیآت.شدیداغ م بدنم

 ：برداشتم و به پنجره پشت کردم دستامو

تمام ,شکل ممکن باهام رفتار کرد نیتر انهیبه وحش,گرگ ها انداخت اهچالیس يمنو تو,اون منو سوزوند-

 ...اون,پدرش بازگو کرد يچاه گفته بودم رو برا ياسرارمو که برا

 ：قطع کرد صدامو

 ,شتیاومد پ دیشن اهچالیاز س ادتویفر يصدا یوقت,اون برات غذا آورد-

پدرشو که هنوز داشت حرف  يزدیم غیو از درد ج يکف باغ افتاده بود یوقت, کنه ییپدرش ازت بازجو نذاشت

 .به سمت تو اومد یزد رو ول کرد و با نگران یم

برام  يترو يها يگر یوحش یحق با صدا بود ولنگرانم بوود؟؟ هر چه قدر هم که  يترو!طور بود؟ نیا واقعا

 ...یلیخ.پررنگ تر بود یلیخ

 .من شده ياون باعث دردسر ها.کنهینم هیمسأله رو توج نیا یگ یکه م ییزایچ.نداره يا دهیفا-

 ：زد ادیفر صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٦١ 

 .بال طانهیاون ش-

 ：زدم ادیسرش منم فر پشت

 ,طانمیش هیاز االن منم .طانمیمنم ش-

 .و شرورم ثیخب منم

 ：که کامال قطع بشه گفت نیقبل از ا یکم رنگ شد ول صدا

 .شهیاخالقش هم عوض م يدر هر مرز-

 .بعد همه جا ساکت بود و

 ...گفت؟اخالقم عوض یچ

 يسرمو رو.خودمو به تخت رسوندم.گرفت يدیکه به اون جمله آخر فکر کنم دوباره سرم درد شد نیاز ا قبل

 ومد؟یداشت سرم م ییچه بال.بالش گذاشتم

 .بوده یک نمیبب دادیسر دردم بهم اجازه نم.به شدت باز شد در

 ：صداش خشم وجودمو پر کرد دنیشن با

 .کنار اتاق من باشه دیفهمم چرا اتاق تو با ی؟نمیکن یم دادیچرا داد و ب-

 ：جلو اومد دیازم نشن یجواب یوقت

 آرابال؟-

 ：اخم کرد دیبازم رو که د يچشما,زانو زد جلوم

 ؟يدیچرا جوابمو نم يداریب یوقت-

لباسم  ریکه ترانتا بهم داده بود و ز يخنجر يخواستم اون بکشم؟سرد یمن واقعا م.تو چشماش نگاه کردم فقط

 ...من,ستمیچرا قبول کردم؟من که قاتل ن.کردم یپوستم حس م يکرده بودم رو رو یمخف

 ：بودم دهیوقت نشن چیکه ه دمیرونم شناز د یخشن يوجودم صدا یقبل يصدا يبار جا نیا

 .کرده رتیزجرت داده و تحق ؟اونیموضوع فکر کن نیبه ا يخوا یچند بار م-

 .و ترانتا هم بهت قول داده یستیخدمتکار ن گهیکشتن اون د با

 .عذابت داده يترو

 .بر تمام وجودم اثر کرد صدا
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 ：با نفرت زمزمه کردم.کرد یهم با اخم نگاهم م يترو.صورتمو پوشوند اخم

 .رونیبرو ب-

 ：زد و ابروهاشو باال برد پوزخند

 ؟یحرف بزن ينجوریبا من ا یکن یکار کنم؟چه طور جرئت م یچ-

 ：توجه به حرفاش تکرار کردم بدون

 .رونیب-

 ：تخت بلندم کرد يو از رو دیشتاب از جاش بلند شد و دستو کش با

 .دم ینشونت م-

وسط باغ  قایدق...رفتیسمت باغ م شناختمیرو م ریولم نکرد مس یتقال کردم ول یمک دیرو به شدت کش دستم

 :و گفت ستادیدستم رو ول کرد جلوم ا ستادیا

 !هینشونت بدم قدرت دست ک ایپس ب...یکنیتو بدتر م امیمن کوتاه ب یهرچ یول...نکنم تتیخواستم اذ-

کنم نصف بدنم  دایفرصت حرف زدن پ نکهیقبل از ا...مبارزه کنه خوادیم دمیکه گرفت فهم يحالت و گارد از

 ...سوخت

رو پرتاب  شیتو چشمام زل زد و دوباره ات ثیخب ينگاهش کردم با لبخند تیزدم و با عصبان غیج ادیدرد ز از

 ...کرد

 شیتدستام رو باال بردم ا...کردمیسرخ شدن و مردمک چشمام و بدنم رو حس م...بیهمون حس عج دوباره

سرم  یداغ دیچرخیدور سرم م ایداشتم دن جهیاحساس سرگ...تر شد قیعم يشعله زد و پرتاب شد لبخند ترو

 ...حالم رو خراب کرده بود

 ...خودم و قدرتم داشته باشم يرو یکنترل تونستمینم...چشمام بسته و باز شدیمدام سرد و گرم م بدنم

دستم رو  کردمیرو حس م میداخل يبه شکمم برخورد کرد داغ شدن و سوختن اندام ها قایدق شیگلوله ات نیاخر

 یول کردیبا همون پوزخند مسخره بهم نگاه م يافتادم ترو نیزم يکردم و دو زانو رو يناله ا... به شکمم گرفتم

و  کنهیخونم قل قل م کردمیمهم نبود به جز درد وحشتناك سر و سوزش شکمم احساس م یچیاالن ه

 ...جوشهیم

نصفه  ینصف تنم داغ داغ ول...دیبه سمتم دو يموضوع واقعا جد دیفهم یوقت يترو...سخت شد دنمیکش نفس

 یاطرافم رو کشش يصداها ومدیبکنم صدام درن یینتونستم تقال یدستم رو گرفت حت...دوم سرد سرد بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٦٣ 

 شیکنار زد و شخص پ ور يترو یدست مدیرو شن یکس ادیو فر دنیدو ياد؟صدایداره سرم م ییچه بال دمیشنیم

 :پاهام زانو زد و گفت

 ...نترس...بال نلرز...بکش قیخودت رو سرد کن نفس عم...انتخاب با توئه نجایبال؟بال؟ا-

رو گرفت تونستم کامل اطرافم  شیعاد يدراومد و دما یبدنم از کرخت...شد يبود نفسام عاد روبخشین حرفاش

 :گفتم یحال یو با ب دمیدر سمت چپم و انگوس در سمت راستم زانو زده بود سرم رو مال يترو نمیرو بب

 وفته؟یداره برام م یچه اتفاق-

 ...یشیبگذره بهتر م کمیو گرما عادت نداره، یتنت به داغ ينهفته ا طانیش هیبهت که گفتم تو -

دوباره به  یلحظه تلو تلو خوردم ول هی فشردم و بلند شدم نیزم يدستم رو...اونجا باشم خواستیدلم نم اصال

 :کردم و گفتم يبه ترو نینگاه خشمگ هیبرگشتم  يحالت عاد

 ...تو اتاقم رمیم-

 یخواب طوالن هیاحساس ضعف داشتم دلم  سمینتونستم وا یول دمیانگوس رو شن ادیقدمام دورتر شد فر یوقت

با کار امروزش حس  دمیدر اتاقم رو باز کردم و رو تخت خواب...ارومم کنه تونستیکه م يزیتنها چ خواستیم

ادم  هی دیبا شهینبرم؟چرا من هم نچرا م برهیمن لذت م دنیاون از درد کش یوقت...شد شتریتنفرم نسبت بهش ب

 ...کم کم با همون افکار خوابم برد...رحم باشم یباشم بدجنس باشم ب ثیخب خوادیمهربون باشم؟دلم م

 نیش داریبانو؟بانو ب-

 يچشما دنیچشمام رو باز کردم زن با د یبودم به سخت جیهنوزم گ یوحشتناك سرم کم تر شده بود ول درد

 :بازم دوباره گفت

 نیبا شما دارن بهتر بلند بش یبانو کار واجب-

زن  يصدا...نهکیداره من رو صدا م یکیاالن  کردمیصدا م"بانو" دیکه خودم همه رو با یکرد؟منیفکرش م یک

 :نگران شد

 ن؟یدیبانو حالتون خوبه؟چرا جواب نم-

 :به بدنم دادم و گفتم یحرکت تو جام نشستم کش و قوس هی با

 امیبرو من االن م-

 دیکجا بر دیبا نیدونیشما نم یجسارت نباشه ول-

 :رو بهش گفتم...گهیم راست
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 میباشه بر-

 :تعجب گفت با

 ؟ينجوریا-

 ...بهم داده بود تنم بود يکه ترو ينگاه به سر تا پام کردم همون لباس نسوز هی

 :گفتم

 مگه چشه؟-

 :رو جمع و جور کرد و گفت خودش

 میبانو بر یچیه-

 :حرکت کنه مچش رو گرفتم و گفتم خواست

 داره؟ یبگو لباسم چه مشکل-

داشت منتظر نگاهش کردم تند تند و پشت  دیبگه ترد خواستیکه م يزیچشمش رو چرخوند انگار در چ یکم

 :سر هم گفت

 ...دیلباس نسوز بپوش ستین يازیمبارزه ن ریغ يلباس،لباس مبارزه برا نیا-

 دم؟یمن مثل احمقا همه جا لباس مبارزه پوش یعنینگاهش کردم  تیعصبان با

 :گفتم

 ...يپس چرا ترو-

 :با وحشت گفت زن

 !يترو جنابیبانو عال-

 :گفتم یمسخرگ ترسن؟بایبدبختا انقدر ازت م نیا يکرد کاریچ

 پوشن؟ینسوز م يلباسا شهیهم يترو جـــــــنـــــــــابیپس چرا عالــــــــــ-

 شهیباعث م نیدست اموزشون اژدهاست ا وانیقدرتشون هستن و ح تیدائم در حال مبارزه و تقو شونیچون ا-

 ...لباس هاشون نسوزه یاز داغ

 ؟يلباس بد هیبهم  شهیم...دمیفهم-

 :سر خم کرد و گفت عانهیمط

 البته -
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 :کمد گوشه اتاق رفت و درش رو باز کرد و رو به من گفت سمت

 نیانتخاب کن نیهرکدوم رو دوست دار نییبفرما-

- يگریزانوم برداشتم رنگش ج يلباس کوتاه تا باال هیلباسا رفتم و اروم اروم نگاهشون کردم در اخر  سمت

کمربند  هیبود دور کمرش  يباز و تور ياش هم تا حد قهیارنجم و  يبود و تا باال يتور نشیقرمز بود است

تا  سهیوا رونیاشاره کردم ب تکاربه خدم...بود کیکالم ساده و ش کینقش و نگار داشت در  نشییو پا خوردیم

رو باال بستم با  میترخاکس يو موها ستادمیا نهیا يجلو دمیلباسم رو پوش رونیرفت ب یمن لباسم رو بپوشم وقت

 :من گفت دنیدر رو باز کردم خدمتکار با د....درست کرده بود یگنده منظره جالب ياون شاخ ها

 طرف نیبانو از ا ادیبهتون م-

دستم  نکهیقبل از ا یزدم خواستم در رو باز کنم ول يکرد و خودش رفت لبخند تیهدا یرو سمت اتاق من

 :مواجه شدم رو به من گفت يترو یبا صورت عصبانرو لمس کنه باز شد و من  رهیدستگ

 م؟یچند وقته منتظرت یدونی؟ميکجا بود یبگ شهیم-

 :نگاه به لباسم کرد و گفت هیقدم عقب رفتم  هی

 تو ایب يکردیم کاریچ دمیخودم فهم-

 :از جلوش رد بشم که در گوشم گفت خواستم

 !یکلفت هیاخرش  یبپوش یتو هرچ-

 :ها رفتم و روش نشستم انگوس امرانه گفت یاز صندل یکیبرنگشتم و تا نگاهش کنم سمت  یحت

 ...نیبش يترو-

 :شد و گفت يانگوس لحنش جد...سر تکون دادم هی فقط

 نیوفتیهرچه زودتر راه ب دیشما با-

 :گفتم مشکوك

 ؟یمثال ک-

 !فردا-

 :گفتم يبلند يگشاد شد و با صدا چشمام

 فـــــردا؟-

 .میاریتر اطالعات به دست ب عیسر دیبا,رهیفردا هم د یحت-انگوس
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 ：رو برداشت يو گرد کیکوچ يا شهیکنارش ظرف ش زیم يرو از

 .اون معجونه نیا-

 .زود تر گرفتش يا گهیاما دست د رمشیدستمو دراز کردم تا بگ.به سمت من گرفتش و

 .کنم دست من باشه بهتره یفکر م-يترو

 .زد يدیپوزخند پل.نگاهش کردم یچشم ریز

 ：ستادیبلند شد و ا انگوس

 که گفتم هست؟ یالزم به تکرار نکات.خب اریبس-

 .نه پدر-يترو

 .نیجمع کن لتونویو وسا دیپس برگرد-انگوس

 .کردم میاراده تعظ یشدم و دوباره ب بلند

 .پررنگ تر شد يترو دیپل لبخند

 ：انگوس متوقفمون کرد يکه صدا میبه طرف در بر میخواست

 .وجه چیبه ه.نیبش گهیعاشق همد نیوجه حق ندار چیبه ه, گهیمهم د زیچ هی-

 .میو پوزخند زد مینگاه کرد گهیهمزمان به هم د يو ترو من

 .میما از هم متنفر بود.بود نیهم میکه توش تفاهم داشت يزیچ تنها

 ：صدام زد ياتاقامون ترو کینزد.بردارمقدم  يتر از ترو عیکردم سر یم یسع.میرفت رونیاتاق ب از

 آرابال؟-

 .نکردم و به راهم ادامه دادم توجه

 ：دیرو از پشت کش دستم

 .نمیبب سایوا-

 ：شدم رهیخ نشیخشمگ يچشما تو

 خب؟-

 ：فشار داد بازومو
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 ری؟تحقیشیخوشت اومده که هردفعه پررو تر م شیو گرگ ها و چند ساعت پ اهچالینکنه از اون س نمیخب؟بب-

 .کنم شترشونیتونم ب یم يبر یچه طور؟اگه ازشون لذت م نییو توه

 ：مچ دستش و دستم رو آزاد کردم يتمام دستمو گذاشتم رو يخونسرد با

 .بود یپررو و عوض دیبا یدر مقابل آدم پررو و عوض-

 ：ابروش باال رفت و پوزخند زد هی

باورت  طانیچند بار بهت گفتن ش. یشیو نم یستین یعوض یاما تو هر چه قدرم پررو باش.اون که نظر لطفته-

 ؟یثیشده تو هم مثل ما خب

 .یچ یعنیبودن  یباشم و بهش نشون بدم عوض یکرد عوض یم قمیدرونم تشو یبیعج حس

 ：گفتم يآروم و وسوسه کننده ا يدستشو با انگشت شستم نوازش کردم و با صدا مچ

 م؟یبهت نشون بدم عوض يخوا یم-

 ：به دستش و بعد دوباره به من کرد ینگاه میبار هر دو ابروش باال رفتن و ن نیا

 .اره-

 .چسبوندمش واریگرفتم و به د لباسش

 .متر فاصله داشت یلیصورتامون فقط چند م.کینزد دمشیکش یکم. از تعجب گرد شده بود چشماش

 ：کردم زمزمه

 .یازت متنفرم عوض-

 .لباسش سمت خودم به خرج دادم قهی دنیکش يبرا يشتریب يرویبعد ن و

دستاش به .نه خوب میبد بود.نه فرشته میبود طانیش یول میهر دو از هم متنفر بود.بودم طانیبود و ش طانیش

 .جدا نکردم قشیدستامو از .لباسم چنگ زدن

 .شد اون لحظه رو باهاش وصف کرد یبود که م يکلمه ا خشن

 .قدم ازش فاصله گرفتم هی یسخت به

 ：زد و گفت يپوزخند.قرمز تر شده بودن چشماش

 .یهست یپس عوض-

 ：قدم جلو اومد هی
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 تر باشم؟ یچه طوره منم عوض-

 ：که داخل بشم برگشتم سمتش نیقبل از ا.دمیرو کش رهیدر اتاقم رفتم و دستگ سمت

 .يحد باالتر نر نیهرچند به نفعته از ا.یباش یتون یم-

 .دادم هیپشتمو به در تک.داخل و در رو بستم رفتم

 شدم؟ یطور اونقدر عوض شم؟چهیبد م نقدریشدم؟چرا دارم ا ينجوریمن ا چرا

 ...کردم اما االن یراحت داشتم گردشمو م الیکرد با خ ینم ریاگه اون منو دستگ.متنفرم,يمتنفرم ترو ازت

 .خودمو پرت کردم رو تخت.کردن میتا تخت هم به زور همراه.جون نداشتن پاهام

 .انگار از نصفه شب گذشته بود.بود کیتار هوا

اون  شیرحمانه پ یفرار کردم و ادوارد رو ب,خدمتکار بودم میاز اول زندگ.کالفه بودم.خواست زار بزنم یم دلم

قاتل ,شدم ریتحق,تبرعه شدم,جاسوس شدم,شدم طانیش.و من تنها شدم دیپانتا به عشقش رس.کفتار رها کردم

 ..عوض شدم,شدم

 ؟آخه چرا.شدم یعوض

 ,رو داشتم که دوستم داشت یکیدوست داشتم و  هیتنها؟ نقدریا چرا

 .رو که دوستم داشت رو تنها گذاشتم یتنهام گذاشت و کس دوستم

 .اتاق خسته شده بودم يفضا از

 .قصر نیاز ا رونیب ییجا هی,رونیخواستم برم ب یم

 .مختلف و لباس مبارزم يبودن با رنگا راهنیهمه پ.در کمد رو باز کردم.شدیکه نم ينجوریا.لباس نگاه کردم به

من رو  یکه اگه کس.سرم يرو دمیو کالهش رو کش دمشیبرداشتم و پوش عیسر.به شنل کف کمد افتاد چشمم

 ....نشناسه دید

 .روبه رو بشم يا گهیبا هرکس د ای يخواست با ترو یوجه دلم نم چیچه به ه رونیاز در برم ب تونستمینم

 يزیچ دمیچشم د ياز گوشه .رفتم یجا م نیاز ا دیبا يچه طور.داشت يارتفاع نسبتا بلند.رو باز کردم پنجره

 يپنجره ا.بود زونیآو يکنار يکه از پنجره  دمیرو د یبه سمت چپم نگاه کردم و طناب عیسر.خوره یتکون م

 .بود زونیازش آو یچ يطناب برا.بود يکه به طور قطع مال ترو
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 يترو يپنجره  يراستمو رو يپنجره گرفتم و پا يدستمو به گوشه .پنجره گذاشتم يلبه  يامو روپاه اطیاحت با

 يپام رو هی.دو پنجره بود نیب واریصورتم روبه د.گرفتم يپنجره ترو يدست راستم رو هم آروم به لبه .گذاشتم

 .دادمیانجامش م دیبا یول.داشته بود برمدستام عرق کرده بود و ترس .اون لبه يپام رو یکیلبه و اون  نیا

که پرت بشم لبه  نیقبل از ا.کار دستم داد و از پنجره ول شدم سمیچپم رو هم بردارم که دست خ يپا خواستم

 ینم.زدم یاز وحشت نفس نفس م.نداشتم یشانس چیبودن دستم ه سیهرچند با خ,رو گرفتم يپنجره ترو ي

چند سانت با نوك دستم  هچشمم به طناب خورد ک.دمیکش یم دینبا تونستمیاگر هم م,بکشم غیج یتونستم حت

 .فاصله داشت

با انگشتام .نوك انگشتام طناب رو لمس کرد.کارم تموم بود.انگشتام شل شده بود.تا بهش برسم دمیکش دستامو

حو خوردن دستم از پنجره م زیبا ل یلبم نشست ول يلبخند رو.هلش دادم طرف کف دستم و باالخره گرفتمش

بعد .نییپا دمیدستم رو هم به طناب بند کردم و آروم آروم خودمو کش یکیاون .دست طنابو گرفته بودم هیبا .شد

 .لمس کرد نویباالخره پام زم قهیاز چند دق

 .دمیکش یآسودگ ياز رو ینشستم و نفس نیزم يرو

 !گشتم؟ یدوباره به اتاق برم دیچه طور با.گرفتم جهیارتفاع بلند قصر که نگاه کردم سرگ به

در رو باز .اونجا نبود یبود که نگهبان نیا بیعج.دمیقصر رس یدرختا گذشتم و به دروازه خروج نیشدم و از ب بلند

 .دمیدو رونیکردم و ب

همه جا با فانوس .بودن کنار هم یکیکوچ يجلوتر مغازه ها.که االن تو شهرم دادیو آمد مردم نشون م رفت

برخورد  یداشتم که به شدت به شخص یشدم و در همون حال قدم برم رهیبهش خ.ماه کامل بود.دروشن شده بو

 .کردم

 .بود دهیسرش کش ياونم شنل رو.نگاه کردم بهش

 .دیببخش-

اون .برگشتم و با استفهام نگاهش کردم.ادامه بدم که بازومو گرفت رمیخواستم به مس میاز گفتن عذرخواه بعد

 .چشمام گرد شد.دستش رو باال برد و کاله شنلش رو برداشت یکی

 !کرد؟ یکار م یچ نجایا اون

 ：از فکر خارجم کرد شیعصب يصدا

 ؟یفرار کن یخواست ی؟مياز قصر خارج شد يتو به چه اجازه ا-
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***** 

 :درد گرفت اروم گفتم دستم

 شیول کن دستمو کند يترو يا-

 :دیحرص غر با

 نقشه فرار نکشه گهیکنم که ددست رو قطع  نیا دیبا-

شنلش رو  سادیتونل وا هیبود که نتونستم از دستش فرار کنم داخل  ادیانقدر هم زورش ز دیشدت من رو کش به

 :زد ادیکامل برداشت و فر

 ؟يبر یتونیکجا م یفرار کن يکرد ؟فکریکنیم کاریچ يدار-

 :گفتم یکالفگ با

 کردمیمن فرار نم-

 :زد و گفت یعصب پوزخند

 !جالبه-

 :ادامه داد ادیفر با

 نه؟ ياطالعات ببر يریم يدار یتو جاسوس دونستمیم ؟منیرفتیم یوقت شب کجا داشت نیپس ا-

 :واقعا ترسناك شده بود مظلومانه گفتم حالتش

 فقط خواستم برم گردش-

 :زد ادیفر دوباره

 گردش؟ رهیم ینصفه شب ک-

 :به جانب گفتم حق

 ؟يخوایم یچ نجایاصال خودت ا-

 !کلفت جواب پس بدم هیبه  امیمونده ب نمیهم-

 با کلفت حرف بزنه پس من رفتم دیاصال شاهزاده نبا یگیراست م-

اروم  شیدفعه برخالف دفعه پ نیتونل رفتم جلوم ظاهر شد و ا یسرم انداختم و سمت خروج يرو،رو شنلم

 :گفت

 ؟یرفتیارابال بگو کجا م-
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 :اتشفشان فوران کردم هیحرفش مثل  نیا با

من رو  يایسربازات ب ایجا بمونم تا تو  نیهم ایر؟یپ نیاون مارت شیلند پ وژالیکجا رو دارم برم؟برگردم -

که دوستم داشته باشه  یهستم؟نه خانواده درست درمون دارم نه کس یبرم؟اصال من ک تونمیکجا م ؟منيریبگ

 و ازم مراقبت کنه

 :بزنم اروم زمزمه کردم ادیفر گهیگلوم رو گرفت نتونستم د بغض

 فکر کنم و دوباره به همون زندان برگردم  میتا به بدبخت رونیرو ندارم اومدم ب چکسیمن ه-

 :تو چشماش زل زدم و دوباره گفتم جسورانه

 بذار به گردشم برسم یول!رمیپذیگناه رو م نیمن مجازات ا ه؟گناهه؟جرمه؟پسیچ-

 :زد و گفت یلبخند کج...نه با خشونت اروم بودبار  نیا یسمتم اومد ول دوباره

 ...میپس بذار با هم به گردشت برس-

 ؟یچ-

 يتر شد شنلش رو،رو قیدستش گذاشتم لبخند کجش عم يدستم رو تو دیرو سمتم گرفت با ترد دستش

 :دمیاروم پرس...رفتمیهمراه باهاش م...رفت رونیسرش گذاشت و همراه با من از تونل ب

 م؟یریم میکجا دار-

 خوب يجا هی-

نقشه و قصد  چیبدون ه یحس چیبود بدون ه یمعمول ینبود البته مهربون هم نبود ول ثیدفعه خب نیا لبخندش

 يلحظه ا...زد ينبود سوت بلند یکس چیه گهیکه د یوقت...شدیتعداد مردم کمتر م میرفتیجلوتر م یهرچ...يبد

ابرو  هیبا  دمید یزدم وقت يترو يبه بازو یم و چنگبا وحشت به پشت سرم نگاه کرد...غرش اومد يبعد صدا

 :خودم رو جمع و جور کردم و گفتم کنهیباال رفته نگاهم م

 خواد؟یم یچ نجایا نیا-

 :سوار شد و گفت روش

 خواد؟یم یبه نظرت چ-

 :و گفتم دمیرو سمتم گرفت خودم رو عقب کش دستش

 !شمیوجه سوار نم چیبه ه-

 :با تمسخر رو به رانمر گفت...رهیمیروز پوزخند نزنه م هیکال  نیزد ا پوزخند
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 م؟یکن کاریچ دیبا شهیارابال سوار نم-

 :گفت طنتیبا ش يدفعه ترو نیبار سرش رو چرخوند ا هی رانمر

 میبزن بر یران يرو انتخاب کرد یراه درست-

برداشت نفس  زیبه هوا خ رانمر...رو داشتم یهرگونه حرکت یبه خودم گرفته بودم امادگ یهم حالت تهاجم من

پاهامه  ریز نیناگهان احساس کردم رو هوا معلق هستم و زم یشدن ول الیخیب نکهیمثل ا دمیکش ياسوده ا

 :زدمیم غیقدرتمندش گرفته بود من هم چشمام رو بسته بودم و فقط ج يپاها يرانمر دوتا کتفم رو ال

 کمک نیمن رو بذار زم يترو-

 :گفت زدیکه برق م ییو چشم ها طنتیسرش رو خم کرد و با ش يلحظه ا يترو

 ن؟یبذارمت زم-

 :زدم ادیفر

 اره-

 زدمیم غیفقط ج رفتمیم نیرانمر من رو ول کردن با سرعت به سمت زم يسرش رو تکون داد ناگهان پاها فقط

مونده بود  یفقط کمنتونستم  یول رمشیکردم بگ یشنلم از دورم باز شد سع کردمیرو صدا م يو رانمر رو ترو

 "يتــــرو ":فرو برم چشمام رو بستم و گفتم نیکه با صورت داخل زم

 يرانمر من رو رو دمیبا وحشت چشمام رو باز کردم د فتادین یاتفاق یشدم ول نیبا زم دمیبرخورد شد منتظر

 غیزدم و ج نشیبه س یروبرو شدم مشت محکم يخودش گرفته سرم رو چرخوندم و با صورت خندون ترو

 :دمیکش

 یکشتیمن رو م یداشت-

 :گفت يخونسرد با

 ؟يچطور که حاال زنده ا-

ابرها  يباال قایرفت دق جیپاهام افتاد سرم گ ریچشمم به ز يدوست داشتم گردنش رو خورد کنم لحظه ا فقط

 :چسبوندم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم و لرزون گفتم يخودم رو به ترو میبود

 نییپا من رو ببر-

 :خنده گفت با

 نییپا میریاالن با هم م-
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 دیکش نییبودم، همراه با خودش به پا دهیبزنم خودش رو کج کرد من هم که بهش چسب یحرف نکهیاز ا قبل

 :فقط با تمام توانم داد زدم

 نه-

به  یتوجه نیبود کمتر سادیخونسرد کنارم وا يبار ترو نیتفاوت که ا نیهمون صحنه ها تکرار شد با ا دوباره

شده با  دیمطمئن بودم صورتم سف دیلرزیتمام بدنم م!رانمر دوباره به موقع ما رو گرفت...من نداشت يها غیج

 :گفتم هیحالت گر

 نییمن رو بذار پا-

 ن؟ییپا يبر يهنوزم دوست دار-

 :رو به شدت تکون دادم و گفتم سرم

 نــه نــه-

  فرستمتیم ينجوریهم نییپا يبر يهروقت بخوا-

چرا اجازه  گنیهمه بهم زور م شهیاز ضعف خودم متنفر شدم هم ختیاشکام رو گونم ر نییرو انداختم پا سرم

 :همه از سوءاستفاده کنند؟صداش متعجب شد دمیم

 ؟یکنیم هیارابال گر-

بلند هق هق  يکنه؟با صدا يباز یبا ترس کس دینبا فهمهیچرا نم هیکه جلوم ک یکس نیبرام مهم نبود ا گهید

 :رو به رانمر گفت يکردم ترو

 نییبرو پا-

رفت و  جیتلو تلو خوردم سرم گ دمیپر نییاز روش پا نیزم يرفت با فرودش رو نیبا سرعت سمت زم رانمر

 :سمتم اومد گفت يافتادم ترو

 حالت خوبه ارابال؟-

خودم بلند شدم تازه تونستم کمک به سمتم گرفته بود رد کردم و  يکه به هوا یبهش رفتم دست يغره ا چشم

خودم رو به سمت  میکوه بود هیقله  يرو قایمعلوم بود ما دق ومدیکه از شهر م ينور میدقت کنم که کجا هست

 :فتمانداختم و گ نییسرم رو پا...کردیبا لبخند نگاهم م يعقب پرت کردم ترو

 ؟یکنیرو م نکاریچرا ا-

 ...مورد یچون ترست ب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٧٤ 

درخت برخورد کردم با دستام تنه  هیقدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم و به تنه  هی...ماومد عقب تر رفت سمتم

 :درخت رو فشردم و گفتم

 ترسنیهمه م-

 :تر اومد و زمزمه کرد کینزد

 یبترس دیپس تو هم نبا ترسمینه من نم-

 :گرد شد و گفتم چشمام

 ؟یچ یعنی-

دستام  دنیکش ریانقدر درگ رفتیمن راه افتاد منم به دنبال خودش برد سمت نوك قله م يجلو دیرو کش دستم

 :شمرده شمرده گفت سادیاز حرکت وا دمیبودم که نفهم

 ...!مسمومت کنم.... شمیم...مجبور...ياین...راه...اگه-

 ؟یکن کارمیچ-

 :گفت خونسرد

 !یشب دهیاراده دنبالم کش یکنم که ب يکار یعنیمسمومت کنم، -

 ...امیامکان نداره من دنبال تو ب-

 واقعا؟-

 مطمئنم-

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 پس باهام شرط ببند-

 :اعتماد به نفس گفتم با

 ؟یسر چ-

 !يانجام بد دیکه برد گفت با یکس يهرکار-

 قبوله -

دستش  نیا نمیرنگ به شکل قلب تو دستاش بود صبر کن بب ییبعد پالك طال يرو بست لحظه ا چشماش

داد قلب  یپالك رو تکون يد؟ترویمونده بود چطور دستش بهش رس یکه برام باق يزیچ کرد؟تنهایم کاریچ

چشمام جمع شد  تواشک  دنشیشد با د انیکه از خانواده ام داشتم نما یتنها عکس ونشیپالك دو تکه شد و م
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من پالك رو اونجا نگه داشت  يچشما يو جلو ستادیلب پرتگاه ا دمیرو فهم رشیکرد مس دنیشروع به دو

داد پاهام سر  یبرداشتم جاخال زیتنها بازمونده ام رو نابود کنه به سمتش خ ذاشتمینم یول کنمیم کاریچ دمینفهم

 :و من رو چسبوند به خودش با خشم گفتم دیکش روام  قهیبه ته دره پرت بشم  نکهیقبل از ا یخورد ول

 به من ؟بدشيکرد کارشیچ-

 :رد و گفترو باز ک دستش

 رشیبگ ایب-

پودر شد و خاکسترش تو هوا پخش شد با تعجب به دستش نگاه  رمیخواستم پالك رو ازش بگ یوقت یول

 :زد و گفت يشخندین کردمیم

 مسمومت کردم؟ يدید-

 :تر از قبل نگاهش کردم خودش ادامه داد جیگ

بکشونمت  نجایرو برات به وجود اوردم تا به ا یکه داشت يزیچ نیمن به مغزت نفوذ کردم و بدل با ارزش تر-

 !ییکجا نیبب

 ریکرد و ز رمیحصار دستاش اس ونیپاهام نفسم بند اومد خواستم برگردم که در م ریز دنیرو چرخوند با د کمرم

 :گوشم زمزمه کرد

 !یدر ضمن شرط رو باخت!یستیقاعده مستثناء ن نیکنه تو هم از ا یچیاز من سرپ تونهیکس نم چیه-

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 ؟يخوایم یحاال چ-

 هیو گر غیپرواز با ارامش بدون ج هی-

 :وحشت گفتم با

 ؟یچ-

 :گفت یالیخیب با

 میزنیدور م هیو  میشیسوار رانمر م-

 :فقط گفتم...برم که محکم تر فشارم داد خواستم

 نه-
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که  یدونیم ارمتینم نییپا یبزن غیو ج یکن هیهرچقدر هم گر برمتیبه زور م یاگه قبول نکن یتو باخت یول-

 !کنمیرو م نکاریا

 ...تو...تو-

 :و با خنده گفت ختیموهام کرد و بهمشون ر ينکردم دستش رو تو دایبراش پ یمناسب کلمه

 تا رانمر به زور سوارت نکرده  يایخودت ب زم؟بهترهیعز یمن چ-

من رو سوار کرد و برام دست تکون داد و از رانمر دور شد قبل از  يسمت رانمر رفتم ترو دمیکش یقیعم نفس

کم کم  شدیهام داشت پاره م غیهوا بود هنجره من هم از شدت ج يکارش رو بفهمم رانمر رو نیا یمعن نکهیا

 گهید دید یو تو چشمام زل زد وقت شتکردم تعادلم رو حفظ کنم رانمر برگ یو سع دیشد پاهام نلرز يحالتم عاد

 :گفتم يو دوباره به سمت ابرها رفت رو به ترو دیروش پر يترو ستادیبه سمت همون کوه رفت و ا زنمینم غیج

 ؟يچرا اول سوار نشد-

 !دارم اجیمن به گوشام احت یهات رو بزن غیچون تو ج-

*** 

 

باد به شدت .با ارتفاع گرفتنش دوباره ترس به جونم افتاد.پشتم نشست و رانمر دوباره شروع به پرواز کرد يترو

خاطر دستامو که دو طرف بدنم  نینزنم به هم غیج گهیکردم که د یتمام تالشمو م.کرد یبه صورتم برخورد م

فتم و فشار دادم و پلک هامو گر وکه لمس کردم ر يزیچ نیاول.چنگ بزنم يزیگردوندم تا به چ یبودن م

 .محکم به هم فشردم

 ：کم چشمامو باز کنم هیباعث شد که  يترو يصدا

 .ینزن غیج یکن یتالش م یلیخ يکه دار نمیب یم-

 .از خودم در آوردم ینا مفهموم يصدا

 ینم.دستمو برنداشتم گهید یچنگ زدم ول يبه دست ترو دمیکه گرفته بودمش فهم يزیتکون خوردن چ با

 .دمیخواستم فکر کنه ازش ترس

 ：جلو اومد یکم يکردم سر ترو حس

 .کن ؟بازشونیچرا چشماتو بست-

 ：گفتم دیلرز یکه م ییصدا با
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 .تونم ینم-

 ：امرانه گفت یلحن با

 .گفتم چشماتو باز کن-

 ：کردم یمقاومت م سرسختانه

 .نه-

 ：گوشمو به مرز پاره شدن برد يپرده ها ادشیفر يصدا

 .بازشوون کن-

اندازه چشمام بزرگ  دمیدیکه م يزیچ ییبایاز ز.باره باز شد و چشمم به اطرافم افتاد کیوحشت چشمام به  از

 .تر هم شد

که  یو خشن زینوك ت يکوه ها.شدن یم دهیلند د ندیقسمت آرچف نیتر یکه در غرب يبلند و استوار يها کوه

 قایمتضاد دق زیدو تا چ.میسرسبز و مال يکوه ها, یسنگ يکنار کوه ها قایانگار آسمون رو شکافته بودن و دق

 .شد یزده م رتیو قشنگ بود که آدم ح بایز نشونیب يقدر تضاد و تفاوت ها نیا.کنار هم

کنارم  قایرو دق يبه سمت راستم نگاه کردم و صورت ترو يلحظه ا.رفته بود ادیاز  زیو ارتفاع و همه چ ترس

 دهیپد هیشد اسمش رو گذاشت  یم.لبش بود يتعجبم از لبخند رو. نبود نیکرد ا یکه متعجبم م يزیچ. دمید

 .لبخند مهربون هی.یواقع ندلبخ هی.پوزخندم نبود,تمسخر نبود,نبود ثیخب,نبود دیلبخندش پل. نادر ي

 .شد رهیسرش رو برگردوند و به کوه ها خ. اخم کرد ینگاه بهت زدم که شد لبخندش رو جمع کرد و کم متوجه

 .ترسوندم یارتفاع اونقدر نم گهید.پام نگاه کردم ریانداختم و به ز نییپارو  سرم

نگاه کردم که هنوز به رو به  يبه ترو یچشم ریز.کنار ترس بهم دست داده بود يندیبار حس خوشا نیاول يبرا

 ：دستاش برداشتم و صادقانه زمزمه کردم يدستامو از رو. کردیرو نگاه م

 .ممنونم-

 ：ردنگاهم ک یچشم ریز

 ؟یاز چ-

 .ترسم از ارتفاع کم بشه يتو باعث شد..خب..خب-

 ：حالت گفت یسرد و ب یلیخ
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 .کنم یخواهش م-

اژدها بشم و نه به االن که  نیسر به سرم گذاشت و مجبورم کرد سوار ا یپررو کل يبه اون اول که پسره  نه

 .دوباره سگ شده

اما هنوز تفکرم کامل نشده بود که ناگهان تمام شکنجه و عذاب .ستیبد ن میلیخ يفکر کردم که ترو ناخودآگاه

 .چشمم يبودم اومد جلو دهیکه کش ییها

 .دوباره نسبت بهش سرد شدم.اومد ادمیبه  نفرتم

 ：بلند داد زد يترو

 .رانمر برگرد به قصر-

 ：اراده داد زدم یب

 .نه-

 یکوتاه يخنده  يترو.دمیترس یرفتن م نییز پاا شتریاما اون موقع ب دمیترس یم لیاوا.نییخواستم برم پا ینم

 ：کرد

 االن نظرت عوض شد؟,نییپا يبر يکرد یکچلم م یاول که داشت-

 ...خب-

 .میبرگرد دیبا.میخب ندار-يترو

 .ساکت موندم نیهم يدعوا نداشتم برا يحوصله .ازش برگردوندم رومو

 .و به طرف قصر رفت دیناگهان چرخ رانمر

که افتاد  یاز اتفاقات یچیه میافتاد ریاما اگه گ میگرد یبه اتاقامون برم انهیمخف.خوب گوش کن-يترو

 .تا من حرف بزنم یمون یساکت م.یگینم

 ياژدها هیشد و به  کیو همون لحظه اندازش کوچ نییپا میازش اومد.دروازه قصر رانمر فرود اومد يجلو

 ریناخودآگاه زانو زدم و دستم رو ز.اومد ینچرا ناگهان انقدر به نظرم دوست داشت دونمینم.شد لیکوچک تبد

 .یاهل وونیح هیمثل ,درست.نشست و پاهاشو در هوا تکون داد.و نوازشش کردم دمیگلوش کش

 ：بازومو گرفت و بلندم کرد ریز يترو

 .رفتار نکن ينجوریبا اون ا,یه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٧٩ 

 ：کردم اخم

 چرا؟-

 ：طرف در کشوندم

چرا همون لحظه که  دونمینم, ادیالبته رانمر هم خوشش نم.از خودم بهش دست بزنه ریغ یکس ادیخوشم نم-

 .خاکسترت نکرد ينوازشش کرد

 ：اونجا نبود یطناب یول میبودم رفت دهیکه طناب رو د ییبه جا.میدر محوطه پشت قصر بود قهیاز چند دق بعد

 پس طناب کجاست؟-

 ：کرد و نگاهم کرد زیچشماش رو ر يترو

 ن؟ییپا يتو هم با طناب من اومد,نمیببصبر کن -

 ：گشتم گفتم یکه هنوز به دنبال طناب م یحال در

 ...سیاالن چرا طناب ن یول.خب اره-

 .سرم حرف تو دهنم موند ينگاه به باال با

 ：گفت يبا کنجکاو يترو

 شده؟ یچ-

 .اونجا رو-

 .سرمون رو بهش نشون دادم يمتر باال هی يشده  دهیبر طناب

 ：در صداش مشخص بود یکالفگ

 .نه يوا-

 ：منجمد شدم.میدیاز پشتمون شن ییصدا

 ن؟یشه بپرسم شما دو تا کجا بود یم-

اما .گردوند یم يمن و ترو نیانگوس با اخم نگاهش رو ب.يانگوس و پشتش ترانتا و مادر ترو.میبرگشت آروم

 .فقط من.زد فقط متوجه من بود ینگاه ترانتا که توش خشم موج م

 .زد یخشم توش موج م. ترانتا قفل شده بود يو چشات چشمام
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 ینقشه قتلشو م دیامروز بهم کمک کرده بود و من با يترو.دادم یکارو انجام نم نیا دیبا دیشا.دل شده بودم دو

 .انصاف نبود!دم؟یکش

 ：منجمدم کرد يبرسم حرف ترو نانیبه اطم ممیکه بخوام از تصم نیاز ا قبل

 !آرابال فرار کرده بود و منم رفتم دنبالش و آوردمش-

 ：گفتم يخفه ا يباصدا

 ؟یچ-

 .رو زد دیبهم نگاه کرد و بازم اون لبخند پل یچشم ریز

 ：کرد یباال رفته نگاهم م يبه انگوس افتاد که با ابروها نگاهم

 ؟یفرار کن یخواست یم,بال-

 ：به حرف اومد يمادر ترو نباریا

 ؟ها؟یاز دست ما فرار کن يکردتو چه طور جرئت -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ：بعد هم ترانتا بود که گفت و

 ؟يریبگ دهیرو ناد يکه گذاشته بود ییتمام قول و قرار ها یخواست یم یعنی-

کردن درباره  یفکر م هیاشاره کرده بود و بق ياون به کشتن ترو.شدم یترانتا رو فقط من متوجه م منظور

 .زنه یحرف م یموضوع جاسوس

 ：قدم جلو اومد هی انگوس

 !کنم یکه بگم عمل م يزیبرعکس تو من به هرچ یبهت بدم تا بفهم یدرس درست حساب هی دیبا دیشا-

 دمیناگهان خودمو کش دنشونیبا د.مانند و بلند ظاهر شدن هیسا اهیس زیبشکن در هوا زد و بالفاصله دو چ هی

 .يترو يپشت بازو

 ：گفتبا تعجب بهم نگاه کرد و بعد با خنده  يترو

 ؟یترس یازشون م-

 .دستشو گذاشت پشتم و به جلو هلم داد.نگاهش کردم فقط
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 ：ها اشاره کرد هیبهم زد و به سا يپوزخند انگوس

 ن؟یچ يبرا یدون یم.منن يشبح ها نایا-

 ：گفت دیسکوتمو که د.قدرت تکلمم رو از دست داده بودم انگار

 .نجایا ارنیب زاتویاز عز یکیلند برن و  وژالیبه  نایکه ا یطور فرض کن نیا یتون یمثال م-

 ..نه..کار کنن؟نه ی؟چیچ.بند اومد نفسم

چند برابر شده  ينفرتم به ترو.کمرنگ شده بود فعال شده بود يریکه اون شب به شکل چشم گ ثمیخب مهین اون

 کارو کنه؟ نیدروغگو چه طور تونست ا یاون عوض..بود

 ：زد يدیلبخند پل دیرت تو چشمامو دخشم و نف یو از طرف یکه شوك زدگ انگوس

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

 ：زده گفت جانیه يفکر کردن رو در آورد و بعد از لحظه ا يچونش گذاشت و ادا ریز دستشو

 ادموند؟...بود؟اد یاون پسره چه طوره؟اسمش چ,آها-

 ：زمزمه کردم.. بودم و شرمندش و حاال ونیبهش مد يجور نیمن هم.اونو نه.ستادیقلبم ا.زد خی بدنم

 .ادوارد-

 ：سر داد یطانیش ي خنده

 .درسته ادوارد-

 ：سمت شبح ها برگشت

 ...نیاالن بر نیهم-

 ：جلوش دمیکه حرفشو کامل کنه دو نیاز ا قبل

 ...من...من..نینداشته باش يبه ادوارد کار.نینداشته باش يبه اون کار.کنم یخواهش م..نه نه-

 ：اخم کرده بود انداختم و ادامه دادم یکه کم ياز نفرت به ترو یحاک ینگاه

 ...هم يبه ترو.من فرار نکردم-

 ：زد ادیفر يترو مادر

 .يترو جنابیعال-

 ：با خشم بستم چشمامو
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 .نمیمن بهش گفتم که فقط رفتم شهرو بب,يترو جنابیبله عال-

 ：مشتاقانه نگاهم کرد انگوس

 ؟یرفت انهیپس چرا مخف-

 ：چشمم به انگوس بود گفتم هیچشمم به اون اشباح و  هیکه  یحال در

 .کنم یدارم فرار م نیکرد یگفتم فکر م یاگه م یخواستم تنها برم و از طرف یچون م-

 ：از انگوس دور شدم نباریا

 ...و من هم نینداشته باش يلطفا به ادوارد و به دوستام کار-

 ：دمیبم کشقل يرو ياز ترانتا ضربدر دیخودآگاه به تقل نا

 .برسونم انیرو به پا تیمأمور نیخورم که ا یمن هم قسم م-

بلند باعث شد  يقهقهه ها يکه صدا وفتمیقسم تو دردسر ب نیکردم که نکنه به خاطر ا یفکر م نیبه ا داشتم

 .کرد یاما ترانتا با اخم نگاهم م دنیخند یوقفه م یو مادرش ب يانگوس و ترو.از جا بپرم

 ：با تمسخر گفت انگوس

 داده؟ ادیحقه رو  نیبه تو ا یک-

 .نگاهش کردم یحالت استفهام ؟بایچ یعنیحقه؟

 ：گفت يترو نباریا

 .يرو ساختن امتحان کرد یقسم الک نیکه خودشون ا ییکسا يکه رو یانگار از حقه بودنشم خبر نداشت-

 !یهمه چ!یهمه چ!دروغه یهمه چ نجایا!هم دروغ بود يکمک ترو!ترانتا هم دروغ بود ؟قسمیالک ؟قسمیالک

هم قصد داشت در حد  یکیقصد داشت سرم کاله بذاره و  یکیدو نفر که .نفرت تو چشام متوجه دو نفر بود حاال

 .کشت آزارم بده

 .اعتماد کرده بودم طانیکردم که به چند تا ش یحس حماقت م.کردم یحماقت م حس

 ییخشمم رو جا دیبا.فاصله گرفتم زیاز اون جمع نفرت انگ کردم بهشون و به سمت داخل قصر رفتم و پشتمو

 .کردم یم یخال
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خدمت  نیحاضر بودم برگردم و به مارت...هاشون از دروغاشون دیاز تهد...متنفر بودم نجایاتاقم رفتم از ا سمت

تخت رها کردم همون لحظه در باز شد از جام  يخودم رو،رو...رو تحمل نکنم طیمح نیا يلحظه ا یکنم ول

 :زدم ادیترانتا با خشم فر دنیبا د دمیپر

 ؟يخوایم یچ نجایا گهیتو د-

سمتم اومد و  دیباال کش یرو کم رشیلباس بلند و دست و پا گ دمیوضوح منقبض کردن استخون فکش رو د به

 :گفت

 یزنیحرف م یبال حواست باشه با ک-

 ...بـ خوادیکه م یقاتل زنمیحرف م قاتل هیاره دارم با -

 :دهنم گذاشت و با اخم گفت يادامه بدم دستش رو،رو نذاشت

 یحرف بزن یکنم که تا اخر عمرت نتون يکار هینکن که  يخفه شو کار-

 :دمیرو شن يترو يجوابش رو بدم که صدا خواستم

 ؟یکنیم کاریچ يترانت دار-

 :انداخت و گفت نییاز من فاصله گرفت سرش رو پا ترانتا

 برادر یچیه-

 :مشکوك رو به من گفت يترو

 پس چرا دهنت رو گرفته بود؟-

 :نذاشت جواب بدم خودش گفت ترانتا

 زدیچون داشت حرف اضافه م-

 ...باعث شد ترانتا از ترس شونه هاش تکون بخوره يترو ادیفر

 دم؟یمگه من از تو پرس-

 :دوباره به من گفت و

 ؟یکنیچرا دهنت رو گرفته بود؟چرا قاتل صداش م-

که  يخنجر کردمیکرده بودم به خنجر فکر م ریگ یدوراه نیب...کردیبار التماس م نیمغرور ترانتا ا يچشما

 :ترس جواب دادم يرو نابود کنه مسلط بدون ذره ا زیموجود نفرت انگ نیا تونستیم

 من رو بکشه  خواستیچون م-
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 :دیو پرسشد  زیر يترو يچشما

 تورو بکشه چرا؟-

 فرار کنم  خواستمیچون م-

 :رو به ترانتا گفت دیحرص نگاهش کردم چشماش خند با

 کنمیخودم مجازاتش م يبر یتونیم-

با ...رفت رونینگاه به من کرد و ب هیترانتا ...کنمینابودش م کشمشیقسم خوردم که با همون خنجر م همونجا

 :رفتن ترانتا تازه زبونم باز شد با خشم گفتم

 ؟یچ رسوندیم بیپدرت به دوستام اس ؟اگهیباش ؟رذلیانقدر پست باش یتونیاشغال چطور م یعوض-

 :نگاهش جاش رو به خشم داد تو چشمام زل زد و زمزمه کرد تمسخر

 يبودنت رو ثابت کرد یتو هم عوض-

 ...انداختم نییسرم رو پا دمیش رو کامل فهمبا زبونش لبش رو تر کرد منظور و

چشم به هم زدن خودت و کل  هیبا  تونمیمن م...من یشده ول ریپ گهیاون د...من از پدرم هم قدرتمند ترم-

 ...دوستات رو نابود کنم پس حواست به حرفات باشه

 :ادامه داد سرد

  یکنیکه امروز افتاد رو فراموش م یهر اتفاق...میوفتیفردا راه م-

 :و گفت دیخند

رو بلدم  يادیز يمن کارا یازش استفاده کرد ول شهینم گهیکه د فیزجر دادنت بود ح يبرا یگرچه روش جالب-

 ازشون استفاده کنم تونمیکه م

با ...و شک دیترد يبدون ذره ا کشمشیمن م...رفت رونیو ب دیبه من بکنه از در رو کوب یتوجه نکهیا بدون

 ....افکار سمت اتاق ترانتا رفتم نیهم

 :دمیترانتا رو شن يزدم صدا در

 تو ایب-

 :کرد تعجب رو از صداش دور کنه یمن از جاش بلند شد و سع دنید با

 ؟یکنیم کاریچ نجایبال تو ا-

 :توجه به حرفش سرد گفتم بدون
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 ؟یرو بکش يترو يخوایهنوزم م-

 :خورد و با بهت گفت نیچشمش چ گوشه

 بال-

 :گفتم هدوبار

 ؟یرو بکش يترو يخوایم-

 :بار صداش کامال متعجب بود نیا

 ؟یبدون يخوایم یچ يبرا...خب-

 :گفتم یالیخیب با

 يرو بهم ند خوامیکه م ییزایبعدش فقط بعدش اگه چ یول يخوایبکشمش همونجور که تو م خوامیچون م-

 ...یخودت رهیمیکه م ينفر نیدوم

 :شک نگاهم کرد و گفت با

 ؟يسرد شد ؟انقدريکرد رییتو چت شده؟چرا انقدر تغ-

 ...بلند،با استهزا،با نفرت دمیخند

من برادر  شرفتیکنار زد و مانع پ دیبا شرفتیپ يکشت برا دیزنده موندن با يبرا نجایا دمیفهم...نیسردم کرد-

 توئه یعوض

 :با خنده گفت هیبعد از چند ثان یتو شوك لحن و حالت نگاهم بود ول هنوزم

 ...يشد میتو واقعا همونجور که انتظار داشت...بال هیعال-

 :زمزمه کردم رلبیز

 ...شمیبدتر هم م نیاز ا-

 ...بزنم سمت اتاقم برگشتم يا گهیحرف د نکهیا بدون

*** 

 نیدارشیبانو؟بانو ب-

 :تو جام نشستم و گفتم یخستگ با

 شده؟ یچ هیچ-

 نیوفتیراه ب دیبا-
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اخم کردم و  روزمید يگریلباس ج دنیبا د دمیاز جام پر يترو...طانیش...یجاسوس...و درك کردمر تیموقع تازه

جاش رو با  میگریلباس ج...رو برداشتم ازمیمورد ن يرو دراوردم و لباس ها یمشک یسمت کمد رفتم کوله پشت

رفتم  نییاز پله ها پا...خارج شدم اتاقدوشم انداختم و حاضر و اماده از  يلباس نسوزم عوض کرد کوله رو،رو

خشم نگاهم  یملکه با تمسخر و چاشن یبا همون صورت مرموز ترانتا با لبخند انگوس مشتاقانه ول يترو

 :بود که به حرف اومد ينفر نیانگوس اول...کردیم

 ؟یبال اماده رفتن هست-

و چکمه شنل قرمزش  يشلوار قهوه ا و یاب قهیبا جل دیانداختم بلوز سف يبه ترو ینگاه...سر تکون دادم فقط

به معنا تاسف تکون  يپوزخند زد و سر ممینگاه مستق دنیبا د...لباسش رو چند برابر کرده بود تیو جذاب ییبایز

 ...داد

رو  يرو فشرد انگوس هم ترو يرو در اغوش گرفت ترانتا اخم کرد و فقط دست ترو يمحکم ترو يترو مادر

اروم بهش  سادیکنارم وا يترو...دمیرو نفهم گهیم یچ نکهیا یول گهیم رگوششیز يزیبغل کرد و متوجه شدم چ

 :گفتم

 م؟یریبا رانمر م-

 :داد حیو خشک توض سرد

 ...گردهیو رانمر هم برم میریفقط تا مرز سانت لند بعدش رو خودمون تنها م یاره ول-

 :زد ادیتکون داد و فر یهمه شون دست يبرا...بود شیبداخالق ياز اون روزها امروز

 ؟یرانـــــــــ-

 ریاروم ز يپرواز کرد و رو شونه اش نشست ترو دیخز يسمت ترو يادیترانتا رانمر با سرعت ز يپا ریز از

 :گردنش رو نوازش کرد و رو به من گفت

 میبر-

رو  يدست ترو نکهیشد بدون ا یاژدها واقع هیبه  لیو تبد دیپر نییپا يشونه ترو يرانمر از رو میدیبه باغ رس تا

 يزیچ گهیچشمام رو هم رفت و د ادیز یلیخسته بودم خ...هم پشتم نشست يروش سوار شدم ترو رمیبگ

 ...دمینفهم
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کم کم !کردم؟ یکار م یمن تو آسمون چ.و کم مونده بود سکته کنم دمیکه باز کردم خودمو تو هوا د چشمامو

کامال از پشت به .بود دنمیتر از همه نحوه خواب بیعج یول!رمیم یو چ یو با ک رمیاومد کجام و دارم کجا م ادمی

 .شونش بود يداده بودم و سرم رو هیتک يترو

به خودم جرئت دادم و به سمت چپم نگاه .بدم هیچرا اجازه داده بهش تک دمیچه قدر فکر کردم نفهم هر

 ینم يزیپس اونم خواب بود که چ. شونم بود يرو شیشونیپ بایخم شده بود و تقر نییسرش به سمت پا.کردم

آروم .نبود طانیش, نبودبد , نبود ثیخب, نبود دیتو خواب پل.و نگاهش کردم نییسرم رو بردم پا یکم.گفت

بودم که ناگهان باد  يخواب ترو يمحو چهره .ومدیکه مهربون هم به نظر م نیتر ا بیآروم و عج یلیخ,بود

شد که رانمر تعادلش رو  یچ دونمینم.دیبه شدت از خواب پر يترو.کرد يو رانمر غرش بلند دیوز يدیشد

و خودشو به رانمر رسوند و  دیمن پر ياز رو يترو.میرفت یم نییبه سرعت به سمت پا.ازدست داد و سقوط کرد

 ：زد ادیفر

 .یلعنت میکن یسقوط م میدار..یچشماتو باز کن ران-

 دمیکش يبلند غیج.دستمو کجا بند کنم دیبا وفتادنین يدونستم برا یمن هم تعادلمو از دست دادم و نم نیب نیا

 یقبل از افتادن حتم یول

برخورد کرد و ما هم  نیرانمر به شدت به زم.طرف خودش دمیمحکم دور کمرم حلقه شد و کش يترو دست

 .نیزم يرو میپرت شد

پرفشارش  يبازدم ها.افتادم يزیچ يناگهان متوجه شدم که انگار رو.یاتفاق ناگهان نیزدم از ا ینفس م نفس

 ：دیغر.داد یگردنم رو قلقلک م

 .یمن پاش يشه از رو یم-

 .کرد یکه ناله م دیمکث به سمت رانمر دو يبدون لحظه ا يترو.ستادمیسرعت بلند شدم و ا به

 ：رفتم و زمزمه کردم دنبالش

 ده؟ید بیافتاده؟آس یچه اتفاق-

به بال راستش دست  يترو.سر داده بود یدردناک يشده بود ناله ها که بعد از اون سقوط هولناك کوچک رانمر

 ：گفت يدیو تکونش داد و با ناام دیکش

 .ادیتونه ادامه راه رو ب ینم.بالش شکسته-
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 ：بار رو به رانمر گفت نیا و

 !قیرف میاز هم جدا بش دیکه با نیمثل ا-

 .در آورد يناجور يمالوند و از خودش صدا ها يترو يسرشو به دستا رانمر

 ：سرش رو نوازش کرد يترو

 .حاال برو.يایب یتون ینم گهیبه بعد تو د نجایاز ا.يبرگرد دیبا یول دیببخش-

 .بلند شد و چند قدم دورتر رفت و

 .اژدها عالقه مند شده بودم نیچرا به ا دونمینم

 .نشستم و تو چشماش که انگار آتش روشن بود نگاه کردم جلوش

 .زدم یفقط نگاهش کردم و لبخند آروم نیهم يم برابگ دیبا یچ دونستمینم

اشاره کرد و بعد  يبا سر به ترو.هم حرف رو هم نگاه رو هم حس رو.دیفهم یم وونیح نیبود که ا نیا بیعج

اژدها  هیشک کردم که اون فقط  قهیدق کی.حفاظت جمع کرد و بعد به من اشاره کرد يدستاشو به معنا

مراقبت  يبفهمم گفته از ترو هک شدیم میزبان اشاره حال یکم.که نداشت انگار حرف زدن بود ییتنها توانا.باشه

 .و از ما دور شد دیسرعت ممکن دو نیعتریبالش رو جمع کرد و با سر.انداختم و بلند شدم نییسرمو پا.کنم

 یم یدرخواست نیچه طور همچ!سفر بکشم؟ نیخواستم اونو تو ا یکه م یمراقبت کنم در حال ياز ترو گفت

 من؟,یکرد؟اونم از ک

که  نیرفتم کنارش و بدون ا.فرو کرده بود بشیکه پشتش به من بود و دستاشو تو ج يرفت سمت ترو نگاهم

 ：نگاهش کنم گفتم

 م؟یکار کن یچ دیحاال با-

 ：بعد گفت يا هیثان.کنارش راه افتادم,و آروم قدم برداشت دیکش یقیعم نفس

 یو کل میبر ادهیپ دیقسمت به بعد رو با نیاز ا یول میدار يادیو راه ز میلند فاصله نگرفت ندیاز آرچف ادیهنوز ز-

 ..رومونه متأسفانه شیهم راه و خطر پ

 !يترو...کشتن ت...يبرا...يبرا يادیزمان ز یو از طرف میداشت شیدر پ یراه طوالن پس

 ...دیبا.دادمیانجامش م دیبا یول دادیبهم دست م يندیفکر کردن بهش حس ناخوشا از

لند بودم راه نفسم  ندیکه در آرچف یانگار تمام مدت.داشتم يشدن از خواب حس بهتر داریچرا بعد از ب دونمینم

 .از اون راه باز شده بود یبسته بود و حاال کم
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 ：دمیخودآگاه پرس نا

 ؟يبهش وابسته ا یلیخ-

 ：نگاهم کرد و در آخر گفت هیبرگردوند طرفم و چند ثان سرشو

 .با رانمر بزرگ شدم یمن از بچگ-

 .مینگفت و به راهمون ادامه داد يا گهید زیچ.نیهم

جنگل  نیبه ا رشیکس مس چیه.لند بود وژالیکه متعلق به  یجنگل انبوه,به سمت راستم انداختم ینگاه

 نیخواست مارت یدلم م یحت,رو یخاله مگ,ا روپانت,نمیخواست برم و ادوارد رو بب یدلم م.نهیتا ما رو بب وفتادینم

 کردم؟ یکار م یچ دیبا.نمیرو هم بب

 ذاره؟یم یعنیخواستم؟ یم يترو از

 نویو من هم مثال ا.طانهیبودم که االن کامال ش ينهفته ا طانیپدرش من ش يطبق گفته ها,ذاره ینم مسلما

کنه پس امکان نداره اجازه بده من از مرز  یم رییتغ تمیبذاره من بفهمم که موجود دیهم نبا يباور کردم و ترو

معنا بود که من  نیهم به ا استدرخو نیو مطرح کردن ا ستمین طانیفهمم که کامال ش یرد بشم چون م

 !پدرش دروغ بوده يحرفا دونمیم

ه شده کالف.کار کنم یچ دیدونستم با ینم یلند داشتم ول وژالیرفتن به  يبرا يدیشد اقیها اشت نیتمام ا با

 .بودم

 ：زمزمه کردم دانهیو ناام نییانداختم پا سرمو

 لند برم؟ وژالیهست که من به  یراه-

 ：و با تعجب نگاهم کرد ستادیا

 ؟یچ-

 .باال آوردم و فقط نگاهش کردم سرمو

 ：درآورد بشیاز ج دستشو

 !میبر يمردم عاد نیب میتون یو نم میطانیما ش,ستیمعلومه که ن-

آوردم  ادیبه خودم گرفتم که انگار تازه به  يا افهیق.کنم ینیتونستم عقب نش یگفته بودم نم نجاشویکه تا ا حاال

 ：زده نشون دادم و گفتم جانیبعد خودمو ه.طانمیش
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 .میطانینفهمه ش یتا کس میشنل بپوش میتون یما م-

 .کنه یمطمئن بودم قبول نم ینگفته بودم ول یاشتباه زیکه چ نیا با

 ：تو هم دیهاشو کش اخم

 .میلند برس نتیبه سا عیسر دیوقتمون کمه و با,شهینم-

 .لند بودم ول کنم و برم وژالیمرز  کینزد قایتونستم حاال که دق ینم.به راهش ادامه داد و

انگار نبودم کنارشو حس .ستادیناگهان ا يترو.شدم کیآروم به سمت راستم قدم برداشتم و به مرز نزد آروم

 .نیبرداشت و گرفتم و پرتم کرد رو زم زیمرز رد بشم که ناگهان به سمتم خاز  عیخواستم سر.کرد

 ：دیکش ادیفر

 ؟یکن یکار م یچ-

 ：هم پشت سرش داد زدم من

 ؟یکن یکار م یتو چ-

منطقمو از دست داده بودم و دست و .کشون کشون از مرز دورم کرد.و بلندم کرد دیشد و دستمو محکم کش بلند

 ：از دست دادم و داد زدم ارمویشد که اخت یچ دونمینم.زدمیپا م

 .تموم حرفاتون دروغ بود دونمیم.میچ دونمیم.یچ یعنیباتنر  دونمیمن م-

 ：گفت یفیضع يدستامو ول کرد و برگشت سمتم و با صدا.ستادیزد و ا خشکش

 ؟یچ-

 ：نتونستم ساکت بمونم یول دونمیبفهمه که م ذاشتمیم دیداده بودم و نبا یبزرگ یکه سوت نیا با

 .نداشتن قتیحق نیباتنر زد يکه تو و پدرت درباره  ییکلمه از حرف ها هی-

 ：کرد یظیشوك در اومد و اخم غل از

 بهت گفته؟ ی؟کیک-

 ：زدم پوزخند

که در  نیا یعنیمن باتنرم .نهفته وجود نداره طانیبه اسم ش يزیچ.خودم يبا گوشا دمیخودم شن.نگفته یکس-

 .یلند هم آدم معمول وژالیلند فرشته و در  نتیدر سا,طانمیلند ش ندیآرچف

 !کنم؟ یخاطر منو مجبور کرده جاسوس نیانقدر احمقم که نفهمم پدرت به هم یکن یم فکر
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 ：دیکش یقیعم نفس

 .يتا آخرش بر دیبا.ذارن ینم ریتو تأث یجاسوس يماجرا يرو نایبه هر حال ا یول يدیفهم یم دینبا-

 ：تکون دادم به شدت سرمو

 .لند برم وژالیبه  يرو گفتم تا بذار نایا,قصد ندارم که فرار کنم-

 ：دیبه موهاش کش یدست

 .میوقتمونو هدر بد میتون یما نم.امکان نداره-

 ：خالصو زدم ریت نیهم ينرم شد برا یکردم کم حس

فقط بذار ,دمیحد توانم انجام م نیرو با آخر یجاسوس نیا.لند رو خط بکشم وژالیبعدش دور  دمیمن قول م-

 .برم

 ：بهم رفت و نفسشو فوت کرد يغره ا چشم

 .یکش یبعدش دور اونجا رو خط م یچون گفت.خب یلیخ-

 ：تو بغلش دمیپر ناخودآگاه

 .ممنونم يوا-

 .کار کردم یچ دمیفهم یصورتم بود محو شد وقت يکه به اندازه پهنا يلبخند

 .کرد یم دادیب طنتیشتو چشماش .سرعت ازش فاصله کردم به

 .خط سبز رنگ بود.میسمت مرز رفت به

 .شدن یدوباره معمول يقدم برا کی فقط

 .انداختم که منتظر بود اول من برم يبه ترو ینگاه

و منتظر نگاهم  دیبه سمتم دو يترو.افتادم نیو به زم دیچیدر بدنم پ يدیبه اونور خط برداشتم و درد شد قدم

 .کردم یموهامو مردمک چشمام حس م ي شهیتو سرم و ر يدرد بد.کرد

کمکم کرد .نگران بودن بیکه عج يقرمز ترو يشدم به چشما رهیچشمامو باز کردم و خ.ناگهان قطع شد درد

 .ستادیبلند شدم و روبه روم ا

 ：بار نگاهم کرد چند

 ه؟یطور نیا تیپس شکل معمول-
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از شاخ  يخبر,دمیبه سرم کش یدست یبا خوشحال.تونستم نفس بکشم یانگار م.کردم یم یسبک حس

به  يا نهیآ یول رمیبگ یتا ازشون زندگ نمیسبزمو بب يخواستم چشما یم.بودن رهیت يموهام دوباره قهوه ا.نبود

 .همراه نداشتم

 ：دمیدر آوردم و پوش یشنل فیو از ک میو واقع یزدم از شکل اصل يلبخند

 .ارهیشاخ در م نهیآدم شاخ دار بب هی نجایا یاگه کس.تو هم شنلت رو بپوش-

ناگهان اخم  دینگاه منو د یوقت.کرد یبا لبخند نگاهم م.سرم رو باال بردم و نگاهش کردم,کنه ینم یحرکت دمید

 ：و گفت دیو پوش دیکش رونیکرد و شنلو ب

 .میبر-

 

 ...هاش رو کامل پوشوند شاخ

 داشیبه دور و برم نگاه کردم و باالخره پ.باشه چشمه هی دیقسمت از جنگل با نیا,شناختم یاطراف رو م نیا

خودم  یاصل افهیباالخره به ق.شدم رهیو به انعکاس خودم تو آب خ نیزم يطرفش و نشستم رو دمیدو.کردم

 .دو نگاهم کر ستادیکنارم ا يترو.داد یسبز چشمام بهم آرامش م.برگشته بودم

 .گرفت یکرد که بهم سخت نم یرفتارامو درك م انگار

 .میدیو باالخره به شهر رس میدر حال گذشتن از جنگل بود يادیز مدت

 .همه خبر داشت تیچون اون قطعا از وضع نمیداشتم اول پانتا رو بب ازیهمه ن دنید يبرا

 :رو با زبونم تر کردم و درخواستم رو مطرح کردم لبم

 به قصر؟ میبر شهیم...شهیم-

 ：نگاهم کرد متعجب

 ؟یچ يبرا گهیبه قصر د-

 :کردم و گفتم يانگشتام باز با

 .نمیدوستم رو بب خوادیچون دلم م-

 .میدیکه دلت بخواد رو انجام نم يما هرکار-

 ...نخواستم من فقط گفتم که یخاص زیمن که چ یول-

 :گفتم ينسبتا بلند يبا صدا...دادیو راهش رو ادامه م داشتیمردم قدم برم نیتوجه به ادامه حرفم ب بدون
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 ؟يریکجا م سایسا،وایوا يترو-

با !دست دچار نقص بشم هیفکر کنم از ناح دیجوابم رو بده فقط دستم رو کش ایبهم بده  یتیاهم نکهیا بدون

 :اعتراض گفتم

 ..یولم کن با توام ه يترو-

توجه .شد نیشنل پخش زم دمشیکرد و کش ریدستم به شنلش گ یدست راستم خواستم متوقفش کنم ول با

 يمردم با وحشت به ترو.میحاال مرکز توجه شده بود.دیکش غیج دیشد و شاخ هاش رو که دجلب  يبه ترو یکی

 غیج یزن.ه هم شروع شدیو داد بق غیاز زنها ج یکی ادیفر نیبودند با دوم سادهیحرکت وا یو ب کردنینگاه م

 ：زد

 !جن-

 ：داد زد گهید یکی

 !طانیش-

 يترو.دستام عرق کرده بودن و هول شده بودم.بودن دهیکه تا به حال ند يوحشت کرده بودن از موجود مردم

 .دستاشو آماده گرفته بود

سرجام خشک . برنده مردم رو متفرق کردند و به سمت ما هجوم اوردند يها ریزره پوش با شمش ينگهبانها

از  ریکه شمش ارهیرو باال برد و خواست با قدرت فرود ب رشینگاهم کرد و شمش یکم ستادیجلوم ا يسرباز. شدم

 :د و گفتیمن رو کش يکرد و دستش رو گرفت از من دور شد ترو يدستش پرت شد ناله ا

 .من بمون شیپ-

 ومدیبه جلو م یهرکس قدم یبودم سربازها از همه طرف ما رو محاصره کرده بودند ول ستادهیبهش ا پشت

که  ییتونستم به کسا ینم ینداشتم که باهاشون بجنگم و از طرف یمنم قدرت,سوزوندشیم یرحمیبا ب يترو

 .بزنم بیکردم آس یم یسال ها باهاشون زندگ

 .ها با وحشت از ما فاصله گرفتن سرباز

 ：که گفت دمیرو شن یمتعجب زن يشنل از سرم کنار رفته بود و همون لحظه صدا کاله

 .اون بالس-

 .همچنان گارد گرفته بود يترو.به شناخته شدنم نشون ندادم یواکنش
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که هرگز  ییروبروم زل زدم درش باز شد و صدا یکردن به کالسکه سلطنت میه کنار رفتند و تعظهم يا لحظه

 :فراموشش کنم گفت تونستمینم

 چه خبره؟ نجایا-

 :داد حیاز سرباز ها با ترس و لرز توض یکی

 .کنهیاومده و داره ما رو نابود م..او...طانیش هی...هیسرورم -

 يترو يبه من انداخت و خواست دوباره رو ینگاه مین.نگاه کرد يوحشت به تروجلوتر اومد و با  یکم ایار ملکه

ملکه تو  یبود ول یاماده هر حرکت يترو.با خشم دوباره نگاهش رو چرخوند روم.تمرکز کنه که ناگهان ثابت شد

 :زد ادیچشمام زل زده بود ناگهان فر

 .عیسر نیریدختره رو بگ-

 نیگرفته بودن حمله کردن و ا هیکرد و سربازا که با اومدن ملکه شون انگار روح میپشتش قا شتریمنو ب يترو

از سربازها دستم رو  یکی...ناخودآگاه از من دورتر يو ترو شدیم شتریتعداد سربازها ب...شروع شد یواقع یبار جنگ

 :زدم ادیو من فر دیکش

 .يترو-

که قصد  تیاون همه جمع نیب.سرباز خوردپرتاب کرد که به  یسرشو به طرف من گردوند و آتش يترو

 .منو داشتن مونده بودم يریدستگ

 :من رو از سرباز ها نجات داد تند و فرز سوار اسب کرد و گفت یدست ناگهان

 .نمتیبیبرو ارابال اونجا م-

 .رو تنها بذارم يتونستم ترو ینم یمنو سوار کرد و قرار بود کجا برم ول یدونستم ک ینم

من  ياسب خارج از اراده  یزدم ول ادیمتقابال اسمشو فر.اسب گم شد ههیاسمم رو صدا کرد تو ش که يترو ادیفر

 ؟یاسب سلطنت هی...یاز نژاد بالرمن باشه اسب سلطنت دیبود پس با ادیز یلیسرعت اسب خ...حرکت کرد

 دمیمن رو سوار کنه؟انقدر در افکارم غرق بودم که نفهم یاسب سلطنت هی دیچرا با!شدیممکن بود؟باورم نم چطور

باشم؟اصال اون صدا  نجایا دیبا یچ يبرا دمیفهمینم...یکلبه چوب هیبه روبروم نگاه کردم ...ستادیاسب از حرکت ا

 :گفت یرزنیکلبه باز شد و پ ه؟دریک ياسب برا نیبود؟ا یک

 

 ن؟یارابال شما هست-
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 :ترس گفتم با

 چه خبره؟ نجایا دیبد حیتوض شهیمبله خودم هستم -

 .داخل دییبفرما دنیم حیخودشون براتون توض-

دمیکش یرو نم ياگه شنل ترو,من باعث اون جنگ بودم.بودم جیچه خبره؟کالفه و گ نجای؟ایک خود... 

 ...در کنار رفت و من داخل خونه رفتم يجلو از

 .هستم خانوم تیمن مارگار-

افسانه -دارد يکه پوست کلفت و زبر وانیح ینوع(*با پوست مانتف نیخونه رو برانداز کردم زم یکل ينما

به  يلبخند...زدیم رونیبود که از پنجره ب يفقط نور ییها با چوب پوشونده شده بود و روشنا واریو د)ییایتالیا

 :زدم و گفتم تیمارگار

 چه خبره؟ نجایا يبد حیتوض شهیفقط م...راحت باش ارابال صدام کن-

به اسم ارابال اماده  یشخص يرو برا نجایمنتظر موند به من گفتن ا دیفقط با دونمینم يزیمن هم چ-

 ن؟یاستراحت کن دیخوایم...کنم

 تونستم استراحت کنم؟ یچه طور م.نگفتم يزیکردم و چ دیترد

 .اشاره کرد يکرد و به گوشه ا یمعن تمیرضا سکوتمو

سرش اومده  ییچه بال!پاك کنم يتونستم فکرمو از ملکه و اون جنگ و ترو ینم.دمیحرف دراز کش یب

 .به سرعت خوابم برد الیآورد؟از شدت فکر و خ نجایمنو به ا یبود؟اصن ک

*** 

 زم؟یبال؟بال عز-

 !شخص روبروم دهنم از تعجب باز موند دنید زنه؟بایکه داره من رو صدا م یک...ییاشنا يصدا چه

 

 :گفتم دهیرب دهیتعجب و بر با

 نجا؟یتو ا...تو-

 خطرناکه نجایا یباش نجایا دینبا يبر نجایاز ا دیبال با-

 افتاده؟ یچرا؟مگه چه اتفاق-
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 ای خوانیو م شناسندیم يفرار هیو همه تو رو به اسم  ختیبهم ر زیهمه چ یو رفت يتو فرار کرد نکهیبعد از ا-

 ...ملکه ببرنت يبرا ایبکشنت 

 ؟یپانتا تو مطمئن-

 چطور بود؟ ندلندیارچف نمیبود بگو بب یعصبان یلیخ نیمارت یکه تو رفت یاره وقت-

 :و گفتم دمیبا وحشت از جام پر!کشهیمطمئنم من رو م!نه ي؟وايندلند؟ترویارچف

 نجاست؟یکجاست؟اونم ا ي؟ترويترو-

 :گفت جیگ

 ؟یک-

 جن هستش یعنی...طایمنظورم همون ش-

 :فتترس خودش رو جمع و جور کرد و گ با

 عالمه دود محو شد هی ونیو م دیدفعه به هوا پر هیشد که  یچ میدینفهم-

 :گفتم یولو شدم و با کرخت سرجام

 ...کشهیبدبخت شدم اون من رو م-

 :به سرعت اضافه کردم و

 ببر نجایمن رو از ا-

 :گفت یناراحت با

مدت  هی تیهمون لحظه تو رو سوار اسبش کرد و به کلبه اش اورد من و مارگار دیتو رو د یچارل یشه،وقتینم-

از  شهینم گردنینفر تو رو برد االن همه جا رو دارن م هیبه شهر و  يتو اومد یوقت میبود نجایا حیتفر يبود برا

 !يبر نجایا

 کشهیمن مطمئنم اگه نرم اون من رو م یول-

 چه خبره؟ نجای؟ایک-

 برم دیو االنم من با طانهیش هیکه با من اومده بود  ياون پسر...يخبر یافتاده که تو ازش ب یاتاتفاق هی نیبب-

 :گرد شد و گفت چشماش

 داشت؟ قتیپس افسانه ها حق...طان؟پسیش-

 :سر تکون دادم و ملتمسانه گفتم فقط
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 کنمیبذار من برم خواهش م-

 :گفت تیتکون داد و با جد سر

 یمرگت حتم رونیب ياگه بر دونمیست،میموضوع دست من ن نیا-

در با شدت ...بخوام جواب بدم نکهیقبل از ا شهیمن نم الیخیب شناسمیکه من م يترو ینرم هم مرگم حتم اگه

 :صدا گفت یول دیکش غیداخل اومد پانتا ج یاهیس هیباز شد و سا

 پانتا منم-

 :دهنش گرفت و گفت يپانتا با وحشت دستش رو جلو دیچکیاز دستش خون م ستادینور ا يتو یوقت

 سرت اومده؟ ییچه بال یچارل-

 :با حرص گفت یچارل

 ...بال رو سرم اورده نیا یلعنت طانیاون ش-

 :داد زد یبا نگران پانتا

 ت؟یمارگار-

 :کرد و گفت یمیجلو اومد تعظ تیمارگار

 بله خانوم؟-

 م؟یجوشونده تاف دار-

 :گرفت و گفت یحالت ناراحت تیمارگار

 بشه ازین يزیچ نیچن کردمیفکر نم میهفته بمون هیاز  شتریقرار نبود ب نیدونیمتاسفانه نه،م-

 :گفتم تیوضع نیا دنیکرد با د یناله اروم یزد چارل رونیب یاز دست چارل يشتریب خون

 ...مونمیم نجایبه قصر من ا دیشما برگرد-

 :گفت یبا نگران پانتا

 ؟یتنها بمون یتونیم یبال مطمئن-

 :گفتم مطمئن

 تونمیمعلومه که م-

 :گفت یبا نگران تیمارگار

 ممکن عفونت کنه میاگه برنگرد-
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 :زدم و گفتم يمردد به من نگاه کرد لبخند پانتا

 برو پانتا-

 :به من نگاه کرد و گفت پانتا

 بمون نجایتو ا تیپس مارگار-

 زهیموندنش شک برانگ نجایا يرو ببر تیتنها باشم بهتره مارگار تونمیخودم م ستین يازین-

 ...بال-

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 نمونده یعجله کن پانتا وقت-

 رونیسرش گذاشت اسبهاشون رو ب يرو یشنل تیو مارگار دیبه سرعت از جاش بلند شد لباسش رو پوش پانتا

 :گفت دیاوردن و پانتا گونه ام رو بوس

 زمیعز زنمیفردا بهت سر م-

 ممنونم پانتا-

بلند رعد و برق باعث شد از جام بپرم و با خودم فکر  ينگذشته بود که صدا قهیکلبه رو بست هنوز چند دق در

 کردم

 "االن کجاست؟ يترو یعنی"

 :فکر از سرم نگذشته بود که در کلبه صدا خورد با خنده گفتم نیا هنوز

 ...پانتا من که بهت گفتـ-

 :حرفم نصفه موند و با گفتم يروت نیصورت خشمگ دنیبا د یول

 دمیم حیبهت توض-

 زدن من؟فرارت؟کشته شدن من؟ ؟گوليبد حیتوض يخوایرو م یچ-

 :ادامه داد ادیفر با

 ؟يبد حیتوض يخوایرو م یهان؟چ-

 ...دمیمن نفهم-

امه حرکت کرد و عقب رفت و در همون حال اد اریاخت یقدم جلو اومد انقدر وحشتناك شده بود که پاهام ب هی

 :دادم
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 ...خبر نداشـ نجایا ارهیپانتا قراره من رو ب دونستمیمن نم-

 :به پهلوم خورد ناله کردم و گفتم یبگم لگد محکم يا گهید زیبخوام چ نکهیقبل از ا یول

 یکنیاشتباه م يترو-

 :دیکش نعره

 خفه شو یخفه شو عوض-

 واریبه د دمیمحکم بلندم کرد و کوب دمیکش غیاز درد ج دیقدرتمندش گرفت و کش يدستا يرو ال به ال موهام

خون باال  کردمیسرفه م کردمیروانه پهلوم کرد هجوم خون رو به دهنم حس م يا گهیشد لگد د ریاشکام سراز

 :دمیشنیرو م يترو يها ادیفر اوردمیم

پدر حق کنم؟ داتیپ تونمینم يفکر کرد ياعتماد کردم اشغال من رو تنها بذار یمن احمقم که به تو عوض-

 هیواقع وونیح هیباطنت  یظاهرت مظلوم باشه ول دیداشت تو شا

 ...بدم حیبس کنه و بذاره توض خواستمیو م زدمیضجه م زدیهر کلمه اش محکم به شکم و پهلوم لگد م با

فکر  ينجوری؟ایانقدر احمقم که بذارم از دستم فرار کن ياز خودم دفاع کنم؟فکر کرد تونمینم يفکر کرد-

 ؟یکنیم

 ...دمید یاهیو فقط س دیمژه هام چک ياز ال یکم کم تار شد اشک چشمام

*** 

 یچوب يتو همون کلبه .با تعجب به اطرافم نگاه کردم.شدم داریکه تو پهلو و شکمم حس کردم ب يدیدرد شد با

 دهیخواب بودم که قبال ییهمون جا.کرده بود و زده بودم دامیپ ياومد که ترو ادمی.آورده بودم یبودم که چارل

 .بودم

 .باز هم حسم بهش اون شدت قبل رو نداشت ششیبا کار چند ساعت پ یچرا حت دونمیکجاست؟نم يترو

 .چشمام رو بستم و خودم رو به خواب زدم عیسر.باز شد  يرجبریج يبا صدا در

 .حس کردم جلوم نشست.دمیرو تا کنارم شن ییقدم ها يبسته شد و صدا در

 .بود يشک ترو بدون

 .بلند و کالفه بود نفساش

 يرو رو يپارچه ا یسیو بعد خ دمیداخل آب رو شن يزیفرو رفتن چ يلحظه صدا قطع شد و بعد صدا چند

 .صورتم
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 .کرد یم زیرو که باال آوردم رو تم ییداشت آثار خون ها احتماال

 .دادیبهم م یآب حس خوب يسرد.صورتم يرو دشیکش یم آروم

با فشارش .فشار داد یپهلوم رو لمس کرد و کم يترو يبعد دستا هیند ثانپارچه با صورتم قطع شد و چ تماس

 .حتما کبود شده بود.حبس شد از درد نمینفس تو س

 ：که گفت دمیزمزمه شو شن يصدا

 !کار کردم؟ یمن چ-

که دستاشو تو موهاش فرو کرده بود و  دمشیچشمامو باز کردم و د.خودمو به خواب بزنم شتریتونستم ب ینم

که سخت بود باور  ياز اون حالت خارج شد و اخم کرد طور عیسر دیبازم رو که د يچشما.کرد یمنگاهم 

 .و حس کردم دمیچشمام بسته بود شن یکه وقت ییزایچ

 ：گذاشت و اومد سمتم يشد و ظرف آب و پارچه رو گوشه ا بلند

 .وقتمون تلف شد یلیاالنم خ نیتا هم.میبر دیبلند شو با-

 .کردم يتمام بدنم درد گرفت و ناخودآگاه ناله ا میحرکت ناگهان نیاز ا.شدم زیخ میتکون دادم و ن سرمو

 ：که همچنان اخم کرده بود گفت یو در حال نیزم يبغلم و بلندم کرد و گذاشتم رو ریشد و دستاشو برد ز خم

 ؟یخوب-

 .نشون بدم و فقط سرمو تکون دادم يعکس العمل بد نتونستم

به پانتا  دیبا.برم ينجوریهم ومدیدلم نم.به کلبه نگاه کردم.تا اول من خارج بشم ستادیر و منتظرم اسمت د رفت

 ：ختیافکارمو بهم ر يترو يصدا.نگران نشه دیگفتم تا اگه برگشت و منو ند یم

 ؟یکن یکار م یچ,گهید ایب-

 ：طرفش برگشتم

 .شهینگران م ستمین نهیبذارم؟اگه برگرده و بب,دوستم,پانتا يبرا ادداشتی هی شهیم-

 ：تکون داد نییبه پا سرشو

 .وفتمیب ریگ نجایخواد دوباره ا یدلم نم.عیخب فقط سر یلیخ-

کندمش و به  عیسر.درخت خورد که روش اسم من بود يرو بیرفتم و چشمم به کاغذ تحت تعق رونیکلبه ب از

 ：دیبا تعجب پرس يترو.کلبه برگشتم
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 ؟یسیروش بنو يخوا یم یبا چ-

 .که بهش وصل بود و کندم یگردنم گردنبدمو در آوردم و قلم کوچک از

 ：که بپرسه گفتم نیقبل از ا.شد و کنجکاو نگاهم کرد کمینزد

 .که از پدرم برام مونده يزیتنها چ کیقلم کوچ نیا-

که  شیساعت پ هیداشت؟نه به  یتیشخص یدگیچیپسر انقدر پ نیچرا ا.نگفت و فقط سرشو تکون داد يزیچ

 .کشت و نه به االن یمنو م داشت

 ：قلم رو باز کردم و پشت کاغذ نوشتم در

 .رو ترك کردم نجایمن ا,زیعز يپانتا"

 ".من امنه يجا.ادامه بده تیمن نباش و به زندگ نگران

تا وارد  میو به سمت مرز رفت میتشک گذاشتم و از کلبه خارج شد يکاغذ رو رو.بودم که امن باشه دواریام البته

 .میطرف بش یب يمنطقه 

 ：رو شکست نمونیسکوت ب يترو.لند انقدر دردسر ساز باشه وژالیکردم بازگشتم به  ینم فکر

 ؟یپس کجا رفت يفرار نکرد یاگه همون طور که گفت,نمیبگو بب-

 ：کردم و گفتم یپوف

 کردم؟ یفرار م دیچرا با,من قسم خورده بودم که تا آخرش باشم-

 ：زد يزیتمسخر آم پوزخند

 و قسم؟ یعوض هی؟یثیو خب یرفته که تو هم عوض ادتیباورش کنم؟در ضمن  دیچرا با,حقه بود هیاون قسم -

 

و  نییسرمو انداختم پا,باشم ثیو خب یخواست عوض یدلم نم گهید. حرفها بهم دست داد نیاز ا يبد حس

 ：گفتم

 ...که اخالقم هم هیعیشکل پس طب هیباتنرم و در هر مرز به  هیمن .بودم طانیمن اون موقع ش-

 .کرد ینگاهم م رتیبود و با ح ستادهیاون هم ا.نگاه کردم يبه ترو ریکلماتم خشک شدم و با تح نیآخر با

پس تالش ,رمیکه سر درد بگ نیانگوس قبل از ا يحرفها نیپس آخر!شکلم هیدر هر مرز  اخالقم؟اخالقم؟من

 ..درونم يصدا

 ：دوباره در مغزم تکرار شد صدا
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 ".شهیاخالقش هم عوض م يدر هر مرز"

پس .بود نیا شیپس معن.که انگوس به پسرش زده بود و خواسته بود که من نفهمم یمهم يحرفها نیآخر

 .ذاشتیم ریهم تأث تمیاخالق و شخص يها رو نیشکلم در سرزم رییتغ

 نید با نفرت ابودم هر چن دهیرو بوس يکه ترو نیپس علت ا,لند بود ندیشدنم در آرچف یعلت عوض پس

 !من يخدا.بود

 .دمیقدر احمق بودم که تا االن نفهم چه

 ：گفتم آروم

 ..بفهمم نیخواست ینم نویپس ا-

که بخوام چند قطره اشک از بند چشمام آزاد  نیبدون ا.دادن یم میتونستم باور کنم که تا االن داشتن باز ینم

 .شد

 .دمیگرد کردم و به سمت درخت ها دو عقب

 ：داد زدم دمیدو یهمون طور که م.ستمیخواست وا یو ازم م زدیکه صدام م دمیرو شن يترو يصدا

 .ایفقط ن.گردم یمن قسم خوردم و برم.بذار تنها باشم.يترو این-

 یچه قدر دور شده بودم که به کس دونمینم.اشک چشمهامو پر کرده بود شدمیطور که ازش دور م همون

 .برخوردم

 .خشک شدم یکنم ول یواهرو آوردم باال تا عذرخ سرم

 ...اون...اون

 .نداشت امکان

 ..اون...اون

 ：گفت یشگفت با

 !بال-

 .شدم رهیکردم خ یکه باورش نم يزیو به چ ختیقطره اشک از چشمم ر هی

 ：کم شد زمزمه کردم رتمیکه از ح یکم

 !ادوارد-
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 ：به خودش اومد دیکه صدامو شن نیمحض ا به

 .باشه ایتونه رو یفقط م دنتیکردم دوباره د یحس م یرفت یاز وقت.نمتیب یدارم م شهیخدا باورم نم يوا-

 

 ：رفت و جاش رو به لبخند و بعد به خنده داد نیبهتم از ب,جدا شدم  ازش

 .دلم برات تنگ شده بود ياد يوا!بهت برخورد کنم یکردم اتفاق یاصال فکرشم نم-

 ：گذاشت رو گونم دستشو

 .چشمات تنگ شده بود يدلم برا,تنمیب یخوشحالم که دوباره م یلیخ-

 ：کردم زمزمه

 افتاد؟ یبعد از رفتنم چه اتفاق-

 ：زد یتلخ لبخند

شکنجم داد و بعد هم به ملکه گفت و ملکه هم که  یکل دونمیکه جاتو م نیا الیبه خ ریفقط کفتار پ,یچیه-

 .اعالم کرد بیتو رو تحت تعق دیدیفرار بانو پانتا رو از چشم تو م

 ：نگران شد ناگهان

 .برو و به من فکر نکن.کنن یم رتیدستگ,بال یباش نجایا دیتو نبا..تو-

 ：گرفتم و فشردم دستشو

 .يبه خاطر من خودتو فدا کرد,يتو جونمو نجات داد,يچه طور بهت فکر نکنم اد-

 ：کرد کیبه صورتم نزد صورتشو

 .با تمام قلبم.کنم یکارو م نیبازم ا-

به پهلوم .ازم دور شد و دستشو برداشت عیسر.کنم يپهلوم گذاشت و فشار داد و باعث شد ناله ا يرو دستشو

 ：وحشت کرد دیکه د شوینگاه کرد و کبود

 ه؟یکار ک نیسرت اومده؟ا ییبال چه بال..بال-

روش تمرکز  یکم.کرد یپشت درخت به ما نگاه م يا هیسا.بهش بدم که نگاهم به پشتش افتاد یجواب خواستم

 ：ادوارد بلند تر گفت.ترس بهم غالب شد.کنه یداره نگاهمون م يترو دمیکردم و فهم

 سرت آورده؟ یبال رو کدوم احمق نیا.با تو ام بال-
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 ：کردم لبخند بزنم یسع

 .کس چیه..یه-

 ：ها رو نشون داد يکرد و کبود اخم

 کارو کرده؟ نیا یبگو کدوم آدم عوضبهم .تو رو زده یکیمعلومه که .یگ یدروغ م يدار..یگ یدروغ م-

 

 ..ممکن بود..دینبا.زدیحرفها رو م نیا دیادوارد نبا.وحشت کردم.شد کینزد يترو هیکردم سا حس

 ..من..بس کن ادوارد-

 ：زد ادیبار فر نیا اما

 کارو کرده؟ نیا یرذل وونیکدوم ح گمیبهت م-

ادوارد .حماقت بود نشیهزار جور حس مختلف بهم وارد کرد که پررنگ تر ادشیفر.به لرزه انداختم ادشیفر

 .حماقت محض.حماقت کرده بود

 ：گفت یوحشتناک ياومد و با صدا رونیاز پشت درخت ها ب يبردم که ترو یپ یحرفم وقت یمعن به

 ؟يگردیدنبال من م-

 ..خوب نبود نیا.خوب نبود نیا.زد خیبدنم  تمام

 ：زد ادیفر دیلرز یکه از خشم م ادوارد

 ؟يمنو زد يکار تو بوده؟تو بال-

 یافتاد ول یاتفاق م عیسر یلیخ یهمه چ.دیدو يزد و به دنبالش ادوارد به سمت ترو یوحشتناک يقهقهه  يترو

 .حال کند نیدر ع

 ：زدم غیتموم وجودم ج با

 ..!!!ادوااااارد..نه-

 .دینکرد و فقط دو یمن توجه به

 .ادیمعده من داره باال م اتیکه باال اومد حس کردم محتو يترو يدستا

که  دمیذرات آتش رو د.زد خی میانگار اون لحظه از زندگ.دونستمینم یدر شرف وقوعه ول یچه اتفاق دونستمیم

ذرات آتش به .قدم به جلو برداشتم هی.هوا نابود شده بود ژنیانگار اکس.شدنیخارج م يترو يدونه دونه از انگشتا
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کردم قدم بعد رو  یتوانم سع تمامنفسم گرفت و با .کوچک آتش رو ساختن يشدن و شعله ها کینزدهم 

 .بردارم

تا زنده  شدنیکه در بدنم انجام م یانگار تمام اعمال.یشوم وندیچه پ,خوردن وندیکوچک آتش با هم پ يها شعله

شد و آماده پرواز ناگهان اون لحظه  جادیآتش که ا.جنگ نابرابر باشن نیتا اونا هم شاهد ا ستادنیبمونم از کار ا

دارم  دارمیکردم دارم به زور قدم برم یکه فکر م یتمام اون مدت دمیخارج شد و من فهم یزدگ خیاز 

 .آتش پرواز کرد به سمت ادوارد.دومیم

 .موهام و گلوم رو خراش داد يتارها یپام شروع شده بود تا حت يانگار از انگشتا دمیکه کش یغیج

بودم و به  ستادهیا, مرده متحرك هی,بود و من ستادهیا يگوشه ا روزمندانهیپ يبه خودم اومدم که ترو یوقت

 .وقت باور نداشتم چیکردم که ه ینگاه م يزیچ

آوردم و با  رونیمشتمو ب.که به خاطر من فدا شده بود يزانو هام افتادم و دستامو فرو کردم در خاکستر مرد يرو

تونستم باور کنم  ینم.کردم یهق هق م.دمیکش غیج دادنیم لیادوارد رو تشک شیپ يا هیکه ثان یذرات دنید

 .تو مشتم بود شیمنو در آغوش گرفته بود االن قسمت شیپ ي قهیکه چند دق یاون

 .دل آسمونو به درد آورد و ناگهان بارون گرفت دمیکه کش يآخر ادیفر

 

رو  کردیم سیکه صورتم رو خ یدر پ یپ ياشکها تونستمینم یحت...دیلرزیکل بدنم م خوردیهام به هم م دندون

 يشخندیرحمش دوختم حاال ن یخونسرد و ب يرنجورم رو به چشما يرا گرفت چشما ربغلمیز یکنار بزنم دست

 :زدم ادیو فر دمیخودم رو کش...اضافه شده بود زشیهم به صورت نفرت انگ

 ...من جواب بده ؟بهيرو کرد نکاریا ؟چرا؟چرایچطور تونست ولم کن-

 ...نداره وونیبا ح یموجود روبروم فرق نیا دمیبزرگتر شد و اونجا بود که فهم شخندشین

 يدوستات رو مالقات کرد یبه اندازه کاف میبر یوفتیکه عشقت رفت بهتره راه ب ییجا ينر يخوایاگه م-

 يبه سمتش حمله ور شدم رو...نابود شدم و اتش گرفتم!شدم وونهیمن د یرو به من کرد و راه افتاد ول پشتش

 :گفتیو م زدیم ادیفر دمیکش تونستمیدستم گرفتم و تا م يو موهاش رو تو دمیکمرش پر

 ولم کن وونهیدختره د-

 دمیمن ولش نکردم محکمتر کش یشد و ول سیخ دیباریکه م یبارون ریتمام تنم ز دمیکشیمن محکمتر م یول

 نیبرد و من پخش زم نیبه هوا تعادلم رو از ب يپرش بلند ترو...بکنمشون شهیاز ر خواستیانگار دلم م
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گلوم و درد وحشتناك  سوزشاز همه بدتر  یدرد زخمهام چند برابر شدم ول...فرود اومد نیرو زم يترو...شدم

 ...عذاب وجدان بود

 :دمیرو شن يترو نیخشمگ يصدا

 به زور ببرمت دختره احمق دیبا نکهیمثل ا-

 خواستیگلوم انگار فقط دلش م یتوان تقال هم نداشتم ول یحت دیکشیدستم رو گرفته بود و من رو م يترو

اگه  رفتمینم يترو شیاز پ یعیمسئله طب هی يمن بود اگه برا ریتقص یبرود همه چ نیانقدر که از ب...بزند ادیفر

سوخته و  ریتصو...ستین يادوارد گهیدو  رهیاگه ها د نیا يکه برا فیح یاگه ول ومدیم رترید یادوارد کم

که من را  يدرنده ا وونیح يدستا یچشمم جون گرفت انگار تازه تونستم خودم رو حرکت بدم ول شیپ ادشیفر

لحظه  يگم شد ترو ادمیبا فر يرعد برق بعد...بود که بشه از حصارش فرار کرد يزیگرفته بود قدرتمند تر از چ

کجا؟احساس سرما  یول میگشتیانگار برم دیکرد و محکم دستم رو کش گاهو با حرص به اسمون ن ستادیا يا

 ...همه درد رو نداشت نیتوان ا فیکردم ارابال ضع

*** 

روبرو من نشسته بود  يترو...دیتابیاز پنجره نم ينور گهید یباز شد و داخل همون کلبه بودم ول چشمام

 ادمیانگار حرف زدن  یدوباره تالش کردم ول ومدین رونیاز گلوم ب ییصدا یبزنم ول ادیاسمش رو فر استمخویم

 نیا یول دمیترسیسرخش رو سمتم گرفت ازش نم يچشما دمیاش کوب نهیس يمحکم با دست رو...رفته بود

تقال ها و نفس نفس زدن هام را ...بارش کنم قشهیال یکه هرچ ذاشتیحرف بزنم،نم ذاشتیکه نم یحس خفگ

کلمه که از  کیاز  غیدر یکردم حرف بزنم ول یو دوباره سع دمیدستش رو سمتم گرفت خودم رو عقب کش دید

 :دیپرس يترو ادیب رونیدهنم ب

 ؟یکشیارابال چت شده چرا نفس نم-

 ومدینفسم باال نم یسمت گلوم بردم ول زانو زدم و دو دستم رو نیزم يرو شکندیبغض نم نیگلوم چرا ا گلوم،اخ

 یاهیمن فقط چشمام س یول زدیاشفته حرف م يبود ترو ییچه بال گهید نیا ژنیاکس يبرا زدمیدست و پا م

هل داد و همونحس کردم داغ شدم  نیزم يمن رو،رو ینفس بکشم نه حرف بزنم دست تونستمینه م یول رفتیم

چشمام  کردمیتند تند قلبم رو حس م يبرگردم تپش ها یانگار تازه تونستم به زندگ دادیبهم نفس تازه م يزیچ

 :کنم دایروبروم بود هلش دادم تازه تونستم کلمات رو پ قایدق يترو...رفت نیاز ب يباز شد و تار

 ...منو یبه چه حق یقاتل عوض-
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 :و گفت دیادامه بدم وسط حرفم پر نذاشت

 دارم ازیمنم حاال حاالها بهت ن يمردیم یداشت ؟چونیبه چه حق-

 کردم؟ کارتیمگه من چ یکنیم ينجوریبا من ا ؟چرایچ ي؟برایچطور تونست-

 :گفت یعصب يترو

شده و باعث  یو نفسات عصب... يرسوند بیرو که اس تیصوت يتار ها یداشته باش جانیه دیتو نبا ریاروم بگ-

  يارینفس کم ب شهیم

 :زد و اضافه کرد يپوزخند

 ...بده حرف اضافه نزنن ادیبه بعد به دوستات  نیاز ا-

 ادیفر يافتادم ترو نیزم يکردم و رو يناله ا رلبیز چوندیهجوم بردم دوتا دستم رو گرفت و محکم پ سمتش

 :زد

 میبر وفتیراه ب بخشمیبار دوم نم يبرا یبهت نگفتم ول يزیبار چ هی-

 شدیم یوقت دادیم یخنجر بهم دلگرم يافتادم که رو يسم کشنده ا ادی یول...کنم یکنم،بدقلق يلجباز خواستم

 :روح گفتم یخودم رو عذاب بدم؟سرد و ب دیجا گرفت چرا با هیرو  زیانتقام همه چ

 میبر-

تا خودم را کنترل  دمیلبم رو گز..بود و بارون بند اومده بود يهوا ابر... نگفت يزیچ یتعجب نگاهم کرد ول با

 "يترو" يدیرو م زیتا مرگش نمونده تاوان همه چ يزیکنم چ

 

 :شکمم فشار داد و به عقب هولم داد با اعتراض گفتم يرو،رو دستش

 ...ولم یه-

 :گفت رلبیدهنم گذاشت و ز يرو دستشو

 یحرکت کن ينجوریا يوارد شهر شدن و اگه تو بخوا يفرار هیو  طانیش هیپر از نگهبانه چون  نجایهمه جا ا-

 فهمنیم

بزنم فقط با اخم نگاهش  یدهنم برداشته شد منتظر شد حرف يدستش از رو دمیرو به جلو کش ودمخ

 رونیب بشیج ياز تو یتکون داد و برگ يسر...نبود که بخوام باهاش صحبت کنم ياصال در حد...کردم

از برگ  یطناب نامرئ دیبگم من رو محکم سمت خودش کش يزیبخوام چ نکهیقبل از ا دیروش دست کش...اورد
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رو خفه کردم و چشمام  غمیج میو به سمت شاخه ها رفت و همزمان ما هم به سمت درخت ها رفت دیپر رونیب

 تونستمیم یبه راحت میشاخه درخت فرود اومد نیبلندتر يرو...رو جلب کنم یتوجه کس خواستمیرو بستم نم

 :گرفته شده بود، گفتم ادهامیرکه از ف ییبا صدا...نمیمرز رو گرفته بودند بب يکه جلو ییسربازها

 ؟یکن کاریچ يخوایقاتل االن م-

به سمت  نکهیا يبه جا یبار طناب نامرئ نیا یول دیبرگ کش ينگفت دوباره دستشو رو يزیزد و چ يپوزخند

 يحواس همه معطوف سرباز دیاز سرباز ها رفت و محکم پاش رو کش یکی يسمت پا عیسر یلیشاخه ها بره خ

 :فقط گفت يکه افتاده بود،شد ترو

 ریمنو محکم بگ-

رو کنترل  ادمیفر تونستمیچون در اون صورت نم نمیپاهام رو نب ریچشمام رو بستم تا ز دیدرخت پر ياز باال و

که افتاده بود از جاش بلند شد و محتاط تر همه جا رو  يهمزمان سرباز میفرود اومد نیزم يرو...کنم

 ریکرد و چند جسم توپ مانند ز بشیباز کرد و دستش رو دوباره داخل ج یرو به اروم شنلش يترو...دییپایم

حمله  يزد و به سرعت شروع به حرکت کرد همه سرباز ها به سمت شنل ترو رونیشنلش گذاشت از شنل دود ب

ستم رو بفهمه د يزیچ یکس نکهیفرود اومد و قبل از ا يدوش ترو يشنل به هوا پرواز کرد و رو یور شدن ول

 یاز دروازه عبور کنند ول خواستنیشد سرباز ها پشت سر ما م ارجو از شهر خ دیگرفت و به سمت دروازه شهر دو

 ...و عقب رفتند و فرار کردند دندیپرت کرد همه ترس شیات يترو

 میو به سنگ برخورد میاومد رونیاز جنگل انبوه ب...دمیزد که نشن یحرف رلبیو ز دیکش ينفس کالفه ا يترو

 :گفت تیوبا عصبان دیبرق داشت به عقب پر انیانگار جر یسنگ ها گذاشت ول يدستشو رو

 چرا راه رو بسته شده؟مرز کجاست؟-

با تعجب به حرکتم  يقدم عقب رفتم ترو هی"شدگان دیتبع"رو باال اوردم و به تابلو باال سرم نگاه کردم سرم

 :دیتابلو پرس دنیا دسرش رو باال برد و ب کردینگاه م

 ؟یچ یعنی نیخب ا-

 نجایخائن بودن رو به ا ایبودن  وژالی نیسرزم هیکه بر عل ییکسا گنیشدگان م دیمنطقه،منطقه تبع نیبه ا-

و اگه وارد منطقه شون  انیب رونیبه ب دنینفس کش يبرا توننیها م يدیکه تبع یو شب ها تنها زمان فرستنیم

 ...ممکن ما هم وارد زندونشون بکنند میبش

 :قهقهه اش اون شب شوم رو نحس تر کرد يو صدا دیخند يترو
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و ثابت شد که ما جزء  میرد شد یو وقت میشیرد م نیسرزم نیاز ا ؟مایترسیم يدیاز چند تا تبع یبگ يخواینم-

 گم؟یدرست نم رونیب میلند بر وژالیاز  میتونیم میستیاونا ن

 :دوباره گفت...سرم رو تکون دادم فقط

 میبر ایخب پس ب یلیخ-

 :و گفتم دمیرو عقب کش خودم

 امینم-

 :گفت کالفه

 میبر ایارابال لج نکن ب-

ها اون رو به زندان  يدیداخل رفت همونجا تبع یبود و وقت نجایاومدن من نگهبان ا ایپدر من شب به دن-

 امیمن نم دشیند یوقت کس چیو ه دنیخودشون کش

اصال ...راحت رو داشتم یزندگ هینبود االن من  نجایاگه اون شب پدرم نگهبان ا...چشمام رو پر کرده بود اشک

 :با ارامش گفت يانتظارم ترو کنه؟برخالفیم یقاتل گفتم؟براش چه فرق هیرو به  نایچرا ا

سربازها هرلحظه بهت  ؟ممکنیبمون نجایا يخوایم یتا ک کنهیفرق م یاالن همه چ...یبترس ستین يازین-

 حمله کنن و ببرنت 

 قرار بود بترسن؟ یمگه سربازها تا ک...گفتیم راست

 فتهینم یاتفاق چیه میبر ایب-

هر قسمت ...رد شدم و داخل رفتم دشدگانینا مطمئن از دروازه تبع ییبا قدمها...به اطرافم کردم یترس نگاه با

که  گرفتمیو من چشمام رو م ومدیم رونیدل خاك ب از یزمخت يدست ها هیاسم داشت و هر چند ثان هی

 دیهم طول نکش هیثان ندچ یگرفتن و سوختن دست حت یرو گرفت ول يترو يرپایز یلحظه دست هی...نمینب

رو گرفت خواستم بپرم  رپامیز یهمون لحظه دست...نداشتم یقدرت چیلند ه وژالیشد من داخل  میبهش حسود

 :زدم ادیبار فر نیاخر يخاك رفتم و برا يناله کردم و همزمان تا گردن تو دیکش ریپهلوم ت يرو يکبود یول

 يتـــــــــــــــــروووووو و-

 يترو يادهایفر يصدا دیدویم ينم حالم بد شد با سرعت سرسام اور يدهنم رو گرفت از بو يرو یدست یول

 ...بهش بدم یجواب تونستمینم یول دمیشنیم کردیکه من رو صدا م
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 بیغ نییبود پا دهیکه منو کش یاون.بود کیکه تار دمیچاله نمور د هیشد و خودمو تو  بیصورتم غ يرو از دست

 .شده بود

 ：زدم یو داد م دمیکوب یچاله م واریبه در و د دستمو

 .کمک کنه یکی..کمک-

داخل چاله و دوباره  دیرو کش گهید یکیکنارم ظاهر شد و  يدیاومد و بعد همون تبع يادیفر يصدا ناگهان

 .شد بیغ

 .شده بود داخل دهیبود که کش يترو

 ：زدم يو ناخودآگاه پوزخند میافتاد ریزخم خورده گ يدیعالمه تبع هی نیرفت که ب ادمی دنشید با

 ؟یکن یکار م یچ نجایا-

 ：گفت تیعصبان با

 ه؟یمنظورت چ-

 ：باال انداختم يشونه ا یالیخیب با

 !یگرفتنم در رفت يدیخب حدس زدم که تا د-

 ：تر شد دیهاش شد اخم

 ترسو ام؟ هیمن  یبگ يخوا یم-

 ：باال دادم ابروهامو

 .کردم یبودنت اشاره م یبه عوض میداشتم کامال مستق,نه-

مشتشو .خورد واریپشتم به د.جلو ومدیو عقب عقب رفتم و اونم م دمیترس یکم.مشت کرد و آورد سمتم دستشو

مشتشو باز کرد و  یبشه ول یکیکردم هرلحظه ممکنه صورتم با مشتش  یفکر م.دیلرز یاز خشم م.باال آورد

 ینم.نگاهش کردم یظیصورتم و با اخم غل يدستمو گذاشتم رو.کرده بود رمیلگیغاف.زد یلیناغافل بهم س

 .زدم نشیس يتو دستام و محکم به قفسه  زمیکردم تمام زورمو بر یم یسع.تونستم جوابش رو ندم

 ：انگشت اشارشو به سمتم گرفت و گفت.متر ازم دور شد یلیم هی دیتکونش نداد فقط شا ادیز

 ...پررو يدختره  نیبب-
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و پرتمون کردن  رونیب دنمونیگرفتن و از چاله کش قمونویکه حرفشو کامل کنه دست دو نفر از باال  نیاز ا قبل

 .نیزم يرو

 يدیبلند سف يها با لباسا يدیشب شده بود و تبع.شدم خشک یسرمو آوردم باال ول.پهلوم شدت گرفته بود درد

 هیکه از بق شونیکیچشمم خورد به .بودن همه دور تا دور قبرستان رو گرفته بودن یکه البته االن همه خاک

گفت حاکم  یکه پدرم م مداو ادمی.کوچک چوب يسرش هم تکه ها يتر و رو دیبلندتر بود و لباسش سف

 .هیشکل نیقبرستان ا

 ：گفت یحال آروم نیخشن و در ع يصدا با

 .دیستیبأ-

حاکم قرار  يدستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم و روبه رو يترو.درد پهلوم مانع شد یبلند بشم ول خواستم

 .میگرفت

که در  یپدرم اشخاص يطبق گفته . جمع شده بودن فیدور قبرستان در سه رد.دقت کردم شتریاطراف ب به

 .مثل ما یکیدرست .کرده بودند رشونیها اس يدیبودن که تبع ییاونا ستادندیا یوسط م فیرد

 ：شد شترمیب يحاکم مانع از کنجکاو يصدا

 .نیکن یخودتون رو معرف-

 ：گفت یترس چیه یب يترو اول

 !يترو-

 ：با نفرت نگاهش کرد و گفت حاکم

 !طانیش-

 ：کردم یخودم رو معرف.بعد به من نگاه کرد و

 .آرابال-

شوکه شدم و  شیاز حرکت ناگهان.ستادیاومد سمتم و جلوم ا هوی.کرد زیتر نگاهم کرد و چشماش رو ر قیدق

با تعجب به .قلبم و چشماش رو بست يهوا دستش رو گذاشت رو یب.شدم لیمتما يناخودآگاه به سمت ترو

عقب رفت و با  و ردهمون لحظه حاکم چشماش رو باز ک.کرد ینگاه کردم که با اخم به حاکم نگاه م يترو

 ：گفت جانیه
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 !باتنر؟ هی-

 باتنرم؟ هیمن  دیاز کجا فهم.شدم شوکه

 تونست بفهمه؟ يچه جور يدیتبع هی

 ：دیغر يترو

 .بده صیرو تشخ يزیچ نیتونه چن ینم یآدم معمول.یهست یآدم معمول هیتو -

 

 ：دنیخند ایدیتبع يزد و به دنبالش همه  يقهقهه ا حاکم

 !نه من یاره ول یمعمول يآدم ها-

 ：گفت شدیتر م یکه هر لحظه عصبان يترو

 ؟یهست یمگه تو چ-

 ：دیدوباره خند حاکم

 .دونمیکه م نهیهم يبزرگم کرد برا طانیش هیتمام عمرم  یلندم ول وژالیمنم اهل -

 ：نگاهم کرد يدیبا لبخند پل دوباره

 !و به درد بخوره ابیباتنر چه قدر کم  دونمیطور م نیو هم-

 ：دیکش ادیفر بار نیا يترو

 !رو بزرگ کنه یآدم معمول هیتونه  ینم طانیش,نهیخالف قوان نیا-

 ：گفت.کرده بودم دایپ تیبهش حساس,کرد یم تمیخنده هاش اذ,دیباز هم خند حاکم

 ده؟یم تیاهم نیبه قوان یک-

 ：کنارش اشاره کرد يها يدیبه چند تا از تبع بعد

 .نیدو نفر رو بکش نیا-

 یراحت نیبه ا دینبا,مردم یم دینبا.تونستم بذارم بکشونمون ینم.به سمتمون اومدن و دستامون رو گرفتن ایدیتبع

 ：در ذهنم زده شد و داد زدم يجرقه ا.شد دهیکش شتریدستم ب.مردم یم

 .حماقته محضه نیا.یباتنر رو بکش هیو  طانیش هی یتون یتو نم-

 ：که زد یبا حرف یول.در دلم روشن شد يدینور ام.حاکم متفکر شد و اشاره کرد که ولمون کنن چهره
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 .نجات بدم یقبرستان لعنت نیتونم خودمو از ا یبدم م لتونیتحو ایبه نظرم اگه به ملکه آر..اره حق با تو ا-

 .بودن روم ختهیر خیسطل آب  هی انگار

 ：گوشم زمزمه کرد ریز يترو

 !؟يکرد یبه نجاتمون فکر نم اگه يمرد یم-

داد و  يشده بودم که صدا دیکامال ناام.گشتن ینانیشدگان دنبال فرد قابل اطم ریاس نیرو بستن و ب دستامون

 ：دمیشن ییآشنا ادیفر

 .اون دختره منه.نیاونا رو ولشون کن.نیولشون کن-

ها عبور کنه و  يدیتبع نیکرد از ب یم یسع سیخ يکه با چشما دمیرو د يشتاب بلند شدم و مرد شکسته ا با

 ：بود زمزمه کردم بهیخودم هم غر يکه برا ییبا صدا.ادیبه سمت من ب

 پدر؟-

و  دیبه محض کنار رفتنشون به سمتم دو.ها اشاره کرد که کنار برن يدینظر داشت به تبع ریکه ما رو ز حاکم

 يمن در آغوش مرد.لحظه اش بود هیشوك واسه .شوك بودم يتو. محکم بغلم کرد ستادیروبه روم که ا

 ...اما.کشته شده نجایکردم در ا یفکر م.کوچک بودم مرده یکردم وقت یبودم که فکر م يدر آغوش پدر,بودم

 !پدرم بود,پدرم بود.کرد از بهت خارجم کرد سیکه گونمو خ یاشک.باز مونده بود و به همون اندازه چشمام دهانم

چه .ازم دور شد و با لذت نگاهم کرد یکم. کردم و هق هقم شروع شدشونش گذاشتم و بوش  يرو مویشونیپ

 .چشماش چروك بود ریشده بود و ز يموهاش خاکستر. قدر شکسته شده بود

 ：کرد گفت یم هیکه گر یصورتم و در حال يرو دیکش دستاشو

 !من يدختر کوچولو!من يبال!من يآرابال-

 ：دستش موهامو نوازش کرد با

 !مثل مادرت يشد بایز!يچه قدر بزرگ شد-

 ：کردم گفتم یکه هق هق م یحال در

 ؟يمدت زنده بود نیا ؟تماميپدر تو زنده ا-

 ：و با تعجب نگاهم کرد ستادندیاز حرکت ا دستاش

 من مردم؟ يکرد یتو فکر م-
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 ：که خودمم تعجب کرده بودم گفتم یخم کردم و محکم به دستاش فشردم و در حال صورتمو

 !گفت یم ينجوریا نیمارت!البته-

 ：گفت تیکرد و با عصبان اخم

 .خواسته ازت کار بکشه یم.بهت دروغ گفته..ادیزن ش-

 ：تو بغلش دمیصورتمو نوازش کرد و کش دوباره

 ؟يکرد یاون کار م يمدت برا نیتو تمام ا,من يبال-

 ：ازم جدا شد و چند قدم عقب رفت ناگهان

همه  نیا دیچه طور با..يدیکش ینم یسخت نقدریکردم تو ا یاگه حواسمو جمع م یمن لعنت..منه رهیتقص-

 رو جبران کنم؟ يدیکه کش یسخت

و به  دیچشماش چرخ.داشتم رو در ذهنم ثبت کنم ادیبه  یکه به سخت یصورت.نگاهش کردم تا ثبتش کنم فقط

 ：پشتم نگاه کرد

 ه؟یاون ک-

 ：ره کردماشکامو پاك کردم و با سر بهش اشا.بود يترو,پشتم نگاه کردم به

 .پدر يِترو نیا-

 ：کردم یبود که درك نم یتو نگاهش شرمندگ.جلو اومد يترو

 .خوشبختم-

عالمت خطر بود لبخند  یهرکس يکه برا يسر ترو يرو يتوجه به شاخ ها یو ب ستادیا يترو يروبه رو پدرم

 ：زد

 .هستم) Matt( من هم مت-

 .نگاهش رو حفظ کرده بود فقط لبخند زد یکه شرمندگ یدر حال يترو

 ：زد و به سمت من اومد و دوباره محکم بغلم کرد و رفت سمت حاکم يترو يشونه  يرو یدست

 ن؟یبه من و دخترم وقت بد یخواهش کنم ساعت شهیم-

 .تکون داد دییکه افتاده بود خوشنود بود سرشو به عالمت تأ ییکه انگار از اتفاقا حاکم
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کم سخت بود اما باالخره  هیبا دست بسته نشستن .مینیتمون و با دست اشاره کرد تا بشاومد سم پدرم

 .چرخوند یم يمن و ترو نیپدر نگاهشو ب.مینشست

 ：گفت باالخره

 بال؟ يپس تو باتنر-

 ：رو هم فشار دادم چشمامو

 .بله-

 ؟یچ یعنیخب -پدر

 ：دونست یبود که نم یعیطب خب

لند فرشته ها وجود  نتیو در سا نیاطیلند ش ندیکه در آرچف نیدون ین نممطمئن.شکلم هیمن در هر مرز به -

 .دارن

 ：زد و گفت يبرد لبخند یانگار که از حرف زدنم لذت م پدر

 يزایچ يدیمشت تبع هی نیب یهمه سال زندگ نیا.کردم یوحشت م دیبا يترو دنیدونستم که با د یاگه نم-

 !داده ادیبهم  يادیز

 ：لبم نشست و ادامه دادم يلبخند رو.دهیپدر به آدم م هی يکه صدا ییهمون گرما.گرم بود صداش

به وجود  یاز اشک و لبخند مخلوط.لند فرشته ام نتیو در سا طانیلند ش ندیدر آرچف یلند معمول وژالیمن در -

 .لند شده وژالیوارد  یاومدم که اشتباه

 ：حاکم مانع شد يبپرسه که صدا يا گهید زیخواست چ.شگفت زده شده بود نگاهش

 .میکرد دایمورد نظرمون رو پ يشده  ریاس هیوقتتون تموم شده و ما هم -

 .دمیفهم یزد که نم یم یبیحاکم لبخند عج.میستادیبا هم ا همه

 ：بهش داد يمورد نظر به سمت حاکم رفت و حاکم نامه ا يشده  ریاس

 .حاال برو,نامه رو به ملکه برسون نیا-

آدم  هی يپدر من جلو.اون صحنه قلبم درد گرفت دنیاز د.به سمت حاکم رفت و جلوش زانو زد مهیسراس پدر

 .با تعجب نگاهش کردم.گرفتم يترو یخواستم برم و بلندش کنم ول.پست زانو زده بود

 ：که دستاش مثل من بسته بود اون
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 ...تو-

 ：گفت عیادامه بدم و سر نذاشت

 !که نرفته من آتش دارم ادتی-

 .کرد یحاکم منتظر به پدرم نگاه م.بهش لبخند زدم و برگشتم سمت حاکم ناخودآگاه

 ：با التماس گفت پدر

 !نیمنو بکش..نیمنو بکش..نیاونا رو ول کن-

 ..نه..نه..نه..نه..نه.زدم خی

 .حاکم ظاهر شد يلبا يدوباره رو لبخند

 .محکم تر گرفتم يترو

 .نگاهم کرد یبرگشت و با مهربان پدر

 ! واقعا نداشتم!نداشتم گهیرو د نیطاقت ا.ختیقطره اشک از چشمام ر هی

 :گفتم يبلند يصدا با

 نــــــــــــه-

 :گفتم دهیبر دهیو جلو رفتم و بر دمیکش يترو يدستا ریرو از ز خودم

 ...کردم دایپدر من شما رو تازه پ...تونمینم گهینه من د کنمینه خواهش م-

 :در محکم گفتپ....نذاشت ادامه بدم هیگر

زندان بپوسم  نیمن که قرار داخل ا...يدیمن سالها عذاب کش يها يتو به خاطر سهل انگار...من يبال-

 دخترم بکنم يخودم رو فدا خوامیم

قطره  نکهیقبل از ا...دیچونه ام لرز دمیرو سمتش پرت کردم محکم بغلم کرد عطر تنش رو بعد از سالها بلع خودم

 :گفت تیبا قاطع زه،پدریگونه هام بر ياشکم رو

 من حاضرم-

 :رفت و گفت يپدر من رو ول کرد و سمت ترو...شد شخندیبه ن لیتبد تیتر شد و در نها قیلبخندش عم حاکم

 نهیشده نذار اشک به چشماش بش ریو تحق دهیکش ده،عذابیکش ییمن سالها تنها يبال-

 !ک گذشتهقسمت جملش ناخوداگاه پوزخند زدم اشک؟کار من از اش نیا با

 :توجه ادامه داد یپدر ب یول
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 باشه؟ کنمیمن بهت اعتماد م...رو حس کنه ییمواظبش باش نذار تنها-

 :حاکم سمت من اومد و گفت!طانهایش نیا گفتندیچه راحت دروغ م...فقط سرش رو تکون داد يترو

 هم هست گهیشرط د هیفقط -

 :گفت يحاکم با خونسرد دیسرها سمت حاکم چرخ همه

 مرگ پدرش رو تماشا کنه دیباتنر با-

 :متعجبم کرد يترو ادیفر

 کنه؟یم هیداره گر ینیبینم ه؟مگهیمنظورت چ-

 :گفت يرو به ترو حاکم

اومدن از  رونیما فقط شب ها اجازه ب.کنهیو همه جا رو،روشن م دهیباتنر قدرت م هیاز سر وحشت  یواقع غیج-

 .دارم ازین نیمثل ا غیج هیمن به .مینیب یوقت نور روز رو نم چیه نیهم يبرا میهامون رو دار اهچالهیس

 :پر از اشک گفتم يعقب رفتم و با چشما عقب

 ه؟یچه عذاب گهید نیا تونمیتونم،نمیمن نم-

 :سمت من اومد دستام رو گرفت و گفت پدر

 ...ییحرفا نیدخترم تو مقاوم تر از ا یچشمام رو ندارم ول يمنم تحمل مرگ تو جلو-

 :گفتم کیستریه

 فمیستم،ضعیاصال مقاوم ن فمیمن ضع-

 :زد و گفت یبخش نانیاطم لبخند

بپوسم و عذاب بکشم از  نجایمن ا يخوایتو که نم...ستین فیوقت ضع چیدختر من،دختر من ه...ییتو ارابال-

 ؟يخوایتو؟م يدور

 :گفت ياشکار یحوصلگ یبا ب حاکم

 نه؟ ایشد؟قبوله  یچ-

اصرار  یحت...کردیبحث نم يتو یو اصال دخالت کردینگاهم م رهیره،خیود که فقط خب بینگاه کردم عج يترو به

 نیتحمل چن تونستمیمن م...به صورت شکسته و صورت خندان حاکم نگاه کردم...که قبول کنم کردیهم نم

 یول...رمیاشکم رو بگ يتا جلو دمتند تند پلک ز...خودم بکنم یپدرم رو قربان خواستمیرو داشته باشم؟نم يدرد

 :گفتم یلرزون يبا صدا...موفق نبودم
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 له...بو...ق-

روبرو رو نگاه  میدستام رو محکم نگه داشتن سرم مستق انیبه دو نفر اشاره کرد که سمت من ب حاکم

بهم  يدیتبع هیدور گردنش قرار گرفت خواستم چشمام رو ببندم که  یمن زانو زد طناب يپدر روبرو...کردیم

و  زدیچشمام دست و پا م يجلوپدرم  دنیاز پشت طناب رو کش...باشه دیکه چشمام بسته نبا اشاره کرد و فهموند

باعث  زدمیکه م یغیهر ج.زدمیم غیج يبلند ياشکام صورتم رو پر کرده بود و با صدا شدیکم کم داشت کبود م

نور چند برابر  فتریاز حدش باال م غمیج يو هر وقت صدا رونیپامون نور بزنه ب ریز يها اهچالیاز س شدیم

شد همون حس کمبود نفس  ینفسام دوباره عصب...رو ول کردن مافتاد دستا نیزم يحرکت رو یپدرم ب شدیم

 :همه رو کنار زد بازوهام رو گرفت تو چشمام زل زد و گفت...شناختیم يرو داشتم تقالهام رو ترو

 3...2...1...کن میخودت رو باهام تنظ نیبب...ارابال نفس بکش-

 !پدر و مادر بودم یب هیو چشمام بسته شد حاال واقعا  دیتمام تنم لرز یکردم به حرفاش گوش کنم ول یسع

*** 

برخورد کرد اروم چشمم رو باز کردم و با  یسفت زیرو تکون دادم و اروم دستم رو حرکت دادم دستم به چ سرم

دستاش  يمن رو رو يترو!شدم تمیوقعمواجه شدم تازه متوجه م کردیجلو رو نگاه م رهیکه خ يترو يصورت جد

 يافتادم با صدا دمیکه د ییصحنه ها ادی.بود ینگاهم به اسمون افتاد که آفتاب...رفتیگرفته بود و سمت جلو م

 :گفتم يگرفته ا

 ؟يترو-

 :اورد و تازه متوجه شد چشمام باز شده نییرو پا سرش

 حالت خوبه؟-

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 نییخوبم من رو بذار پا-

 :گذاشت با وحشت گفتم نییمن رو پا ینرم به

 پدرم؟پدرم زنده اس نه؟-

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا يترو

 نه....متاسفانه-
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چرا ....رو از دست دادم زمیلحظه همه چ هیچه اسون تو ...نشستم نیزم يو رو دمیسر خودم کوب يتو محکم

 :من بکنه؟چرا جلوش رو نگرفتم؟زمزمه کردم یگذاشتم خودش رو قربون

 ...من ریهمه اش تقص-

 :زدم ادیفر يبلند يبار با صدا نیا

 اخه چرا؟چرا؟!که دوستشون دارم شمیم ییمن باعث مرگ همه کسا...منه ریتقص زیهمه چ-

 :جلوم نشست و اروم گفت يترو...کردم هیبلند گر يدستام گرفتم و با صدا نیرو ب سرم

 ارابال؟-

 :شدم اب دهنش رو قورت داد و گفت رهیرو بلند کردم تو چشماش خ سرم

 بهت بدهکارم یعذرخواه هیمن -

 :گفت شهیتر از هم اروم

 متاسفم يدیکه کش ییو عذابها زیبه خاطر همه چ-

 :گفت يبلند ياز جاش بلند شد و با صدا عیسر یلیخ

 ...با خودت خلوت کن کمی یبهتره تنها باش رمیمن م-

 نیا!بودم يترو ینیشبیپ رقابلیو غ دهیچیپ تیمن مات شخص یول...و محکم ازم دور شد عیسر يبا قدم ها و

چرا انقدر مظلوم شده؟چرا ازم معذرت  ست؟پسین یقاتل عوض کشت؟همونیکه داشت من رو م ستین یهمون

 "ه؟یک يترو ه؟اصالیچه شکل یواقع يترو"بود نیسوالم ا نیتر یکرد؟اصل یخواه

 

 :با عجله گفت يترو

 م؟یبر ياماده ا-

 :و گرفته گفتم ناراحت

 میبر-

هنوز تو  گرفتیدستمو م یاتفاق خاص چیبدون ه مایبار بود که مستق نیبا وحشت نگاهش کردم اول دیکش دستمو

نگاه به  هی میفرود اومد نیرو زم یوقت دیشوك حرکتش بودم که حس کردم رو هوام دستمو گرفت و از مرز پر

 :و گفت ختیر مو موهاش رو به دینگاه به دستامون کرد دستش رو به شدت کش مین هیمن و 

 میمعطل شد یلیجا خ نیتا هم میوفتیبهتره راه ب-
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بود  یهمه جا جنگل اب میدیرس یبیو به جنگل عج میلند رو رد کرده بود وژالیاز  بایاز من راه افتاد تقر جلوتر

 نیو مرطوب شدن زم یسیباعث خ شدیاب م نیزم يبود و با فرودش رو خی ختیریم نیزم يکه رو ییبرگها

 :با پچ پچ گفتم طیاز مح دیبه تبع ومدینم ییصدا چیبود ه بیپامون شده بود سکوت جنگل عج ریز

 مرموزه ادیبدم م نجایاز ا-

 :مثل خودم گفت يترو

 باش کمینزد ستین يسکوت عاد نیباهات موافقم ا-

من !شونه به شونه نه قایالبته دق میرفتیحاال شونه به شونه راه م ستادمیقدماش رو کمتر کرد کنارش ا سرعت

 :گفتم يبلند يپاهام نگاه کردم با صدا ریاز شونه اش کوتاه تر بودم احساس سرما کردم به ز کمی

 ه؟یچ نیا يترو-

به همون شکل سمت چپ و راستم  خیتکه  هیروبروم  قایدق یول.و..بود رپاهامیبزرگ به شکل مثلث ز یخی تکه

 :گفت يبود ترو خیهم پوشونده از همون نوع 

 ...باشه موا یخوب زیچ ادیبه نظر نم یول دونمینم-

پام  ریز خی سادیوا ستادهیپام به صورت ا ریشروع به لرزش کرد مثلث ز رپامیز نیتموم نشده بود که زم حرفش

شروع به حرکت کرده  یمثلث يهم کنارم افتاد تکه ها يزمان تروهم دمیکش يبلند غیباعث شد سر بخورم ج

 یبودن که ما داخلش زندان يا هبست رهیبه دا هیخالص شده بود و شب دیبودن شکل گرفته بودن و رنگشون سف

 :گفتم يبا لرزش به ترو دمیلرزیسردم شده بود م میبود

 سرده-

 :غرور گفت با

 کنمیخودم حلش م-

 يبلند ينشد دوباره تکرار کرد با صدا دهید شمیجرقه ات یحت وفتادین یاتفاق چیه یول دیرو به هم مال دستاش

 :گفت

 ؟یچ یعنی-

رو  رونیب شدینم ياز داخل گو شدیم شترمیبود و باعث سرما ب ختهیپام اب ر ریشد ز سیکردم پاهام خ احساس

 :گفتم یچارگیبا ب دید

 میزنیم خی میبکن دار يکار هی-
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 :زد ادیفر

 بکنم يکار هیکه بتونم  کنمیدارم تالش م ینیبینممگه -

دستش رو  شدیتر م دیمحکمتر و سف يگو وارهیبا هر مشتش د یول يگو وارهیکرد به مشت زدن به د شروع

 :و گفتم دمیکش

 یکنیبدترش م يبس کن دار-

 دیلرزیبود کل بدنم از سرما م ختهیزانوهام ر يبه باال گهید ختیریم رونیاز همه طرف ب يشتریبا فشار ب اب

 :زدم غیروشن کنه اب باالتر اومد ج شیات تونستیهنوزم نم یگرمتر بود ول يترو

 یلعنت میشیباال االن خفه م ادیاب داره م-

 :زد ادیخودم فر مثل

 کرد شهینم يکار چیه یول کنمیدارم تمام تالشم رو م ینیبیمگه نم-

 :زدم غیج بلندتر

 م؟یریپس منتظر باشم که بم-

شد از سرما پاهام رو  شتریشد فشار اب ب میترم عیگرفت و سر یکه دستم روش بود ترك کوچک يوارید

 يدیحرف حاکم تبع...حس شده بودم یتکون بدم ب تونستمینم

 دهیسمارو نجات بده اب تا شکمم ر تونستیم دیمن؟شا غیج"داره يادیباتنر قدرت ز غیج"تو گوشم زنگ زد ها

 :و گفتم دمیچرخ يبود سمت ترو

 منو بزن-

 :و با تعجب گفت ستادیتقال ا از

 ؟یچ-

 :عجله گفتم با

 ندارم بهم اعتماد کن منو بزن حیوقت توض-

 :زدم ادینگاهم کرد فر فقط

 بزن گمیم-

 :گونم نشست با حرص گفتم يرو باال اورد چشمام رو بستم دستش رو دستش

 !منو بزن گمینوازش؟م ایزدن بود  نیا-
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 :گفت تیعصبان با

 بزنمت؟ دیبا یچ يبرا ينکرد يکار یوقت تونمینم-

 شیعصبان تونستیم یچ مینداشت یبود وقت دهیام رس نهیس يتا رو گهیبحث کردن باهاش نداشتم اب د وقت

 :زدم ادیبلند فر يصدا ؟بایچ ای؟خدایکنه که محکم منو بزنه؟چ

 هیچه برسه به  یاز خودت حفاظت کن یتونیهنوزم نم یول یشهر بش هیمثال قرار حاکم  ییاحمق ترسو هیتو -

 شهر

 :تو هم رفت و گفت اخماش

 ؟یگفت یچ-

 :گفتم دوباره

 يریها ممکن بود بم يدیهمون تبع شیاگه من نبودم همونجا پ یستین یچیتو ه يترو-

 :دیغر

 خفه شو-

 ....که فقط یعوض هی ییترسو هی ؟تویکنیخفه بشم؟چرا قبول نم دیبا یتا ک-

 :گفت بلندتر

 ارابال ساکت شو-

 :گهیبود بجنب د دهیگردنم رس يتا رو اب

 به دستت نرسه نیو سرزم يریفرستادت تا بم هیخطرناک یلیراه خ نیپدرت هم قبولت نداره ا یحت-

 :زد ادیاومدن دستش فر نییزود بود همزمان با پا غیج يباال اومد لبم رو گاز گرفتم هنوز برا دستش

 یدهنت رو ببند لعنت گمیم-

 يترك گرفت ترو يگو وارید سادنیزدم اب ها از حرکت وا غیبلند ج يراست صورتم سوخت با صدا سمت

اواز بود همه  هیبرام مثل  غمیج يصدا زدیم ادیفر يترو دمیشنینم یچیمن ه یگوش هاش رو محکم گرفت ول

خورده  نیبه گوشم خورد و در همون ح يبلند يصدا شدیم وارهید شتریباعث ترك ب دنیچیو با هر پ دیچیپیجا م

نشسته بود  نیرو زم يترو میاب بود لبخند زدم ازاد شده بود سیکل بدنم خ ختیرو سرم فرو ر شهیش يها

 چش شده؟ گهید نیا دیچیپیگوشاش رو گرفته بود و به خودش م

*** 
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 یو ناآروم ناله م دادیگوشاش بود و چشماشو به هم فشار م يدستاش رو.سمتش رفتم و کنارش زانو زدم به

 .لعنت به من!بود؟ يحالت ترو نیمن باعث ا غیج.قلبم فشرده شد از اون حالت.کرد

 .کرد یوجود نداشت و آفتاب داشت غروب م یخیجنگل  گهید. شدیقرار تر م یلحظه به لحظه ب يترو

 .کنم يکار چیتونستم ه یکه نم نیگرفت از ا یام م هیگر داشت

 .چه قدر داغ بود.دستاش که گوشاشو پوشونده بود يگذاشتم رو دستامو

 .محکم تو دستهام فشردمشون رهیکه دوباره گوش هاشو نگ نیا يزور دستاشو جدا کردم و برا به

پدرم کنار  شهیرو خوندن که هم يزیکنم لب هام از هم باز شدن و چ یکار م یکه بدونم دارم چ نیاز ا قبل

 ：شعر بوده نیگفت مادرم عاشق ا یکرد و م یگوشم زمزمه م

 

I remember tears streaming down your face 

 ادمهیشدن رو  يرو که از صورتت جار ییاشکا من

 

When I said, I’ll never let you go 

 کنمیبهت گفت که هرگز تو رو رها نم یوقت

 

When all those shadows almost killed your light 

 )کشتن ( ها نور تو رو نابود کردن  هیسا يهمه  بایتقر یوقت

 

I remember you said, Don’t leave me here alone 

 "تنها نذار نجایمنو ا“  یکه تو گفت ادمهی من

 

But all that’s dead and gone and passed tonight 

 ذشتنگ ادهایمردن و رفتن و امشب از  نایا يهمه  یول

 

و  شتریب يبه قلبم برگشت و با انرژ دیام.کرد سیاشک هام صورتمو خ.شهیکه لرزشش کم م دمید یوضوح م به

 ：ادامه دادم يشتریالبته بغض ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

 

Just close your eyes 

 چشماتو ببند تنها

 

The sun is going down 

 رهیم نییداره پا دیخورش

 

You’ll be alright 

 شهینم تیزیچ

 

No one can hurt you now 

 بزنه بیبهت آس تونهینم چکسیه

 

Come morning light 

 ادیصبح داره م نور

 

You and I’ll be safe and sound 

 میبریو تو جون سالم بدر م من

 

Don’t you dare look out your window darling 

 زمینگاه نکن عز رونینکن،به ب جرئت

 

Everything’s on fire 

 رهیگیم شیداره آت زیچ همه

 

The war outside our door keeps raging on 

 مینگه داشتن تا کهنه بش نجایو درها ما رو ا رونهیجنگ ب هی
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Hold onto this lullaby 

 رو ادامه بده ییالال نیهم

 

Even when the music’s gone 

 رفته  نیاز ب یقیموس یوقت یحت

 

 

 ：باز هم ادامه دادم.دنیلرز یشماش بسته بودن و پلک هاش مچ یآروم و منظم شده بود ول نفساش

 

Just close your eyes 

 چشماتو ببند تنها

 

The sun is going down 

 رهیم نییداره پا دیخورش

 

You’ll be alright 

 شهینم تیزیچ

 

No one can hurt you now 

 بزنه بیبهت آس تونهینم چکسیه

 

Come morning light 

 ادیصبح داره م نور

 

You and I’ll be safe and sound 

 میبریو تو جون سالم بدر م من

کلمات رو زمزمه  نیشد و من آخر رهیبهم خ زدیم يبه قرمز شونیدیکه سف ییباز کرد و با چشما چشماشو

 ：کردم
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Just close your eyes 

 چشماتو ببند تنها

 

You’ll be alright 

 شهینم تیزیچ

 

Come morning light 

 ادیصبح داره م نور

 

You and I’ll be safe and sound .. 

 .. میبریو تو جون سالم بدر م من

 

با ترس زمزمه .داد هینشست و به درخت کنارش تک.نگاهش کردم يو با کنجکاو دمیکش قینفس عم هی

 ：کردم

 ؟يترو یخوب-

 .تکون داد دییسرشو به نشونه تأ فقط

 .دمیچمن دراز کش يکه مصرف کردم رو يهمه انرژ نیاز ا خسته

آب شده  یخیمن جنگل  غیاز ج.بود دهیبود و به بدنمون چسب سیتمام لباسامون خ.به سکوت گذشت قهیدق چند

 .وجود نداشت یخی گهیبود و د

 کجان؟ ومدنیبه وجود م دیها با خیکه از آب شدن  یاون همه آب پس

 ：از فکر خارجم کرد يترو يصدا

 !آرامش بخش و شفابخشه غشیاتنر برخالف جب هیپس آواز -

 یوقت فکر نم چیه.لبم نشست يرو یکیکوچ غم؟لبخندیآوازم آرام بخشه؟برخالف ج.تعجب نگاهش کردم با

 یگوش گهیهمه قدرت داشته باشم وگرنه قطعا االن د نیکار کردم ا نیمارت شیکه پ ییکردم در تمام زمان ها

 .دمیخند آرومکه کردم خندم گرفت و  ياز فکر!زدمیم غیموند انقدر تو گوشش ج ینم یبراش باق
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 ：گفت یحال یبا ب يترو

 ؟يخند یم یبه چ-

 ：گفتم دمیخند یکه هنوز م یحال در

 يهام گوش ها غیبزنه تا االن صد بار با ج بیآس یتونه به کس یم غمیدونستم ج یکه اگه م نیبه ا-

 !کردم یرو کر م,ردمک یکه براش کار م یزن,نیمارت

 بیهم عج میاز اون لبخند اون روز که سوار رانمر بود یلبخند حت نیا.زد و من باز هم شوکه شدم یآروم لبخند

 !یلیخ,آروم بود,تر بود

داد و کنارم با  ظیاخم غل هیهم نگاه شوکه ام رو حس کرد و به خودش اومد و لبخندشو جمع کرد و جاشو به  باز

 ：دیفاصله دراز کش

 !راه مونده یهنوز کل.کم بخواب هی-

 .چشماشو بست و

 ：آروم زمزمه کردم.حالم رو عوض نکرد ادیز شیناگهان رییتغ نیا

 !حداقل سالمه-

ام  هیدر حفظ روح یشانس چیواقعا ه.شوك رد شد هیمرگ پدرم از ذهنم مثل  يناگهان صحنه  یول

 یب.کرد یباز هم صحنه مرگ پدرم رو تداع که از گوشه چشمم خارج شد یاشک يسرد.چشمامو بستم.نداشتم

 .اراده هق هق کردم

 

 يترو

 !شد یمنفجر م يموضوع ها و مسائل مختلف بود که مطمئناً به زود ریمشغول و درگ يبه حد فکرم

که  نیارابال بدون ا.نبودم مونیپش!هاشونم من بودم یسرمون اومدن و مسبب بعض ییهویعالمه اتفاق که  هی

 .حقش بود هیاون همه سرباز تنها گذاشت و اون تنب نیبهم خبر بده منو ب

 ...ادوارد و

بهم حمله کرده بود  تیخاص یاون آدم ب,کرده بود نییاون به من توه. کرد یم میکردن هم دربارش عصبان فکر

 !تونست بهم بزنه یانگشتش رو هم نم یکه حت یدر حال

 ...سپرد که یاون دخترش رو به دست من.بود که افتاد ییرفت بدتر از تمام اتفاقاکه ازم گ یپدر آرابال و قول مرگ
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 یسوزوند ول یکنه قلبم رو م میکه بهم زد تا عصبان ییحرفا.حاال هم که از اون درد وحشتناك خالصم کرد و

 .خوب ارزشش رو داشت

 ... بایو صداش واقعا ز آوا

 ...پررو ياون دختره  ؟یگیم یمعلومه چ!یه یه یه

و  دمیناخودآگاه به لبام دست کش.بودن آرابال افتاده بود یاثبات عوض يافتادم که برا یاتفاق ادی یناگهان یلیخ

اون اتفاق  ادیبازم  یشدنش بود ول طانیش ریکرد تحت تأث یکه اونجا م ییکه کارا نیبا ا.تر شد ظیاخمم غل

 و!هکن يکار نیکه به خودش اجازه داده بود همچ نیا.داد یآزارم م

فکر کردن بهش  یول دونمینم!از سر نفرت بود,هوس هم نبود چه برسه به عالقه ياز رو یکه اون بوسه حت نیا

 .کرد یم تمیاذ

که پشتش به من  دمیسرم رو به سمت راست گردوندم و ارابال رو د.افکارم رو قطع کرد دیهق هق شد يصدا

 .دیلرز یبود و تو خودش جمع شده بود و م

 .نمشیشدم و سرمو خم کردم تا بتونم بب کیشدم و بهش نزد زیخ مین

 يپدر.کرد یم هیبه پرسش نبود به خاطر پدرش گر يازین.کرد یم هیوقفه گر یصورتش قرمز شده بود و ب تمام

 ...کردم چه برسه به دایحس احترام نسبت بهش پ هیکه من تو همون چند ساعت 

 .آروم جلوم نشست و اشک هاشو پاك کرد.رو گرفتم و طرف خودم چرخوندمش شونش

بدون که  نویفقط ا یباش دیبگم ناراحت نباش چون با ای یکن هیگر دینکن چون با هیتونم بهت بگم گر ینم-

 !تو نبود پس خودتو سرزنش نکن ریتقص نیتو مرد و ا يپدرت برا

کم محبت  هیکرده بودم با  يانقدر که باهاش بد رفتار.گرفته بودخندم .نگاهم کرد و سرشو تکون داد رتیح با

 .خوب حقش بود یول.شدیشوکه م

 ：گرفته گفت.دمشیگرفتم و کش دستشو

 م؟یریکجا م-

 ...کنم و دایخواستم پ یرو که م يزیبلند درخت ها رو کنار زدم تا چ يبرگها

 ：کردم داشیپ

 !نجایا-

 .رودخونه کوچک و آروم رو نشون دادم و
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 .طرف رودخونه رفت و جلوش زانو زد و صورتشو با آب شست به

 ：رفتم و کفش هامو درآوردم و پاهامو داخل آب فرو کردم کنارش

 !میو بعد ادامه راه رو بر میخودمونو بشور دیبا-

خواستم جوابش رو .کرد یسبزش متوجه من بود و با لبخند نگاهم م يچشما.نگاهش کردم,زنه ینم یحرف دمید

با  یداشتم ازم حساب ببره ول ازین تیمأمور نیاتمام ا يبرا.کردم یپرروش م دینبا.ناخودآگاه اخم کردم یبدم ول

 ...من يرفتارا نیا

 ：برداشتم و بلند شدم کفشامو

 .رمیمن م.اول تو حمام کن-

 .به سرعت از رودخونه دور شدم و

واقعا .که درباره پدرم زد ییزایچ.گوشم بود ارابال تو يهنوز حرفا!دادم و کالفه سرمو خاروندم هیتک یدرخت به

 تا از دستم خالص بشه؟واقعا امکان داره؟ نجایپدرم منو فرستاد ا

 یبوته ها تکون م.به سرعت به طرف صدا برگشتم و گارد گرفتم.افکار جدام کرد نیاز ا یخش خش يصدا

 .زدمکنارشون  عیسر دمیبهش رس یآروم آروم به سمت بوته ها رفتم و وقت.خوردن

 !کارش تموم شده بود دیشا!و به سمت رودخونه رفتم دمیکش ینفس راحت!خرگوش

 ：رفتم بلند صداش کردم یطور که م همون

 ارابال؟کارت تموم شد؟-

گوشه افتاده  هیلباساش ,ارابال تو آب بود!شوکه شدم قهیدق کیو  دمیتموم شدن جمله ام به کنار رودخونه رس با

 ：پر از حرصش از شوك خارج شدم يبا صدا.کرد یگشاد شده نگاهم م يبودن و با چشما

 ...من دیشا...دیشا یگینم نییپا یسرتو مثل گاو انداخت-

 ：گفتم طنتیش با

 ؟یتو چ دیشا-

 ：از نگاهش خندم گرفت.نگاهم کرد تیهاش سرخ شد و با عصبان گونه

 .تخت التیخ..روم نداره يریتأث چینگاهت ه-
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با خشم .شد خنده رو قطع کرد ختهیکه روم ر یمشت آب.شد یم دتریام همزمان با سرخ تر شدنش شد خنده

 .گوشه انداختم هیباز کردم و  راهنمویپ يدکمه ها.تظاهر بهش الزم بود یبود ول یکه الک یخشم,نگاهش کردم

 .و عقب رفت دیکش غیج.تو آب دمیشلوارم رو باال زدم و پر پاچه

 ؟يزیریمن آب م يرو-

 ：رفت و گستاخ شد نیاز ب ترسش

 !زمیریبازم م.زمیر یاره م-

 .تو صورتم دیآب پاش و

و  ستادیاز حرکت ا.برداشتم و دستمو دور کمرش حلقه کردم زیبه سمتش خ.کرد یداشت فرار م امیبه خودم ب تا

ستم تازه د ریکرد خودشو نجات بده؟با حس پوستش ز یشد؟چرا تقال نم ينجوریا هویچرا .نفسش تند شد

 ：دستامو آروم برداشتم و پشتمو بهش کردم.حرکت شده یچرا ب دمیفهم

 !امیاونجا منتظرم باش تا منم ب,اگه کارت تموم شد لباستو بپوش و برو-

مطمئن شدم که رفته لباسامو  یتو همون حالت موندم و وقت قهیچند دق.دمیراه رفتنش تو آب رو شن يصدا

 وفتاد؟یداشت م یچه اتفاق.گذاشتم تا خشک بشه و دوباره به داخل آب رفتم یدرخت يشاخه  يدرآوردم و رو

درست گفته؟پدر من  یعنی....جمله اخر ارابال بود ریهنوزم ذهنم درگ...بشه لیاحساس تو کارم دخ ذاشتمیم دینبا

 ...دختره زبون دراز بفرسته نیرو با ا شونیکیانقدر نوکر و نوچه داره که بتونه 

انگار  یپروند ول يزیچ هیبگه فقط  دیبا یچ دونستیکنه عجله داشت نم میعصبان خواستیماون فقط  یول

 ...و داخلش فرو رفتم دمیسرم درد گرفت محکم با دستام رو اب کوب گفتیرو م قتیداشت حق

 یشهر رو حکمران هیهستم که بتونم  رحمیو ب ینداشتم من انقدر عال زایچ نیفکر کردن به ا يبرا یوقت فعال

که  یدختر افکارم باورهام و اعتقادات هی ذاشتمیم دیاعتماد به نفس از دست رفتم و اخمام دوباره برگشتن نبا...کنم

 ...رهیباهاش بزرگ شدم رو ازم بگ

 ستمین ینه من کس یفرار کنه ول اتیعمل نیا ریمغز منو خراب کنه و از ز خواستیم...بود دیراه جد هی نیا دیشا

اومدم  رونیاب ب ياز تو...ستیساده ن کنمیکه فکر م يرفتارام باهاش دقت کنم اونقدر يرو دیکه گول بخورم با

لباسام رو عوض ..دیکشیارابال ذهنم تازه داشت نفس م يچند وقت و کارها نیکردن ا نیانگار با سبک سنگ

 ...کجا رفته ستیکردم معلوم ن
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 یبار به قول نیاول يکردم برا یسع رفتیم یکیتارهوا رو به ...ومدین...نشستم و منتظرش شدم یتخته سنگ يرو

 ...باشم و زود قضاوت نکنم بندیکه دادم پا

 هیو فقط ازم  دیترسیازم نم دیدیم یموجود معمول هیانگار من رو هم ...نبود طانیش هیپدرش به من مثل  نگاه

همه عذاب حق ارابال  نیکه ا کردمیاوقات تو خلوت خودم حس م یگاه...و من هم قبول کردم...خواهش کرد

 ...بود یکاف گهید امیب رونیسرم رو تکون دادم تا از فکرش ب...نبود

واقعا  گهید...و روشن شد ختیچوب خشک ر يجرقه زد و رو شیات دمیبه هم مال یشگیرو به عادت هم دستام

 :بلند گفتم يبا صدا کردیم ریداشت د

 ارابلــــــــــــــــــا؟-

 :که رفته بود رو دنبال کردم دوباره گفتم يریو مس دمیجام پر از

 ؟ییندارم کجا یارابلـــــا شوخ-

 وهیم...شناختمیبوته ها رو م نیا...دست نزنم چکدومشونیکردم به ه یرفتم اطرافم پر از بوته بود سع جلوتر

از خودم  نکهیاز ا شترینه چطور بهش تذکر ندادم البته ب يوا...ارابال ؟نکنهیسم نمیصبر کن بب....یروشون سم

 :زدم ادیبخوره؟کالفه دوباره فر دیدا کرد بایپ يا وهیهر م یعنی!ارابال حرصم گرفت یحواس یاز ب رهیحرصم بگ

 ؟ییارابلـــــــــــــــــــا کجــــــــــا-

 يموها دنیشدم با د شیگارد گرفتم و اماده پرتاب ات دمیخش خش اومد به عقب پر يپشت بوته ها صدا از

 :اومدم و حق به جانب گفتم رونیب یاز حالت تدافع شیهوه اق ياشنا

 ؟يکجا بود-

با  کردیم ییگرد قرمز رنگ توشون خودنما يها وهیطرف گونه هاش باد کرده بود دستاش رو سمتم گرفت م دو

 :و گفتم ردستشیز دمیوحشت کوب

 ؟يخوریم یچ يدار يفکر کرد چیه-

دستش به  نکهیها رو برداره قبل از ا وهینشست خواست دوباره م نیزم يبزنه رو یحرف نکهیبدون ا یناراحت با

 :گفتم يبلند يو با صدا دمیمثل بمب ترک"هیچ" دیباال با نگاهش پرس دمشیها بخوره کش وهیم

 ؟يبخور دیبا يکرد دایپ یتو هرچ!اند یسم يخوردیم یکه داشت ییها وهیم نیه؟ایچ-

باورم ...افتاد وفتادیم دیکه نبا یاتفاق ختیر نیزم يها رو وهیاز م کهیشد دهنش رو باز کرد همزمان چند ت شوکه

 :توهم زا رو گرفته خورده باشه با وحشت گفت يها وهیم شدینم
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 عالمه خوردم هیمن گشنم بود ...؟منیسم...سم-

 :تو سرم و گفتم دمیکوب محکم

 دختره احمق یاالناست که توهم بزن-

 :دمیکمرش کوب يشونم فرود اومد رو يم پرت شد و روکل بدنش سمت یجوابم رو بده ول خواست

 !ستین یارابال؟ارابال وقت شوخ-

 :زدم ادیفر

 !یچشمات رو باز کن دمیدستور م-

 :دوباره اسمش رو صدا کنم که ناگهان ازم جدا شد با تعجب نگاهش کردم و گفتم خواستم

 ؟یارابال خوب-

 یکه سع یچشه؟با لحن نیکرده بود ا سیسم رو خسمت خودش اشکاش لبا دیمنو کش یحرکت ناگهان هی در

 :تفاوت باشه گفتم یکردم ب

 ؟يشده؟درد دار یچ-

 :زد ادیاز خودش دراورد و در اخر فر ینامفهموم يصداها

 مــــــامـــــــــــــان-

 :خودم جداش کردم شونه اش رو تو دستم گرفتم و با تعجب گفتم از

 ؟یچ-

 :شونش برداره باالخره موفق شد دوباره خودش رو پرت کرد تو بغلم و گفت يدستام رو از رو کردیم یسع

 هنوزم لباسم تنمه نیبب یجا گذاشت یچرا منو تو مهمون!دلم برات تنگ شده بود ؟چقدريمامان کجا بود-

 :گفتم یرو گذاشته بود با لحن اروم رشیها تاث وهیم...رو هم فشردم تا تمرکز کنم چشمام

 یاستراحت کن میارابال بهتره بر-

 :گفت یسرخوش با

 میهمه منتظرن ما با هم برقص میبرقص ایاستراحت کردم ب ينبود یوقت-

خواستم خودم رو ازاد کنم که ...شد دهیدستم کش!شدت نینه با ا یقرار توهم بزنه ول دونستمیبودم م متعجب

 :دستاش رو دو طرف گردنم گذاشت و با ذوق گفت

 ؟يشنویرو م یقیمامان موس-
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ممکن به جنون  ومدیاگه نم امیکردم باهاش کنار ب یشاخه اش رو تو دستش گرفت سع هیرفت  یدرخت سمت

 :پس گفتم ارهیدرب يباز وونهیبشه و واقعا د دهیکش

 شده؟ يزیچ-

 :و گفت دیدرخت رو محکم کش شاخه

 مامان با خانوم الرا اشنا شو-

 :گفتم یدرخت يبه زور لبخندم رو قورت دادم رو به الرا...حالتش خنده دار بود یبخندم ول خواستمینم

 ...سالم من-

 :جرف بزنم خودش گفت نذاشت

 مادرم هستن-

 :زد ادیفر هویو  دیشاخه از جاش دراومد و شکست لبش لرز دیرو به شدت کش شاخه

 کشتمش من خانوم الرا رو کشتم-

 :زدیم ادیبلند فر يکرد با صدا دنیدورم شروع به دو رمیبخوام دستش رو بگ نکهیاز ا قبل

 من الرا رو کشتم مامان کشتمش-

چشماش رو باز کرد ازم فاصله  قهیچشماش دوباره بسته شد بعد از چند دق دمیدستش رو کش یوقت همونجا

 :نذاشتم ادامه بده گوشام واقعا درد گرفته بود با عجله گفتم...زد یکوتاه غیگرفت و ج

 یاستراحت کن يبهتره بر...شهباشه با-

 :گفت جیگ

 تـ...حـ...را...تـ...استراحت،اسـ-

 :صورتش تکون دادم يولو شد دستم رو جلو نیرو زم همونجا

 ارابال؟ارابال؟-

لبخندم رو رها کردم با همون لبخند تو بغلم  دهیمطمئن شدم خواب یمنظم شد فکر کنم خوابش برد وقت نفساش

 "مادر"شباهت داشتم جز  يزیبردم هه من به هرچ شیگرفتمش و کنار ات

 افتاده؟ یاتفاق ؟چهيترو-

 .گذشت یشدنش م هوشیاز ب يادیمدت ز.شده بود داریبه آرابال جلب شد که باالخره ب توجهم

 !يکرد بیعج يکارا يسر هیها باعث توهمت شده بودن و  وهیفقط اون م یچیه-
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 .من باعث مشکوك شدن اون ياهش باعث خنده ام شد و خنده نگ رتیح.نگاهم کرد رتیو با ح دیجاش پر از

 ：سمتم اومد و کنارم نشست به

 کار کردم؟ یمن چ-

 ：کنم تشیفرو برم و اذ میشگیحالتش باعث شد که تو جلد هم نیا

 !کارا یلیخ-

 ：گرد شد چشماش

 کار کردم؟ یبگو من چ!خدا ي؟وایچ یعنی-

 ：لبم نقش بست يرو پوزخند

 !خجالت آور بودن,يکرد یبیعج يگفتم که کارا-

 ：صدام کرد یفیضع يسرش و با صدا يگذاشت رو دستاشو

 ؟يترو-

 ：گفتم دنیخند نیدر ح دهیبر دهیو بر دمیخودم رو تحمل کنم و بلند خند نتونستم

 ...شک...خودت...به...ب..مگه...تو-

 ؟يدار

 ：نشست شیبلند شد و رفت اونور آت ضیبا غ.به خشم شد لیتبد هیدر صدم ثان خجالتش

 .یخجالت بکش دو ساعته منو دست انداخت!واقعا که-

 ：انداختم باال ابروهامو

 !گهید يدیمن خجالت کش يتو جا-

 ：دیپرس يجد ي افهیاومد چون با ق ادشیدوباره  انگار

 !کار کردم یکه چ یخب نگفت-

 ：کردم یکوتاه ي خنده

 !یفقط منو با مامانت اشتباه گرفت.نبود یمهم زیچ-

در کمال تعجب شروع کرد به  یکردن ول هیگر ایزدن  غیج غیکنه به ج یکردم االن شروع م یم فکر

 ：دنیخند
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 تو؟...مامانم...تو رو-

 .ابروهام بده نیتعجبم باعث شد خنده جاشو به چند تا خط ب شدت

 .خنده اش کم کم قطع شد.بهش ندادم یجواب

 ：جمع کردم و کوله ارابال رو دادم دستش و بلندش کردم لویرو با آب خاموش کردم و وسا شیدم و آتش بلند

 !معطلت شدم یلیخ.میوفتیراه ب دیپاشو با-

حرف  يهر دو بدون کلمه ا یو چه قدر از راه مونده بود ول میچه قدر راه رفت دونمینم.میداشت یهم قدم بر م کنار

 .میرفت یفقط راه م

راه  شتریب بایطرف به دست آورده بودن تقر یب يکه مأمورامون از منطقه  يدست و پا شکسته ا ينقشه  طبق

مونده  يادیحال باز هم راه ز نیبا ا یول میلند بود ندیتر از مرز آرچف کیلند نزد نتیو به مرز سا میرو رفته بود

 .بود

آرابال باعث شد دل از اون  يکه صدا ارمیسر درب شیکردم از قسمت یم ینقشه بود و داشتم سع يتو سرم

 .قسمت بکنم و به روبه رو نگاه کنم

 ه؟یاون چ-

 .راهمون رو گرفته بود يجلو قایبود که چند متر ازمون فاصله داشت و دق يزیبزرگ و بلند و نوك ت کوه

 .میدیبه کوه رس.کرد دنیتر کردم و آرابال پشتم شروع به دو عیرو سر قدمام

 ：صعب العبور بایبلند بود و تقر یلیخ

 .ومدهیازش ن یچیکه تو نقشه ه بهیعج.باال رفت شهینم نیاز ا-

 ：کرد گفت یکه اطراف کوه رو نگاه م یحال در

 دورش زد؟ شهینم-

 ：تکون دادم سرمو

 !مشیکشه تا دور بزن یچند روز طول م یدونیم.چه قدر بزرگه نیبب.نه-

 ：قدم عقب رفت چند

 !یبکن شیکار هی شتیبا آت یبتون دیشا-

 ：لبم اومد و به سمتش رفتم يرو لبخند
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 .امتحان کنم رومویو بعد ن میدور بش یازش کم دیبا.هیفکر خوب-

 ：پشتمو به ارابال کردم.میستادیا یکنار درخت.میمتر دور شد چند

 .بپر پشتم-

 ：دستامو به پشت بردم و پاهاشو گرفتم و دور کمرم حلقه کردم.دستاشو دور گردنم حلقه کرد آروم

 .ریمنو سفت بگ-

رو در دستهام جمع کردم و با تمام قدرت  شیآت.از شاخه هاش نشستم یکی يسرعت از درخت باال رفتم و رو به

 !به محض برخورد به کوه نابود شد شیانگار آت یکوه بودم ول دنیهر لحظه منتظر ترک.به سمت کوه پرت کردم

 !نداره چه طور ممکنه؟ امکان

و  دمیبه سمت کوه دو.شد شتریفشار دست ها و پاهاش ب.دمیپر نییتوجه به ارابال که پشتم بود از درخت پا یب

ا اومد ت نییارابال از پشتم پا یک دمینفهم یحت...یچیه...یچیه...یچیپرت کردم سمتش اما ه شیوار آت وانهید

 ：دمیرو شن ادشیفر يکه صدا نیا

 نداره؟ ياثر ینیب ی؟نميشد وونهید!گهیبسه د-

 ：ارابال مانع شد شهیکردم تمرکز کنم اما مثل هم ینشستم و موهامو چنگ زدم و سع نیزم يرو دیناام

 !نیبب نویا ایب.يترو نجایا ایب-

 دیکش یدست م شیقسمت يبود و رو ستادهیکوه ا ي وارهید يجلو قایبلند شدم و به سمتش که دق يکنجکاو با

 .رفتم

 ：اون قسمت اشاره کرد به

گفت و آن هنگام  دیعبورتان را خواه لیکوه برسد دل يبه باال یکیکه نور در تار یهنگام"نوشته  یچ نیبب-

 ن؟یا یچ یعنی "!دینشو ای دیرد شو دیتوان یاست که م

 .نشستم میقبل يبه نشانه ندونستن تکون دادم و دوباره سر جا سرمو

 ：هم کنارم نشست ارابال

و نور اشاره  یکیمتن به تار يتو.میازش رد ش میتون ینم ایراحت نیبه ا,خاصه زیچ هیکه هست  يزیهرچ-

 !میتا شب و طلوع ماه صبر کن دیتونم حدس بزنم که با یفقط م.کرده

 !بود نیقسمت اول اون متن ا یمعن.حق با ارابال بود!درسته
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 !معما نیتا روشن شدن ا يزیچ.ونده بودتا شب نم يزیچ

 

 یوقت.میکرد یحرکتشو حس نم گهیکه د میانقدر بهش نگاه کرده بود.شده بود و ماه طلوع کرده بود شب

 یکوه م يماه داشت کم کم به قله .میرد و بدل کرد ینگاه.میستادیکوه شد هر دو همزمان ا يقله  کینزد

 .دیکوه به وسط ماه رس زیکه باالخره نوك ت نیتا ا دیرس

به آرابال  ینگاه.اومد رونیب نیکه به سرعت از زم دمیرو د يپام نگاه کردم و دود ریبه ز,دمیشن یسیپ يصدا

 يا دهیفا یکردم با دست کنارش بزنم ول یدود باال اومد سع.وفتادیاون هم داشت م يبرا یاتفاق مشابه.کردم

شد که  ینبود سفت شد و مثل طناب همقابل لمس  یکه حت يو ناگهان دود دیچیدود دور باالتنه ام پ.نداشت

 چه طور ممکنه؟...یمثل دود داشت ول يهمچنان ظاهر.شده بود دهیچیمحکم دورم پ

 ：میباعث شد دست از تقال بردار یقیآروم و عم يصدا

 ن؟یهست یشما ک-

به دستش آورده  يچه جور دونمیکه نم یرامشاول آرابال با آ.شد یو تکرار م دیچیپ یچون م ومدیاز کوه م صدا

 ：بود گفت

 آرابال-

 ：گفتم عیسرش سر پشت

 يترو-

 .ترسوندم یکم يبعد سؤال

 ن؟یهست یچ-

 ای میما عبور کن دهیکه اجازه م!پرسه یم تمونیطرف که درباره موجود یکوه سخنگو وسط منطقه ب هی؟یچ یعنی

 باشه؟ نجایا دیلند داشته باشه وگرنه چرا با نتیبه سا یربط هی دیکوه با نیا.مینکن

 ：بزنم خیآرابال باعث شد  جواب

 باتنر-

 ؟یبه نفعمون نباشه چ گه؟اگهیرو م قتیقدر راحت حق نیطور ا چه

 ：تو چشمام نگاه کرد و با حرکات لبش گفت.نگاهمو حس کرد.پرسش و خشم نگاهش کردم با

 "قتیحق"
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 م؟اصالیعبور کن نجایاز ا میرو بگم اگه باعث بشه نتون قتیحق دیور باچه ط. سرشو دوباره سمت کوه چرخوند و

ما  ذارهیوجه نم چیبه ه طانمیلند داشته باشه اگه من بگم ش نتیبه سا یکوه ربط نیاگه حدسم درست باشه و ا

 کردم؟ یکار م یچ دیبا.لند برسه نتیپامون به سا

 و تو مرد جوان؟-

 ：بار به آرابال اعتماد کنم نیاول يکنم و برا سکیگرفتم ر میتصم یسخت به

 طانیش-

 ：خوردم يدیسؤال بعدش تکون شد دنیشن با

 ن؟یلند بر نتیبه سا نیخوا یچرا م-

 م؟یدادیجواب م دیبا یچ نویا.دمیکش يو بلند قینفس عم...نیا...نیا...نیا

 ؟یجاسوس میبر میخوا یم میبگ دیبا

 ره؟یراهمون رو بگ يجلو دیکوه با هی هویچرا  شه؟اصالیم مگه

 .بشه یسنگ تا مغزم متالش کهیت هیخواست سرمو بکوبم به  یکالفه بدم که دلم م يحد به

 .کرده بود دیاونم ترد.گفت ینم يزیچشماشو بسته بود و چ.آرابال نگاه کردم به

 ...که میبگ میتون یفهمه؟ م یم,فهمه یکه نم میدروغ بگ اگه

 .دمیکش ادیدورم بهم وارد شد و رشته افکارم رو پاره کرد و از درد فر ياز دود ها يدیفشار شد ناگهان

به  تیشد که با قاطع رشیدستگ یچ دونمینم دمیدر اون حالت د یآرابال با وحشت باز شدن و وقت يها چشم

 ：کوه نگاه کرد و گفت

 .یجاسوس يبرا-

 رو گفت؟ قتیحق یچ يبرا!احمق يدختره .حبس شد نفسم

 ：کوه هنوز هم آروم بود يصدا

 ؟یچ يو برا یک يبرا یجاسوس-

نگاهش .آرابال رو حس کردم ي رهینگاه خ.برگشته بودم ياز فشار دود ها کم شده بود و به حالت عاد یناش درد

 ：که کردم با چشمش اشاره کرد که من بگم و دوباره با حرکات لباش گفت

 "قتیفقط حق"
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 ..درد نیعلت ا,رو قتیعلت گفتن حق,بودن کوه رو نجایعلت ا.دمیفهم ینم

 ...باشه نیاگه تنها راه هم یول

 .و جمع کردن اطالعات از قصر فرشته ها نیاطیانگوس پادشاه ش يبرا-

 .گفتم باالخره

دود ها نابود شدن و کوه با  يدر کمال ناباور یول یبه خاطر جاسوس میش یکردم هر لحظه کشته م یم فکر

چند  دیماه که تا اون موقع منطقا با.وجود نداشت یانگار از اول هم کوه.رفت نیبه داخل زم نیصدا و لرزش زم

 .کوه کرده بود یقبل يبود تازه شروع به حرکت و فاصله گرفتن از جا یمتر اون طرف تر م

 ：بود نیا که تونستم بگم يتنها کلمه ا.بودم رتیتو شوك و ح هنوز

 آرابال؟ يدیاز کجا فهم-

 ：زد یو لبخند کوچک ستادیا جلوم

داره که ازمون سؤال  یلیکوه سخنگو وسط راهمون چه دل هی!نه ای میرو بگ قتیحق دیاول شک داشتم که با-

 یکه جواب ما م دونهیحتما هم م پرسهیکنه ازمون سؤال م یو حس م زنهیاون کوه که حرف م یبپرسه؟وقت

 یبه دروغ گفتن فکر م یتکامال مطمئن شدم چون قطعا داش يزد ادیفر یوقت یول.قتیحق ایغ باشه تونه درو

در اون لحظه اونقدر قانع کننده بودن که  یول ستنیقانع کننده ن یبه اندازه کاف لمیدال.يدیکه درد کش يکرد

 .رو بگم قتیبدون شک حق

 

 نیبه ا دیشا.دمیکه حرفش تموم نشده بود نفهم یتا وقت یحت.زدم یداشتم لبخند م زدیکه حرف م یتمام مدت در

 .متعجب نشد از لبخندم گهیخاطر که د

 ：کردم یظیلبخندمو جمع کردم و اخم غل شهیمثل هم.بروزش ندادم یبود ول یحس خوب هی درونم

 !قانعت کردن تیمعن یب لیدال يشانس آورد-

و خودشو به کنارم  دیکش یآه.دمیشن یقدم هاشو م يصدا.ومدیپشت سرم م.که قبال کوه بود گذشتم ییاز جا و

 .میرسوند و دوباره کنار هم قدم زنان راهمونو ادامه داد

 :دفعه انگار ناراحت شد چون گفت نیا

 ستم؟یتشکر ن هی قیال...يریاگه من نبودم ممکن بود همونجا بم-

 :زدم و گفتم يپوزخند!نبود که بخوام ازش تشکر کنم يدر حد هنوز
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 تمیتو وضع یهم فرق یگفتیرو بگم تو نم قتیحق دیبا دیچیکه محکم دورم پ يبعد از دود دمیخودم هم فهم-

 !نداشت

سکوت بهتر  نیو همون از ا زدیارابال حرف م شهینبود هم یسکوت جالب...اخم کرد جلوتر از من راه افتاد فقط

که ممکن  ییزهایدم با فکر کردن به چکر یپس سع...شکنهیباشم که سکوت رو م یکس خواستیدلم نم...بود

 یراه دونمیم دیه؟بعیچ يبعد فاقات یعنی!اول از همه کوه سخنگو...رومون باشه مغزم رو مشغول کنم شیبود پ

لحظه فکر  هی...تموم بشه قتیفقط با گفتن حق میمواظب باش دیکرد با دیو پدر تاک میکه قرار بود با رانمر بر

اصال حاال که  دونمینم...گفتمینم دمیشا...گفتمیکه م گفتم؟معلومهیرو م قتیکردم واقعا اگه ارابال نبود من حق

که ناگهان  کردمیموضوعات فکر م نیبود و به ا نییبهش فکر کنم؟سرم پا دیبا یچ يتموم شده برا زیهمه چ

 :گفتم و دمیمعترض سمت ارابال چرخ دیمن رو محکم عقب کش یدست

 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 :روبرو اشاره کرد و گفت به

 !بار که نجاتت دادم نیسوم نمیا!ته حفره یرفتیم یمحتاط داشت ياقا-

 :توجه به قسمت دوم جملش گفتم بدون

 حفره؟-

 :و گفتم دمیکش رونیحرص نقشه رو ب با

 ده؟یرو نشون نم زیچ چینقشه چرا ه نیپس ا-

حق به جانب ...کردیارابال با اخم نگام م...نقشه از هم جدا شد و تو هوا پودر شد دمشیاز دو طرف کش محکم

 :گفتم

 خوره؟یم يبه چه درد دهیرو نشون نم يزیکه چ يا ه؟نقشهیچ-

 ؟یمنو بکش دیبا ستمیمن باتنر ن یاالن اگه تو بفهم-

 :گفتم جیگ

 ه؟یمنظورت چ-

 یول کنهیبه ما کمک نم ادیکه قدرتم ز یمثل االن که در حال...خوردیبه دردمون م ییجا هیاون نقشه  دیشا-

 کنمیخودم دارم بهت کمک م

 !ارزش بود ینقشه ب هیفقط !کنم کاریچ دیبا دونمیخودم م یکنیتو به من کمک نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٤١ 

 :تاسف تکون داد و گفت ياز رو يسر

 !یفهمیحرف من رو نم-

 :کرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفت زیرو ر چشماش

 ه؟یاون چ-

ارابال جلوتر از  یسمتم حمله کنه ول یخطرناک وونیداشتم ح یو به پشتم نگاه کردم و امادگ دمیسرعت چرخ به

بلند روش رو  يو با صدا دیحک شده بود دست کش یکمان نیدرخت به صورت رنگ يکه رو يمن به جمله ا

 :خوند

 "دیباشصبر داشته ...دیبزن غینه ج...دینه حرکت کن...دینیفقط بب"

 :دادم باال و با تمسخر گفتم ابروم

 م؟یداشته باش یچ دیدفعه با نین؟ایکن یرو معن نیا شهیخانوم ارابال م-

 :و متفکر و سمت من برگشت و گفت دیبه چونش کش یتوجه به طعنه کالمم دست یب

 ...دیبا دیشا دونمینم-

 یول دمیشنیم کردیارابال که اسمم رو صدا م ادیفر يمن رو داخل حفره هول داد صدا يزیلحظه انگار چ همون

 یکردم از راه یبود اصال دردم نگرفت سع بیفرود اومدم عج یبه نرم نیزم يرو...بهش بدم ینتونستم جواب

کمرنگ و گمرنگ تر شد  دیخورش ییناروش یکردم باال برم ول یسع یاز کوه گل...که من رو انداخته بود برگردم

 :اکو وار گفت ییروشن کردم صدا یکیکوچ شیبا دستم ات...شد و راهم بسته شد اهیسرم س يو کامال باال

 نیبش-

 :دیبار غر نیصدا ا دمیاطرافم رو کاو ينکردم و با کنجکاو یتوجه

 ـنیبش-

دستم خاموش شد و همه جا  يتو شیات نمیو وادارم کرد بش دیپام رو کش یباز هم رد بشم که دست خواستم

اتفاق  هیمنتظر  یکیتار يمحتاط و گوش به زنگ تو...روشن کنم شینتونستم ات گهیبار د نیا...شد کیتار

 نجا؟نارمال؟چطوریاون؟ا مروبروم خشک شد ریتصو دنیزد و کل اطرافم روشن شد با د يوحشتناك بودم که نور

 ....شدیو گذشته دوباره زنده م شدینارمال از همه طرفم پخش م ریتصو...ممکن بود؟سرجام نشستم

 ...یبا شنل کوتاه نارنج يردخت

 ...دستش يتو يسبد با
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 ...زدیپادشاه قدم م يها نیاطراف زم در

 ...که ورود مردم به اون ممنوع بود ییها نیزم

 ...بود دهیکه تازه به بلوغ رس يپسر

 ...رو حس کرد یکس حضور

 ...اژدهاش شد و راهش رو دنبال کرد سوار

 ...ستادیدختر از حرکت ا دنید با

 ...قصد مجازات رفته بود به

 "ها بودم نیزم نیعاشق گلها ا شهیمتاسفم من هم"گفت دهیدختر مظلوم و ترس یوقت اما

 ادیبلند فر يدرونم سوخته بود با صدا شیاش با ات شهیکه ر یجوشش اشکم رو حس کردم اشک دمیجام پر از

 :زدم

 بســه یبسه لعنت-

حرکت  ینارمال ب ریتصو...ومدندیاطرافم انگار به سمت جلو م يها وارهید...بعد از سالها دوباره بشکنم خواستمینم

کنم نشستم و  کاریچ دونستمینم...بودم یگل يها واریاز چهار طرف تحت محاصره د...ستادیصورتش ا يشد و رو

بودم  يازش فرار شهیکه هم یدردناک ریستاد تصویاز حرکت ا واریبا نشستن دوباره ام د...کردم تمرکز کنم یسع

 :دوباره پخش شد

 ...اونو مجازات کنه نتونست

 ...داد اون رو تا خونه ببره شنهادیپ یحت

 ...استقبال کرد دختر

 ...!از همون موقع و

 ...!یواشکی يها دارید

 ...!دختر يبردن برا گل

 ...مشترك شروع شدند خاطرات

 ...!بود اما یعال زیچ همه

اون هم نبودن ...دارم میخالء بزرگ تو زندگ هینقطه ضعف، هیمن  مدیفهمیتازه م...نمیرو بستم که نب چشمام

 :که چشمام رو باز کنم کردیوادارم م یحس...نارمالست
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 ...نیدو سرزم نیب یو دشمن جنگ

 ....شروع شده بود دوباره

 ...شد یدچار تباه نیسرزم

 ...که نرم خواستیو از من م کردیناله م نارمال

 خطرناکه گفتیبمونم م که

 ...نمتیبیبرگشتم م یمن رفتم و گفتم وقت یول

 ...تموم شد جنگ

 ...نمیوقت نتونستم نارمالم رو بب چیه گهیمن د یول

 ...!چشمام مرد يجلو

 ...!یلعنت يفرشته ها ياز بمب ها یکی با

 ...!دمیجونش رو خودم د یب جسد

 دمینفهم...زدیخون ازش فواره م نارمال که یجسد خون!شد یبود دوباره برام تداع میکه تو زندگ يزیچ نیبدتر

خواستم خودم رو با  شهیمثل هم...کرد بس بود هرچقدر مقاوم بودم و حرف نزدم سیاشکام صورتم رو خ یک

که صورتم  ییکنترل اشکها زدمیم دو دا زدمیمشت م دمیکوب ریتصو يکنم از جام بلند شدم و رو یخال تیعصبان

 ...نارمال همه وجودم بود!نه ایباشم  ياصال برام مهم نبود که بخوام قو...دست خودم نبود کردیم سیرو خ

 ستادیدستام از حرکت ا...ومدندیسمتم م ادیز یلیاطرافم با سرعت خ يها وارهید...ستادمیلحظه از حرکت ا هی

سرم  يدستم رو،رو...شدیتر م کیو نزد کینارمال بهم نزد یصورت خون شدمیله م یاتاقک گل نیداشتم تو ا

 یپخش شد سع ریو ادامه تصو ستادیمن ا يمتر یلیم هیدر  قایدق ستادیاز حرکت ا وارید...گرفتم و دوباره نشستم

 له نشدن خودم اروم باشم يکردم برا

 ....کردم هیگر میبار تو زندگ نیاول ياون موقع بود که برا و

 !نشون دهنده ضعف هیگر گفتیم شهیهم پدر

 ...!من و نفرتم رو گسترش داد پدر

 "باتنر"کردن  دایپ يبرا

 ...کردم ادیرو ز قدرتم

 ...رحم و سنگ و سرد شدم یب
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 ضعفم رو نفهمه یشدم که کس رینفوذناپذ

 دیبا سرعت سمتم اومد و ناپد وارهیشد د ادیلحظه دوباره نور ز هیارابال صفحه رو پوشوند  ریموقع تصو همون

 ...شد

*** 

 ؟یخوب ي؟ترويترو-

 :گفتم یجیرو باز کردم و با گ چشمم

 نارمال؟-

و  سیصورت ارابال خ...نبود يحفره ا یهمون جنگل بود ول...دمیصورت ارابال با تعجب اطرافم رو کاو دنید با

 يمرگ تمام وجودش رو جلو د؟اونمیرو کش دمیکه من کش یاونم عذاب...کرده هیمعلوم بود گر...قرمز بود

رو از گرد شدن  نیا!ادیز یلیتعجب کرد خ...دیارابال چک يدستا يرو یقطره اشک د؟ناخوداگاهیچشماش د

 ...دیکه به صورتم خورد برق از سرم پر یلیلحظه با س هی...بفهممم تونستمیچشماش م

 :دستاش گرفت و گفت نیصورتم رو ب دیلرزیارابال م يدستا

 ؟يشنویصدام رو م يترو ی؟خوبيترو-

 :گفتم تیصورتم جدا کردم با عصبان يورو از ر دستاش

 ؟يمنو زد یبه چه حق-

 :جلد خودش فرو رفت تو

 يدیشنینم زدمیحرف م یهرچ-

 :زمزمه ادامه داد با

 نگرانت شدم-

 :با شک ادامه داد...فروکش کرد خشمم

 ؟يکرد هیتو گر...تو يترو-

 :گفتم شوکه

 ؟یچ-

 :کردم و گفتم يسرفه ا...لبخند ارابال دنیبا د...شد سیدستام خ دمیبه صورتم کش یدست

 بشه سیبود باعث شد صورتم خ سیخ نیزم ریز-
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 :بحث رو عوض کردم....نزد یحرف یبهم زل زد ول یخر خودت گفتیکه بهم م ینگاه با

 ؟يکرد هیچرا گر ؟تویتو چ-

 :شد و گفت دهیترس هیاز ثان يدر کسر صورتش

انگار داشت من ...تحمل کنم تونستمیبار تکرار شد هر بار که نمچشمام مرگ پدرم هزار  يجلو...شدیباورم نم-

 ؟يدید یتو چ...کردیرو داخل اتاقکش خفه م

 :ادامه داد طنتیش با

 ؟یکن هیکه باعث شد گر-

 :گفتم يبلند يصدا با

 ...بود سیخ نیزم کردمینم هینداره من گر یبه تو ربط-

 :باال برد و گفت میدستاش رو به حالت تسل...بهش فکر نکنم گهیرو تکون دادم تا د سرم

 !نگفتم يزیباشه،باشه من که چ-

 ریفقط ذهنم درگ...دادمیمن کوتاه جوابش رو م یداشت باهام حرف بزنه ول یارابال سع میرفتیاز قبل راه م تندتر

االن زنده  دادمیبه حرفش گوش ماگه  دیشا...غرق در خون منم باال سرش...دمیبود که از نارمال د ياخر ریتصو

تحملش  یتونیفقط تو نم!ستیدختر بد ن نیا...ينکن ترو یانصاف یب...دختره نیکنار ا نکهیا يبود منم به جا

تفاوت  نیمن ا....از همون اول هم متفاوت با همه بود...بحث نارمالست...ستیاالن بحث ارابال ن...!نیهم یکن

بود که  یکس...نبودم خیسرد نبودم،...کردمیتپش قلبم رو حس م...ش بودمکنار یوقت...رو تو وجودش حس کردم

دوباره نارمال  دنید"شونهیارابال هم لبخند رو لب تو م"مزاحم تو ذهنم گفت ییصدا...شوندیلبخند رو لبم م

دارم از وجود و حضور ارابال کنار خودم لذت ...شکنمیکه به نارمال دادم م یشد که درك کنم دارم قول يتلنگر

 تونهینم یکس...باشهملکه جسم و روح من  دیبا شهینارمال هم...بشه شتریحس ب نیبذارم ا تونستمینم...برمیم

 ملکه من رو پر کنه یخال يجا

 :بلند گفتم اریاخت یب....شدم یهمه فکر عصب نیا از

 بشه تونهینم شهیارابال نارمال نم-

 :و گفت دیبلند گفتم،ارابال سمتم چرخ یلیخ يوا

 شده؟ تیزی؟چیخوب يترو-
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اگه  ینبود ول نجایا دیشا کردمیم انتیبه نارمال خ دیتو هم فرو رفتن من نبا شهیاز هم شتریبا شدت ب اخمام

حضور و  دیمن با...با ارابال شاد باشم نیاز ا شتریب دادمیاجازه م دیبود نبا انتیخ هی کردمیم نشیگزیرو جا یکس

 :ارابال اروم گفت...داشته باشم شهیوجود نارمال رو هم

 افتاده؟ یتو اون حفره چه اتفاق!يشد بیعج يترو-

 :و سرد گفتم خشک

 یو حرف نزن يپس بهتره راهت رو بر یهمراه هیتو فقط ...نداره یبه تو ربط-

 :کردم و ادامه دادم یکج دهن

 ...باتنر-

 ...ه خاطر توفقط ب...دوست دارم نارمال شهیهم

که بهش زدم  يتنه ا...بهش زدم یتوجه بهش از کنارش گذشتم و تنه نسبتا محکم یب...نگاهم کرد یجیگ با

به حرف  یلیمن هم تما...کردیدر بهم زدن سکوت نم یسع چیدفعه ه نیحرکت دوباره اش ا يشد برا يتلنگر

رو سوزونده  زیهمه چ شهیر خودم...به تکرارش نبود يازیها گفته شده بود ن یگفتن...زدن دوباره باهاش نداشتم

پاهام خواست با سرعت به سمتش ...زانو زده بود یاومدم کنار درخت رونیناله اروم ارابال از فکر ب دنیبا شن...بودم

 دیبا یچ يرو پنهان کردم برا مینگران...کردم شهیقدمام رو اهسته تر از هم...حرفام افتادم ادی یحرکت کنه ول

 :رفتم و سرد گفتم ششیبشم؟پهمراه نگران  هی يابر

 شده؟ يزیچ-

 :زدم و گفتم يپوزخند کردیم ییخودنما یزخم یدستش رو جلو اورد داخل دستش خرگوش دوتا

 ؟یخب که چ-

 :گفت يدلخور با

 رهیمیم میولش کن نجایاگه ا-

 !مسخره اش یدوست وونیحس ح نیبه ا لعنت

 !نشه یمراقب خودش باشه که زخم خواستیداره؟م یبه من چه ربط-

 !میماست که بهش کمک کن فهیحاال که شده وظ-

 :گفتم دیصورتش گرفتم و با تاک يانگشتم رو جلو...!با نفرت و استهزا يخنده ا...کردم يبلند خنده
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من رو با خودت جمع  يحق ندار یهمراه هیفقط !يو منم ترو ییتو ارابال!وجود نداره ارابال ییما؟نه ما-

 ...يبندب

 هم داشت؟ دیکه نداشت؟شا یتیبرام اهم زدیتو چشماش موج م يناباور

 :با خودم زمزمه کردم رلبیاحساس بود؟ز هیشده فقط  نیقدماش سنگ کردمیاحساس م...رو بغل کرد خرگوش

 "بکنه خوادیکه م يهرکار ستیمهم ن یچیه"

 :بهش گفتم یاورد با کالفگ رونیاز لباساش رو ب یکی...نشست یتخته سنگ يرو

 !مسخره تو ندارم يکارا نیا يبرا یمنوقت-

 :کرد با ارامش بگه یسع دیکش یقیرو بست نفس عم چشماش

خرگوش رو نگه دارم و  نیا خوامیمن م مینکن یهم دخالت يقرار بود تو کارا یول!چه مرگت شده دونمیمن نم-

 ...کنمیرو هم م نکاریا

 رمیباشه پس من م-

اخماش تو هم ...دمیکه داشتم دستم رو از دستش کش یبا تمام سرعت دیتم رو کشحرکت کنم که دس خواستم

 :رفت و گفت

 ...دمیبهت قول م میوفتیصبر کن راه م کمی-

 !مثل من تو برزخ باشه خواستیدلم م یچرا ول دونمینم...!زدم دوست داشتم بسوزونمش يشخندین

 !کنمیحساب نم یعوض هیرو قول -

 :اروم گفت هیمنظورم چ دمینشون داد فهم نیتر شد ا ظیغل اخماش

به حرمت پدرم صبر کن با هم !پس به حرمت من نه...کرد یول کردیحساب م یعوض هیرو قول  دیپدر منم نبا-

 میبر

 "نه به خاطر خودش يریبه حرمت پدرش نم"ذهنم داد زد یول...اونجا ولش کنم و برم تونستمیاول هم نم از

زخم خرگوش گذاشت  يکه تو دستش بود پاره کرد و رو یندنم مطمئن شد لباساز مو ینشستم وقت نیزم يرو

نارمال  دیببخش...صداش نکنم يرو یکردم دقت یسع...بود ییمثل الال خوندیرو م ياواز رلبیبست ز یو به نرم

 :گرفته گفتم"رم؟یم کجا"دیاز جام بلند شدم با چشماش ازم پرس...اوقات ارامش بخشه یصداش بعض یول

 ...جام نیهم-
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 گهیباالخره از خرگوش دل کند د...دیرسیبهم نم گهیصداش چون زمزمه بود د...کردم هیدرخت مقابلش تک يرو

 :ارابال گفت...شده بود کیهوا کامال تار

 رو روشن کن سردمه شیات ایب يترو-

 :اخر رو زدم ضربه

 جنابیعال-

 :حواس گفت یگذاشت و ب نیزم يرو،رو خرگوش

 ؟یچ-

 ...کردیاز اول باهاش رفتار م دیبود که با يترو نیا...تش رفتمغرور سم با

 هستم باتنر جنابیکلفت عال هی يمن برا!نه يترو-

 :و گفت دیاز حرص لرز لباش

 بزنم؟ غیج ينکنه هوس کرد-

 ...رسونهینم بیاس یاز سر درد نباشه به کس غتیج یتا وقت-

 :زد و گفت يپوزخند

 امتحانم کن-

 :نشستم و گفتم سرجام

 بزن غیباشه ج-

 يرینداره تا فضا بسته نباشه تاث يریتاث چیه دنشیکش غیج میجنگل باش يبه باز یطیتو مح یتا وقت دونستمیم

ها رو گشته باشه تا صداش  نیبار تمام سرزم هیکه  یدر صورت کنهیهمه جا اثر م غشیباتنر ج هیالبته ...نداره

واقعا قدرت داشته باشه اثر داره  غشیکه ج یباز در صورت يتو فضا...د داشتاستثنا هم وجو یول...بشه تیتقو

 ...!اون صورت نه ریدر غ یول

شده بود بلند تر  جیانگار گ...تر شد قیعم شخندمین...دیکش غیج يبلند يمطمئن با صدا...بهش نگاه کردم منتظر

دهنش  يو سمتش رفتم دستم رو،رو دمیبزنه که از جام پر غیبار سوم ج يخواست برا...دیکش غیتر ج یو طوالن

 :گفتم یرحم یگرفتم و با ب

 !نه ایاثر داره  نمیچطور حاال من بسوزونمت بب!غتیاز ج نمیا-

 :رو برداشتم و گفتم دستم
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 جنابیپس عال...یمونیو م ی،هستيکه بود یهستم که بودم و تو هم کلفت يمن شاهزاده ا...به بعد نیاز ا-

 باتنر؟ يدیفهم یکنیم صدام

 :تلخ گفت یول دیرو گز لبش

 بله-

 :سکوت رو کامال شکست ادمیفر

 ؟یبله چ-

 :گفت ارومتر

 جناب..یل...بله عا-

باارزش کنار خودش  یروشن کردم خرگوش رو چون جسم شیازش دور شدم ات...بار خوب بود نیاول يبرا

توجه  یب!چشمام بخونه يگذشته تلخمو از تو واستخیانگار م...گذاشت و روبروم نشست و به چشمام نگاه کرد

شد و  نیکم پلکام سنگ ؟کمکارم خوب بود نه...نگاه کردم شیانداختم و به ات نیینگاهش سرم رو پا ینیبه سنگ

 ...بسته شد

*** 

 

 آرابال

 .بیمتفاوت و عج يعالمه حس ها هی..و سردرگم جیگ,دینا ام,دل شکسته,بودم ناراحت

به اسم نارمال که بعد از اون اتفاق داخل حفره ها شده بود ورد زبون  يدختر يکنجکاو درباره .بودم کنجکاو

 .کرد یاالن هم که خواب بود مدام اسمش رو تکرار م یو حت يترو

 !رحم و خشن یب.به حالت اولش برگشته بود بیکه بعد از همون اتفاق عج يترو يدرباره  کنجکاو

 !بد هویو  شدیخوب م هوی

 ...اون یرو بشناسم ول يترو یواقع يکنم و صبور باشم تا چهره  یخواستم سع یم.شکسته بود یلیخ دلم

اومدنم و پدرم بعد از چند سال ولم کرد و  ایمن بود که مادرم بعد از به دن ریمگه تقص!خدمتکار گفتیم بهم

 رفت؟

 من بود که باتنر شدم؟ ریگفت؟مگه تقص یبهم زور م نیمن بود که مارت ریتقص مگه

 ...!مگه...مگه...مگه
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سر  دیبا یچ يبرا نایا.صبر و تحمل,قتیگفتن حق.بود که برامون افتاده بود یتر دو تا اتفاق بیهمه عج از

 ...رن؟اصالیراهمون قرار بگ

 ：چشماشو باز کرد و نشست.اومدم رونیاز فکر ب يتکون خوردن ترو با

 چند وقته که خوابم؟-

 ：رو جمع کردم لیوساشدم و  بلند

 !میبر دیحاال پاشو با.ستین ادیز-

تر حرکت  عیاز جاى خرگوش که مطمئن شدم سر.تکون داد و بلند شد و جلوتر از من راه افتاد سرشو

 ：گفت دادیکه با انگشت اشاره اش بهم اخطار م یو برگشت سمتم و درحال ستادیا يناگهان ترو.کردم

 !يدیبارت باشه که به من دستور م نیآخر-

 !قصد یبود بهش دستور دادم هر چند ب دهیکه تازه فهم نیگرفته بود از ا خندم

 .و حالت صورتم رو ثابت نگه داشتم و از کنارش رد شدم دمینخند یول

 .کرد و دنبالم اومد یپوف

 .متوقفمون کرد یگوش خراش يکه صدا میرفت یراه م میشد که داشت یم یقیدقا

انگار داشت !صدا نیپس ا.شد ینم دهید یخاص زیچ چیه.گوشام گذاشتم و به اطراف نگاه کردم يرو دستامو

 .کنه دایتا منبع صدا رو پ دیچرخ یکالفه م يترو..داد یمغزمو خراش م

 .رمیبگ جهیبلند شد که باعث شد سرگ يگوش خراش ناگهان به قدر يصدا

 نیزم يحال رو یگوشام سر خورد و ب يدستام از رو.دمیاز درد کش یغیج.شد یم یمغزم داشت متالش انگار

که چشمام بسته  نیقبل از ا یتار شده بود ول دمید.انگار فلج شده بودم یکردم حرکت کنم ول یم یسع..افتادم

 !شد اهیس یهمه چ...و بعد نیزم يکنارم افتاد رو يکه ترو دمیبشن د

 

که  یکجاست؟کم نجایا.سرم بود يبودم و دستم رو ستادهیناشناس ا ییوسط جا.باز کردم یجیبا گ چشمامو

اون صحنه .ادوارد رو نابود کرده بود يترو...که...از جنگل بود که یهمون قسمت..دقت کردم منطقه برام آشنا اومد

 .شد فرتبخوام وجودم پر از ن یکه حت نیشد و بدون ا یها تو ذهنم برام تداع

 ：کرد یبه اطراف نگاه م يکه اون هم با کنجکاو دمیرو کنارم د يو ترو دیسمت چپ چرخ به سرم

 !میلند باش نتیتو راه سا دیاالن با م؟مایکن یکار م یچ نجایما ا-
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 م؟یبود نجایما چرا ا.حق با اون بود.آوردم يپس زدم و به منطقم رو یرو کم حسم

بلند .پام حک شده بود يکه جلو دمیرو د يرو نگاه کردم و نوشته ا نییپا عیسر دیلرز یپام کم ریز نیزم

 ：خوندمش

 "دینشو نیو خشمگ دیفقط خود را کنترل کن"

 ؟یچ-يترو

 !نوشته نجایا-

 ：پام نگاه کرد و آروم گفت ریز ينوشته  به

 وفته؟یب یدفعه قرار چه اتفاق نیا-

 .نگاهش کردم يدیناام با

 !اتفاق خوب-

 يترو..من مطمئنم..بود يترو ياون صدا یول..اون اصال حرف نزده بود ینگاه کردم ول يوشوك به دهان تر با

 ：شد رهیشوك زده به جلوش خ

 !نه-

دوباره به سمت چپ نگاه .روبه روم بود يترو.کرد نگاه کردم و خشکم زد ینگاه م يکه ترو یهمون طرف به

 چه خبره؟؟ نجایا!کنارم بود يترو.کردم

 ：کرد يبلند يروبه روم خنده  يترو

 !نیشما ازش متنفر يهستم که هر دو یمن کس-

 افته؟ یداره م یاتفاق ؟چهیچ یعنی.بود يکه ترو م؟اونیما از اون متنفر بود.نگاه کردم یاصل يپرسش به ترو با

 ：سر داد یطانیش يو دوباره خنده  دیرو فهم میروبه روم کالفگ يترو.موهامو چنگ زدم کالفه

و تو  يمتنفر يترو يرو نیا یعنیتو آرابال از من !کامله هیاون ترو.هستم يرو از ترو هینه؟من  دیفهم ینم-

 ن؟یدیحاال فهم.ياز من متنفر,تتیشخص نیتو از ا,تو از خودت,يترو

بود متنفر  ستادهیکه روبه روم ا يترو يرو نیو ا تیشخص نیمتنفر بودم؟من از ا يمن از ترو..حبس شد نفسم

 بود؟ یچه شکل يترو نیا تیبودم؟مگه شخص

 !دونهیکه خودش م يمگه نه؟ البته ترو,دارم آرابال یتیمگه من چه جور شخص یکن یفکر م يحتما دار-
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 ：ستادیقدم جلو اومد و روبه روم ا چند

 !زدت یمن همونم که تا حد کشت م-

 ：رفت و خطاب به اون گفت يبار به طرف ترو نیا

 .بعد از مرگ نارمال نابود کردم تویم که تمام زندگمن همون-

 ：کرد و ادامه داد يا گهیبلند د يعقب رفت و خنده  عقب

اون زنده  يکرد یاون جنگ ترکش نم يبرا ؟اگهیچه قدر دوستش داشت ادتهی؟يچه قدر عاشقش بود ادتهی-

 !بود

 .که مرده بود يعشق ترو.بود نیپس داستان نارمال ا.دیلرز یاز خشم م يترو

 !یلیپست و ذل طانیش هیتو ..یبرس فتیتا به وظ ينارمال رو رها کرد يها و ناله ها هیگر,زجه ها,تو التماس ها-

 ：زد ادیبه صداش منتقل شد و فر هیدر عرض صدم ثان يترو يمشت ها يتو يرویدست ها و ن لرزش

 !من مجبور بودم یخفه شو لعنت-

وحشت کرده .دیاز درد کش يادیفر يترو,کبود شد یبیچشمش به طرز عج ریز ناگهان دیکه کش يادیاز فر بعد

 .بودم

 ：بار به سراغ من اومد نیزد و ا يروزیاز سر پ يقهقهه ا يبد ترو تیشخص

که  يپسر!يتو باعث مرگ ادوارد شد ؟یکن یو احساس گناه م یچرا انقدر سردرگم یکن یفکر م,تو آرابال-

به  ؟تویکه خودشو به دست سربازا سپرد که چ يپسر..داد یم تیاز جونش دوستت داشت و بهت اهم شتریب

 !یگشت و گذارت برس

 ,پاهام,دستهام.دیلرز یبدنم م ي همه

رحم بود و  یو ب یکه فقط وحش ییترو.رحم بود یو ب یوحش يکه جلوم بود ترو یشخص نیا...چشمم,چونم

 .از احساسات متناقض که کنارم بود ساخته شد بود یاون

 .بود دهیوجودم شعله کش يتو خشم

اون سر به  يو باعث شد يباتنر کوچولو که وارد شکم مادرت شد هیتو !يمسبب مرگ مادرت بود یتو حت-

 .مرد ایدن نیتو به ا تیخاص یمادرت به خاطر پا گذاشتن وجود ب.رهیاومدنت بم ایدن

 !صبر کن گفتیو م ذاشتیعقلم نم یتونم بزنمش ول یخواست بدوم به سمتش و هر چه قدر که م یم دلم
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 ：روبه رو شد و پوزخند زد يدوباره با ترو يبد ترو تیشخص

بوسه ها و  اقتیل!یدوست داشته شدن رو نداشت اقتیل!ینداشت اقتشویتو ل! بود فیح.بود يادیتو ز ينارمال برا-

که نارمال رو به کشتن  یاقتیل یموجود ب هیتو .هاش رو يمحبت و فداکار اقتیل!یاشتنارمال رو ند يآغوش ها

 !يکدوم نبود چیه قیتو ال,بود ازکه هنوز به انتظار تو ب ییو چشما زدیکه ازش فواره م یخون.يداد

 

چه طور انقدر !متعجب بودم.نشون نداد یعکس العمل چیه.بار چشماشو بست و فقط دستاشو مشت کرد نیا يترو

 خونسرد بود؟

 ：رشته افکارم رو پاره کرد يبد ترو تینحس شخص يصدا

 !برات دارم یلیخ ؟هنوزیدر مقابلم مقاومت کن یتون یم یکن یفکر م-

 ：دیشد و خند رهیمن خ يچشم ها به

 !نباشه که پدرت هم به خاطر تو مرد نیا يادآوریبه  يازیکنم ن یفکر م-

 ：آروم آروم به سمتم اومد.زد خیوجودم  همه

اون .راه نفس اون به خاطر تو قطع شد.دیکش یشدگان بود اما زنده بود و نفس م دیتبع ریاگه اس یپدرت حت-

کارش به  نیدونست در اصل داره با ا یداره اما نم یرو زنده نگه م یکرد با فدا کردن خودش آدم مهم یفکر م

 !دهیم هینابود کردن بق يبرا یمثل تو فرصت یفیآدم ترسو و کث

سر  یبیبه طرز عج.کنم میلرزش چونه و پاهام قا نیب,مشتام يانگشتام و تو يبار نتونستم خشم رو البه ال نیا

از خشم  يادیفر.رفت یم يبد ترو تیکه مشتم به سمت صورت شخص دمید یباز کرد و بعد خودم رو در حال

دستم خورد  ياستخوان ها مامو بعد از برخورد مشتم با صورتش ت دیکش ریت سرم ادیهمزمان با فر. دمیکش

 ینحسش رو هنوز تو سرم م يصدا.دمیچیپ یافتادم از درد به خودم م نیزم يرو.کردم یحسش م.شد

محکم گرفتم و به عقب .شدم ریاس يترو يبازوها نیب نباریا یسرسختانه بلند شدم و به سمتش رفتم ول.دمیشن

 ：بردم

 دیما نبا.رفته ادتی امویاون پ!کنه یم یحرف ها ما رو عصبان نیداره با ا ؟اونیکن یکار م یچ يدار یفهم یم-

 دست خودت رو؟؟ یشکستگ ایچشم من رو  يکبود ینیب ینم.میریم یوگرنه م میبش یعصبان

 ：بلند تر گفت.بازو هاش رها بشم نیکردم که از ب یهمچنان تالش م یول دمیشن یرو م حرفاش

 !یکن یرو خراب م یهمه چ يدار..ایآرابال به خودت ب-
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 يبود برا یلحظه کاف کیلحظه به خودم اجازه دادم تا فکر کنم و همون  کی يفقط برا.هام تند شده بود نفس

کردم خودم رو  یمشت هام رو باز کردم و سع.ستادیرهام کرد و کنارم ا يترو.نفس هام آروم شد..زیدرك همه چ

رو مرور کردم و باالخره رها  يترو یمنطق يبار ها حرفا.شدیحرفاش تو مغزم پررنگ و کم رنگ م. آروم کنم

 .شدم

 ：گفتم اریاخت یب

 !بکنه میذارینم یعنی.کنه ینم یتو ما رو عصبان يحرفا-

گوش  يصدا.دمینش یکدوم از حرفهاش رو نم چیه گهیمن د یرو باز کرد و شروع کرد حرف زدن ول دهانش

 .و چشمام رو باز کردم دمیکش یغیج.و آزار دهنده دیشد.خراش دوباره تکرار شد

 ...یگشتم ول يترو یبد و وحش تیکردن شخص دایبلند شدم و اطرافو به قصد پ عیسر.زدمینفس م نفس

 نیا..میبود دهیگوش خراشو شن يبار صدا نیاول يکه برا میبود یما در همون قسمت..میاصال اونجا نبود ما

 ...یعنی

توهم شکسته بود  ایبه اون دستم که تو اون خواب .بود یواقع زشیهمه چ یهمش توهم بود؟خواب؟ول یعنی

 .سالم بود.نگاه کردم

 یحت.چشماشو باز کرد.دمیبه سمتش دو.افتاده بود نیزم يکه رو وفتهیب يباعث شد نگاهم به ترو يناله ا يصدا

 .بودپس توهم !نبود ياز کبود يخبر

 ؟یچ-يترو

 ：تعجب نگاهش کردم با

 ؟یچ یچ-

 ：گفت پرسشگرانه

 توهم بود؟ یچ-

 ：نشستم کنارش

 .میشد یم نیخشمگ دیما نبا..بود یواقع زشیهمه چ..بود یبیخواب عج-

 ：شد زیخ میزده ن شوك

 ؟يدیهم اون خواب رو د ؟تویچ-
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 باشه؟ تیممکن بود واقع.دلم روشن شد يتو يدیام يکورسو

 کنه؟ یداشت با حرفاش ما رو عصب یبد تو سع تیکه شخص يدیهم خواب د ه؟تویمنظورت چ-

 ：زده گفت جانیه

 !دمید نویمنم هم..اره-

 ：کرد و ناگهان اخم کرد یمکث

 ؟يدیفهم زویدرباره نارمال همه چ نمیبب-

 ：نییانداختم پا سرمو

 .زویهمه چ بایتقر-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟يدیفهم یکنیفراموش م يدیو شن يدید یهرچ-

 :به عقب برداشتم و گفتم یقدم...ومدیخشک بدم م يترو نیاز ا...خواستیم طنتیش کمی دلم

 چشم و گوشم با خودمه اریاخت-

 :کردم و مثل خودش اضافه کردم یکج دهن

 شاهزاده-

 :قدم جلو اومد من هم همزمان باهاش عقب رفتم هیرو مشت کرد  دستاش

 !کنم تیوگرنه مجبورم با زور حال ینبه نفعته فراموشش ک-

 :باال انداختم و گفتم ییرو تکون دادم ابرو سرم

 ...یتو هم احساس داشته باش شهیباورم نم!شهینه تازه داره جالب م-

 :هاش تند تر و هشداردهنده تر شد قدم

 !یتمومش کن دمیبهت اخطار م-

با  تونستیم!رو دوست داشت يباز نیانگار اون هم ا...ومدیجاده صاف من عقب عقب اونم روبروم راه م هی يتو

 :نگرفتم ياخطارش رو جد...رهیدستاش بگ نیمن رو محکم ب زیخ هی

 نارمال ؟اهانینار چ...ادروارد در برابر نار!میحساب شد یتازه ب...نه-

 اریاسمش رو ن-

 ...دلـ يزیکه به خاطرش اشک بر يچرا تو که انقدر دوسش دار-
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با شدت به شکمم برخورد کرد و من رو سمت درخت هل  يدست ترو...بخوام ادامه حرفم رو بزنم نکهیاز ا قبل

از  شتریب...کردینگاهم م روزیبرام درست کرد و حاال اون بود که پ يداد خواستم فرار کنم که با دستاش حصار

 :گفتم واب دهنم رو نامحسوس قورت دادم !دمیدیتو چشماش لذت م یقبل تیعصبان

 ؟يلطفا دستت رو بردار شهیم-

 :باال انداخت و با حالت متفکر گفت ییابرو...نکنمش يکردم با ارامش حرف بزنم که بدتر جر یسع

 بذار فکر کنم...خــــــــب-

 :ادامه داد يجد

  شهینه نم-

 ؟يمن رو نگه دار يخوایم یتا ک-

 یفراموش کن يدیاز نارمال شن یکه هرچ يکه قول بد یتا وقت-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 حساب نکن یعوض هیرو قول -

 :چشمام به موهام زل زده بود يبار به جا نیدستاش گرفت ا ياز موهام رو تو یقسمت

 !میشیحساب م یپس ب!حساب کرد یعوض هیخب پدرت هم رو قول -

 دمیبهت نم یبار قول نیا یول-

برگشته  رشینفوذناپذ واریباز هم د...دیمحکم کش کردیداشت نوازش م شیپ هیتا چند ثان بایکه تقر ییموها

 :مملو از خشم گفت یاروم ول ییو با صدا...بود

 !ینگرفت يکه اخطارم رو جد يبهت اوانس دادم،اشتباه کرد يادیز نجایتا ا-

 :کردم و گفتم يحرص درار خنده

 !رمشیبگ يکه جد ينبود يحتما جد-

 یعنی...نگاهش خشم نگاهش کم شده بود يانگار از سرد...انگار...نگاهم کرد میکرد مستق زیرو ر چشماش

 باشه؟ یقبل يهمون ترو تونستیم

 میاالن جد-

 :رو به شدت تکون دادم و گفتم سرم

 یستین ينه تو جد-
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 یکنیفراموش م يدیو شن يدید یتو هرچ م،یچرا جد-

 :گفتم یتخس با

 کنمینم-

 :کردم و گفتم تقال

 ولم کن-

 :دستاش محکم تر شد و دوطرف بدنم رو کامال تو دستش گرفت حصار

 !کنمیکه نخوام نرسم ولت نم يزیبه چ یتا وقت-

 دیبه اطرافم نگاه کردم انگار هدفم رو فهم یچارگیبا ب خورهیجا به دردم نم چیباتنر بودنم که ه نیبه ا لعنت

 :چون گفت

 ینجاتت بده،به نفعته قبول کن تونهینم يزیبار چ نیا-

 :زدم و گفتم يلبخند مرموز...درخت؟ رهیدرخت رو فشار دادم احساس کردم دستام چرب شد، ش يدستام رو با

 کنمیفکر نم ينجوریا-

 هی دمیرو به صورتش مال میا رهیش يمنظورم رو بفهمه دستا نکهیصورتش تکون دادم قبل از ا يرو جلو دستام

 :ه کردم و از دستش فرار کردم و با خنده گفتمشد من هم از فرصت استفاد جیلحظه دستاش شل شد و گ

 يبار شکست خورد نیا-

 :گفتم یکردم و با مسخرگ یمیتعظ

 جنابیعال-

 :دیکرد و غر زیرو با حرص تم صورتش

 !دمینشونت م-

 !خواستمیکه من م يترو نهیا دمیذوق کش ياز رو یغیج دیدو سمتم

 !بود تا خشن میمال شتریحرکتش ب دیشونه ام کش يرو،رو دستش

 :با حرص گفتم!شدیانگار اصال نم یو چسبوند به خودش خواستم ازش جدا بشم ول دیرو محکم عقب کش من

 ؟یولم کن شهیم-

 :با وحشت گفتم!بودم دهیبرم انگار واقعا بهش چسب تونستمیمن نم یکمرم برداشت ول يدستاش رو از رو دوتا

 شده؟ یچ گهیدفعه د نیا-
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من هم باهاش  خوردیکه م یحمله داشت با هر تکون یو امادگ کردیاطراف رو نگاه م توجه به حرفم فقط یب

 :خوندم رلبیدستام فرود اومد ز يرو قایدرخت افتاد و دق ياز رو يبرگ سبز...کردمیحرکت م

 "شود یقربان دیبا یکی"

 :گفت یعصب يترو

 !حرف بزن ؟بلندتریچ-

 نیبخواد برگ رو از دستم بکشه تمام رنگ سبز برگ از ب يترو نکهیبرگ رو خوندم قبل از ا يمتن رو دوباره

 !دیباز شد و هردوتامون رو بلع رپامونیز نیزم!شد دهیرفت و پالس

 يمن ترو غیبا ج دمیکش غیبلند ج يجانور روبروم با صدا دنیبا د میقفس بود هیرو باز کردم داخل  چشمام

 :دیشد و پرس اریهوش

 ؟یزنیم غیچرا ج هیچ-

 يتو خونه  یوقت شهیهم!قفس در بسته با ما بود هی ينژاد ها تو نیتر یاز وحش یکی!حرف بزنم تونستمینم انگار

از اون افسانه ها بود که بعد از  يهم جزو دیقاتل سف خوندمیم يو افسانه ا یداستان يبودم کتاب ها نیمارت

 .آوردم مانیها ا استاناون د يهمه  قتیبه حق گهید يزایچ یلیو خ یببر آب,نیاطیش دنید

 :گفت رلبیاون هم شوکه شد ز دیقاتل سف دنیپشت سرش اشاره کردم سرش رو برگردوند با د به

 منقرض شدن کردمیفکر م-

 :ترس گفتم با

 م؟یکن کاریچ دیحاال با-

 ...که شهیباعث م یحرکت نیکوچک تر یچیه-

 :باعث شد حرفش قطع بشه خفه گفت نیو ا دیبه سمتمون چرخ دیبخواد ادامه بده قاتل سف نکهیاز ا قبل

 یکنیبزن نه فرار کن بدترش م غیکرد نه ج يهرکار-

 يشد نفسم رو حبس کردم و چشمام رو بستم پوزه اش رو به همه جا کیبهم نزد!نتونستم سر تکون بدم یحت

کنم و  بزرگش نتونستم تحمل يدندون ها دنیلحظه چشمام رو باز کردم با د هیاشتباه کردم و  دیبدنم مال

 يبرداشت و رو يزیخ دینداشت قاتل سف يا دهیفا گهید یبا حرص بهم نگاه کرد ول يبه عقب رفتم ترو یقدم

زد سرش که  مهیافتادم روم خ نیزم يوزنش نتونستم تحمل کنم و رو ینیمن افتاد هم از ترس هم از سنگ

و  دمیرو شن يترو يلحظه صدا هی!هترهب نمیبشم چشمام رو بستم نب کهیت کهیاومد اماده شدم که قرار ت نییپا
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هم با دنبالش  دیو قاتل سف دیدویو م کردیسر و صدا م دامم يوزنش از روم برداشته شد ترو ینیهمزمان سنگ

 3ضد اتش و اب بود محافظ  دیپوست قاتل سف...بود دهیهزار دور چرخ يباال يمتر هیقفس  هیتو  کردیم

 !متعجبم کرده بود نیکامال نسلش نابود شده بود و هم یدر گذشته بود ول نیسرزم

سکوت  یدستش رو به معن یبزنم ول یحرف کرد؟خواستمیم کاریداشت چ نیا!نشست نیزم يلحظه رو همون

 :حرفاش سرجام خشک شدم دنیبا شن یخواستم سمتش برم ول دیسرش پر يرو دیباال اورد همزمان قاتل سف

فکر کنم ...یشیاما م یکامل نباش دیشا يباتنر هیتو !نداره دهیفا دنیقفس دو نیتو ا!بشه یقربان دیبا یکی-

 رو کامل کن تیمامور!ستیبه برگشتن ن يازین رمیمن رو بفرسته که بم خواستیپدر من م!یگفتیدرست م

از  قبل یپاهام رو حرکت دادم ول....رهیبم ينجوریاجازه بدم ا تونستمیبود نم یوونگینکردم د یحرفاش توجه به

 شیبا دست ازادش به سمتم ات يبند شد ترو نیکردم و پاهام به زم یبخوام سمتش برم احساس سوختگ نکهیا

 يکرد و سرش رو به گردن ترو یغرش دیکرده بود همون لحظه قاتل سف یپرت کرده بود و پاهام رو زندان

 سیاشکام صورتم رو خ....کرد يشد و زهر کشنده اش رو وارد گردن ترو انینما زشیت يکرد دندون ها کینزد

 :زدم ادیکرده بود فر

 يپاهام رو باز کن ترو-

 نه....نه....نه دیلرزیتمام بدنم م ختیر رونیو خون از دهنش ب دیلرز يشده بود بدن ترو رید گهید اما

 یسع...بکنم تونستمینم يو کار مردیچشمام داشت م ن؟جلویعذاب بدتر از ا...بازش کامال بسته شد مهین يچشما

سرش رو خم کرد مراحلش رو کامال  دیقاتل سف...محکم تر شد شیحصار ات یکردم تکون بخورم ول

چشمام رو "ماندیم یقو گوشت با زدیریفرو م یشده سپس پوست قربان یابتدا زهر وارد بدن قربان"دونستمیم

 ...افتادم نیزم يبهم دست داد و رو یاحساس کرخت نمینب نیاز ا شتریبستم تا ب

 :زدم ادیبلند فر يبا صدا!خواب باشه هیمثل قبال  خواستمیفقط م!مهم نبود کجا بودم امبر

 ؟يتــــــــرو-

کردم با دستام  یزانو زدم و سع نیزم يرو بگم رو ینتونستم اون کلمه لعنت...يترو...يترو یعنی دمینشن یجواب

 رفتینم رونیاز فکرم ب يترو يبودم کمرنگ شده بود کمک ها دهیکه کش ییهق هقم رو خفه کنم عذاب ها

 !اون حقش نبود

 ن؟یکن یمونیحاال شده احساس پش تا

 اش کنه؟ کهیت کهیکه تمام قلبتونو بسوزونه و ت دیحس شد هی
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 !موقع اون حس تمام وجودمو گرفته بود اون

 .ودمثل خوره به جونم افتاده ب یمونیکردم و پش یهق هق م یعیطرز فج به

 گهیتا د وفتهیب يترو يبرا یاتفاق نیدونستم قراره همچ یگشت و من م یخواست زمان به عقب برم یم دلم

 ..باهاش جر و بحث نکنم

 !نمیرو نب نمیکه ممکنه بب يزیدادم تا اون چ یچشمامو به هم فشار م هنوز

 .ادیاحمق بعدش به سراغ من ب دینداشت که اون قاتل سف یتیاهم برام

 .تو ذهنم مجسم شد ياومدن خون از دهان ترو رونیبار لحظه ب هزاران

 به خاطر من؟؟.به خاطر من..خودش رو به خاطر من فدا کرد اون

 هیبغضم راه گلومو بست و مثل ..وفتهیب نییتونست از جاش پا یانگار هر لحظه م.شد نیکردم قلبم سنگ حس

 .تو گلوم جا خوش کرد ریسد نفوذناپذ

ظلم ها همه با هم به سمت گلوم هجوم آوردن و چنان به بغض ,غم ها,دردها نیا يهمه ,افشار ه نیا ي همه

 .بد و محکم.دیکه ترک دنیکوب

 یم ادیگلوم ز يکم بشه اما فقط خراش ها ینیاز اون سنگ دیتا شا دمیکش یم غیاز اعماق قلبم ج.رها شد غمیج

 .نداشت انینداشت همون طور که دردم پا انیپا غیج.شدن

 يرو یسیبه خ.و چشمامو باز کردم نمیرو نب يسرمو برگردوندم تا ترو.قطع شد غمیدهانم ج يرو یسیحس خ با

گلوم شده بود  يزیباعث خون ر غمیج.زدم يناخودآگاه پوزخند...گلوم يخون بود از خراش ها.دمیلبم دست کش

 !چیه..نداشت يا دهیفا چیهمه غم ه نیاما در رفع ا

 .ختیصورتم ر يه اشک درشت روبستم و چند دون چشمامو

چه ...يفداکار,نشدن یعصبان,صبر و تحمل,صداقت..فدا کرد خودش رو...به خاطر من...به خاطر من يترو

 .وفتهیداره م یخبره؟چه اتفاق

 ..برام مهم نبود.به سراغ من اومده بود دیقاتل سف.برام مهم نبود..شونم نشست يرو یدست

 ...ينبود برا وونیح هی ياون دست برا...حس اون دست.مچ دستم ياز شونم حرکت کرد تا رو دست

 ...رو به شدت چرخوندم و سرم

 ...و

 .دیترک هیبار بغضم با گر نیا
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 !یخراش یحت ای بیآس چیه یب,سالم بود.کرد یبا لبخند نگاهم م.گرفت و فشرد دستمو

 يفتم و با دقت به تک تک اجزادستاشو تو دستم گر هیواقع نکهیمطمئن شدن ا يو برا دمیخند هیگر ونیم

اتفاقات  نیبرام مهم نبود تمام ا.کرد  کتریزد و منو به خودش نزد یلبخند کج و مهربون...صورتش چشم دوختم

 !هیرعادیغ

 !بودن يدر آغوش ترو یدر امان بودن ما و حت,يبودن ترو زنده

 .ازش جدا شدم و لبخند زدم.از فشار دستاش کم شد و بعد شل شد و رهام کرد يا لحظه

 !هم نداشت یتیدونستم و اهم یرو نم لشیداشت که دل یفیاخم ضع.لبخندم رو نداد جواب

 ...دیسف ؟قاتليچه طور زنده ا-

 .زدیم رونیکه خون از گوشش ب یدر حال دمید نیزم ياون قاتل رو رو یحرفام تو دهانم موند وقت هیبق

 ：دیدستمو گرفت و کش يترو

 !دونم یباعث مرگش شد و من زنده ام چون خودم هم نم غتیج-

 ：گفت یو با کالفگ ستادیا

 ...خارج ب نجایحاال چه طور از ا-

 .سرمون شکافت يباال نیلحظه در قفس باز شد و زم همون

 ..ایپشت سرم ب-يترو

 یقینفس عم.میفرو رفته بود نیکه داخل زم میدیرس ییو به همونجا میخارج شد نیقفس و بعد از داخل زم از

 !خوب یلیخ. خوب بود نیزنده بود و ا يترو.دمیو هوا رو با تمام وجود بلع دمیکش

لبخندم خشک  يزیآوردن چ ادیلبم نشست اما با به  يرو يکه اون نمرده لبخند قتیحق نیا از

 .پرتاب کرده بود شیسمت پاهام آت يترو.بود فمیخرگوش تو ک..خرگوش.شد

 .آوردم رونیسرعت خرگوش رو ب به

 ..نه..ره؟نهینکنه بم.زخمش باز شده بود.چمن ها گذاشتمش ينشستم و آروم رو نیزم يرو

 ؟يترو-

 ：بود به من جلب شد فشیکه در حال گشتن ک يترو توجه

 شده؟ یچ-

 ：خرگوش اشاره کردم به
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 ؟کار کنم یچ,زخمش دوباره باز شده-

 .آواز افتادم ادی ناگهان

 نه؟, شهیاگه بخونم درست م-

 ：اومد و روبه روم زانو زد جلو

از آوازت استفاده  ادیتونه ز ینم یاز طرف.کم شده تیانرژ!شهینم يدیکه تو اونجا کش يممتد غیبا اون ج.نه-

 !یستیباتنر کامل ن هیچون هنوز  یکن

 ：سرم گذاشتم يدستامو رو دیام نا

 م؟یکار کن یپس چ-

 ：گشت تا به ادامه کارش برسه گفت یکه برم یشد و درحال بلند

 !سرد مخلوط شه فکر کنم جواب بده شیآت هیاگه آوازت با -

 ...ربط داشته باشه یمعمول شیبه همون آت دیکه هست با يزیچ ه؟هریسرد چ شیسرد؟آت شیآت

 .دیبه ذهنم رس يفکر

 !!داره شیآت يترو..اره...دیشا...دیشا

 ؟يترو-

 ：کرد یظیاخم غل.برد یکردم پ یکه م يبه فکر دیپر از خواهشم رو د يچشم ها یوقت.و نگاهم کرد برگشت

 !امکان نداره-

کردم و  یم یسع دیبا.کردنش وجود نداره یراض يبرا یمحکم نبود که حس کنم راه ياون قدر يترو ي جمله

 .کنم شیتونم راض یمطمئن بودم که م بایتقر

 .نداره يدرست کردن برات کار شیتو که آت..کنم یخواهش م يترو-

 ：که نگاهم کنه گفت نیا بدون

 !فرق داره یمعمول شیسرد با آت شیآت-

 ؟یچه فرق-

 ：داد هیتک ینشست و به درخت نیزم يرو
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از  ریسرد غ شیدرست کردن آت ياما برا میدیکار انجام م هیفقط  میدرست کن شیآت میخوا یم یما وقت نیبب-

 !میرو سرد کن شیتا اون آت میصرف کن يادیز يانرژ دیانجام دادن همون مرحله اول با

 یقیدقا بایاون تقر یرفت و از طرف یازش م يادیز يانرژ.بود که ازش بخوام اون کارو بکنه یانصاف یب خوب

 ینم یول یلیدونستم به چه دل ینم.رهیخرگوش بم نیتونستم بذارم ا یکردم نم یم يهر کار یول.مرده بود

 .تونستم

 ：دیبه ذهنم رس يفکر.شدم یوارد م گهیراه د هیاز  دیبا

 .دونستم که انقدر زحمت داره یمن نم دیببخش-

 .البته همش تظاهر نبود. رو ناراحت و بغض دار نشون دادم  خودم

 ：پشت کردم يرو برداشتم و به ترو خرگوش

 !رهیمیم...یحتما م ينجوریا..دفن کنم...خرگوش رو د نیکه ا...ك رمیمن م-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .شدم یم دترینشون بده و هر لحظه ناام یهر لحظه منتظر بودم که عکس العمل.آروم آروم ازش دور شدم و

 ...اما دمیشن یکالفه اش رو م ينفس ها يصدا

 .تر کردم عیشدم و قدمام رو سر دیناام

 .باره نیو آخر بار نیاول نیا یول دمیباشه انجامش م.صبر کن ارابال-

 ：کردم و آروم برگشتم و رفتم سمتش و جلوش نشستم شیمخف عیزده شده بودم اما سر ذوق

 م؟یانجامش بد دیبا يچه جور,خب-

 .بود که همش نقشه است دهیحتما فهم.نگاهم کرد يا انهیلبخند موذ با

 ：خرگوش زانو زد و دستاشو باال سر خرگوش گرفت و گفت يشد و جلو بلند

 .شروع کن به خوندن در جهت خرگوش يدیرو د شیکه آت نیبعد از ا-

 .روشن شد یشیآت.تکون دادم چشماشو بست و اخم کرد سرمو

ناگهان شروع کرد  شیآت.عذاب وجدان گرفته بودم.نشست شیشونیپ يتر شد و عرق رو ظیغل يترو يها اخم

 .رفت نیشد از ب یع مسات شیکه از آت یشد و حرارت یرنگ دادن و کم کم آب رییبه تغ
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 .بخونم یلحظه فکر کردم چ کی.باز شد و بهم اشاره کرد تا بخونم يترو يچشما

 ：رو خوندم دیکه به ذهنم رس یو هر چ دمیترس يشدن اخم ترو دیشد با

We, we don't have to worry bout nothing 

 مینگران باش يزیدر مورد چ میستیمجبور ن ما،ما

 

Cause we got the fire, and we're burning one hell of a something 

 میسوزون یم میرو بخوا يزیما مثله جهنم اگه چ م،ویدار شویما آت چون

 

They, they gonna see us from outer space, outer space 

 فضا د،ازیاونها مارو از فضا خواهند د,اونها

 

Light it up, like we're the stars of the human race, human race 

 )میدرخش یآدم ها م گرید نیب(و میبشر هست يما ستاره ها نکهیکن،مثله ا روشنش

 

رو هم متعجب کرده بود و اون با لبخند نگاهم  يترو نیداشت و ا شیبه آت یبیبود که آهنگ ربط عج بیعج

 .کردیم

 

When the lights turned down, they don't know what they heard 

 دنیشن یدونن چ یها و چراغ ها خاموش شدن،اونها نم یروشن یوقت

 

Strike the match, play it loud, giving love to the world 

 به جهان دنیو سر و صدا کارتو بکن، عشق ورز ار،پریها رو ب تیکبر

 

We'll be raising our hands, shining up to the sky 

 درخشن یکه به سمت آسمون م یکرد،در حال میبلند خواه دستامونو
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سرد انگار که بهش باد زده باشه شروع به حرکت  شیخوندم آت یسرد م شیآت يکه جلو یلحظه در حال همون

 .به سمت خرگوش کرد

 

Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire 

 مال ماست شیآره آت شیش،آتیم،آتیدار شویما آت چون

 

And we gonna let it burn burn burn burn 

 بسوزه، بسوزه، بسوزه میذاریما م و

 

We gonna let it burn burn burn burn 

 بسوزه، بسوزه، بسوزه میذاریم

 

Gonna let it burn burn burn burn 

 بسوزه، بسوزه، بسوزه میذاریم

 

We gonna let it burn burn burn burn 

 بسوزه، بسوزه، بسوزه میذاریما م و

 

We don't wanna leave, no, we just wanna be right now 

 میباش میخوا یحال حاضر فقط م م،نه،دریبر میخوا ینم

 

و  دیرسیسرد با آوازه من مخلوط شده بود و داخل زخم خرگوش رفته بود و خرگوش حاال سالم به نظر م شیآت

 !خودش رو تکون بده یتونست کم یم

زخم و  چیخرگوش رو که حاال ه. انداخت نیزم يانگار رها شده بود دستاشو از هم باز کرد و خودشو رو يترو

 .گذاشتمش فمیک يرو ید به آرومنداشت برداشتم و نوازش کردم و بع یجراحت

 ：ختمیچشمام ر يتو موینشستم و تمام قدردان يسر ترو باال

 !ادیز یلیخ,يازت ممنونم ترو-
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 ：زد يلبخند مچهیکرد و ن نگاهم

 !یکن یجبرانش م يروز هی ینبود ول یکار آسون-

لحظه هم که شده آرامش رو  کی يبرا یکردم حت یو چشمامو بستم و سع نیزم يکنارش انداختم رو خودمو

 .حس کنم

براش انتخاب نکرده  یخرگوش؟چطور تا حاال اسم نمیصبر کن بب...بودم حال خرگوش خوب بشه دواریام

 یکیاسم خاص اسم  هی...ال؟نهیتا؟میاسی...براش بذارم یسرم گذاشتم و فکر کردم چه اسم ریبودم؟دستم رو ز

الماس  نیا..بود هماهنگ دشیمعدن کامال با پوست سف يتو دیفالماس س هیاسم  يلوریم!يلوریم!خودشه...که

کتابخونه رو باور  یمیقد يتو کتابا يهمونطور که افسانه ها!من باورش دارم یافسانه اس ول گنیها م یلیخ

 ...داشتم

 :زد و گفت ينگاهش کردم پوزخند یسوال يترو دنیبه شونم خورد با د یدست

 رهیمیخرگوشت داره م-

 :گفتم جیگ

 ؟یچ-

از جام بلند شدم و  لرزهیکه تو خودش جمع شده و دست و پاهاش م يلوریم دنیقسمت کرد با د هیبه  يا اشاره

 :رو تو دستم گرفتم و با هول گفتم کشیکوچ يسمتش رفتم پنجه ها

 چش شده؟ يترو-

 ...دهیهم م يادیز يانرژ برهیم يادیز يسرد همونطور که انرژ شیخب ات-

 :بغلم گرفتم و با حرص گفتم رو محکم تو يلوریم

 !فهممیکه منظورت رو نم یدونی؟میدرست حرف بزن شهیم-

 زنهیتند تند م ادیز يخرگوش چند برابر شده و قلبش به خاطر انرژ نیاالن سوخت و ساز ا-

 :و سرد بود با بغض گفتم خیتکونش دادم بدنش  تکون

 کنم؟ کارشیچ-

 :گفت یتفاوت یب با

 يکار دیرزیخب به امتحانش م یول!هم هست سکیر هیرفته بود بگم  ادمی یول هیگفته بودم که کار سخت-

 ...یبکن یتونینم
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 يباز و در اخر بسته شد با صدا مهیکم کم ن يلوریم ياش رو بفهمم چشما انهیلبخند موذ یتونستم معن حاال

 :زدم ادیبلند فر

 يتـرو -

 يکالفه ترو يصدا نداختیگلوم چنگ م يداشت تو یکیانگار ...و احساس درد کنم وفتمیشد به سرفه ب باعث

 :دمیرو شن

 !یبزن یتونیهم نم یاالن حرف معمول يرسوند بیو به گلوت اس يزد غیهم ج يهم اواز خوند-

 :کرد و گفت یبا وحشت نگاهش کردم خنده کوتاه ومدین رونیصدا از گلوم ب یول"چرا"بگم  خواستم

 وندیدوباره پ تیصوت يتا تار ها کشهیطول م ادتیفر نیبا ا!البته به نفع من هم هست حوصله غرغر نداشتم-

 !بخوره

 :رو مشت کردم و با حرص نگاهش کردم ادامه داد دستام

 ...خب یول!نگام نکن ينجوریا-

 :و گفت دیرو از دستم کش يلوریبکنم م يکار نکهیرو جلو اورد قبل از ا دستش

بهتر ! داره یبه زمان بستگ زیبشه همه چ يممکن دوباره عاد...کم یلیخ یول زنهیهنوز قلبش م ياوردشانس -

 ...میوفتیراه ب

 :گفت دیتکون دادم با ترد يبه گلوم اشاره کردم و سر دیزبونم نچرخ یدوباره حرف بزنم ول خواستم

 ؟یشیخوب م یکه ک نیمنظورت ا-

 :هم سر تکون دادم متفکر گفت باز

 بهتر رترید یالبته هرچ!یشیکه خوب م نیمهم ا یول قایدق دونمینم خب-

 !هم بزنم تونستمینزدم البته نم یبهش رفتم و حرف يغره ا چشم

صدام  یبگم ول يزیچ هیکنم  یسع خواستمیهمش م!تو بغلم بود حرف نزدن وحشتناك بود يلوریم

 :متعجب گفت يرو تو بغلم جا به جا کردم همون لحظه ترو يلوریو م دمیکش یاه!ومدیدرنم

 !اونجا-

به  يهم شونه ا ينگاه کردم ترو يروبروم دهنم باز موند و به ترو دنیبرداشتم و با د يلوریم يرو از رو چشمم

 ...تر تو راه بیعج ياتفاق ها بیعج يمکان ها نیبعد از ا شهیهم دونستمیم...ندونستن باال انداخت یمعن
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راه رفتن دراوردم و به جلو اشاره  يتوجهش بهم جلب شد با دستم ادا یضربه زدم وقت يبازو ترو به

 :دستم با پاهام راه رفتم و به جلو اشاره کردم گفت يدفعه به جا نیا...گنگ نگاهم کرد...کردم

 ه؟یمنظورت چ-

 :گفت يشخندین بار با نیا...کردم بهش بفهمونم یرو کالفه تکون دادم و دوباره سع دستام

 !فهممیشرمنده زبون اللها رو نم-

 :باال انداخت و گفت يکردم و با حرص بهش زل زدم شونه ا يقروچه ا دندون

 !گهید فهممیخب نم هیچ-

 :به جلو برداشت و ادامه داد یقدم

 ...!میبر دیبا یبه،ولیعج نجایا زیهمه چ نکهیبا ا...وفتیراه ب-

 !نه ایاونجا  میریازش بپرسم م خواستمیکه داشتم رو خودش با حرف االنش داد م یسوال جواب

بدون ...بود ریکو هیروبرومون ...کردم و راه افتادم يو ترو يلوریبه م ینگاه...بدنش گرم تر شده بود يلوریم

 يزده و تا حد رتیبود که ما رو ح نیو هم میجنگل سرسبز و بزرگ بود هی يتو قایما دق یول یاب و علف چیه

با سر بهم اشاره کرد راه  يسرم نگاه کردم ترو تبه پش دیبا ترد میشدیم ریوارد کو گهیقدم د هیبا ...ترسونده بود

بلرزه اسمون غرش  نیگذاشتم منتظر بودم زم ریاب دهنم رو قورت دادم چشمام رو بستم و پام رو تو کو وفتمیب

به جز جنگل سبز پشت سرمون که !بود يعاد زیهمه چ فتادین یاتفاق چیه یول!میریهردومون بم یحت ایکنه 

 !ومدیخشک جور در نم ریکو نیاصال با ا

 يپشت سرم خشک شدم ترو دنیبا د یبهش انداختم ول یبار نگاه نیاخر يبرا میاز جنگل دور شد بایتقر

و  یشن يفقط تپه ها!از جنگل نبود يخبر!پشتم شوکه شد دنینبودنم رو حس کرد سمتم برگشت اون هم با د

 :نگاه کردم با شک گفت يبه ترو یچه خبر بود؟سوال نجایا!سوزان دیخورش

 باش یاماده هر اتفاق!بهیعج نجایا-

 يتپش ها...گشتیبرم يو به حالت عاد شدیکم کم گرم و گرم تر م يلوریبدن م...تر شدم کینزد يترو به

 یعال زیحرف بزنم اون وقت همه چ تونستمیکاش م يا دمیشبه پوستش ک یشد با ذوق دست يقلبش عاد

 !گفته دوباره خوب بشم يهمونجور که ترو دوارمیام...شدیم

*** 
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خرگوش تو بغلم راه رفتن واقعا سخت و  هیکوله رو پشتم و  هیبا  میرفتیوقفه راه م یچقدر بود که ب دونمینم

حقم  ییجورا هیداد زد  يبار هرچقدر ترو نیمن تموم شده بود ا يابمون به خاطر سهل انگار...طاقت فرسا بود

رفت درش رو ببندم  ادمی یدادم ول يلوریاب خوردم و به م کمیتشنه ام بود ...میشدیتلف م یاز تشنگ میداشت!بود

ناخوداگاه دستم رو سمت گوشم  دیکه کش يبلند يها ادیفر ادیبا  میو ما از دستش داد ختیهمش ر

درد  یلیخ!کلمه هم نتونستم حرف بزنم هی ادیبود که در جواب اون همه داد و فر نیا زیچ نیبدتر...بردم

گذاشتم  نیزم يرو،رو يلورینشستم و م نیزم يکالفه رو خوردیدستم مدام تکون تکون م يتو يلوریم!يبد

قبل از ...بره خواستیزدم پس م يشکمش کامال جوش خورده بود پاهاش تکون تکون خورد لبخند ریزخم ز

با تعجب  کردیاخم وحشتناك نگاهم م هیکه با  يترو دنیجلوم رو گرفت با د یبخوام ولش کنم دست نکهیا

 :دیحرص غر ه؟بایچ دمینگاهش کردم و با سر پرس

 !يریغذامون رو هم بگ ذارمینم یابمون رو که گرفت-

رو تو بغلم  يلوریو م دمیستم رو عقب کشزل زده با پرخاش د يلوریکه به م دنشیبود؟با د یاز غذا چ منظورش

 :گفت تیقدم جلو اومد عقب رفتم با عصبان هیگرفتم و با اخم نگاهش کردم 

 ه؟یاالن منظورت چ-

 ...فقط سرم رو تکون دادم بازم

 ؟یچ یعنی-

 ...نگاه کردم يرو محکم فشردم و با اخم به ترو يلوریم

از  میدار!رو فرق سرم تابهیم قای؟دقینیبیرو م دیخورش!جونمون مهمتره یول يدوسش دار یلیخ دونمیم نیبب-

 !مصرف رو بده به من یپس لطفا درك کن و اون خرگوش ب..میشیهالك م یو تشنگ یگشنگ

بود  يلوریبدن م يدستش که رو يرو!نتونست گهیاواخر د یبا ارامش حرف بزنه ول کردیم یجملش سع لیاوا

برداشت نتونستم حرکتش رو  زینزد و فقط به سمتم خ یحرف گهیبار د نیفشردم ارو  يلوریو محکم م دمیکوب

 :کجا اومد گفتم از دونستمیکه نم ییو با صدا دمیسمتش پر دیرو محکم کش يلوریم...کنم ینیب شیپ

 !یرو بکش يلوریم ذارمینم-

 !دمیدستاش قاپ يرو از تو يلوریاز حرف زدنم شوکه شد از تعجبش استفاده کردم و م انگار

 ...خرگوش ترد و خوشمزه و هیفکر کن !يکه گشنه ا دونمینکن م يلجباز!ارابال-
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وجدانم اجازه  یول زدیمعده ام چنگ م!کردیم کمیداشت تحر یلعنت!نشنوم گهیگوشم گرفتم تا د يرو دستم

کردم ارابال  دنیبه دوبا تمام وجودم شروع  یحرکت ناگهان هیدر ...ما بشه یگشنگ یقربان چارهیب نیا دادینم

 ...کردمینم یتوجه یول دمیشنیگفتنش رو م

 :نفس نفس زنان گفتم ستادمیحرکت ا از

 !شیدم بکش...ینم...زه...اجا-

 :و گفت ستادیروبروم ا يترو

 میباش نجایا دیبا یتا ک ستیمعلوم ن!خرگوش سختش نکن اربال هیاون فقط -

 !یچون خودخواه یبفهم یتونیتو نم-

 :و شمرده شمرده ادامه دادم دیتاک با

 شیبکش...اونو...ذارمینم... من.... یول-

شل شد  يلوریلحظه دو طرفم رو شن گرفت و دورم رو پوشوند اب دهنم رو قورت دادم دستام از دور م هی

ش نه صدا نمیرو بب يترو تونستمینه م...بزنم ازم دور شد یحرف نکهیپرت شد قبل از ا نییاز دستام به پا يلوریم

فقط  شدیم کینه بهم نزد دادیم ونو اصال نه من رو تک دیچرخیبود که شن فقط دورم م نیرو بشنوم جالب ا

 !گلوم افتادم ادیکه "يترو"رو گرفته بود دوباره خواستم داد بزنم  دمید يجلو

 يکه خطر یپس تا وقت وفتهینم یدوباره تکرار بشه فعال که اتفاق خواستمیبود و نم ينزدن احساس بد حرف

 وفتهیم ییاتفاقا هی نجایا کردیداخل ذهنم مدام تکرار م يموذ یحس!ستین ادیبه داد و فر يازین کنهینم دمیتهد

نتوستم  دیک شد و من رو داخلش بلعیگردباد خاك بهم نزد!اوردم مانیحس ا نیهمون لحظه به درست بودن ا

چشمام رو بستم تا شن !نصفه موند غمیبا فرو رفتن خاك داخل دهنم ج یول دمیکش يبلند غیتحمل کنم و ج

همون لحظه  یگرفتم ول جهیسرگ ادیباز کنم کم کم از چرخش ز تونستمیبهش برخود نکنه دهنم رو هم نم

مرز ! چشمام رو بستم با باز کردنش دهنم از تعجب باز موند هیاندرك اتفاقات چند ث يفرود اومدم برا نیزم يرو

فقط ...کنارم بود و چشماش بسته شده بود يترو...میبود یلند؟سرم رو چرخوندم تو همون جنگل قبل نتیسا

که هفته ها منتظرش  ییلند جا نتیسا هیقدم هیکردنش نکردم االن ما تو  داریب يبرا ینگاهش کردم و تالش

 ...داشتم از ذهنم گذشتن يروکه با ت یتمام اتفاقات!درخشهیزهرالود خنجر م غهیماه کامله و ت!میم،هستیبود

 ...اژدها هیبا  یروان وونهید هی

 ...وحشتناك سوختن احساس
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 ...دادنم از دست پدرش نجات

 ...بودنم باتنر

 ...دنشیبوس

 ...!و درد دیر،تهدیتحق

 کار رو کردم؟ نیواقعا ا یعنی...دمیدستم رو به لبم کش اریاخت یب

 ...سفر نیا شروع

 ...خنده هامون یکل کل هامون و حت...دعواهامون

 ...لند وژالیبه  ورودمون

 ...پانتا برد شیکه منو پ يا بهیغر

 ...يدوباره ترو دنید

 ...من زدن

 ...قتیحق دنیفهم

 ...ادوارد کشتن

 ...دشدگانیبه تبع رفتن

 ...پدرم دنید

 ...یخی يگو

 ...خوندنم اواز

 سخنگو کوه

 !یعوض يترو هی دنید

 ....به خاطر من کردن خودش فدا

 ...سرد شیات

 !يلوریدر اخر م و

دنبالش تو کتابها بودم رو برام زنده  شهیکه هم ییماجراجو يکردم؟ترویم کاریهمه خاطره چ نیبا ا دیبا من

 يصدا رهیوجودم رو بگ ندیحس خوشا نکهیقبل از ا...سفر خوشم اومده بود نیاز ا گفتمیدروغ م دیچرا با!کرد

که وارد منطقه  گفتیاون نم اگهچرا نداشت؟!نداشت يبه ترو یپدرم ربط"ادوارد؟پدرت؟ یول"گفت یمزاحم
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انصاف  نیشدن ا يترو یقربان گهیگناه د یادوارد و هزاران ادم ب...دیکشیپدرم االن داشت نفس م میبش

 ...!نفر من بودم هیو اون  دادیم انیپا تیوضع نیبه ا دیبا یکینبود،بود؟

 "ارابال"

پس  کشه،خبیراحت ادم م ؟اونیچ مردمینکرد؟اگه اون موقع به خاطرش م دمیشا...کاراش رو جبران کرد یول

ترانتا داشته باشم اون با  يامپراطور ينقش مهم تو هیخالص بشم و  تیمامور نیاز ا تونمیچرا من نکشم؟م

 ویطرف ک دیبا!ابت کردث شخودش رو با قول شرفتمندانه ا يترو یخودش رو ثابت کرد ول نیاون قسم دروغ

 گرفتم؟یم

 جبران کرد؟ بایرو تقر زیهمه چ یرو به خاطرش از دست دادم ول انمیکه تمام اطراف يپسر

 برام داره؟ يادیاخرش منفعت ز یرو بهم دروغ گفت ول زیکه از اول همه چ يدختر ای

 کردم؟یم کاریچ دیبا

گرفته  يچشمش رو باز کرد و با صدا هیو منگ  جیسرم رو سمتش چرخوندم گ يناله ترو يصدا دنیشن با

 :گفت

 م؟ییما کجا-

 :گفت... دمیفهمیکه فقط من م یبا نگران...با اخماش هم برام جالب بود ینور ماه حت رینگاهش کردم ز فقط

 شده؟ يزیچ-

 :مرز با بهت ادامه داد دنیرو چرخوند با د سرش

 لند؟ نتیسا...ما...ما-

 !گرفتیقدرت حرف زدن رو ازم م...کنمکردم به چشماش نگاه ن یسع

 میینجایو االن ما ا ختیفرو ر ریشد که کو یچ دمیبعد از اون گردباد شن نفهم یول يچجور دونمینم-

با !امشب تا صبحش برام عذاب اور بود!چون اصال خوشحال نبودم زمیبر جانیصدام ه ينتونستم تو یحت

 :گفت یالیخیب

 !ارابال یهست یتو همسفر مهربون میبرس میکه تونست نیمهم ا-

 :حرکت من ادامه داد یمات و ب يتوجه به چشما یب!کلمه تا مغز استخونم رو سوزوند نیا"مهربون"

 ...بود یراه سخت...میوفتیفردا راه ب میتونیاالن شب م-

 :هیرعادیغ يزیچ هی دیبار فهم نیا
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 گم؟یم یچ یفهمیارابال گوشت با منه م-

 یجسم يپا يصدا...دمیفهمینم يزیچ نکهیا نیدر ع دمیفهمیو م زیدم در واقع همه چسرم رو تکون دا فقط

 :گفت رلبیز يکرد ترو اریهردومون رو هوش

 !هیباز هیاتفاقات همش  نیا دونستمیم-

 :گفتم حالیب يلوریم دنیبا د دیدستام پر يرو يزیخورد و چ یلحظه بوته روبروم تکون هی

 دختر؟ یینجایتو ا-

به هزار رنگ دراومد با وحشت بهش نگاه  دشیچش شده؟پوست سف گهید نیا...بود بیو غر بیعج حالتاش

دستام اب شد انقدر وحشت زده  ياومد و تمام پوستش مثل موم رو رونیازش ب يبد يلحظه صدا هی کردمیم

 يرو یترنگ صور بهچوب  کهیت هیاون همه موم رنگارنگ  ونیم قایدق نیینتونستم بندازمش پا یبودم که حت

 :دستام مونده بود و جمله

 "گمیم کیلند رو تبر نتیبه سا ن،ورودتونیموفق شد"

 :خوندم و اضافه کردم يترو يرو بلند برا جمله

 م؟یینجایکه ما ا دونهیم یک یعنی-

 :دستاش گرفت و گفت نیرو ب سرش

 !دونمینم یچیدونم،هینم-

 میدار ازیما به استراحت ن یو اروم باش یبهتر مغزت رو مشغول نکن-

 !نوبت توئه کنمیم دارتیب گهیدو ساعت د دمیم یتو بخواب من نگهبان-

 دم؟یخوابیم دیبا یهمه افکار منف نیبا ا بخوابم؟واقعا

 یبار پاك کردن صورت مسئله به حل مشکل کمک م نیا دیشا.کردم بهش فکر نکنم یبستم و سع چشمامو

 !کرد

رو در آرامش پلک  یکردم تا فقط ساعت یخال ياز ترو,از کشتن,هم فشردم و فکرمو از خنجر يهامو رو لب

 .هم بذارم يرو

 یکرد نگاه م یکوتاهم رو نگاه م يپدرم رو که موها, نهینشسته بودم و داخل آ یکیکوچ یصندل يرو"

 .بغض کرده بودم و چشمام پف کرده بود.کردم
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 يموها يغضه .موهامو از ته کوتاه کرده بود یباغبون یچیبا ق یرحم یدر کمال ب نیکرده بودم و مارت طنتیش

 .کردم یم هیخوردم و گر یبلندمو م

 ：بچگونه ام گفتم يصدا با

 !رمیگ یانتقام موهام رو م نیمن از خانم مارت,پدر-

 ：دیبا خنده نگاهم کرد و پرس پدر

 ؟یکن یکار م یچ-

 ：اخم گفتم با

 .کنم یم یرنگ یرنگخوابه موهاشو  یوقت-

 ：پاهام زانو زد و دستام رو گرفت يزد و جلو لبخند

 ؟یوقت فراموش نکن چیکه ه يدیبخوام قول م يزیاگه ازت چ.من يبال-

 .تکون دادم دییسرم رو به نشانه تأ عیسر

 ：نوازش کرد و ادامه داد موهامو

 .کار ممکن رو باهات کرد نیاگه بدتر یکس نباش حت چیوقت به فکر انتقام گرفتن از ه چیه-

 .کردم یبا پرسش نگاهش م فقط

 ：داد حیلبخند زد و توض جمینگاه گ به

 یب يها یو خوب ییبایپر از ز ایکه دن ینفرت درحال شهیتمام فکرمون م. کنه بال یم اهیآدم رو س یانتقام زندگ-

فهمه که کار  یوقت نم چیو ه دهیاون باز هم تو رو آزار م یکن یرنگ یرو رنگ نیخانم مارت يتو اگه موها.انهیپا

فهمه که  یم يحتما روز یاحترام باهاش رفتار کن باو  شیاما اگه ببخش. کرده که موهاتو کوتاه کرده یاشتباه

 .اشتباه کرده

 ：قلبم و زمزمه کرد يگذاشت رو دستشو

به  شهیدرس از من هم کیبه عنوان  نویا.بالپر بشن  نهیقلبت رو روشن و پاك نگه دار و نذار از ک شهیهم-

 ".خاطر داشته باش دخترم

 .آرابال؟آرابال پاشو-
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 یسیخ یچشمامو باز نکردم ول.از پدرم جدا کرد ياز خاطره ا,منو از اون خواب زدیکه اسممو صدا م يترو يصدا

 .رو حس کردم ختیکه از گوشه چشمم ر یاشک يقطره 

 .ستادمیا یحرف چیه یو چشمامو باز کردم و ب نشستم

 .دمیم یبخواب من نگهبان-

 .و چشماشو بست دیگم سرشو تکون داد و دراز کش ینم يزیچ دید یوقت ینگاهم کرد ول جیگ يا هیثان چند

 .زدم هیتک یبهش به درخت پشت

 .خاطره مثل تکرار شدن صحنه مرگ پدرم برام دردناك بود نیا ادآوردنیبه .کرد یداشت خفه ام م بغض

 .شد یتو ذهنم تکرار م حرفاش

 ...و حاال من وفتمیوقت به فکر انتقام ن چیگفت ه.بشن نهیقلبمو پاك نگه دارم و نذارم پر از ک گفت

 .دمیکه کش ییاز زجر ها.رمیانتقام بگ يخواستم از ترو یم

م جدا همه اتفاق هم از نیبود و با ا دهیانگار بهم چسب یبیکه به شکل عج دمیکمرم کش يبه خنجر تو یدست

 .نشده بود

بلند شدم و آروم آروم به سمتش رفتم و باال سرش .نشون از خواب بودنش بود يمنظم ترو ينفس ها يصدا

 .نشستم

 البیس هیکرد در مقابل  یم یسد بود که سع هیاز آب و گلوم مثل  يگلوم مثل موج پرفشار يتو بغض

 .مقاومت کنه

 .گرفتمش يشکم ترو يو با دو دستم گرفتم و باال دمیکش رونیخنجر رو ب.دیلرز یم دستام

 ：از درونم گفت ییصدا

 ؟يکارو انجام بد نیا يخوا یواقعا م-

 ：درونم گفتم يبه ندا یچارگیبا ب. بد دوباره سراغم اومد حس

 .دونمینم-

 ：گفت متیبا مال صدا

 ؟یتون یچه طور م,یستین یشکل نیتو ا,یستین يا نهیبال تو ک-

 يشتریب يدواریانگار صدا تالش من رو حس کرد چون با ام. کردم صدا رو درك کنم یعبستم و س چشمامو

 ：گفت
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برات مقام  طانیبه مرگ اون ش دیتهد یکنیفکر م!دروغه طانیکه قول اون ش يدیفهم.بال احمق نباش-

 .نهیب یم لهیوس هیمطمئن باش اون ترانتا فقط تو رو ,کنه یم يبه اهدافش هر کار دنیرس يبرا اره؟اونیم

 ：زمزمه کردم.کار کنم یدونستم چ ینم,کرد یم جمیداشت گ صدا

 ...من-

 ：صدامو قطع کرد صدا

و  طانهیش هیاون ,نهیکرده خصلتش ا رتیاون اگه تحق.زجرت داده قانع نکن يبهانه ها که ترو نیخودتو با ا-

 .بال یستین طانیتو ش یول.عتشهیطب

 ：زمزمه وار بود صدام

 .بودم طانمیش هیمن -

هر چه قدر هم که  يترو.يکارو انجام بد نیا دینبا.یدونیم تیاز موجود زایچ یلیتو االن خ,يتو باتنر.بال يبود-

 .یمجازاتش کن دیرحم باشه تو نبا یو ب ثیخب

 ：دیلرز یسد داشت م.دیلرز یخنجر م.دیلرز یدستام م.دیلرز یم صدام

خواستم در جهت منافع  یم.و ظلم یرحم یدر مرکز ببودم و  طانیمن ش.بکشم طانویش هیخواستم  یمن م-

 .خودم کار کنم

 ：زنه یکردم صدا بهم لبخند م حس

 !یستین طانیتو االن ش..بال یستین طانیاالن ش-

 یحس.خواستم بشنوم یخواستم و م ینم.خواستم گوش کنم یخواستم و م ینم.دادیم یبیبهم حس عج حرفاش

دلسوز و مهربون  يخواست صدا یکه م یحس.کم رنگ شده بود یلیخ یلیحرفاش رو قبول کنم خ ذاشتیکه نم

 .شد یدرونم رو خفه کنه خودش داشت خفه م

 .ستمیلند ن ندیآرچف يآرابال گهیکردم د یحس م,شمیکردم دارم بهتر م یحس م.حس خوب هی

 ：از قبل آروم تر شد صدام

شکل ممکن  نیتر انهیبه وحش,انداخت گرگ ها اهچالیس يمنو تو,که اون منو سوزوند قتیحق نیبا ا یول-

 ریمنو تحق,اون دروغ گفت,پدرش بازگو کرد يچاه گفته بودم رو برا يتمام اسرارمو که برا,باهام رفتار کرد

 ...اون.ادوارد رو کشت,منو زد,کرد
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 ：با آرامش قطع کرد صدامو

 ,شتیاومد پ دیشن اهچالیاز س ادتویفر يصدا یوقت,اون برات غذا آورد-

پدرشو که هنوز داشت حرف  يزدیم غیو از درد ج يکف باغ افتاده بود یوقت, کنه ییپدرش ازت بازجو نذاشت

 ...اون.به سمت تو اومد یزد رو ول کرد و با نگران یم

 ：صدا رو قطع کردم يبار من صدا نیا

خودشو ,به پدرم قول داد,نجاتم داد یاز خفگ,که خودش زده بود رو درمان کرد ییزخم ها.منو از ترسم رها کرد-

 .من فدا کرد يبرا

هق هقم که منو به خودم آورد  يصدا نیقطره اشک مصادف شد با اول نیزد و اول رونیب البیشکافت و س سد

به خودم  یوقت.قطع کرد میلند داشت ندیآرچف يبود که تو یهمون هیشب بیدرونم رو که عج يو مکالمه منو صدا

دست ها و لرزش خنجر  شلرز.تندتر شد لیس.که تمام مدت باز بودن قفل شد ییشمااومدم چشمام تو چ

 .شتریلرزش وجود و روحم ب,شتریب

 ：گفت يزمزمه مانند يصدا

 !یش یم وونهیاز عذاب وجدان د یلند که برس نتیبه سا.کارو نکن نیا-

 .تر از اعماق وجودم بود شیکه ب ییصدا

 بال؟ یکن یم يکار دار یچ-

منو  یبیبه طرز عج نیکرد و ا یمنو بال صدا م يبود که ترو يبار نیتلخ بود چون اول.بود تیصدا واقع نیا یول

 .شکست

 .اومدن نداشتن نییاما دستهام قصد پا دمیلرز یکردم و م یهق م هق

به  شهیدرس از من هم کیبه عنوان  نویا.پر بشن بال نهیقلبت رو روشن و پاك نگه دار و نذار از ک شهیهم"

 ".خاطر داشته باش دخترم

 ：کردم زمزمه

 .تونم ینم..تونم ببخشمش پدر ینم یتونم بکشمش ول ینم-

 !بالاااااااا-يترو

 .آورد و دستهام ناخودآگاه به سمت شکم خودم روانه شدن نییخشک شده ام رو پا يدستها يترو ادیفر

 .درد قلبم و بغض گلوم برطرف شد یول دیچیدرد همه جا پ.همزمان شد با فرو رفتن خنجر يترو "نه" ادیفر
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 یهمه چ.تار شد دمید.از دست ندم مویاریتا هوش زدیو هول به صورتم م یعصب,نگران يترو.افتادم نیزم يرو

 .تار شد و چشمام بسته شد یزندگ.تار شد

 ：دمیرو شن يترو ادیفر نیآخر

 ...نه..شو داری؟بيکار کرد یچ..نه..آرابال..نه-

 !پدرم لبخنده يلبا يون طور که مطمئن بودم رولبم نشست هم يرو لبخند

 

چشمام رو باز  دمیترس یم.خودم بود قیعم ينفس ها يصدا دمیشن یکه م ییرو بسته بودم و تنها صدا چشمام

 !یلیخ.دمیترس یم...بخوام باعث مرگم شده یکه حت نیبفهمم اون خنجر بدون ا...کنم و بفهمم مردم

 يتونست نشانه ا یتکون دادن دست ها و پاهام هنوز باهام بود نم اریکه اخت نیا,نفس ها نیا,سکوت نیا یول

 تونست؟ یم,از مرگ باشه

 یکرد؟اصال من کس یمنو نوازش م ینکنه واقعا مردم؟ک!کرد شتریکه گونه ام رو نوازش کرد شکم رو ب یدست

 ییترو ایکه نابود شد؟ ياردکه رفت؟ادو يدم؟پدریوقت ند چیکه ه ي؟مادریک!رو ندارم که بخواد نوازشم کنه

 !رو ندارم کس چیمن ه,رو ندارم یمردم وگرنه من کس زنه؟حتمایم ریام رو با ت هیکه سا

 ：نمیب یدارم خواب م دیرو به وجود آورد که شا هیفرض نیا دمیکه شن يا زمزمه

چرا  یگ یافتاد؟چرا نم شبید یکه چه اتفاق يد ینم حیبرام توض ؟چرایکن یآرابال؟چرا چشماتو باز نم-

 !من؟لعنت به من يخاطر من؟به خاطر ظلم ها ؟بهيکرد یخودکش

 ؟حتمایکرد؟خودکش یرو به خاطر من لعنت م زد؟خودشیحرف ها رو م نیبود که ا يترو نیا؟ایبود؟رو خواب

 !هم کردم دیشا. کردم یکه خودکش ومدیطور به نظر م نیا

 .که روبه رومه روبه رو بشم يزیکردم با چ میر گذاشتم و تصمها رو کنا هینظر,حدس ها رو,ها رو هیفرض

 .آشنا یجفت چشم آب هیکردن چشمام مصادف شد با قفل شدنشون تو  باز

 !برام آشنا باشه؟ دیبا یچشم آب هی آشنا؟چرا

 .نفسم حبس شد دمیصورتشو د یها ازم فاصله گرفتن و وقت چشم

بود؟چرا بال  رهیت يبود؟چرا موهاش قهوه ا یچرا چشماش آب یداشت ول يبه ترو یبیعج ه؟شباهتیک نیا

 رو داشت؟ يترو يبود؟چرا صدا يترو هیداشت؟چرا شاخ نداشت؟چرا شب
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متوقف شدم و چشمامو از  یبینرم عج زیبا برخورد دستم به چ یگاه کنم تا بلند شم ول هیدستم رو تک خواستم

و ساخته شده از  دیسف.بار شوکه شدم نیدوم يکردم و برا نگاه بینرم عج زیگرفتم و به اون چ ياون شبه ترو

 ...و ابتداش نیزم يمثل بال که انتهاش رو يزیچ هی.پر

 .دمیکردم تا به پشتم رس دنبالش

 منن؟؟...م...مال...مال..بال ها نیا...دیرس یبه پشتم م ابتداش

 !شدم یکه شوکه م يبار نیسوم!به شمارش نبود يازین.دوشم خورد يرو ییطال يبار چشمم به موها نیا

 .يخاکستر ینه حت,ينه قهوه ا!بودن ییطال موهام

لبش نشست متوجه  يکه لبخند رو نیبه محض ا.تو چشماش زل زدم يا هیثان.شد يمتوجه شبه ترو نگاهم

بود  يخود ترو,نبود يمن فرشته شده بودم و اون شبه ترو.میلند شده بود نتیما باالخره وارد سا.شدم زیهمه چ

 .ا ظاهر فرشته هاب

 ...پس!نمرده بودم پس

 !يعوض شد یلیخ-يترو

 ：بهش زدم و جواب دادم یگرم لبخند

 !تو هم-

 .نشسته بود يا یصندل يتخت رو کنار

از !و روشن و مجلل که قطعا متعلق به قصر بود بایز,ییو طال دیسف ینشسته بودم و اتاق یتخت بزرگ يرو من

 .ومدیبزرگ اتاق نور به داخل م يپنجره 

ظاهر فرشته مانندم برام .زدیبهم لبخند م نهیافتاد که از آ یروشن یآب يرو چرخوندم و نگاهم به چشم ها سرم

 .جالب بود

 !یلیخ.شده بود بینگاه کردم که عج يدوباره به ترو و

ود داده به ما اجازه ور يلند چه جور نتیسا ي م؟ملکهیبود دهیلند رس نتیبه قصر سا,نجایبه ا يما چه جور اما

 .بود

 ：ها و پرسش هام رو از چشمام خوند و گفت سؤال

اول تو رو !کار کنم یچ دیدونستم با یو من نم يشد هوشیب يکه خنجر رو تو شکمت فرو کرد نیبعد از ا-

که  یمعجون!يکرد یشکمم بود و بعد تو خودت را با خنجر زخم کیبودم که نزد دهیخنجر د هیسرم با  يباال
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پوشوند  یتو رو هم م وندر يها یپوشوند و ناپاک یبودنم رو م طانیکرد و ش یبه فرشته م لیمن رو تبد

لند رسوندم و  نتیخودمو به قصر سا.میلند شد نتیرو خودم خوردم و وارد مرز سا هینصفشو به تو دادم و بق

 یول میکه فرشته ا نیا اکه چرا ب نیملکه آکانتا به ا.اجازه ورود دادن دنینگهبان ها که ظاهر فرشته مون رو د

بعد بهش جواب  يایمن بهش گفتم صبر کنه اول تو بهوش ب یولمشکوك شده  مینشد دهیوقت تو قصر د چیه

 !میپس بد

 ：دمیپرس کنجکاو

 م؟یجواب بد دیبا یچ-

پادشاه انگوس ما رو گروگان گرفت تا از ما در  میکه جنگ شد و ما به جنگ رفت یاز وقت.خوب گوش کن-يترو

که تعلق  ییو به جا میجهت منافع خودش استفاده کنه و ما حاال بعد از سال ها موفق به فرار از دستش شد

 ؟يدیفهم.میبرگشت میدار

 .لند نتیاز سا یجاسوس...گهیمشکل د هی,گهیدردسر د هی,گهید يماجرا هی.رو تکون دادم سرم

که  نیقرار بود تا ا یخورد و ب یمردمک چشمش مدام تکون م.نگاه کردم يترو يو چشماو ت دمیکش یآه

 ：گفت

چرا بعدش خودتو  ی؟چرا؟ولیبکش یخواست یم ؟منويکرد یکار م یچ یافتاد؟تو داشت یچه اتفاق شبید-

 !فهمم یواقعا نم ؟منيزد

که باالخره موفق شده  نیلبم نشست از ا يرو یلبخند کم رنگ.لحظه به لحظه اش برام مرور شد,شبید اتفاقات

 .بشم روزیو حس انتقامم پ نهیبودم بر ک

 گفتم که خواهرش از من خواست بکشمش؟ یگفتم؟م یم دیاالن با یول

تلخ رو  تیواقع نیا دیکنه؟واقعا با یخواست برادرش رو قربان یقدرت م يکه هم خونش بود برا یکس,خواهرش

 .کردم یقبتشو حس معا...شکست یاون م یگفتم؟ول یم

 ؟یمنو بکش یخواست یتو م ؟یلعنت یگ ینم یچیچرا ه-يترو

طور  نیشناخت ا یخواهرش رو م دیبا.گفتم یبهش م دیچرا نبا, بایبود تقر دهیاون که فهم.دونست یکه م اون

 ست؟ین

 ：و شروع کردم دمیکش یقیعم نفس
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 ییهمون قسم الک,قسم خورد منو قدرتمند کنه.ازم خواست که بکشمت تا اون به قدرت برسه,خواهرت,ترانتا-

قبول ,بودم طانیبود و من ش نهیدر اون لحظه که وجودم پر از ک قایدق.حقه س هیدونستم  یکه من نم

بار با تمام قلبم قبول  نیو ا قسم دروغ ترانتا معلوم شد,يآزارم داد,کردم دیترد,کردم دیترد, قبول کردم,کردم

 ...یکردم که بکشمت ول

کشتنتو فراموش کرده بودم  يسفرمون که شروع شد تمام ماجرا.شد یم شتریب دمیگذشت ترد یکه م یساعت هر

 .و من قسم خوردم بکشمت یادوارد رو کشت...که ادوارد رو یتا وقت

 دمیخواب یوقت.اومد ادمیناگهان  زیز خورد همه چچشمم که به مر.شبیبردم تا د ادیباز از .فراموش کردم باز

 ...خوابِ

 ینگاهم م یبیبا حالت عج يترو.پاکشون کردم عیسر.گونم يرو ختیادامه بدم و اشک هام ر نتونستم

 ...یچیه.کردم یدرك نم.کرد

به فکر انتقام  یطیشرا چیوقت در ه چیپدرم بهم گفت ه.یخاطره از کودک هیخواب .دمیخواب پدرم رو د-

 .قلبمو پاك و روشن نگه دارم.وفتمین

و قانعم  زدیحرف م یدرونم باهام به آروم یحس.ساکت بودم اما نبودم.اومدم باالسرت.يدیشدم و تو خواب داریب

 .کرد که اون کارو نکنم و شدم یم

حالم چون از خوش یاون خنجر ناخودآگاه وارد شکمم شد ول.ينکردم ترو یمن خودکش.قانع شدم باالخره

 .بد رها شدم يچون از حس ها,نهیک

االن  یبودنم بودم ول طانیش ریهنوز تحت تأث دیشا.خواستم بکنم یکه م يبه خاطر کار يترو متأسفم

 ...چه برسه به رممکنهیمن غ يهم برا ایآدم دن نیکشتن شرورتر.نکردم يخوشحالم که کار

 .باعث شد حرفم رو قطع کنم دیگونه اش چک يرو يکه از چشم ترو یاشک قطره

 یباورم نم.بود از چشم خودش باشه يگونه ترو يکه رو یشد اون اشک یباورم نم.شد یباورم نم.شد ینم باورم

 .شد

 ：کرد زمزمه

 !رم؟یبم...من...خواست که من یخواهرم م...ترانتا-

 .شد گهیدو نادر  بیاتفاق عج هینادر باعث اتفاق افتادن  ي دهیپد نیا.اوردیطاقت ن دلم

 ：رو بغل کردم و زمزمه کردم يشدم و ترو خم
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 !يمن متأسفم ترو-

 :تو چشمام نگاه کرد و گفت يترو

 یول کردمیم تیخانواده ام رو دوست داشتم و ازشون حما شهیاما هم!باشم یقرار عوض طانمیش یوقت دونستمیم-

 ...حاال

 :بچه مظلوم تر شده بود هیکردم ارومش کنم االن از  یسع

و  يدیدیاگه من رو نم!من متاسفم...که قبول کردم...بود که ادیانقدر فشار ز یخودم هم شوکه شدم ول من-

 ...ممکن بود يکردیصدام نم

 :رو باال اورد و گفت دستش

من  خواستیباهاش برخورد کردم م نانیهمه سال بااعتماد و اطم نیکه ا يخواهر!یمنو نبخش ينه تو حق دار-

 دهیکه کرده رو پس م يترانتا تقاص کار...داشته باشم؟به تنفرت ادامه بده دیاز تو با يرو بکشه چه انتظار

 !ارزش بشه خودش رو به من ثابت کرد یب هی ریمغزم درگ ذارمینم

 :گرفته گفت يخورد ترو ییبزنم که در صدا يا گهیحرف د خواستم

 تو ایب-

 :ه بودند داخل اومد و گفتکه محکم باال سرش بسته شد ییبا لباس سبز رنگ موها یزن و

 ...ملکه با شما کار دارند-

 :شد و گفت کتریبه من نزد يترو

 ستیهمسرم حالش خوب ن-

 :نگاه کردم اروم گفت يبه ترو یباال سوال دیپر ابروهام

 دمیم حیتوض-

 :اصرار کرد خدمتکار

 ...شونیا یول-

بزرگتر  ییو بالها یسلطنت یو لباس یچشمان اب دیسف د،صورتیبلند سف يبا موها یلحظه در باز شد و زن همون

 يترو میبا تعظ...بست و اومد داخل یمن که گوشه تخت رو کامال اشغال کرده بودند در رو به اروم ياز برا

 !تر و خاص تر بود بایز یلیکتاب ها خ ریاز تصاو!من يخدا!ملکه اکانتا بود!دیرس نیقیحدسم به 

 :زد و گفت يلبخند دیم رو دنگاه متعجب ینگاهش کردم وقت جیگ
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 ...يبر یتونیم ایکامل-

 :و گفت ستادیروبروم ا قایدق...رفت رونیکرد و ب یمیتعظ خدمتکار

 دهیو چرا د نیهمه مدت کجا بود نیو ا نیشما از کجا اومد دونمیاما من هنوزم نم...دیخوشحالم که بهتر شد-

 ن؟ینشد

 :به من انداخت و گفت ینگاه يترو

 .دنیکمک جنگ يبرا اریکه موقع جنگ همه به اجبار و اخت نیدونیم-

به  میما خواست...رفتن نیاطیجنگ فرشتگان و ش يگذاشتن و برا یکه بچه داشتن اونا رو باق ییزوج ها یحت و

و حاال بعد از مدت ها باالخره  میفرار کن میو نتونست میافتاد نیاطیانگوس پادشاه ش ریاما گ میکشور خدمت کن

 .نمونیبه سرزم میبرگشت

 :در هم رفت و گفت ییزن طال يها اخم

 باور کنم؟ دیهمه سال؟از کجا با نیا-

 :حرف بزنم دیبا دمیبه من نگاه کرد فهم يترو

خدمت  نمونیتا بعد از سالها به سرزم میاومد...میبرگرد میتونینم میرفتن ندار يرو برا ییما جا...کنمیخواهش م-

 ...نیلطفا به ما کمک کن...میکن

 نجایا نیتونیکه اماده بشه م یتپه رو براتون اماده کنه تا وقت يرو ياز خونه ها یکی سپارمیبه سربازها م-

 ...هفته هیمثال  نیبمون

باز کردم که اصرار  م؟دهنیرسوندیمدت کم نقشه رو به اتمام م نیتو ا دیچطور با!کم بود یلیخ نکهیهفته؟ا هی

 :گفت تیکنم با جد

تحمل کردن اون سگ پست ...دیکه به کشور کرد یاون هم به خاطر خدمت شتریه کمتر نه بهفته ن هیفقط -

 ...کنمیسخت بوده و من درك م

 یقیسرش رو چرخوند و به من نگاه کرد با چشمام خواستم اروم بشه نفس عم دمیرو د يشدن چونه ترو سخت

 :و به ملکه گفت دیکش

 نیشما لطف دار-

 :افتاده باشه گفت ادشی يزیاما انگار چ دیفقط سر تکون داد و سمت در چرخ ملکه

 اسمتون رو بدونم؟ تونمیم-
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 :سمتم اومد دستش رو دور کمرم انداخت و گفت يحرف بزنم که ترو خواستم

 هستم و انابال سیترا-

 :فترفتن اکانتا دستش رو برداشت و گ رونیبه محض ب...نزدم یحرف ینگاهش کردم ول یسوال

 يبرا يترو!خاص خودش رو داره ياسمها نیهر سرزم!دهیصداقتت کار دستمون م نیا دونستمی؟ميشد وونهید-

 جیباشه که گ کیبه اسم خودمون نزد کنمیکه انتخاب م یکردم اسم یسع...لند وژالی يو ارابال برا نیاطیش

 ...تو خلوت خودمون یحت!و تو انابال سمیبه بعد من ترا نیاز ا...مینش

 :کردم و گفتم اخم

 همسر؟ هیو قض-

رو  ندهیا نکهیا يبرا ذارنیم یبه جنگ و بچه هاشون رو باق رنیزوج ها با هم م شهیکه جنگ م یوقت يبرا-

 ...میبش ریچه برسه که اس میبه جنگ بر میتونستیاصال نم میکردیبسازن پس اگه ما ازدواج نم

 :نگاهش کردم و گفتم مشکوك

 ده؟یده،مینم رییرابطه ما رو تغ نکهیا-

 :زد و گفت يزیام طنتیش لبخند

 !یگفتیبه بهانه نبود به خودم م يازیبده؟ن رییتغ يدوست دار-

 !طونیمن اخمو و اون ش...شد جاهامون عوض شده بود شتریب اخمام

 ...االن يبس کن ترو-

 !سمیارابال گفتم که من ترا-

 ...بعد کنهیخودش من رو ارابال صدا م!میو لبخند زد میلحظه به هم نگاه کرد هی

 !سیترا دمیفهم-

 ...خوبه انابال-

شد و  کیبهم نزد يگفتم و دستم رو به شکمم گرفتم ترو یخودم رو تکون دادم شکمم درد گرفت اخ کمی

 :گفت

 بال؟ یخوب-

 :دستام شکمم رو فشردم و گفتم با

 !کنهینه درد م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٨٥ 

 :گفت زدیداشت با خودش حرف م انگار

 !میزهر رو خارج کرده بودهمه -

 :کردم ناله

 !انگار خونم به جوش اومده-

 :و گفت دیسمتم چرخ یشده بود که بلند بشه ول زیمخین

 يباعث شده اندام ها يکه خورد ییاون دارو...!ظاهرت نه یرفته بود؟در هر حال باطن تو باتنر ول ادمیچطور -

 ؟یکنیسوزش حس نم یراست...یشیبه مرور بهتر م...یتا بهتر بش کشهیبشه طول م ختهیبهم ر کمی تیداخل

 !نه ادیز-

 :رو باال داد و گفت ابروهاش

 !میداشت یکیما هم  شدیچه خوب م-

 ن؟یداشت یچ-

 یشفادهنده اله-

 هست؟ یچ-

 يفقط برا یعنی!دربار يفقط برا...ستین یمعمول یول!ادیسال به وجود م 100که هر  بیجور طب هیخب -

 يسال تا شفادهنده بعد 100 دیو با رهیم نیزودتر از ب یازش استفاده کن شتریب یهرچ ادهیچون قدرتش ز!ملکه

ملکه  يفقط برا یول!کنهیرو درمان م يماریب نیو بدتر شهیم سیدستات خ رهیگیفقط دستت رو م...یصبر کن

 ...کنهیرو درمان نم يا گهیملکه اجازه نده کس د یکاربرد داره و تا وقت يزیچ نیهمچ

 :گفتم مشکوك

 درمان کرد؟ يپس من رو چجور-

 میپاداش حساب کن هیرو  نیگفت ا...میبرگرد نمونیتا به سرزم میدیکش يادیز يها یما سخت!اصرار کمیبا -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم فقط

 شه؟یم یحاال چ-

 ...!کم یلیهفته خ هی!میرو جور کن يبهانه ا هی دیفقط با!دونمینم-

 :کردم و گفتم یکوتاه خنده

 ؟یگیچطور انقدر راحت دروغ م-
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 :بهم نگاه کرد و گفت هیثان چند

 ؟یگیچطور انقدر راحت راست م ؟تویتو چ-

البته ...گناهکارم کنمیو حس م شهیروحم ازرده م گمیدروغ م یوقت!دهیبهم م یخب راست گفتن احساس خوب-

 !یرو درك کن نایفکر نکنم تو ا

از دست  خوانیخانوادم م!کشتیلذت ادم م يبرا یلیدل نیه پدرم بدون کوچکتربزرگ شدم ک ینیمن تو سرزم-

 !ندارم ییراستگو يبرا یمن وقت تیوضع نیتو ا!جنگنیهم م گهیبا هم د یمردمش حت...من راحت بشن

 :بهم نگاه کنه ادامه داد نکهیدر رفت و بدون ا سمت

کردم که  ییها یاهیرو پر از س میزندگ!من نه یول یپاک یلیتو خ!بال یکن سهیخودت رو با من مقا یتونیتو نم-

 !میازش راض

 :شد رهیبه چشمام خ میمستق دیچرخ سمتم

 !يبد رییکه دارم و داشتم و خواهم داشت رو تغ ییمن رو،باورها یتونیتو نم-

 ...اورد رونیشدن در من رو از فکر ب دهیکه کوب کردمیم یحرفاش رو هالج داشتم

 :گفت یینااشنا يگذشته بود که در دوباره صدا خورد و صدا ياز رفتن ترو قهیدق چند

 اجازه هست خانوم بال؟-

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 ...دییبفرما-

 :لبخندزنان سمت تختم اومد و گفت انسالیم يباز شد مرد در

 ...دربار بیطب!ادبرت هستم-

 :دید و پرسنگفت شکمم رو فشر يزیچ گهید...تکون دادم ییاشنا یبه معن يسر فقط

 ره؟یگیدرد م-

 !نه ادیز-

 يایلند ب نتیبه سا نکهیقبل از ا...يکوفته شد کمیفقط  کنهیجوشونده افتابگردان حالت رو کامال خوب م!خوبه-

 ؟يخورد يزیچ یاز مرز رد بش نکهیقبل از ا قایدق

 بود؟ یسوال چ نیباشم،منظورش از ا يکردم عاد یسع

 تمشک خوردم چطور؟ کمی-
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 ...یخورده باش یخاص زیچ دیشدن گفتم شا تیمرز باعث کوفتگ يروهاین-

 :رو متفکر نشون دادم و گفتم خودم

 نخوردم يزینه چ-

 :زد و گفت يلبخند دوباره

ازاد بهتون  يتا هوا نیباغ قدم بزن يحالتون خوب شده بهتر تو گهیدر هر حال از نظر من شما د دمیفهم-

 روز خوش بال..بخوره

 :دمیبره پرس رونیب نکهیاز ا قبل

 بپرسم باغ از کدوم طرف؟ شهیم-

 ...یراهرو اول سمت راست در اهن-

 ممنون-

 کنمیخواهش م-

 یکه وقت دیبزرگ و سف يبالها...تخت بلند شدم و بالهام رو لمس کردم ياز تو!خسته شده بودم ادیز دنیخواب از

که تنها ارزوش گشتن  یمن بودم؟همون نیعا اواق...افتاد نهیچشمم به ا...کردندیبرخورد م نیبه زم رفتمیراه م

 دیدرخشیموهام م...شده بود دتریسف دمیکش وستمبه پ یاد؟دستیداره سرم م ییلند بود؟چه بال وژالیبازار  يتو

سمت راست رفتم  نکهیاز راهرو اول گذشتم و بعد از ا...دور شدم و سمت در رفتم نهیبه خودم زدم و از ا يلبخند

جمله  شیقسمت يرو...شدیباز نم...سمتش رفتم و با دستام هلش دادم...حتما خودش بود...دمیدبزرگ رو  یدر اهن

 مهیسراس ایبه کامل هیشب یبا لباس یبود؟زن یمنظورش چ!حک شده بود"نیخود را مشخص کن تیلطفا موجود"

 :سمتم اومد و گفت

 !میجا رو دنبالتون گشت ن؟همهیکجا بود-

 :دمیپرس ینگران با

 افتاده؟ یاتفاق-

 !همه منتظرتون هستن نیفقط قرار ناهار رو در باغ بخور ریخ-

 :حوصله گفت یب دیرو د جمینگاه گ یخواست؟وقتیم یچ...سر تکون دادم منتظر بهم نگاه کرد فقط

 رد بشم؟ دیبذار شهیم-
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به بالش  یدست...در هر حال از سر راهش کنار رفتم!رد بشه گهیگوشه د هیخب از  یبزرگ نیبشه؟در به ا رد

 یداد و به اروم ییدر صدا...که حک شده بود گذاشت يجمله ا ياورد و رو رونیب شیپر از ال به ال هیو  دیکش

 ییافتاد هزار برابر از تمام باغها وبرومچشمم به باغ سرسبز ر!بود نیا تیپس منظورش از موجود...از هم باز شد

گوناگون به چشم  يها وهیدرختاش م يهمه جاش بدون استثنا سبز بود و رو...بود باتریبودم ز دهیکه د

درخت  هی هیسا ریز قایدق...که خدمتکار اشاره کرد دنبالش برم کردمیکنجکاو همه جا رو نگاه م...خوردیم

 هیبق یول دادم صیو اکانتا رو تشخ يترو...کردیم ییشده بود خودنما نیرنگمختلف  يکه با غذاها يزیم...بزرگ

 :کرد و گفت یمیرو نشناختم خدمتکار تعظ

 اوردمشون-

 :سر خم کردم و گفتم متواضعانه

 متاسفم ریتاخ نیبابت ا-

 :زد و گفت یلبخند مهربون اکانتا

 ...اشنا کنم هیشما رو با بق خواستمیم...نیبش ستیمهم ن-

کنارش که  یبه صندل ياشاره ا...همه مستقر شدن شروع به حرف زدن کرد دید یاکانتا وقت...نشستم يترو کنار

 :نشسته بود کرد و گفت یمرد جوان

 انایپسر ارشدم توماس و همسرش د-

و  یمشک يچشما...بود دیخم کردم و با دقت نگاهشون کردم پسر موهاش مثل ملکه سف ییاشنا یبه معن يسر

 نیتر بیعج یول زدیم اهیاز من کوچکتر باشه، موهاش به س ومدیهمسرش به نظر م...داشت يا رهیپوست ت

 !بود شیصورت يعضوش چشما

 خوشبختم انابال هستم-

 :گفت ییتوماس با خوشرو یفقط سر تکون داد ول اناید

 ...نطوریما هم هم-

 :حرف بزنه دیبا دینگاه کردم فهم يبه ترو منتظر

 ...خوشبختم دنتونیهستم و از د سیترا-

 :کرد و گفت يکه سمت چپش نشسته بود اشاره ا يبه دختر اکانتا

 ...یلیدخترم ام نیکوچکتر-
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 يا گهیو توماس دختر و پسر د انایکنار د...از لحظه اول سرش رو بلند نکرد!هیمعلوم بود کم رو و خجالت کامال

 :بهشون کرد و ادامه داد ياکانتا اشاره ا...نشسته بودن که از شباهتشون معلوم بود خواهر و برادر هستن

 ...ایو تان لوریدوقلوها،ت-

 یوقت...جلسه معارفه تموم شد خدمتکارها تند تند غذاها رو اوردند یاز همه گرمتر برخورد کردند وقت ایو تان لوریت

نگاه  يبه ترو یرچشمیبود ز يخوشمزه ا يغذا میاکانتا اجازه خوردن غذا رو داد همه شروع به خوردن کرد

 يغذا رو ،رو ستیحواسش بهش ن یکس دیفهمیم یو وقت کردیم يبا غذاش باز شتریو ب خوردیصال نمکردم ا

از اکانتا  يبعد از غذا تشکر!خورهیرو نم یخوشمزگ نیچرا غذا به ا دمیپرسیازش م دیحتما با...ختیریم نیزم

 :کردم و گفتم

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیم-

 :منتظر نگاهم کرد ادامه دادم اکانتا

 !نبودم نجایوقت که ا یلیقصر رو بهم نشون بده؟خ نیا ياز خدمتکارها مکان ها یکیامکانش هست -

 ...کاملـ...ستین یبله مشکل-

 :نذاشت ادامه حرفش رو بزنه ییصدا

 کنمیم تییمن راهنما-

 :احترام گفتممواجه شدم و با  ایتان طونیش يصدا رو دنبال کردم و با چشما منبع

 دیوفتیزحمت ب يشما تو ستین يازین-

 ...شتریب ییاشنا يبرا هیفرصت ستین یزحمت-

دستام رو دور  سادمیبرم کنارش وا ششیبهم اشاره کرد پ يشدم ترو الیخیب دمیلحن محکمش رو د یوقت

 :گردنش حلقه کردم و اروم گفتم

 ؟يخوایم يزیچ-

 :پچ وار گفت پچ

 میموندگار شد نجایاون ا قیاز طر دیبهت اعتماد کنه شا دیبا یبش یمیصم ایبا تان یتونیم!فرصته نیبهتر نیا-

نبود  هیاز بق يخبر یبود ول سادهیمنتظر وا زیکنار م ایزدم و سر تکون دادم و ازش جدا شدم تان يلبخند فقط

 :با احترام گفتم یگرم ول

 بانو؟ میکنیاز کجا شروع م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 !نباش یتو قصر اومده انقدر رسم همسن خودم یکیبعد مدتها !بس کن-

حرف  ينجوریا یسلطنت هی عتایطب!و دوستانه اش هم متعجب شدم هم ناراحت هم خوشحال یمیلحن صم از

 یمیبکنم با من صم يکار نکهیپانتا افتادم و خوشحال بودم چون خودش بدون ا ادی نکهیو ناراحت از ا!زدینم

نشون داد کنجکاو بود و مدام از  همباغها رو ب...راهروها...همه اتاقها بایتقر!شدینعمت حساب م هیخودش  نیا!بود

 دمیو فهم دمیبهش بدم کم کم از خودش پرس یکامل حاتیتوض کردمیم یمن هم سع دیپرسیم ندلندیارچف

 قصر تنها نیتو ا ایتان...جداست نجایاومدن وگرنه کاخ خودشون از ا نجایبه ا التیتعط يفقط برا انایتوماس و د

مثل  عتایخودش و کشور بود و طب يکارها ریهم درگ لوریت یول کردیم شسرگرم یلیخ لوریالبته وجود ت...بود

 ...خوشحال یلیکه از اومدن من خ گفتیبا هم باشن مدام م تونستندیگذشته نم

 :گفتم يو با شاد سادیاتاقم وا يسخت بود جلو رهایکردن مس حفظ

 ممنونم بانو-

 !صدام کن بال ایتان-

 :فشردم و گفتم یرو به گرم دستش

 !ایبود تان یگردش خوب یلیخ-

 :داخل اتاقم برم که صدام کرد منتظر بهش نگاه کردم و گفت خواستم

 ...یاونجا حضور داشته باش شمیخوشحال م!اناید يباردار يبزرگه برا هیمهمون هی انایفردا شب کاخ توماس و د-

 :بزنم که گفت یحرف خواستم

 !لطفا گذرهیاشنات کنم خوش م هیبا بق تونمیاونجا م!اریبال نه ن-

و به  میمختلف اشنا بش يمنطقه ها يبا فرمانده ها میتونستیم!داشتم ازین یمهمون نیبه ا!جوابم مثبت بود قطعا

 !کترینزد یخانواده سلطنت

دو  دمید یچشمام گرد شد وقت. سرمو کج کردم و به تخت نگاه کردم. تخت نشستم ياتاق شدم و رو وارد

 م؟یدیخواب یتخت م هی يبا هم رو دیبا يمن و ترو یعنی. اصال وقت نشده بود نگاهش کنم. نفرست

 .مسأله فکر نکنم نیکردم فعال به ا یاز تخت دور کردم و سع نگاهمو

 ینم تمیاذ یبیبودم به طرز عج دهیه پشتم بودن و روشون دراز کشک یبزرگ يبال ها.تخت يانداختم رو خودمو

 .پام ایمثل دست ,از منن يخب االن بال ها جزو... از بدنم بودن و يانگار جزو.کردن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٩١ 

 دیبا. که درك و هضمش سخت بود میبود دهیرس نجایبه ا عیانقدر سر.و توماس اناید یمهمون!افتادم یمهمون ادی

 م؟یکرد یم یجاسوس دیم؟بایکرد یاطالعات جمع م

 زیچ یآب يو چشما يقهوه ا يبا بال و موها دنشید.داخل شد يو همزمان با اون در باز شد و ترو دمیکش یآه

 .دیرس یبه ذهنم نم يا گهید يواقعا کلمه .بود یو جالب بیعج

 .کرد يتخت و ناله ا يکنار من انداخت رو خودشو

 ：کردم نگاهش

 ه؟یچ-

 ：دیدست کشحرص به بال هاش  با

 .رنیدست و پاگ یلیخ نایا-

پوشش عمل  هیخاطر بود که اون معجون فقط مثل  نیحتما به ا.کردن یم تیمن بال ها اون رو اذ برعکس

 .با ظاهر فرشته یبود ول طانیش هیاون در واقع هنوزم .کرد یم

 ：رو عوض کردم و گفتم بحث

 بهت گفتن؟ یدرباره مهمون-

 ：برگردوند سمتم سرشو

 .گفت لوریت,اره-

 ：نگاه کرد رونویرو سمت پنجره چرخوند و ب سرش

 .میکم بخواب هی میتون یحداقل م.میدار يادیتا شب وقته ز..فعال که بعد از ظهره-

نفس  يصدا قهیبعد از چند دق.بودم اما سرمو تکون دادم و بهش پشت کردم دهیخواب یکه به اندازه کاف نیا با

 .تونستم بخوابم یمن خسته نبودم و نم یلو دمیرو شن يترو قیعم يها

نبود چون اگه تو دردسر  یگشتن قصر کار درست.کار کنم یدونستم چ یام به شدت سر رفته بود اما نم حوصله

 .شدن یبهمون مشکوك م وفتادمیم

بهم زده بود واقعا دلم رو  شیپ یکه ساعات ییحرفا.خواب خواب بود.چرخوندم و نگاهش کردم يسمت ترو سرمو

 .وجه چیبه ه.کردم یحرفاشو درك نم..شدم جیبدم واقعا گ رشییتونم تغ یگفت من نم یوقت.شکست یم

 .یکنم بهم زل بزن یدرکت م.جذابم یلیخ دونمیم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ١٩٢ 

چشماشو باز کرد و .نگاهش کردم یرچشمیز یسرمو چرخوندم ول عیو سر دمیاز جا پر شیناگهان يصدا با

 ：زد یچشمک

 .خجالت نکش.کنم یگفتم که درکت م-

 .ادیمن هنوز خوابم م يبه کارت ادامه بد یتون یم تازه

 .شد یم کیهوا داشت تار.پنجره افتاد رونیچشمم به ب.قورتش دادم و نشستم حایگرفته بود اما ترج خندم

 ：گفتم يبلند يبا صدا.به در خورد يلحظه تقه ا همون

 .دییبفرما-

 ：وارد شد و گفت یاندام زیر زن

 .هم در کمد ها هستن يادیز يلباس ها.هیوقت مهمان نیلطفا آماده بش-

و سمت راست کت و  یمهمان يها راهنیسمت راست پ.به سمت کمد بزرگ رفتم و بازش کردم.رفت رونیب و

دور .داشت یخورد که پارچه نرم و نازک یبلند کرم رنگ راهنیچشمم به پ.به لباس ها انداختم  ینگاه.شلوار بود

آوردم و در  رونشیب.بایز یساده بود ول.رفت ینداشت و از باال دور گردن م ینیآست.بود یاهیکمرش روبان س

 ：رفتم بلند گفتم یکه به سمت تخت م یحال

 .شد ریشو د داریب..پاشو يترو-

 ：رفت گفت یکه به سمت کمد م یاومد و در حال نییتخت نشست و بعد از تخت پا يحوصله رو یب

 !ينه ترو,آنابال سیترا-

که  نیبعد از ا.عوض کردم راهنیکه گوشه اتاق بود رفتم و لباسم رو با پ يتوجه به حرفش پشت پرده ا یب

 یبود که پشتش کم دهیپوش یکت مشک. مواجه شدم ياومدم و ناگهان با ترو رونیاز پشت پرده ب دمشیپوش

همون طور .یو البته شلوار مشک.یطوس یو کراوات دیسف یراهنیپ قهیجل ریو ز رشیز دیسف ي قهیجل.دنباله داشت

 .شده بود رهیکردم اون هم با تعجب به من خ یکه من نگاهش م

 ：رو شکست نمونیب نیسنگ سکوت

 .خوشگله-

 ：شدم که گفت یشوکه م داشتم

 !البته منظورم لباسه-
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 .رو بهم گفته بود نیهم هم ندلندیآرچف يبار تو نیاول.گرفته بود از تکرار اتفاقات خندم

 ：شدم گفتم یکه از کنارش رد م یو در حال ختمیشونه هام ر يرو موهامو

 .کت و شلوار تو هم جذابه-

 ：میبار هردو همزمان گفت نیدر اومد و ا يصدا دوباره

 .تو ایب-

 ：اومده بود گفت شیپ قهیکه چند دق یزن همون

 .نیایلطفا دنبال من ب.شروع شده یمهمان-

با ابرو به .با پرسش برگشتم و نگاهش کردم.دمیرو شن يترو يسرفه  يسرش رفتم که صداقدم پشت  چند

 .دستش اشاره کرد

که رفته بودم رو برگشتم و دستمو دور بازوش حلقه کردم و پشت سر زن خدمتکار  یکردم و راه یآروم ي خنده

 .میرفت

 ：بشنوه زمزمه کردم يکه فقط ترو يطور

 !شده بمینص يچه افتخار-

 ：گفت یلحن شوخ با

 .ازش استفاده کن یتونیتا م.همسر شهیهمه نما نایا, برت نداره االتیخ-

 !باشه ينداشتم قراره چه جور يا دهیا چیکه ه یبه مهمون.میو به راهمون ادامه داد میدیهم خند با

 هینشسته بودند و بق یصندل يها رو یبعض...و فوق العاده بود ینوران زیهمه چ میداخل کاخ رفت یوقت

کنار نوازنده ها  ییبا اون لباس طال دمشیباالخره د...کنم دایاشنا رو پ هی ای ایگشتم تا بتونم تان...دندیرقصیم

قصد نداشت دستم رو ول کنه بهش  يروانگار ت یول دمیبود خواستم سمتش برم خودم رو کش دمید يکامال تو

 :شدم و گفتم کینزد

 یول کن یتونیحاال م-

 باعث شده که انقدر تعجب کنه؟ یو منگ بود چ جیگ انگار

 و؟یچ-

 !دستمو-
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حلقه دستش رو شل کرد و من هم ازش دور شدم و سمت  ارهیخودش ب يبه رو نکهیبه خودش اومد بدون ا تازه

ورم شدم حض کینزد ایبه تان!شناختمیرو به جز اون نم یکس نجایچون ا رهیبگ لمیبودم که تحو دواریرفتم ام ایتان

 :کرد و گفت عخندش رو قط دنمیسمتم برگشت و با د دیخندیکه م یرو حس کرد در حال

 ؟يبال اومد-

 :زدم و گفتم لبخند

 ام؟ین تونستمیمگه م-

 :اضافه کردم يبا کنجکاو و

 شاهزاده و همسرشون کجان؟-

 :گفت یالیخیب با

 انیب رتریقرار د یول!دونمینم قایدق-

 :گفت جانیبپرسم که دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با ه يا گهیسوال د خواستم

 !اشنات کنم هیبا بق میبذار بر-

 :صحبتش با من نبود چون گفت يانگار رو...از چند دختر رفت که مشغول صحبت با هم بودن یگروه سمت

 بچه ها؟-

 :گفت شونیکیو  دندیسمتمون چرخ دخترها

 رده؟گیملکه چقدر دنبالت م یدونی؟میینجایا ایت-

 رو ندارم راب یسلطنت نیکه من تحمل جو سنگ یدونیم-

 :گفت يبا کنجکاو شیکنار دختر

 ؟یکنینم یمعرف-

 :به من کرد و گفت ینگاه

 مهمون ما هستند یمدت هیانابال !البته-

 :کرد و گفت زدیکه داشت باهاش حرف م يبه دختر يا اشاره

 رابتا دختر خالم-

 :رو خم کردم و گفتم سرم

 خوشبختم-
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 خواهر رابتا نایراب-

دختر که تا االن  نیبود و در اخر دستش رو سمت اخر دهیبود که درباره من پرس يبار اشاره اش به دختر نیا

 :بودم دراز کرد و گفت دهیصداش رو نشن

 ...و ادمرا دختر عموم و خواهرش که-

 :و گفت دیوسط حرفش پر ادمرا

 مامان شیپ ستین نجایا-

 :کرد و اروم زمزمه کرد کیسرش رو به من نزد...تکون داد دنیفهم یبه معن يسر

 ...ستین نجایکه ا یخوش شانس یلیتو خ-

 :گفت ینازک يبپرسم صدا يزیبخوام چ نکهیقبل از ا یول!دمیرو نفهم منظورش

 ؟یینجایتو ا ایتان-

 :لحنش سرد شد و گفت ایتان

 الادمال،ب,تورو با بال اشنا کنم،بال، ادمال خواستمی؟مياومد-

 :سرش رو هم برام تکون نداد اما من گفتم یحت

 خوشبختم-

 :توجه به حرفم گفت یب

 ؟يتازه وارد-

 :دقت نگاهم کرد و ادامه داد با

 ؟ياز کجا اومد!یباش یاشراف ادیبهت نم-

 :جوابش رو بدم یکردم با ارامش و مهربون یسع

و فرشته شد من  نیاطیش نیجنگ ب یدور بودم،وقت نیسرزم نیاز ا یمدت هی...یمدت هیستم،ین یبانو اشراف ریخ-

مدت  هیخودم برگشتم و ملکه لطف کرد  نیبه دست پادشاه انگوس گروگان گرفته شدم و بعد از مدتها به سرزم

 ...میباش ششونیقرار که ما پ

 :ادامه داد زدیکه ادمرا بهش م ییها خونکیتوجه به س یحوصله سر تکون داد و ب یب

 ؟يخوایم یچ نجایو ا-

 :تعجب گفتم با
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 بله؟-

 :گفت یبا ناراحت ایتان

 من دعوتش کردم-

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 چرا؟-

 :گستاخ شد ایبار لحن تان نیا

 گرفتم؟یازت اجازه م دیبا-

 :کرد و گفت يفر و بلندش باز ياز موها يحلقه ا با

 !نه عتایطب...خب-

 :زد و رو به من گفت يپوزخند

 خانوادت کجان؟-

 :سکوت باال گرفت و ادامه داد یجوابش رو بدم که دستش رو به معن خواستم

 بذار خودم حدس بزنم،مردن نه؟-

 :امرانه گفت ادمرا

 نخواد جواب بده دیادمال شا-

 :سرد گفت ادمال

 ؟مردن؟ینگفت,که بهم جواب بده فشهیوظ-

 !دادیعذابم مفکر به مرگشون ...کردم بغضم رو فرو بدم یدهنم رو قورت دادم و سع اب

 بله-

 ...بذار من بهت بگم!یدونیکه نم یخانواده نداشت!نیپس موضوع ا-

 :هشداردهنده گفت ایتان

 !هیادمال کاف-

پس بذار !ینکنم بدون ؟فکریدونستیم نویها حضور دارن ا یفقط سلطنت یسلطنت یتو مهمون!رهیبگ ادینه بذار -

 !ستین نجایتو ا يجا میکشور دار نیو گذشته ا ندهیا يتو ینقش مهم میینجایهمه ما که ا!روشنت کنم

 :گفت تیبا عصبان ایتان
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 !نداره یربط چیه یمن دعوتش کردم و به کس-

 !نه تو ستین نجایکه جاش ا دادیم صیتشخ دیخب خودش با-

 :ایتان

 !من بهش اصرار کردم-

تا خودش رو باال  ندازهیمو اون  نینداره مدام خودش رو به ا تیکه شخص ی؟کسيدیقبول نکنه؟د تونستینم-

 ادتیرو  نیا سازهینم یاشراف هیزرق و برق لباسا از گداگشنه ها  نیا!رو بگم بهت بال یقتیحق هیبذار  یول!بکشه

 !یقصر باش يتو نکهیچه برسه به ا یمن رو بکن یکلفت دینبا یو حت یستیتو همرنگ ما ن!باشه

 خوادیم یبود هرچقدر سکوت کردم هرچ یکاف...بود که صدام نلرزه و بتونم محکم حرف بزنم نیتالشم ا تمام

 :بذاره يرینذاشتم رو صدام تاث یول دیچونم لرز کردمیدفاع م تمیاز خودم و شخص دیاالن با!بشه،بشه

که روبه روشونم  یتوجه به من یب ذارمیهرجا که پا م.که نژاد و خانواده انقدر مهمن ستین يزیتعجب برانگ زیچ-

 .باطنم رو,رو تمیشخص,ننیکه من رو بب نیبدون ا.پرسن یام م شهیاز ر

 چیخون ه,ستمیمن اشراف زاده ن. بشه دهیپدرش کور د يکه اگه پدر آدم کور باشه فرزندشم به خاطر کور انگار

من هرچه  یهر لحظه از زندگ,دمیکش یسخت.تو پر قو بزرگ نشدم, تو قصر.ستیرگام ن يتو یپادشاه ایملکه 

خودم ارزش  يهستم برا که يزیهر چ,من تیشخص.خودم ارزش داره يبرا نیسرزم نیا يارزش برا یقدر ب

 ,کنم بانو نییخوام بهتون توه یم نیفکر نکن.داره

بزرگ شدم که همه ازت  ینیسرزم يتو.اصل و نصبم یب هیکنم؟اشراف زاده؟من فقط  نییباشم که توه یک من

 .یباش نیزم يموجود رو نیتر دیو پل نیتر ثیاگه خب یحت یداشته باش شهیوان رخ یم

 ایخورد نشم دست تان نیاز ا شتریگرفتم تا ب نییسرم رو پا دیگونم چک يقطره اشکم رو نیشکست و اول بغضم

 :که به سمتم دراز شده بود پس زدم و گفتم

 !برم خوامیمن خوبم فقط م-

بار  نیا...شده بود سیکل صورتم خ!ینگاهم کرد من هم از فرصت استفاده کردم و ازشون دور شدم لعنت فقط

حالم رو بهتر  تونستیازاد م يتا به در برسم هوا گذشتمیفرشته ها م ونیاز م...برام جالب نبود يزیچ چیه

به کجا؟خودمم  رفتمیو م دمیدویم دهیسر به فلک کش يدرخت ها ونیبود از م کیرفتم باغ تار رونیاز در ب...کنه

 دمیاروم شرشر اب رو شن يکردم خودم رو جمع و جور کنم که صدا یو سع سادمیلحظه سرجام وا هی!دونستمینم

 دنیازشون گذشتم و با د ومدیاب م يسمت راست صدا يپشت درختها قایدو طرفم درخت بود و دق دمیچرخ
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رو باال  راهنمیشدم کفشام رو دراوردم پ کشینزد...رفت نیاز ب املحظه غمه هیکه اونجا بود  یکیکوچ اچهیدر

کردم ذهنم  یبهم دست داد چشمام رو بستم و سع یحس خوب یاب گذاشتم از خنک يپاهام رو تو یدادم و کم

بلند هق  يکردم اروم باشم اما نتونستم با صدا یچشمام رو بستم و سع!کنم یادمال خال رحمانهیب يرو از حرفا

 دونن؟مگهیم یمن چ یاز زندگ کنن؟مگهیقضاوت م رحمانهیو اشکام صورتم رو پوشوند چرا انقدر ب دمهق کر

 بشه؟ ينجوریا خواستمیمن؟مگه من م ریتقص

 :گرفته گفتم یبلند ول يسرفه با هول برگشتم و با صدا هیمثل  دمیشن ییلحظه از پشت سرم صدا همون

 اونجاست؟ یک-

 :شد با وحشت گفتم کیبهم نزد یاهیس هیکه من اومدم سا ییاز همونجا قایدق

 !ایجلو ن-

 :و با ترس گفتم دمیکش یبدم نفس راحت صیرو تشخ ينور ماه تونستم صورت ترو ریز قایجلوتر اومد و دق هیسا

 ؟ییتو سیترا یعنی...تر-

 :اومد و گفت کترینزد

 ؟یکنیم کاریچ نجایبال ا-

 :و اضافه کرد دیسرخ و متورمم رو د يدقت بهم نگاه کرد چشما با

 ؟يکرد هیگر-

 :خواستم ازش دور بشم که بازوم رو گرفت و دوباره گفت دمیشدم کفشام رو پوش خم

 شده؟ یچ-

 :انداختم رو گفتم نییرو پا سرم

 !ستین یمهم زیچ-

 ؟یکن هیباعث شده که تو گر یمهمه چ!چرا-

 :بغض گفتم با

 ...پدرت،خواهرت،مادرت...یداشت زیهمه چ شهی؟همیدونیم یتو چ-

 نیقصر،به ا نیمن به ا!یحباب تو خال هیکه دارم  ییزایهمه چ!نداشتم یچیوقت ه چیمن ه یاحترام،قدرت،ول

 ...هستم که بودم یبکنم اخرش همون کلفت يمن هرکار!یگفتیتو راست م!تعلق ندارم نیسرزم

 :خودش چرخوند و من رو کامال سمت دیتو هم رفت دستم رو کش يترو ياخما
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ترس که به من احترام  ياحترام؟مردم من از رو!نداشتم یچیوقت ه چیمن ه!بال یکنیاشتباه م-

من رو  خواستیکه م يرم؟خواهر؟خواهریمن رو بفرسته تا بم خواستیکه م يپدر؟پدر!ذارنیم

 یچیتو ه!يسادیمن وا یگود زندگ رونیتو ب!شهینباشه که مادر نم شمیوقت پ چیکه ه يبکشه؟مادر؟مادر

 یسلطنت نیاز ا شتریب یلیپر زرق و برق چه بدون اونا خ يلباسا نیچه با ا!ارزش تو...یکنیاشتباه م!یدونینم

 3 نیکس رو تو ا چیه!يدیاره درست شن!بال يتو قلب دار!دمشیجا ند چیکه من ه يدار يزیهاست تو چ

وقت ارزو نکن که مثل  چیه!دمیل تو رو من ندمث...دمیند!که قلب داشته باشه دمیکه رفتم ند ییتو جاها!نیسرزم

 ...ینداشته باش يو راه فرار یجهنم دست و پا بزن هیتو  یعنیمثل من بودن !یمن باش

تعجب بهش نگاه  کرد؟بایبود؟انقدر دوستانه؟داشت درد و دل م يترو نیا!لحظه درد خودم رو فراموش کردم هی

 :غرق در خاطرات گذشته خودش بود به اب زل زد و ادامه داد!دینفهم یکردم ول

 نیو از ب شنیازت دور م یحبابن که تا بهشون دست بزن هیهمشون !ستنیمن ن يبرا یول!دارم یمن همه چ-

که  نمینب!نمیرو نب فیکث تیجنا نیخواستم برم و که اونجا نباشم و ا!دمیخودم بر نیمن از قصر و سرزم!رنیم

وقت رفتن  یول...کنهیو اصل خودش سواستفاده م شهیمادرم از ر...خواهرم از ازار دادن...برهین لذت مپدرم از کشت

دختر رو  هی رفتمیکه داشتم م یوقت قایدق!دختر هی...من رو دوباره سبز کرد کیو تار اهیس یزندگ...چشم سبز هی

خواستم بهش !که انگار زنده بودن کردیانقدر با لذت به گلها نگاه م زدیاطراف قصر قدم م ينایزم يکه تو دمید

 یببرم ول نیپدرم برسن و اون رو هم از ب يهر لحظه ممکن بود سربازها!خطرناك نجایا!هبشم و بگم بر کینزد

ت من رو دوباره ساخ یاون زندگ!رو ول کنم نمینتونستم سرزم...سرش رو بلند کرد با من حرف زد نتونستم یوقت

 ؟منیفهمیچون بازم پدرم گفت،تنهاش گذاشتم م!من رفتم!شروع شد یجنگ لعنت یول...داد دیبهم ام

نبود و وجود  یینارمال گهیبرگشتم د یوقت یول!رو تنها گذاشتم و رفتم میزندگ دیمن تنها ام...من!احمق

رو  میسبز زندگ شهیدم ربار خو نیا!متنفر شدم نشونیاز فرشته ها و سرزم!اون رفته بود بدون من....نداشت

 ...حاال یول!مبار خودم خواست نیا!کردم اهشیخودم س یبار با اگاه نیخشکوندم ا

 !ی،خالیخال!حس و مات یچشمام نگاه کرد ب تو

خواهرم از من متنفر باشه و بخواد !یتو از من متنفر باش خوامینم!خوامیظلم رو نم نیمن ا!خوامیحاال نم یول-

 ؟یچ یعنیندارم  یچیمن ه گمیم یوقت یفهمیم ؟حاالیفهمیمن رو بکشه م

 ...دقت به چشماش نگاه کردم با
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 !داشته باش دیام!شهیحل م یباالخره همه چ!شهیکه خودم باورش نداشتم؟درست م ییگفتم؟حرفایم یچ

! هیکیمن  هیظاهر و باطن زندگ.شترهیاون ب يباور رسوند که درد ها نیکه زد منو به ا ییگفتم؟حرفایم یچ واقعا

چه قدر ...خوبه اما بطنش زیاون ظاهر همه چ یتو زندگ...اما اون ادیکه به نظر م هیهمون جور زیهمه چ

چه قدر احمق بودم که از قبول کردن !رومهرو نکردم و اون هنوز روبه  ایکار دن نیخوشحال بودم که احمقانه تر

کنارم .اون آب نشستم يو دوباره روبه رو دستش رو گرفتم.نگاهم رو ازش گرفتم..اون کار خوشحال بودم

 ：اومدن رونیخودآگاه از دهانم ب ایکلمه ها ناخودآگاه .نشست

, تو,من.همه قلب دارن!يترو...ترا ستمین یکن یکه تو فکر م یمن به اون خوب-

مرکز .ستیخوب ن يمرکز احساس ها گهید.شده اهیها س یفقط قلب بعض! همه...نیمارت,مادرت,خواهرت,پدرت

اما  ننیب یم ایبعض,ننیب یاونو م ایبعض.قلبشون دارن يتو ییروزنه روشنا هیهمه شون .بده يها زیچ يمه ه

 يآدما دیشا,طیمح دیشا.خودشونه ریتقص,ستین هیبق ریتقص.ننیب یها هم اونو نم یو بعض رنیگ یم دشیناد

من به اون .بازه خودشونن یم ایبره  یم یاهیو س یکیکه به تار یبذارن اما در آخر کس ریدور و بر روشون تأث

رو انجام  ایکار دن نیها باختم و قبول کردم احمقانه و شرور تر یکیبه تار.بار باختم هیچون منم  ستمین ایخوب

من خودم رو به خاطر قبول .دمینم تیمن اهم یبه خاطر باتنر بودنم ول.بوده تمیبه خاطر موجود یگیحتما م. بدم

 .کنم ینش مکردن اون درخواست سرز

 ：در جوابش زدم و ادامه دادم يلبخند. کرد یبا لبخند نگاهم م.کردم نگاهش

که عاشقش بودم رو از دست  يکنم چون من پسر یتونم بگم به اون صورت درکت م یدر مورد نارمال نم-

 .من وجود نداره هیاصال تو زندگ یشخص نیهمچ. ندادم

 ：شد و گفت جیگ نگاهش

 !ادوارد؟-

 ：رو به چپ و راست تکون دادم سرم

به عنوان .ونشمیبود که باهاش بزرگ شدم و اون خودشو به خاطر من به دردسر انداخت و من مد يادوارد پسر-

 یام به ازدواج با اون ختم م ندهیلند بمونم آ وژالیدوست خوب دوستش داشتم و اگه قرار بود تو  هی,دوست هی

 .باشه یبه اون سادگ میخواستم زندگ یمن نم یول...یشد ول

 ：عمق چشماش زل زدم تو
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از قبل  شتریمن ب يتو باعث شد.بخشم ینم يکه باهاش کرد يباشه من تو رو به خاطر کار ادتی يترو یول-

 .به خاطر من مرد..به خاطر من یشد و حت یاون به خاطر من زندان.رمیعذاب وجدان بگ

 ：کرد اما باز هم ادامه دادم یمتعجبم م نیکرد و ا ینگاهم م یحرف چیو بدون ه ساکت

 .گمیم نانیبا اطم نویو دارم ا ستمیفرشته بودنم ن ریتحت تأث.االن نه یقبال بودم ول.يترو ستمیازت متنفر ن یول-

 ...اما یباش یاهیهر چه قدر هم غرق در س تو

 ：قلبش گذاشتم يخودآگاه دستم رو دراز کردم و رو نا

و  یو حسش کن شینیبب شتریبا دقت ب دیفقط با.يدیمطمئنم که د. يدیقلبتو د يتو ییروشنا ياما روزنه -

 .خواد یم یچ ینیبب

دستشو باال .نبود یو ناراحت تیاخمش از سر خشم و عصبان.بودن بیداشت و چشماش متمرکز و عج يزیر اخم

 .قلبش بود گرفت يآورد و دستمو که رو

 .از دستم رد شد تهیسیالکتر انیجر هی انگار

 یو بعد انگار اون آب دمیدیرنگ قرمزشو م,شیآب يدر عمق چشما یول يچه جور دونمینم.شد کینزد سرش

اون بال ها .برگشت يخاکستر يرفت و موها يقهوه ا ياون موها.برگشت یرفت و قرمز واقع نیاز ب یمصنوع

که با من  یکه اون نیارو و فکر به  طانیش يهمون ترو.دمیرو د یواقع يرفتند و شاخ ها برگشتند و من ترو

در اصل من تونسته  یبدم ول رشییتونم تغ یگفته بود نم.بود قلبم رو گرم کرد يترو نیدرد و دل کرد هم

حاال من .گهیو از درد هاش م دهیم تیام اهم هیکرد اما االن به گر یآدم حساب نم یمنو حت طانیش يترو.بودم

عشق و ..اره.داده بود رشییبرگشت خاطرات نارمال تغ دیشا...دیشا...هم من نبودم دینداده بودم؟شا رشییتغ

بود چه  ینداشتم و وجودم الزاما اضاف تیکس اهم چیه يکه برا یوگرنه من,داده بود رشییتغ شیمیاحساس قد

لب هاش .نییصورتم بود که سرم رو انداختم پا يمتر یلیبدم؟صورتش چند م رشییتونستم تغ یم يطور

 .دیخودش رو عقب کش عیکه انجام دادم سر یبا حرکت رو لمس کرد اما میشونیپ

 !؟نه...منو...کار کنه؟منو یخواست چ یم

 رفت؟که خوب و پاك باشه؟ یازش م يچه انتظار.بود طانیاون ش خوب

 ：دیپرس ارهیخودش ب يبه رو یکه حت نیا بدون

 ؟يکرد یم هیچرا گر ینگفت-

 !چرا من نکنم؟ وفتادهین یرفتار کنه که انگار اتفاق يتونست جور یاون م اگه
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 ：دمیکش یادمال آه يحرف ها يادآوریرو باال آوردم و از  سرم

 !نیهم.خانواده بودنم گفت یبود مثل همه از ب ایاز بستگان تان یکیبه اسم ادمال که  يدختر-

 ：زد و سرش رو به نشانه تأسف تکون داد يپوزخند

 !يزد هیبه سر بق یچه گل يکه خانواده دار ییگفتم تو یتو بودم بهش م يمن جا-

 ：گفتم یشیبا غرور نما زدیکه افتخار تو چشمام موج م یدرحال

 .بهش دادم یمحکم یلیخودم جواب خ-

 ：انداخت باال ابروهاشو

 "دارم تیشخص یدرسته من خانواده ندارم ول" یو گفت يکرد غیج غیسرش ج ؟حتمايجد-

منو  ينازك و دخترونش که مثال داشت ادا يگفته بودم هم از صدا نویهم قایکه دق نیهم از ا.گرد شد چشمام

 .اوردیدر م

 ：با آرنجم به بازوش زدم یشوخ به

 !کردم یمثل تو پودرش م!نه پس-

 ：دیبلند خند بلند

 .کردم یتو بودم همون کارو م يقطعا من جا-

 ：شد و دستشو سمتم گرفت بلند

 .روت نداشته يریتأث چیسر و ته اون دختره دامال ه یب ينشون بده که حرفا.داخل میحاال بلند شو برگرد-

 ：کردم یکوتاه يگرفتم خنده  یکه دستشو م یدرحال

 !ادمال. دامال نه-

 ：گفت میگشت یکه به سالن برم یدر حال.دستمو دورش حلقه کردم.جلو آورد بازوشو

 !آخه؟ هیعجق وجق چ ياسما نیا.حاال همون-

 .میو حداقل دوست بود مینبود یخون يدشمنا گهیچه قدر خوب که د.میدیهم خند با

 .میسالن شد وارد
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. رهیباعث شد خندم بگ نیرفت و ا یمدام بهش چشم غره م ایتان.بود ستادهیا هیبه ادمال افتاد که کنار بق چشمم

خشم دستشو جلوش گرفت و خودش ادمال با  یول ادینگاهش بهم افتاد و ذوق زده بلند شد تا به سمتم ب ایتان

 .بلند شد به سمتم اومد

 ：چشم هاشو تو چشمام دوخت دیکه رس جلوم

 ...تو و .به خاطر رفتار تندم ازت عذر بخوام اما حرفم هنوز همونه دیبه هر حال من فرشته ام و با,آنابال نیبب-

 ：اشاره کرد و ادامه داد يترو به

 .نیندار ییجا نجایشوهرت ا-

 ：لحن ممکن گفت نیتر میکرد و با مال یظیغلاخم  يترو

و در  میدعوت شد نجایما به ا!نه ای میباش نجایا دیما با نیکن یم نییکه تع نیستین یشما اون کس.خانم نینیبب-

 .نیکن نییبه همسر من توه نیحق ندار نیهم کرده باش یاگه عذرخواه یضمن حت

 نیداره و اگه االن ازم بپرس یچه حس تیبرام جالب بود که بدونم حما شهیهم.دستشو دور کمرم حلقه کرد و

 !هیو خوب بیحس عج گمیم

 ：تر شد ظیادمال غل اخم

 ...شما رو دعوت کرده یهر کس..کارو نداره نیکه اون اصال حق ا اسیاگه منظورت از دعوت تان-

 .من دعوتشون کردم-

ملکه اکانتا شوکه  دنیبا د. میدیهمه به سمت چپ چرخ.باعث شد حرف ادمال قطع بشه يو مقتدر بایز يصدا

 .کردم میتعظ عیشدم اما سر

 ：با تته پته گفت ادمال

 ...شما یول...و...ملکه...م-

 .رفتار نکن ادمال ينجوریمن ا زیعز يبا مهمان ها گهید.گفتم که من دعوتشون کردم-اکانتا ملکه

به ادمال که داشت با نگاهش مارو  توجهیزد و ب یلبخند کج يترو...نگاه کرد يترو با حرص به من و ادمال

 :شکستش ایبود که تان ینیبه من زد خندم رو قورت دادم و به ملکه نگاه کردم جو سنگ یچشمک اروم کشتیم

 اومدن انایتوماس و د-

 :رو کنار زد و به حرف ملکه که گفت تیوجمع
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 اروم ایتان-

به ادمال انداخت و من رو به  ينگاه خمصانه ا يترو...سادیو ادمال کنار من وا يملکه کنار ترو...نکرد یتوجه

 ونیزدم همه کنار رفتن و از م دنیخودم رو به ند یول دمیمشت شده ادمال رو د يدستا...کرد کتریخودش نزد

ازاد بود با وقار همراه  نشییخورد و پایم نیکه کمرش چ یاسیبه رنگ  يبا لباس بلند انایحلقه فرشته ها د

که براشون اماده شده  یگاهیما رد شدند و سمت جا ياومدند و همه دست زدند از جلو نییتوماس از پله ها پا

شروع به حرف زدن  مشینرم و مال يرفت و با صدا گاهیپشت سرشون ملکه سمت جا...بود رفتن و نشستن

 :کرد

 ينسل ها میما دار...میمناطقمون رو ازدست داد شتریب...میکه داشت یتبعد از جنگ سخ میدونیهمه ما م-

ما دوباره نسلهامون رو  یما بردن ول ونیرواز م ایلیخ نیاطیش...میبش روزیتا پ میسازیرو م ندمونیا

 دیخوش باش...میریرو جشن بگ زمیتاتولد نوه عز میجمع شد نجایامروز ا...میسازیم

 هیکردن  دنیدر سکوت گذشت و دوباره همهمه شروع شد نوازنده ها نواختن و همه شروع بهرقص يا قهیچنددق

نگاه  يو به ترو دمیکش یاه...دمیدیانگار داشتم خودمون رو م...ادوارد!افتادم نیخونه مارت یمهمون ادیلحظه 

 :اروم گفتم دشده بو رهیخ دنیرقصیکه م ییبه کسا شهیتر از هم ظیغل یکردم با اخم

 شده؟ يزیچ-

 :بودم و گفت بهیموجود غر هیکه انگار  ينگاه کرد جور بهم

 میبر خوامینه،فقط م-

 :گفتم باتعجب

 م؟االن؟یبر-

 :سرش رو تکون داد و گفت یعصب

 !تحمل کنم تونمینم گهیمن د میرو بهونه کن بر يزیچ هیاره -

 ؟یتحمل کن ویچ-

 :بلندتر از قبل گفت کمی

 !میبر یعنی میبر گمیم یانابال وقت...ار-

 :و گفتم دمیچرخ کامالسمتش

 شده؟ یچ-
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 :دیغر باحرص

 خودم بگم؟ ای یشیبلند م-

 :رفتم و اروم گفتم ایسمت تان!بد بود یلیبهش نگفتم انگار حالش خ يزیچ

 ا؟یتان-

 :گفتم یبا نگران...و منتظر نگاهم کرد دیاچرخیتان

 هست که بتونه ما رو به اتاقمون برگردونه؟ یکس ستیخوب ن ادیحالش ز سیترا-

 :گفت یناراحت با

 ؟يریم يادمال دار يبه خاطر حرفا-

 :زدم و گفتم یلبخندمصنوع

 کنه؟ یینفر ما رو راهنما هی شهیفقط م...معلومه که نه-

 :و ناراحت گفت گرفته

 ؟يریبه دل نگ کنهیرفتار م یمدل نیبا همه ا هینجوریادمال هم یول,باشه-

 فتمنگر-

 بمون نجایا قهیدق هی-

 یچ یعنی دادیپاهاش رو تکون م یافتاد عصب يو چشمم به ترو...ازم جدا شد با نگاهم دنبالش کردم و

 ایتان دنیبه پشتم برخورد کرد با د یافکار غرق بودم که دست نیدر هم ارهیدرن يباز وونهیبودم که د دواریشده؟ام

 :گفتم

 شد؟ یچ-

 کنهیم تیشما رو تا قصر هدا لدایمات-

 :رفتم و گفتم ينکردم و سمت ترو یبه ظاهر زن دقت یحت

 میبر میتونیم-

 :اضافه کردم رگوششیاروم ز و

 يدیم حیرو به من توض زیاونجا همه چ-

د و ما رو به اتاقمون فرستا لدایمات..تا قصر نبود يادیراه ز...میراه افتاد لدایحواس سر تکون داد و دنبال مات یب

 :گفت
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 نیزنگ کنار تخت رو فشار بد دیخواست يزیاگه چ-

 :کردم و گفتم يترو یو اشفتگ بیرفتار عج نیبه ا یرفتنش اخم رونیسر تکون دادم و با ب فقط

 تو چت شده؟-

 :کالفه گفت یول میمال

 !نیفقط خستم هم یچیه-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !يبود دهیتو کل بعد از ظهر خواب سیترا-

 :گفت انهیجو مبارزه

 !االنم خسته ام-

 :اصرار کردم شتریب

 تو رو کالفه کرده؟ یچ!يکالفه ا!یستینه تو خسته ن-

 :اورد،گفتیکه لباسش رو درم یحال در

 !بزرگش نکن خودیب ستین یچیه-

پشت پرده کنار اتاق رفتم ...سرگردان بشه ينجوریباعث شده که ا یچ دمیفهمینم یبهش نگفتم ول يزیچ گهید

 تخت ولو شدم  يو رو دمیخودم رو پوش یراحت ياس هاو لب

 شیاداوریکه از  يزیو چ يترو يملکه،حرفا تیاساس ادمال به حما یب يحرفها يکردم به جا یسع

 نید؟ایبوسیمن رو م گرفتمینم نییممکن بود انجامش بده واقعا اگه سرم رو پا يکه ترو يکار یعنی!دمیترسیم

 یعصب يو تا حد جیگ ومن ر نیو ا شدیم کیبا خواست خودش داشت بهم نزد!ما رو مجبور نکرده بود يزیبار چ

 !کردیم

با من حرف  يترو....رو داشت ریتاث نیبدتر یرابطه ما نداشته باشه ول يرو يریموضوعات تاث نیبود ا قرار

 !دیبوسیمهم بودم و داشت من رو م کرد،براشیم تمیکرد،حمایو دل م زد،دردیم

 يادیدرسته ز"!هیعاد نیاطیش نیموضوع تو مرکز بزرگتر نیا!بال يبزرگش کرد يادیز"تو ذهنم گفت ییصدا

 یوقت!لیو تحل هیکنم نه تجز فیرو توص زیچ چیچشمام رو ببندم و اروم باشم و نه ه دیبزرگش کردم حاال با

و بهش نگاه کردم کنارم  چرخوندمخورد سرم رو  یمن داشته باشه؟تخت تکون يبرا دینداره چرا با یتیبراش اهم

که اتاق  یشد و شمع زیمخین...فکر بود يتو قایعم کردیبود و به سقف نگاه م دهیدراز کش ازیبا فاصله مورد ن
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رو به همراه  یکیشد و تنها نور ماه بود که روزنه نور کوچ کیخاموش کرد و اتاق تار داشتیرو،روشن نگه م

 ...داشت

 يترو هیحوصله چشمم رو باز کردم و سا یکه حس کردم تخت تکون خورد ب شدیگرم خواب م داشت چشمام

 ...و به اسمون نگاه کرد ستادیجلوش ا رفتیدادم سمت پنجره م صیرو تشخ

 !غلبه کرد میتفاوت یبر ب مینتونستم حس کنجکاو یتوجه باشم ول یکردم ب یخوردم و سع یتکون

 دیحضورم رو حس کرد چرخ ستادمیجام بلند شدم با دستام خودم رو بغل کردم و سمتش رفتم و پشت سرش ا از

 :و گفت

 ؟يداریچرا ب-

 :به سوالش نکردم و گفتم یتوجه

 شده؟ یچ یبگ يخواینم-

 !بگم خوامینم"نه"پس !کنمیسالهاست که خودم مشکالتم رو حل م-

 !یشیسبکتر م یاما اگه حرف بزن-

 يقدرت برا يداشته باشم برا رویتا بتونم ن رهیهمه جام رو بگ نیغده چرک نیانقدر ا دیبا!باشم نیسنگ دیمن با-

خودم رو،درونم،عشقم !دمیبهش زحمت کش دنیرس يکه سالها برا ییجا...نجامیمن ا ارم،االنیکم ب دینبا!انتقام

 ...عوض بشه ممیبذارم تصم دینبا!برسم نجایرو،همه و همه رو از دست دادم که به ا

 :و دلخور گفت گرفته

 !تنها باشم خوامیم!برو بال-

بود و  جیبهش نکردم االن گ يپس اصرار!يریبگ میکه بهتر تصم شهیباعث م ییتنها ییجاها هیوقتا  یلیخ

 نیتخت فرود اومدم ا يعقب عقب رفتم و رو...که فکر کنه دادمیبهش فرصت م دیبا!کنه کاریچ دیبا دونستینم

 ...خودش برد ياین چشمام خواب من رو به دنبار با بست

 :سمتش خم شدم و اروم گفتم!تا بخوره زدیحرف م شتریب زیسر م يترو

 ؟يخوریچرا نم-

 :از من گفت ارومتر

 ...سازهینم نیاطیبه ما ش نجایا ياز غذاها یبعض-

 :دمیسرجام برگشتم و ادامه صبحانه ام رو خوردم و پرس...حرفش کرد یچاشن يلبخند يظاهرساز يبرا و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

 ملکه؟-

 :به من انداخت و گفت ینگاه یبا مهربون ملکه

 شده؟ يزیچ-

 :دمیپرس يکنجکاو با

 نم؟یبیرو نم ایتان-

 :گفت ینگران با

 دیکه گفتم که شا کنه داریشهر بزنه،خواست تو رو هم ب يتو یامروز قرار بود گشت...گشتیبرم دیتا االن با-

 ...دیخسته باش

 :بلند شد و گفت زیتکون دادم همون موقع توماس از سر م دنیفهم یبه معن يسر

 ....میگردیبرم گهیما د-

 :ملکه تو هم رفت و گفت ياخما

 ؟يزود نیبه هم-

 :مقتدر گفت توماس

 ...میاونجا باش دیاومده ما با شیپ یتو مناطق مشکالت-

 :خودش رو حفظ کرده بود،گفت یکه ناراحت ملکه

 ؟یک-

 :جواب داد انایبار د نیا

 ...فکر کنم تا فردا-

 یک نمینتونست حرفش رو کامل کنه همون لحظه در با شدت باز شد و با وحشت سرم رو چرخوندم تا بب اناید اما

و  میبلند شد زیبود همه از سر م ریکه خون از سرش سراز ینگهبان،در حال هیتو بغل  ایتان دنیاومده داخل با د

 :دیاد،پرسیب نجایادبرت به ا کردیم تو درخواس زدیکه خدمتکارها رو صدا م یملکه در حال میسمتش رفت

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 :که هول شده بود،گفت نگهبان

 ...اسب افتادن يو از رو خوردنیتلو تلو م ومدنیداشتن با اسب سمت قصر م یوقت!دونمینم قایدق-

 :و گفت دیکوب زیم يرو تیبار ملکه با عصبان نیا
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 پس محافظاش؟-

 :داخل اومد و با ترس گفت يا گهیبار فرد د نیا

 !همشون کشته شدن-

 یملکه با اعصاب...ندونستن باال انداخت یبه معن ينگاه کردم و اونم سر يبه ترو یسوال میشوکه بود هممون

 :متشنج گفت

 ادبرت کجاست؟-

 شونارنیب میفرستاد-

 ینگاه...کرد ارومش کنه یصورتش کنار زد و سع يکرد ملکه سمتش رفت و موهاش رو از تو یناله اروم ایتان

 :و گفت دیهمون لحظه ادبرت داخل اتاق پر...انداختم شیبه صورت خون

 نیرو خلوت کن نجایا رونیب دیهمه بر-

 :دمیپرس ياروم از ترو میسادیوا رونیب هممون

 انقدر نگرانن؟ نایهمه رو خوب کنه؟پس چرا ا تونهیمگه ادبرت نم-

 ...استثنا هست شهیخب،هم-

برم  ششونیسمتش رفتم خواستم پ انایملکه و توماس و د دنشیاومد با د رونیلحظه در باز شد ادبرت ب همون

 :و گفت دیدستم رو کش يکه ترو

 ؟یشیاون م یتو چ-

 :دستم برداشتم و گفتم يرو از رو دستش

 دوستش-

بهش  یبرم نگاه ایتان شیپ نکهیقبل از ا یکنه ازش جدا شدم ول دایپ يا گهیفرصت حرف د نکهیااز  قبل

ادبرت  حاتیکردم به توض یتاسف تکون دادم و سع یبه معن يانداختم،راهش رو کج کرد و سمت اتاق رفت سر

 :گوش کنم

از اسب  یو منگ کرده و وقت جیرو گ شونیبه سرشون خورده و ا یچوب یعنیضربه به پشت سرشون خورده -

 نیتونیم شهیکه من دادم خوب م ییاالن با چند روز استراحت و جوشونده ها یشده ول کیافتاد زخمش تحر

 دیکامل رو از خودشون بشنو حاتیتوض
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 دمیکه د یمن هم وقت...همه سمتش رفتن دنیرو شن ایسرفه تان يرفت صدا رونیکرد و از اتاق ب یمیتعظ و

رو  يترو يدر زدم و صدا...گرفتم شیرفتم و راه اتاق خودم رو پ رونیداره عقب عقب از اتاق بن یحضورم نفع

 :که گفت دمیشن

 تو ایب-

حل نشده بود  شیذهن يریانگار هنوزم درگ...کردیپشت به من نشسته بود و به اسمون نگاه م...داخل رفتم

 :کنارش نشستم و گفتم

 تو چت شده؟-

 :و گفت دیکش یقین نگاه کرد نفس عماومد و به م رونیفکر ب از

 ...متنفرم نجایاز ا-

 :بود؟گذاشتم خودش ادامه بده ینگاهش کردم منظورش چ یجیگ با

 دهیبهم دست م ياحساس بد ادیرو دوست دارن بدم م گهیهمد نجایانقدر مردم ا نکهیکردن،از ا ياز نقش باز-

براش مهم بود  یکه داشت یتو و ناراحت ایتان شبیحالش بد شد د دید یخواهرش رو خون یمثل توماس وقت یکی

 ...ادیبدم م نایاز ا

 :نگاهم کرد و سرد گفت میمستق

 !ادیاز تو هم بدم م-

 :در سکوت گذشت که دوباره به حرف اومد هیچند ثان...بزنم یشوك وارد شده خشک شدم و نتونستم حرف از

حاال  ادیبدم م يدیکه دور خودت کش يحصار نیاز ا...یکنیم جیمن رو گ يدار نکهیاز ا يدلسوز ،ازیاز مهربون-

 به حالت کرد؟ یفرق يدیفهم

گفت از من بدش ...ارهیب رونیبسته شدن در اتاق هم نتونست من رو از شوك ب يصدا یکنارم بلند شد حت از

 یبودم ول دهیبگم بخش تونمیکه کرد نم ییها يرو گفت؟قلبم فشرده شد من اون رو با تمام بد نیهم اد؟واقعایم

 يتناقض رفتار نیا تونستمیج شده نمیچند روز گ نیا!باهاش نکردم يمن که کار یول!حداقل ازش متنفر نبودم

مغزم،ذهنم،روحم  دمیفهمینم یچیه...حرفها رو بزنه نیا دیبا یچ يبرا دمیفهمینم کردمیرو درك نم بشیعج

 ...بود یخال یخال

داشت منو  شبیاون د.شد وجودم رو پر از خشم کرد یم کیزدکه کنار رودخونه سرش بهم ن يلحظه ا تکرار

 ازت متنفرم؟ گهیو م ادیاون وقت االن م دیبوس یم
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 .داد یداشت واقعا آزارم م يترو ياخالق ها نیا.ومدیبا هم جور در نم نایا!و تنفرش تشیحما

 یکه از اتاقمون دور م دمشید.سمت در اتاق و بازش کردم دمیکنم دو یکار م یکه بفهمم دارم چ نیاز ا قبل

 دمیبهش که رس.ستادیاخم کرد و ا دیمنو د یمحکمم برگشت و وقت يقدم ها ياز صدا.به سمتش دمیدو.شد

 .ستادمیا

 ：تو چشماش نگاه کردم.زدمینفس م نفس

 ؟يازم متنفر-

 ：شد و فقط گفت ظتریغل اخمش

 .اره-

 ：قدم عقب هیقدم جلوتر رفتم و اون ناخودآگاه  هی

 ؟يازم متنفر-

 ：از تعجب باال رفت ابروهاش

 !گفتم که-

 ：که حواسم باشه صدام باال رفت نیا بدون

 ؟یاره؟مطمئن-

وارد اتاق شد و در رو پشت سرش .دیبه اطراف نگاه کرد بعدش منو به سمت اتاق کش,مچ دستمو گرفت عیسر

 ：دینگاهم کرد و غر تیبا عصبان.بست

 ؟یکن یم یچه غلط يمعلوم هست دار-

 ：به حرفش مچمو آزاد کردم و گفتم توجه بدون

 ؟يکه از من متنفر یمطمئن!جواب منو بده-

 ：زدیبار اون بود که داد م نیا

 .اره ازت متنفرم..مطمئنم یاره لعنت-

تونم تن صدامو سرد  یکردم تا اونجا که م یلبم نشست و سع يگوشه  یپوزخند تلخ,نگفتم یچیه گهید

 ：کنم

 ؟....منو یداشت...یداشت یچ يبرا شبیپس د-
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 .اون سخت نبود يبرا دنشیفهم یندادم ول ادامه

 ：گفت یفیضع يبا صدا.اتفاق افتاد هیثان کیدر  یبه بهت زدگ تیحالتش از عصبان رییتغ

 ؟یچ-

 ：جمع کردم نمیرو س دستامو

 گم؟ یبهت نم یچیو من از سر خجالت ه يدیانجام م يکار هی يفکر کرد-

 ：سمتش دمیدو عیدر که رفت سر رهیدستگ يدستش رو.ابروهاش نشست و بهم پشت کرد نیب يزیر اخم

 ؟یکن یفرار م یچ ؟ازیکن یفرار م یچ يبرا-

رو با خودش  فشیتکل دیبا.شدم ینم میمن تسل یاز در فاصله گرفت و رفت طرف پنجره ول.مشت شدن دستاش

 ：کرد یمشخص م

 شتریکنم ب یفکر م شتریب یاصال هر چ!يچرا به تنفرت فکر نکرد يکرد یاون کارو م یداشت یفهمم وقت ینم-

 .فهمم ینم

 .بود رهیخ رونیگفت فقط به ب ینم یچیه

 ：رو از دست دادم و صدام به شدت باال رفت کنترلم

 ؟يازم متنفر یوقت یرو کن يکار نیقصد چن يبه خودت اجازه داد یتو به چه حق یلعنت-

 ：اتاق رو لرزوند يترو ادیفر دیرس نایمن به پا ادیکه فر یوقت درست

 !ياون لحظه نارمال بود, يتو ارابال نبود-

 .يبهش ندار یشباهت چیکه ه نیبا ا دمیدفعه نارمال د کیتو رو  من

اطرافو نگاه کردم تا منبع .دمیشن یترك خوردن م يواقعا سکوت بود؟من صدا یول.بعد همه جا سکوت بود و

 ...یلیخ,بود کمینزد یلیکه صدا خ نینبود با ا يزیچ یکنم ول دایصدا رو پ

 دم؟یشن یاز کجا بود؟؟چرا فقط من اون صدا رو م صدا

انگار !صدا واضح بود چه قدر.ام نهیسرم رو خم کردم سمت قفسه س.انگار کنار گوشم بود.ترك بلندتر شد يصدا

 ...از قلبم...صدا از من بود

 !شکست قلب من بود یکه داشت م يزیچ. ترك از قلبم بود.شدند دتریها شد ترك
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احساسات .اعصابمو خورد کرد شیرفتار يتفاوت ها.حالم رو بهم زد شیدگیچیپ..کردم يترو يتو چشما ینگاه

 .احساساتمو درهم کرد بشیعج

 لوسیتارگاس نیختم بشن کل سرزم یکردم اگه بذارم به شکستگ یشدند و من حس م یم شتریها ب ترك

 .شنون یصداشو م

و از اتاق خارج  دمیچرخ.قلبم کم کرد یو از شدت شکستگ دیاز چشمم چک یاشک قطره

تمام بچه  يمثل آرزو.استفاده کردم و اوج گرفتم دمیاز عضو جد دمیبه باغ که رس...دمیدو...دمیدو...دمیدو...شدم

 !من پرواز کردم,لند وژالی يها

 يبال ها.حاال تو هوا معلق بودم ینیتمر چیه کنن من بدون یپرواز م يزیکه پرنده ها به طور غر يطور همون

فاصله گرفته بودم و حاال مجبور  نیکه بفهمم از زم نیبدون ا.کردن یو بزرگم من رو از سقوط حفظ م بیعح

همون طور که هنوز از از دست .دمیترس یمهنوز از ارتفاع .وفتهیپام ن ریتا چشمم به ز رمیبودم سرم رو باال بگ

 .دمیترس یم گهید زیعز هیدادن 

کمرنگ نگهشون  شهیو هم میکن یبهشون غلبه م ای...یو مخف شنیشن فقط کمرنگ م یکن نم شهیها ر ترس

ترس از ارتفاع در وجود من کمرنگ بود .میش یو دوباره برده ترس ها م میدیکنترلشون رو از دست م ای میداریم

 ...رگذاریو تأثپررنگ ,ترس از دست دادن اما کماکان پررنگ بود,هنوز بود یول

از  يپوزخند!قلبمو پر کنه يتکه ها نیهوا بتونه درز ب دیفقط شا دیتا شا دمیو هوا رو بلع دمیکش یقیعم نفس

 !؟...هست به يدیکنه چه ام یم دیگذر زمان هم فقط درد رو تشد یحت یوقت, زدم میالیخوشخ

حس  یحت.ادامه دادم و بال هام رو تکون دادم و باالتر رفتم دیسف يسرم و ابرها يچشم دوختن به باال به

 یاقدام به پرواز م ياگه قبل از ابراز تنفر ترو دیشا.نداشت يریموهام و بال هامم تأث نیگذشتن باد از ب نیریش

که تمام  نیتر ا بیعج,درد بود هی ودشنه تنها خ يترو يحرفا.زدم  یقهقهه م یکردم االن داشتم از خوش

حال خوشم  يرو یکه فراموش نشده بودن ول نیکه با ا ییاتفاقا.کرده بود يادآوریمدت رو بهم  نیتلخ ا يقااتفا

کردم قلبم از قبلم شکننده تر شده و سد اشکام از  یحس م.شده بود بیذاشتن اما االن حسم عج ینم يریتأث

و حاال من تمام درد ها رو .هم کم تر نیمارت يها تیتاب و تحملم از زمان اذ. تر فیهم ضع يموقع کشتن ترو

 !در کنار هم,کردم یبا هم حس م

 .صبرانه روان شدن یدر هم شکست و اشک ها ب یتر شده بود بدون مقاومت فیکه ضع يسد

 .فقط من تاب تحملشون رو ندارم ستیطور ن نینه اصال ا,درد و مشکل دارم یلیگم خ ینم
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 .فرود اومدم,که به پرواز اقدام کردم یینجاو با ترس از ارتفاعم کم کردم و همو آروم

 .ومدیباغ م يدرخت ها و گل ها نیآب از ب انیآواز پرنده ها و جر يو همه جا ساکت بود و فقط صدا یچ همه

 يزیچ یبه اطراف نگاه کردم ول.سکوت رو شکست یهق هق يکه صدا نمیپله ها بش يرو خواستم

که  دمیرو د یکیدختر کوچ مکتین يصدا رو دنبال کردم و پشت بوته ها رو.شد دتریهق هق شد يصدا.دمیند

 .دیلرز یم هیپنهان کرده بود و بدنش از گر شییخرما يموها نیصورتشو ب

نگاهم  شیمظلوم عسل يپاهام سرشو باال گرفت و با چشما ياز صدا.طرفش رفتم و کنارش نشستم به

 ：کردم بهش لبخند بزنم یو با تموم وجود سع دمیموهاش کش يدستمو رو.ملکه کیدختر کوچ.بود یلیام.کرد

 ؟یکن یم هیگر ؟چرایلیام-

بعد از چند .دستامو دورش حلقه کردم عیسر یشوکه شده بودم ول.خودشو پرت کرد تو بغلم یحرف چیه بدون

 ：دمین پرسلحن ممک نیکرد از خودم جداش کردم و با آرامش بخش تر هیشونم گر يکه رو قهیدق

 شده؟ یچ یبگ يخوا یم-

 ：لرزانش گفت ياشکاشو پاك کرد و با صدا کشیکوچ يدستا با

 یم همیزنه و تنب یسرم داد م.دهیم ادی...ایو معاشرت ...آداب و نیبه زور بهم قوان...ب...ادمال داره...ادمال-

 .رمیبگ...ریبگ ادیخوام  یمن نم...من.کنه

 يها هیفرشته انقدر روح کی يچه جور دمیفهم یواقعا نم.اخم هام درهم شد.اش شروع شد هیباز هم گر و

 !خشن و زبان تند و گزنده داره

 ：اش رو نوازش کردم و تو چشماش نگاه کردم گونه

 ادمال انجام بده؟ دیکار رو حتما با نیا-

 ：تکرد گف یکه هنوز هق هق م ینه به باال تکون داد و درحال يبه معنا سرشو

 .اصرار داره...ادمال اص یول رمیبگ ادی دینبا...من االن...رو م نایاصال ا,نه-

 ：میتکون دادم و دستشو گرفتم و بلندش کردم و با هم به داخل قصر رفت دنیبه نشانه فهم سرمو

 ؟یلیچه طوره ام ایحال تان,یراست-

 بایو تقر نییسرخ شدن و سرشو انداخت پا لیدل یاومده بود چون گونه هاش ب ادشی دنیتازه خجالت کش انگار

 ：زمزمه وار گفت
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 .ومدهیهنوز بهوش ن-

 ：و جلوش زانو زدم و سرشو باال آوردم و با لبخند گفتم ستادمیاتاق ها ا يراهرو در

 .رهیادمال رو بگ ياون بتونه جا دیشا.کنم یباره صحبت م نیبهوش اومد خودم باهاش در ا ایهروقت تان-

 يبلند شم و جلو عیباعث شد سر ییدخترونه آشنا يبگم اما صدا يزیخواستم چ.نقش بست لباش يرو لبخند

 .ستمیبأ یلیام

 ...یباش نجایهنوزم ا ایکنم تا بهوش اومدن تان یفکر نم-

 !ادمال

 ：شباهت به پوزخند گفتم یب يچشماش نگاه کردم و با لبخند تو

 .ادیبهوش م يبه زود ایتان-

 ：تر شد و انگشت اشارش رو به سمتم گرفت کیقدم نزد چند

 .نیرو ندار اقتشیکه ل نیاقامت کن ییتو و اون شوهرت تو جا دمیمن اجازه نم-

 ：خواستم شاهد بحث ما باشه ینم.نگاه کردم یلیام به

 .تو برو تو اتاقت یلیام-

 یکه وارد اتاق بشه نگاه نیقبل از ا.ما بود رفت کینزد بایو آروم به سمت اتاقش که تقر نییانداخت پا سرشو

 .به من انداخت و رفت

 ：رو متوجه ادمال کردم حواسم

 ...بانو نینیبب-

 ：گفت تیرو قطع کرد و با عصبان حرفم

 .تو ارزش گوش کردن ندارن یمعن یمسخره و ب يحرفا...حرف نزن-

 ：فکر گفتم یو ب ناخودآگاه

 !تو ارزش گوش کردن دارن يپس حتما غرغر ها-

 .نشون ندادم یعکس العمل چیه یقرمز شدن صورتش از فرط خشم متوجه حرفم شدم ول از

 ：دیشد غر یم کیکه بهم نزد یحال در

 ؟یگفت یبه من چ ؟تویگفت یچ ؟تویگفت یچ-
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 ：و آرامش گفتم يزدم و با خونسرد يلبخند

 ...م.ارزش گوش کردن داره بانو یحرف هرکس-

آزار دادن من استفاده  يکه همه ازش برا ییجا.دستاشو دور گردنم حلقه کرد "من"که بتونم بگم  نیاز ا قبل

 .کردن یم

 ：نگاهم کرد تیبه خون نشسته از عصبان ییفشار داد و با چشما دستاشو

 ؟ها؟یو مسخرم کن یحرف بزن ينطوریبا من ا یکن یجرئت م يکس چه طور یب يتو دختره -

 یم یاحساس خفگ.شد شتریفشار دستاش ب.تونستم ینم یعنینگفتم  يزیا فرشته بود؟؟چفرشته بود؟واقع ادمال

 یشد و مرگ رو حس م یارتباط هوا داشت باهام قطع م.نداشت يا دهیفا یزدم ول یدست و پا م.کردم

 ..گمر میتسل..شدم یم میداشتم تسل یراحت نیبه هم!یراحت نیبه هم..کردم یحسش م..کردم

 کیاول فکر کردم به خاطر نزد.شد یتموم بدنم داشت خنک م..رو تو مغزم حس کردم يزیچ یخنک ناگهان

که از انگشت  دمیقدرتم به دست هام نگاه کردم و آب رو د نیبا آخر...شدن دستهام سیبا خ یشدنه مرگه ول

تا ..اشتگذ یهوا نم کمبودمغزم تمرکز کردم اما  یخنک يرو.بود تنها راه نجاتم بود یهرچ.کرد یهام چکه م

پام  ریز..شتریشد و قطرات ب شتریب یسیحس خ.هنوزم سرپا بودم يچه جور دونمینم یمردم ول یم دیاون موقع با

خوردن و  زیل يهوا و صدا دنیبلع,آزاد شدن گلوم,رفتن دست ها,غیج يصدا کیکردم و بعد  یآب رو حس م

 .آب ينفر رو کیافتادن 

پچ پچ ها همه جا رو پر  يصدا.و دور ما حلقه زدن رونیدر ها باز شدند و همه دونه دونه اومدن ب غیج يصدا از

نگاهشو رد کردم و به ادمال نگاه کردم .کرد یگرد شدش نگاهم م يخورد که با چشما يچشمم به ترو.کرده بود

 .کرد یبود و با خشم نگاهم م ستادهیا سیخ نیزم يکه رو

بود و با اخم به ما  ستادهیملکه با اقتدار ا.که دورمون جمع شدن حواسم رو جمع کرد ییخوردن فرشته ها تکون

 ：گفت يجد يبا صدا.کرد ینگاه م

 چه خبره؟ نجایا-

 ：گفت هیبالفاصله بلند شد و با گر ادمال

 ..کشت یاون داشت منو م.نیکرد و منو هل داد و انداخت زم یاحترام یآنابال به من ب..من يبانو-

 .تر شد و به من نگاه کرد ظیاخم هاش غل ملکه

 ..از تعجب دهانم باز مونده بود...من و
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 خواستم اون رو بکشم؟؟ یم من؟من

 ：دیبار غر نیا ملکه

 ؟ياز خاندان من رو مورد حمله قرار داد یکی روهاتیقصر من با ن يتو یبه چه جرئت,تو بال-

 ...یعصبان,شوکه,متعجب..بند اومده بود زبونم

 !آب فرشته ها استفاده کرده بودم يمن از قدرت ها یفاز طر و

 ：خطاب به سرباز هاش گفت ملکه

 .نیکن ریاون رو دستگ-

و  ستادیو کنارم ا دیبالفاصله دو يترو.ها به سمتم اومدن و دستامو گرفتن و پشت ملکه حرکت کردن سرباز

 ..کرد یم هیبود و گر ستادهیادمال کنار ملکه وا.دنبال ما اومد

 بود؟دروغگو؟خشن؟متظاهر؟ ثیفرشته چه طور انقدر خب کی..دمیفهم ینم

 شد؟یموقع ها اونقدر خوب م یبود چه طور بعض طانیکه ش يترو و

 .گرفتم یاون روز درس بزرگ.لبم نشست يرو يبد لبخند يرغم تمام حس ها یعل

 ایادمال فرشته به دن.خوب و بد وجود دارن يدر هر جامعه ا.ستیمهم ن طانیش ایفرشته ,میهست یچ ستین مهم

 .یطانیش یاومده اما با باطن

 !هنوز خالص نشده...فرشته که هنوز یبا باطن دیشا...دیاومده و شا ایبه دن طانیش يترو

نگران بود؟مگه  یچ يبرا...!رو حس کنم شینگران يرگه ها تونستمیم یول کردیهمچنان شوکه نگاهم م يترو

با پدرش  یوقت ستین ادتیچرا هست ...ستین یعوض يترو...!نه گهید...عو هی يدستا ياحساسات من باز

و  تونهیه فرشته اس نمی ؟اونیادمال چ یول..!نهیهم تشیشخص!طانهیش هیاون تو رو مقصر کرد؟اون  نیبرگشت

که بازوم رو احاطه کرده بودن،چشمان  ییسربازا يتفاوت به دستا یب...!بود یول...!باشه ينجوریکه ا دینبا

بود  بیعج یلیخ!کردمیموضوعات فکر م نیملکه،داشتم به ا نیکه روم زوم کرده بودن،نگاه خشمگ يکنجکاو

نگاهم رو به همه  نیاخر!نظر همه رو عوض کنه تونهیم ادمال دونستمیم!ترس يبدون ذره ا...!من اروم اروم بودم

 !کردم نستنددویکه االن من رو مقصر م یکسان

 يها نیسرزم دیمطمئن بودم با..!نکردم داشیپ یول...!ادمال گشتم تا حداقل با نگاهم براش تاسف بفرستم دنبال

رو با  يواقعا ترو!گفتم یچ دمیرنگ نشستم و تازه فهم اهیکالسکه س يتو!شدندیو ادمال با هم عوض م يترو

بود و غرورم رو خورد کرده بود من  تهشکل شکس نیقلبم رو به بدتر نکهیا دونستم؟بایفرشته م ياون همه بد
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چه  نجایو ا رمیاطرافم تازه ذهنم به کار افتاد که دارم کجا م يتکون خوردن ها دونستم؟بایفرشته م هیاون رو 

 :دمیپرس یبا نگران!وفتهیبرام ب یخبره و قرار چه اتفاق

 م؟یریکجا م میدار-

 هیبا تمام وجودم  خواستیانقدر دلم م!زد و روش رو برگردوند يبهم انداخت پوزخند ینگاه کوتاه میکنار سرباز

 :بلند تر گفتم کمی!کردم اروم باشم یتحمل کردم و سع یول!یچ یعنیباتنر  هیبزنم بفهمه رو برگردوندن از  غیج

 ن؟یبریمنو کجا م نیدار-

 :اخم گفت د،بایرو د جمیصورت گ یتر نگاهم کرد وقت یبار طوالن نیا

 !رهیگیم میتصم یقاض!میریبه دادگاه م-

 دیرو با زیهمه چ دیکش شهینم يزیچ نیزبون ا ریبه سواالتم بهم فهموند از ز یتوجه یبا چرخوندن سرش و ب و

 !خوش کردم"روزیپ شهیهم یکندتر باشه ول دیشا قتیحق ریشمش"دلم رو به جمله!با صبر بفهمم

*** 

رو تمومش  يباز نیتا شرمنده بشه و ا زمیکردم تمام تاسفم رو تو نگاهم بر یعبه من انداخت س ینگاه ادمال

 ...!اوردمیم مانیبودنش ا ثیبودن و خب طانیبه ش شتریهر لحظه ب یول!کنه

 :توجه به من شروع به حرف زدن کرد یب

 ...!به من حمله کرد-

اش  رحمانهیب يبهم بندازه تند تند به دروغا یدوباره نگاه نکهیناباورم زل زد مسلط تر بدون ا يتو چشما دوباره

 :من ادامه داد یپوزخند عصب ریز

انقدر هول کرده بودم  یکردم از قدرتم استفاده کنم ول یسع کردیسمتم اومد گلوم رو گرفت داشت خفم م یول-

 !و ملکه اومدند و تونستن نجاتم بدن...بکنم و دیبا کاریچ دونستمیکه نم

بازم "يترو"!شدم رهیهم بهش نکرده بودم،خ ینگاه مین یکه از اول حت يبه فرد لحظه سر چرخوندم و هی

من انقدر احمق و  دونهیکه م دونستمیم زدیموج م يناباور شیدروغ یاب يتو چشما!ها شروع شدن سهیمقا

حاال بر اساس چند  شمنتونستم بک کشتیرو که داشت منو م یمن کس!رسهیناتوانم که ازارم به مورچه هم نم

 :سرم رو چرخوندم و گوش دادم عیسر یقاض يصدا دنیبا شن!نفر رو بکشم هیکلمه حرف بخوام 

  یانابال وودل زهیدوش-

 د؟یکنیاتهامات رو قبول م نیشما ا ایا
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 :و محکم گفتم يدهنم رو قورت دادم و جد اب

 ...نه مـ-

 : نذاشت ادامه بدم ینازک يصدا

ما داشتن بانو رو خفه  يچون جلو چشما کنمیم دییبانو ادمال رو تا يمن حرفا!ندروغگو هست هی شونیا-

 کردنیم

صورتش فرود  يدستام رو مشت کردم تا تو دمینگاهم کرد لب گز روزیحرص به ادمال نگاه کردم مغرور و پ با

 :گفت يگرید يکه صدا انین

 دمیبانو رو شن ادیفر يو صدا بردمیاز اتاقها م یکیغذا رو به  ینیداشتم س!کنمیبنده هم حرف بانو رو قبول م-

 !کردنیم کاریکه داشتند چ دمیکنجکاو شدم و د

 :زدم ادیفر!کردنیداشتن من رو محکوم م یدست یتحمل کنم دست نتونستم

 !اون به همه رشوه داده!دروغه نایهمه ا-

بودم که  یمن کس!که انتظار داشتم حداقل اون باورم کنه دمیتنها ام یحت!از اعتماد و باور بود یهمه خال نگاه

بخوام تو  نکهیقبل از ا!نمیاعتماد رو بب تونستمیهم نم يترو يچشما یول!گفتمیراست م طیشرا نیجلوش در بدتر

 :بلند شد یمقتدر قاض يچشماش کنکاش کنم صدا

 میتوانیفردا م...!دیشویاهکار محسوب ملند گن نتیسا نیشما با اجازه شورا محترم سرزم!یارابال وودل زهیدوش-

 !دشیببر میریبگ میتر درباره شما تصم يجد

  زدمیم ادیو فر کردمیبار اروم نبودم تقال م نیسرباز ها دوباره دستام رو گرفتن ا یوقت

 "!دروغه،دروغه هی نایا دیکنیاشتباه م نینه شما دار"

ادمال من رو ببرن  يخواستند از جلو یوقت!کردیتوجه نم دیشنیاگه هم م!دیشنیتو اون همهمه نم یکس یول

 :و گفتم سادمیروبروش لحظه وا

 !دروغ هی نایبگو همه ا-

 :گفت رلبیو ز دیکش یقیرو باز و بسته کرد نفس عم چشماش

 !یوفتیدر م ییبا چه کسا یبفهم دیبا...!دیحکمت فقط تبع!بال يرو بد تیجواب گستاخ دیتو با-
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دادگاه  کیتار يو از پله ها دنیشوکه شدم که دست از تقال برداشتم سربازها هم مشتاق دستام رو کش انقدر

کنم نه  يکار تونستمیرو باز کردن و من رو داخلش پرتاب کردن انقدر حالم بد بود که نه م یبردن در اهن رونیب

 !خواستمیم

 :گفت یصبکه ع دمیرو د يشد سر چرخوندم و ترو دهیکش یتوسط شخص دستم

 ؟يرو کرد نکاریواقعا تو ا-

 :به ملکه گفت رو

 !باهاش حرف بزنم،لطفا خوامیلحظه م هیفقط -

 :گفتم خیو  سرد

 خوامیچون من نم...!ستیبه حرف زدن ن يازین-

چون خودم داشتم حرکت !گذاشت دنیاسمش رو کش شدینم قایبار دق نیا دنیجمله دوباره من رو کش نیا با

جمع  يباز شد و من رو داخلش پرتاب کردن گوشه ا یدر اهن!شدم نییتع شیاز پ اهچالیو سمت س کردمیم

تصور کنم که اصال از  یتکه واقعا برام پرماجرا بود رو وق یچند ماه نیکردم ا یشدم و چشمام رو بستم و سع

بود من سر خونه و  ازدواج مثبت يادوارد برا شنهادیحتما تا االن جواب من به پ!فرار نکرده بودم نیخونه مارت

 یانقدر ب!خواستمیرو هم نم نیمن ا یول!نمیشکلم،ظاهرم،سرزم!زیهمه چ!بود یمعمول زیبودم و همه چ میزندگ

 !نه کامال ازاد رمیحاال نه کامال اس یول!کنم بهرو تجر يحس ازاد خواستیمن دلم م!جانیه

بسته شدن و باز  یشتم و چشمام از خستگسرم رو روشون گذا دمیچیدستام رو دور زانوهام پ...!درد گرفت سرم

 ...!من رو ربود يا گهید يایهم دن

*** 

 :و گفتم دمیاز خواب پر یترق تروق يصدا با

 اونجاست؟ یک-

 :گفت یاروم يصدا

 !منم،بال-

 :تو هم رفت از جام بلند شدم خاك لباسم رو تکوندم و گفتم اخمام

 ؟يخوایم یچ نجایا-
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از حد داره بهم  شیحس کردم ب یوقت...نمیرو بب يبه طور واضح صورت ترو تونستمیشد تو نور م کترینزد

که ازم متنفر  یلحن کس کردمیچرا حس م...!سهیباعث شد سر جاش وا نیبه عقب رفتم و ا یقدم شهیم کینزد

 هیهمشون  نایا یول!متنفر تانگران بود  شترینم؟بینفرت رو تو چشماش بب تونمینم کردمیهنوزم گرم؟چرا حس م

وجه  چیگولم بزنه و خاطرات گذشته اش رو زنده کنه احساسات من به ه تونستیاون واقعا خوب م!حس بودن

 :گفت دیشمرده شمرده و با تاک!هم نداشته باشه یتیاهم نیبراش کمتر

 افتاد،بال؟ یاونجا چه اتفاق-

 :کردم و گفتم اخم

 برات مهم باشه؟ دیچرا با-

 !چون دوست دارم-

 یگفت؟واقعا چ یاالن چ!نتونستم پلک بزنم یحت!که بهم وارد شد از هم باز شدن یاز شدت شوک اخمام

 :نادرش گفت ياز همون لبخندها یکیرو کم کرد با  نمونیجلوتر اومد فاصله ب یگفت؟قدم

 من دوست دارم يدیدرست شن-

 یچ گهید نیا!دمیو از خواب پر دمیکش يبلند غیج امیب رونیجمله ب نیدوباره بخوام از شوك ا نکهیاز ا قبل

روزنه  ذاشت؟ازیتو خوابم هم من رو راحت نم یلعنت نیچرا ا!زده بود خیبود؟با دستام خودم رو بغل کردم تنم 

 طانیوقت مقابله با ش!بفهمم که صبح شده تونستمیم زدیم رونیب اهچالیس کیکوچ چهیکه از در ينور يها

 !ف،ادمالیکث

 :رو به چپ و راست تکون دادم و با التماس زمزمه کردم سرم

 "!يدیند یچیتو ه يدیرو ند يزیچ نیلطفا بهش فکر نکن تو همچ"

 یکار سخت ادیز دیشا!بهش فکر نکنم کردمیتالش م دیفقط حداقل با!انکارش کنم تونستمیبودم و نم دهید یول

 !خفه شو بال...که بهم گفت ترو يجمله ا!زدکه بهم  يسخت بود فراموش کردن لبخند یول!ومدیبه نظر نم

 :با اکراه گفتم يسرباز تازه ا دنیخورد سرم رو تند برگردوندم با د ییصدا در

 افتاده؟ یاتفاق-

 :و کوتاه گفت خشن

 !میبر دیبا-
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من  یول!ندارم یشانس دونستمیم!کردم اروم باشم یو سع دمیکش یقینفس عم!منظورش به دادگاه بود دمیفهم

با اخم !دادگاه رفتم ریبار بدون خشونت پشت سر سرباز به سمت مس نیا!کردمیناممکن ها رو ممکن م!ارابال بودم

گرمتر  یلیخ دمیکه د یخواب توافتاد  يترو بیسر چرخوندم و چشمم به نگاه عج کردمیبه ادمال نگاه م

که متهم  یدر حال...!متهم قرار گرفتم گاهیدر جا!کنمیبود،نه؟بلــــــــــــــــ ــا؟باشه باشه بهش فکر نم

دوباره !گهیراحت دروغ م یلیخ!رو فرشته بودن ادمال حساب باز کرد شهینم دمیبار فهم نیا!من نبودم یاصل

 حیازم خواست توض یقاض یوقت!اساسش اضافه کرد یب يبه حرفا اهدرو تکرار کرد و چند ش شیمیقد يحرفا

 يشاهد چیمن ه!ستین یشانس دونستمیم گهیکردم که ادمال دروغ م دیرو گفتم و تاک یبدم من ماجرا اصل

 چکسینبودم و ه یچیمن ه یبود ول یسلطنت!که ساخته بود،بودند ینینفر شاهد حادثه دروغ 5اون  ینداشتم ول

که قرار بود حکمم رو صادر کنه  یو متشنج به دهن قاض یعصب!خوردیبه دردم نم تیبار شخص نیا!رو نداشتم

 :بهم نگاه کرد و گفت يجد!کردمینگاه م

 دیشویهمچنان متهم شناخته م....دیزنیم ،حرفیشاهد و ضمانت چیکه شما بدون ه ییاز انجا!یخانوم انابال وودل-

پرونده مختومه اعالم ...!نیهست نگهامیطرف در کاخ متروکه نات یدر قسمت ب یسال زندان 1و منجر به انجام،

 ...!نیخسته نباش شودیم

 تونستینم چکسیبار نتونستم از خودم دفاع کنم ه نیسرجاشون بلند شدم اشک چشمام رو پر کرد ااز  همه

 !رو باخته بودم زمیبودم که همه چ يمن مهره سوخته ا!برام انجام بده من باخته بودم يکار

 زیهمه چ نکهیو قبل از ا دیدور سرم چرخ ایهمه و همه رو باخته بودم دن ندمیم،ایتم،غرورم،زندگیخانوادم،شخص

 :گفت یدبخشیام یول میمال يصدا زهیفرو بر

 !کنمیمن انابال رو باور م-

 یفرشته نجاتم با صورت نوران!لبم نشست يرو یمنبعش لبخند اروم دنیسر ها سمت صدا برگشت با د همه

 ...!روبروم نشسته بود

و  یلیام دنیبود؟ د ایرو یعنی...صداشون رو,وجودشون رو,کردم یرو باور نم دمید یچشمام م يکه جلو يزیچ

 نبود نه؟ ایبه جز رو يزیبود چ ستادهیاز خدمتکارا سرپا ا یکیکه به کمک  ایپشت سرش تان

به ادمال زل زده  یبا اخم وحشتناک ایکرد و تان ینگاهم م باشیبا لبخند ز یلیام.شده بود دیهمهمه شد يصدا

 .بود

 ：دیو جو رو ساکت کرد و پرس دیکوب زیم يچکش رو رو یقاض
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 ن؟یکن یکار م یچ نجایشما ا,بانوان جوان-

 ：پر از اقتدار گفت ییبا صدا ایبار تان نیا

 .شهادت بده لهیبوده و ما روزید يشاهد ماجرا یلیخواهرم ام.کنم یمن حرف آنابال رو باور م-

کرد و در  یت کودکانه اش رو مخفکه خجال یمحکم و درحال یلیام.شهود کرد گاهیبا دست اشاره به جا یقاض

 .ستادیدورتر از من ا یشهود کم گاهیجا

 .بانو نیکن فیما تعر يبرا نیدیلطفا هر چه که شن-یقاض

 خواست شهادت بده؟اون مگه شاهد بوده؟ یم یلیام.داد دیاز چشماش به وجودم ام.بهم نگاه کرد یلیام

منو تا اتاقم .داد میاومدم و آنابال دلدار رونیکنان از قصر ب هیاز دست ادمال گر هیمن به خاطر تنب روزید-یلیام

 تشیخوشحال شدم از حما.کنه یدرباره ادمال باهاش صحبت م ایکرد و گفت بعد از بهوش اومدن تان یهمراه

بال من رو به اتاقم فرستاد تا .رنیقصر م زا يهمون موقع ادمال اومد و به بال گفت که اون و شوهرش به زود

 ...ادمال .دمیو شن دمیرو د زیاتاقم همه چ دیون ماجرا نباشم اما من از سوراخ کلشاهد ا

قطره اشک از چشمام  هی.بود و حاال اومده بود تا ازم دفاع کنه دهیرو د زیهمه چ یلیام.دمینشن يزیچ گهید

کرد و  یگرمش نگاهم م يافتاد که با چشما ایچشمم به تان.لبم نقش بست يلبخند رو.من تنها نبودم.ختیر

و ملکه  یلیام نیکه با اخم به ادمال چشم دوخته بود و ادمال که مضطرب نگاهش ب يترو...ياون طرف تر ترو

 .دیچرخ یم

 ：دادش منو از فکر خارج کرد يصدا

 .دروغه..رو گول زده تا دروغ بگه یلیآنابال ام..دروغه,دروغه-

 ：با اخم گفت یلیام

 .که گولم بزنه نیفرصت نداشت تا با من حرف بزنه چه برسه به ا یآنابال حت.ستیدروغ ن-

نجاتم ,نه...شاهد داشتم و ادمال پنج تا هیمن .شد یدوباره داشت پررنگ م يدینا ام.دوباره شلوغ شده بود دادگاه

 .ممکن بود ریغ

 ：گفت یلیدوباره با چکش همه رو ساکت کرد و خطاب به ام یقاض

 .ستین یشهادت شما کاف.شاهد داشته بانو ادمال پنج,من يبانو-

 ：دوخت دیو مو سف انسالیم ینگاهشو به قاض يبا ناباور یلیام
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 گم؟ یمن دروغ م یعنی-

 ...بوده شتریبانو ادمال ب يشاهد ها ینه بانو ول-یقاض

 ：اشاره کرد و گفت یقالب يبا دست به شاهد ها یلیام

 .شاهد ها اصال در محل حادثه حضور نداشتن نیا,یجناب قاض-

 .چه مقتدر و محکم شده..چه قدر شجاع و خانم شده یلیلحظه فکر کردم ام کی

 ：روبه روشو جابه جا کرد يکاغذها یقاض

 د؟یگفته دار نیاثبات ا يبرا یشما مدرک-

 .سرشو تکون داد یبا کالفگ یلیام

 ...نه نبود,نبود ینجات راه

 .حرکت دستمو متوقف کرد دیچیکه ناگهان تو گردنم پ يدرد یول دمیه گردنم کشب یدست يدیناام با

خورد که با دست  يچشمم به ترو. دادگاه توجهم رو جلب کرد تیجمع نیب یحرکت.ابروهام نشست نیب اخم

 .دادیگردنش رو نشون م

 .شد یم شتریبا هر بار فشار درد ب.به گردنم فشار دادم شتریرو ب دستم

اثبات مقصر بودن ادمال  يبرا نیگردن من کبود شده بود و ا..حق با اون بود.زدم يناخودآگاه به ترو يلبخند

 .بود یکاف

 .تکون داد دییسرش رو به نشونه تأ يترو

 ：گفتم يبلند يبرگشتم و با صدا یطرف قاض به

 .من مدرك دارم-

 .قابل وصف بود ریبار غ نیدادگاه ا یشلوغ

 ：گفت عیسر یکرد و قاض برخورد زیمحکم به م چکش

 ؟یچه مدرک-

 ：گردنم اشاره کردم به

 که مورد حمله قرار گرفته من بودم نه ادمال؟ یتونه ثابت کنه که اون کس یم يکبود نیا.يکبود نیا-

 .نگاه کرد یبه قاض دیبرق زد و با ام یلیام يچشما
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 ：ادمال نذاشت و با حرص گفت یبگه ول يزیدهان باز کرد تا چ یقاض

 .گردنش بوده يقبال رو.ستیکار من ن,نیها الک يکبود نیا-

 ：لبخند سرم رو به چپ و راست تکون دادم با

 .ستین ینه الک-

 ：متفکر گفتم یبه قاض و

 .بده صیرو تشخ يکبود نیتونه تازه بودن ا یم بیطب هی-

 .کرد یم نهیرو معا يبود و کبود ستادهیکنار من ا بیبعد طب یقیتکون داد و دقا دییسرشو به نشانه تأ یقاض

 ：اعالم کرد بیهمه به جز من طب ياسترس زا برا یاز لحظات بعد

 .شه یم دهیخانم بوده د کیناخن هم که قطعا مربوط به  يو جا روزهیمربوط به د يکبود نیا-

 .بار دادگاه انگار دچار تشنج شده بود نیا

 ：و گفت دیسکوتش رو کوب يباز چکش مسؤل برقرار یقاض قهیاز چند دق بعد

لند  نتیساله اهل سا 19,یکند خانم آنابال وودل یتمام شواهد دادگاه اعالم م یو بررس یکل يها یبعد از بررس-

بودنشان  یبا توجه به مقام و جز خاندان سلطنت شانیا.هستند الیبانو ادمال رو روزیگناه بوده و مقصر حادثه د یب

ختم .نخواهند بود یشد و از خاندان سلطنت اهندمنع خو یسال از دخالت در هرگونه امور مملکت کیبه مدت 

 .جلسه

 يرو.دیدو یکه به سمتم م دمیرو د یلیاومدم و ام رونیب گاهیاز جا.کردند امیبلند شد و بعد تمام حضار ق یقاض

 .تو بغلم به خودم فشارش دادم دیپر.زانو زدم و دستامو باز کردم نیزم

 ：ازم دور شد و تند تند گفت یکم

بهش .بهوش اومد ایکار کنم و همون موقع تان یچ دیبا دونستمینم.یشب تو زندان بخواب هیگذاشتم  دیببخش-

 .نجایا میموضوع رو گفتم و بعد هم اومد

 ：بهش زدم و موهاشو نوازش کردم يلبخند

 .ستهیگوش وا دینبا گهیفرشته نجات که البته د هی.یهست یخوب یلیخ يتو فرشته -

 ：محکم در آغوشم گرفت و زمزمه کرد ستادمیا.متکارش به سمتم اومدبه کمک خد ایتان

 .بال يخوشحالم که تبرعه شد-
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شونه هام  يدستاشو رو.احترام گذاشتم عیسر.بود ستادهیملکه جلوم ا.میاز هم جدا شد یتق تق کفش يصدا با

 ：گذاشت

 .منو ببخش.کردم ادمال دروغ گفته باشه یاصال فکرش رو هم نم...یلیخ.من متأسفم بال-

 .کرد؟از من؟هول شده بودم یم یملکه داشت از من عذرخواه.نگاهش کردم يناباور با

 ：زدم و تند تند گفتم يلبخند عیسر

از من  دیکه اصال شما چرا با یعنی..شما رو ببخشم؟ نه نه دیبا یچ يمن برا ه؟یچه حرف نیا...نیا,من يبانو-

 ...که من نهینه منظورم ا ين؟ واببخشمتو دیبخوا

 .خنده باعث شد حرفمو قطع کنم يصدا

 .دنیخند یو ملکه داشتن م یلیو ام ایتان

تو چشمام نگاه کرد و با اشاره به پشت .زد يبه پشت سرم نگاه کرد و لبخند.خندش رو جمع کرد عیسر ملکه

 ：سرم گفت

 .برو شوهرت منتظرته..نگرانت بود یلیخ..بال ينفر رو فراموش کرد هی-

دستاشو  دینگاهم رو که متوجه خودش د.کرد یکه با لبخند نگاهم م دمیرو د يپشت سرم نگاه کردم و ترو به

 .باز کرد

 .دمیطرفش دو به

 رو در انگشتام قفل کرد انگشتاش

 ：گوشم زمزمه کرد کنار

 .يخوشحالم که تبرعه شد-

 ：جواب من هم کنار گوشش گفتم در

 مگه برات مهمه؟-

 ：کردم یرو تو صداش حس م خنده

 !معلومه که مهمه-

 ؟یچ یعنی.گرد شد و نفسم حبس چشام

 ：مشخص بود گفت شتریکه خنده توش ب ییصدا با
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مشت فرشته  هی نیتنها ب ایبره رو هوا  تیمأمور نیخواستم ا یبرام مهمه چون نم.یخواد ذوق مرگ ش ینم-

 .کنم یمزخرف زندگ

 .دیصورتم رو بوس عیم کرد و سرخودش دور از

 !نرفته بود که دلمو شکسته بود ادشی!که نرفته بود از من متنفره ادشیه؟یچ يکارا برا نیا.شدم خشک

 ：گفت آروم

 ینم.کنن یمن و چند جفت چشم هم اطرافمون دارن نگاهمون م يفعال سه جفت چشم روبه رو.نشو یعصب-

 !که شک کنن؟ يخوا

دستمو .لبخند عوض کردم هیبا  عیابروهام بود رو سر نیکه ب یبره؟اخم ادشیشد  یمگه م.نرفته بود ادشی پس

 ：کرد و گفت میتعظ يترو.میدور بازوش حلقه کردم و به سمت ملکه برگشت

 .دیمن که همسر من رو نجات داد يممنونم بانو-

 ：زد یلبخند مهربون ملکه

 .نکردم يکار چیمن که ه-

 ：د ملکه رو دادجواب لبخن يترو

 .دیآنابال شد..باعث نجات آر یلیو ام ایمثل بانو تان یفرزندان تیشما با ترب.دیرو نگ نیا-

 .میو از ملکه دور شد میکرد میدوباره تعظ.شد و سرش رو تکون داد شتریملکه ب لبخند

و به سمت اتاقمون  میاز دادگاه خارج شد.اون حلقه شده بود يدور کمر من و دست من دور بازو يترو دست

و بعد وارد اتاق  میبه سرعت دست هامون رو جدا کرد مینگاه ها خارج شد ررسیکه از ت نیبه محض ا. میرفت

 .میشد

قسمت خودم رو جمع کردم و چشمام رو  نیو در گوشه تر دمیتخت دراز کش يرو يتوجه به ترو بدون

 ..فقط چند ساعت..چند ساعت...يخبر یچند ساعت ب. چند ساعت آرامش.فقط چند ساعت خواب..بستم

 ...نییپا ایب. شو داریآرابال؟آرابال ب-

به سرعت از تخت بلند شدم و ..که نجایا.. نجایا..چشمامو با شک باز کردم.خودش بود ياره صدا..پدرم بود يصدا

 .کردم یشکننده رو بدون ترس ط یچوب يپله ها.اومدم رونیب یاز اتاق چوب

شدن؟ چرا من هنوز تو  یلند؟باتنر؟فرشته ها؟اونا چ ندی؟آرچفيکنم؟پس ترو یکار م یچ نجایا ن؟منیمارت خونه

 پدرم؟...لند بودم؟ اصال پدرم وژالی
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قهوه  يموها,سبز يچشما.بودم یمن معمول.خورد نهیبرگردم و به سمت آشپزخونه برم که چشمم به آ اومدم

 ؟یچ یعنی...بدون بال,بدون شاخ,يا

ها نشسته  یاز صندل یکی يبود و ادوارد که رو ستادهیا زیکه کنار م دمیو پدرم رو د دمیسمت آشپزخونه دو به

 .بود

ادوارد متوجه من ..نمردن..اونا نمردن.کردم یم هیکه بفهمم داشتم گر نیبدون ا...اونا زنده ان..چه خبره؟اونا نجایا

 ：دمیلرزاز شوك وارد شده .گونم گذاشت يو دستشو رو ستادیبلند شد و جلوم ا.شد

 ؟يدیهمسر من چه طوره؟خوب خواب-

 !اتفاق افتاد؟اصال ادوارد که مرده بود نیا ی؟کیزن ادواردم؟ک همسرم؟من

 شد؟؟ یمگه م..زیچ چیه..دمیفهم ینم

 خاکستر نشده بود؟سالم بود؟ ادوارد

 ：اومد کنارم و بعد از جدا شدن ادوارد بغلم کرد پدرم

 .دخترك من-

با تمام توان ...پدرم.پدرم بود.کردم هیبغضم شکست و با تمام توان گر گهیجمله اش بار د دنیرس انیبه پا با

 ：ازم جدا شد یپدر با نگران..حسش کردم

 بال؟ یکن یم هیگر يچرا دار-

 ：رو تحمل کنم نیبار سنگ نیتونستم ا ینم.تونستم تحمل کنم ینم

 ....بات...من...يترو...من..نیادوارد مرده بود...اد...تو و ...ت...پدر...پ...پدر-

 ..باتنرم

 ：زد يلبخند پدر

 ه؟یچ ه؟باتنریک يترو..بال میما نمرد.يدید يحتما خواب آشفته ا-

 ..امکان نداشت..خواب بوده باشه یامکان نداشت که همه چ..نداشت امکان

 !خواب بوده!خواب بوده یهمه چ. قدم عقب رفتم و نگاهشون کردم چند

 .شد دهیچیظاهر شد و دور گردن پدرم پ بیاز غ یلحظه ناگهان طناب همون

 ：ادوارد منو از بهت خارج کرد ادیفر يصدا.شده بودم شوکه
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 ؟یکن یم يکار دار یآرابال چ-

 

 کردم؟ یکار م یمن داشتم چ.هم بخار شد دیشا.بست خیخون تو بدنم ..نه نه...!کار یچ من؟من

 .دستم آتش کیو در  دمشیکش یدستم طناب بود و م کی

 .دمشیکش یطناب دست من همون طناب دور گردن پدرم بود و من م.جلو نگاه کردم به

 یم شتریکردم طناب رو رها کنم اما کشش ب یسع...نه...نه...نه..کشم یمن دارم پدرم رو م.کردم وحشت

توقفم م یدلخراش ادیفر يقدم برداشتم تا به سمتش برم که صدا.ستادیقلبم ا.افتاد نیزم يحال رو یپدرم ب.شد

 ..کرد

 ...سوخت یداشت در آتش م ادوارد

 ...چه خبره؟من نجایا...پدرم هم..مردیادوارد هم داشت م..آتش از دست چپ من بود...گرد شد چشمام

 ینفس نفس م..کنم و همون لحظه ادوارد خاکستر شد يریتا از فوران آتش جلوگ دمیبه عقب کش دستمو

 کار کردم؟ یکار کردم؟من چ یمن چ..و اشک از چشمم ختیر یعرق از سر و روم م.زدم

 ...حال برگشتم و  یب.خوردم يزیکه به چ نیدادم تا ا یرفتم و سرم رو تکون م یعقب م عقب

 ...نیخون یبا شکم نیزم يمادرم رو..نه...سخت بود گهید نیا طاقت

 یداشت نابودم م.کرد یوسط گلوم داشت خفه ام م زیچ هی.شده بود به ناله لینفس هام تبد..نیزم يرو افتادم

 .کرد

 ...من قاتلم..مصوب مرگ تمام خانوادم.قاتلم هی من

 ..زدم ادیفر..زدم ادیفر..زدم ادیفر.زدم ادیو فر دمیکش يبلند غیج

 !ینیب یکابوس م يدار یلعنت...بلند شو...آرابال؟آرابال؟پاشو-

خواب ..شدم رهیبا ترس به اطراف خ.شدم زیخ مین عیو سر دمیکش یقینفس عم.راه تنفسم باز شد انگار

 ..همش خواب بود..خواب بود...بود

 ...سین...من قاتل...من..مادرم همش خواب بود...ادوارد...پدرم

 ：کرد یکنارم نشسته بود و با تعجب نگاهم م يترو.هام راهشون باز شد اشک

 شده؟ یچ-

 :کام رو پاك کردم و گفتماش...ضعف نشون بدم نیاز ا شتریب خواستمینم
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 !من خوبم ستین يزیچ-

شونه  شیذات یتفاوت یبا ب يترو یول!کردیرو ثابت م نیا دیلرزیکه م ییدستا دهیصورت رنگ پر!خوب نبودم یول

از تکرار صحنه !چشمام رو ببندم تونستمینم یول دمیکنارش دراز کش...!دیباال انداخت و پشت به من خواب يا

که انگار وجود نداشتم از  يصدا جور یو ب ومار!دمیترسیم نمیبب ترسمیکه ازش م يزیدوباره چ نکهیاز ا!دمیترسیم

کردم با  یدستم رو بند نرده ها کردم و به اسمون نگاه کردم و سع...!تخت بلند شدم و سمت بالکن رفتم يرو

من چقدر توان مگه  شدیذهن اشفته اروم نم نیا شدینم یول...خودم و ذهنم رو اروم کنم قینفس عم

دوباره و هزار باره تو خوابم هم منو تنها  یول!رو فراموش کنم یلعنت يکردم اون صحنه ها یداشتم؟چقدر سع

بهم بفهمونه که همه  خواستیخواب م نینکنه ا...!کرد خیکه از ذهنم گذشت تنم  يلحظه از فکر هی...ذاشتینم

قاتل !من قاتلم!خودم بودم یمقصر اصل یول!رو مقصر بدونم يمن ترو دیخانوادم رو من کشتم؟شا ياعضا

قطره اشکم  نیاول!زنمیکه دوسش دارم صدمه م یمن به هرک!که با من هستن ییو همه کسا م،مادرم،ادواردپدر

 ایتمام دن...وجودم رو احاطه کرد یدوباره حس خفگ....گلوم حس کردم يرو تو بیدوباره اون درد عج...!دیچک

فرود اومدم دستم رو  نیزم يو رو دیپاهام لرز یول رمیکردم به اتاق برگردم تا کمک بگ یشد سع اهیروبروم س

سمت تخت رفتم و با دست  زیخ نهیس تونستمینم شدینم یول!به گلوم چنگ زدم تا بتونم دوباره هوا رو ببلعم

 ستیو نجاتم بده برام مهم ن دارشویب...!دارشویب یلعنت دیخورد و دوباره خواب یضربه زدم تکون يترو يازادم به پا

 يدستم از رو!بود رید گهید یول!نه متنفرم ادینه بدم م ياره من از ترو!ستمیمتنفر ن تمهم منم که از!يازم متنفر

 :صدا و خفه گفتم یگلوم برداشتم و کنار بدنم فرود اوردم و ب

 ؟يترو...تـ-

 یرو لمس کرد ب یجسم سفت شد؟یتموم م ينجوریمن ا یزندگ یعنیمردم؟یواقعا داشتم م!دیشنیبود که نم معلوم

شونه رو با تمام وجود سمت !و گرفتم رمیرو به کار بگ رومیکردم تمام ن یسع!دمیتنها ام!شونه هیرمق برداشتمش 

که از جاش بلند  دیفهم شدیتخت م يابلند شد از صد يکوتاه ترو ادیکه فر دینکش یتخت پرتاب کردم طول

 :گفتغر غر کنان ...شده

 !نمیبب رونیب ای؟بيتو چت شده؟مگه مرض دار-

 دنیکه مثل جنازه کنار تخت افتادم با هول روبروم زانو زد با د دیچراغ رو روشن کرد و منو د دینشن یجواب

 :دیدردم رو فهم دمیسف يصورت کبود و لب ها

 !نفس بکش نیبازم؟بال نفس بکش بب-
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 کاریچ دیرفته بود با ادمیانگار !نبود ینفس یباز و بسته کردم ول یدهنم رو مثل ماه!تونستمیمن نم یول

 بازدم؟ ایدم بود  دن؟اولیکشینفس م يچجور!کنم

هم  يپلکام رو یوقت...!شدینم دهیشن گهید يترو يصدا رفتیم یاهیچشمام س ختمیریاشک م یچارگیب از

کردم نفس بکشم  یو سرفه کنان سع دمیاز جام پر دیکه بهم زد برق از سرم پر یلیهمون لحظه با س...افتاد

 يرو یحس کردم دست دمیبلع مردمیداشتم به خاطرش م شیپ قهیکه چند دق ییهوا قیبا چند نفس عم یوقت

با  دیدستش د يمنو رو رهینگاه خ یوقت...!که بهم زل زده دمیرو د يسر چرخوندم و ترو خورهیکمرم تکون م

 :اکراه دستش رو برداشت و گفت

 ؟یبش یباعث شده که دوباره دچار حمله عصب یچ-

 :و کالفه گفتم کوتاه

 !من خوبم-

 :کرد يانتظارم پافشار برخالف

 خوب؟ یگیم يزدیو دست و پا م يدیگوشه خواب هیکه  یتو به وقت-

 !و کم مونده بود بترکه دادیداشت از هجوم افکار بوم بوم صدا م...دستام گرفتم نیرو ب سرم

ممنونم که نجاتم !خوب گمیم نیمن به ا!کنمیکه روبروت نشستم و دارم باهات بحث م نیاالنم بب ینه،ول-

 !یبخواب یتونیحاال م يداد

 :زد و گفت یجاش بلند شد چشمک از

 !وفتهیبه خطر ب تیو مامور يریچون هر لحظه ممکن تو بم!تونمینه نم-

 :دمیغر رلبیز

 !یعوضـــــ-

 :تر شد قیعم شخندشین

 دمااایشن-

 :بلند بشم گفتم کردمیم یگرفتم و سع یکه دستم رو به صندل یحال در

 !ستیبرام مهم ن-

من  یول!بخوابه تونستیچه راحت م!به حالش غبطه خوردم دیتخت رفت و دراز کش ينداد و رو یجواب گهید

روم شکل دوباره روب ریتصاو!و چشمام رو بستم دمیبا اکراه کنارش دراز کش!امشب خواب برام حرامه دونستمیم
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بار  يخواستم برا...خوردم چیپ رهگذشت دوبا گهید کمی...!دمیگرفت با وحشت چشمام رو باز کردم و تو جام چرخ

 :خواب الود گفت يبخورم که ترو چیسوم پ

 !يخوریچقدر تکون م گهیاههه بسه د-

 :بخوابم کالفه بودم تند تند گفتم تونستمینم نکهیاز ا خودمم

 !برهیخوابم نم-

 !اخماش رو حس کنم تونستمیبهش نگاه کنم هم م نکهیا بدون

 هستم؟ يزیچ نیهمچ ای ییالال هیبه نظرت من شب-

تا  ترسوندیم شتریب يترو یول!اواز ارامش بخش بود هی ییالال!که به خودش کرد خندم گرفت هیتشب ؟ازییالال

 هیقلب مهربون و  هیپوسته  نیا ریز ؟اگهیگرفته باشم چ میظاهر تصم ياگه من فقط از رو یول!ارامش بده

 :دمیمقدمه پرس یو ب دمیسمتش چرخ ؟کامالیارامش بخش باشه چ يصدا

 ؟يمنو به عنوان دوست قبول دار-

 :و کوتاه گفت تند

 نه-

 :بشم گفتم دیناام ایناراحت  نکهیا بدون

 دشمن چطور؟-

 :حوصله گفت یو ب تند

 ه؟یسواال چ نیا دنیوقت شب از پرس نیهدفت ا-

 :گفتم الیخیب

 ؟يعنوان دشمن قبول دار هیمنو !تو جواب بده-

 :گفت جیگ

 نه-

 تو دوستم نه دشمن؟ يمن نه برا!جالبه-

 :بزنه که اجازه ندادم و گفتم یحرف خواست

 !دارم یدرخواست هیازت !که نه دوستم نه دشمن یحاال من-

 ؟یخوابیبعدش م یاگه درخواستت رو بگ-
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 اره-

 !خب بگو-

 !برام بخون-

 :گفت يبلند يصدا با

 ؟یچ-

 :پچ وار گفتم پچ

 نجا؟یا زنیهمه بر يخوایتو که نم!اروم!سیه-

 :خودم گفت مثل

 ؟یچ-

 !يدیشن دونمیم-

 :سرش نشستم و گفتم يشونش گذاشتم باال يمن دلسرد نشدم دستم رو،رو یول دیسمت مخالفم چرخ فقط

 !بار با اوازم تو رو نجات دادم هیباشه من  ادتی یول!شهینم تیجبران حال دونمیم-

 :بسته گفت يهمون چشما با

 !بخواب م،یحساب شد یب!و اوازت دوستت رو نجات دادم شیبار با مخلوط کردن ات هیمنم -

 شیراض يچجور کردمیداشتم فکر م!کنم؟کنجکاو بودم صداش رو بشنوم کاریچ یول!شهینم یراض دونستمیم

جالب و ارامش  تمیفقط با سوت زدن ر ومدین رونیاز دهنش ب يه اکلم...دمیرو شن یمیمال يکنم که صدا

 ... زدیاهنگ بدون کالم با دهانش م هی...کردیرو دنبال م یبخش

 :شدم دستش رو گرفتم و کنار گوشش زمزمه کردم کترینزد بهش

 !ممنونم-

 :زدم و گفتم يازش جدا بشم که دستش کمرم رو محکم گرفت پوزخند خواستم

 اومده؟ ادتیبازم نارمال -

 :گوشم زمزمه کرد کنار

 جا بمون نیهم!دفعه نه نیا-

 :محو شد و با تعجب گفتم پوزخندم

 !کن ؟ولميشد وونهید-
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 چرا؟...بهم نداد تقالهام رنگ باخت یجواب

هم افتاد و همونجا خوابم  يکنم چشمام رو دایبراش پ یکه داشتم وقت نکردم جواب یبیبا حس عج یول

 !یبیچه ارامش و خواب عج...برد

 

*** 

 يبا ترو یدر فاصله کم دمیبرخوردم چشمام رو باز کردم د یخوردم و به جسم سفت یجام تکون يتو

 خواستمینم یحت يبشه وا داریب يترو دونستمیتخت بلند بشم چون م ياز رو امیخوردم که ب یتکون...هستم

با چشم  يتروداد  يبد يکه خواستم بلند بشم تخت صدا یتخت نشستم و وقت يباالخره رو!بهش فکر کنم

 :بسته گفت

 من بخوابم؟ يذاریچرا نم ،پسيدیگرم و نرم خواب يجا هیرو  شبیکل د-

که  يخنده ا!دیباز و گشاد من خند يدهن و چشما دنیبا تموم شدن جملش چشماش رو باز کرد با د همزمان

 :ر دستاش رو شل کرد از کنارم بلند شد و گفتاروم حصا...!گذاشت شیتمام دندوناش رو به نما

 اخه؟ شهیدهنت انقدر باز م يچجور-

داشت  نهیقبل روبرو ا ينگاه کردم شاد و سرحال تر نسبت به روزا يکم از شوك دراومدم و دوباره به ترو کم

 يهمچنان سکته ا دیسمتم برگشت د!ستنین يکه ترو نایحالت ا نیخنده،ا نی؟ايترو نیا!رفتیبا موهاش ور م

 :تخت نشستم سمتم اومد و گفت يرو

 ؟یکنینگاه م ينجوریچرا ا-

 :گفتم جیرو تکون دادم و گ سرم

 گه؟ید يتو ترو-

 د؟یخند یانقدر م یک نیا!کرد یآروم خنده

 !نه برادر گمشده اشم-

 :لبخند کج اضافه کرد هیابروشو انداخت باال و با  هی

 !کنمیم ؟دركیبلند بش يدوست ندار نکهیمثل ا-
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و  بیو غر بیواقعا عج!موردش یب يخنده ها!شیخونسرد!کاراش نیا یول!امیاحمقها به نظر م هیشب دونستمیم

مشکوك  یبه زور از سرجام بلند شدم ول.داشت یبیعج يریکه بوده تأث یبه هر زبان شبیاون آهنگ د!نادر بود

 ...!نظر داشتم ریحرکاتش رو ز

 :موهام رو باال بستم و مرتب کردم دستش رو سمتم گرفت و گفت یوقت

 ن؟یدیافتخار م یهمسر گرام-

صحنه ...!گشتنیبرم یلعنت يدوباره اون صحنه ها...شاد باشم ومدمیتا م..!و اخمام تو هم رفت دمیکش یاروم اه

 يبار جد نیا.فرود اومدم یلصند يدوباره پاهام بلرزه رو نکهیقبل از ا!کننیکه قاتل بودن من رو ثابت م ییها

 :روبروم نشست و گفت

 شده؟ یچ-

 ازم متنفر من استفاده نکنم؟ دهیحاال که مهربون و اصال نشون نم چرا

 و ادوارد و مادرم...و دمیخواب پدرم رو د شبید-

 :گفت يزیاخم ر با

 ادوارد؟پدرت و مادرت؟-

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 چیه!پدرم و ادوارد و کل خانوادم خودمم یکه قاتل اصل رسمیم جهینت نیم به ادار یدونیم...وحشتناك بود-

ادواردم االن زنده  رفتمیتو نم شیاگه از پ...پدرم االن زنده بود کردمیاگه من فرار نم!تو نبوده ریکدومشون تقص

 ....من ازشون گرفتم یول کردنیرو م شونیبود همه داشتن زندگ

 

 :رو گرفت و سرم رو بلند کرد تو چشمام زل زد و لبهاش تکون خوردن و شروع به حرف زدن کرد چونم

پدرت فوت شد ادوارد مرده مادرت !نکن یکاش و اگه زندگ يوقت با ا چیه!رو بهت بگم آرابال يزیچ هیبذار -

 !چکدومیه!یونکدومشون رو برگرد چیه یتونیو اه نم هیتو با حسرت و گر!تموم شدن نایهمه ا...!رفت

کاش ها بود  يکه پاداش همه اون اگه ها و ا يزیحاال چ یکاش گذروندم ول ينصف عمرم رو به اگه و ا من

گذشتن و  گهیاونا د...!به حال برگرد...!نکن یخودت رو تو گذشته زندان...!تو هم دنبال پاداشت بگرد!کردم دایپ

 .یستین چکدومیمطمئن باش تو مقصر ه
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رهاشون  یبهشون داد و به همون اروم یارومش کرد دستام رو گرفت و فشار اروم يحرفا یچاشن یکج لبخند

 :بره سمتم برگشت و گفت رونیب نکهیقبل از ا یکرد سمت در رفت ول

 ...!به حرفام فکر کن کمی!يدیخواب گمیصبحونه م زیسرم رمیمن م-

چرا انقدر مهربون شده و طبع شوخش  يبود که ترو نیا نشیسوال که مهم تر ایدن هیرفت و منو با  و

 !از من متنفر بود شیکه تا چند روز پ ییبرگشته؟ترو

ارامش  شمینم نیبود نگاه کردم منکر ا دهیروش خواب يکه ترو یو ناخوداگاه به قسمت دمیتخت دراز کش يرو

من !گفتیراست م...!از جام تکون بخورم خواستیصبح هم دلم نم یوقت نداشتم و حت چیرو ه شبید

سوراخ  هی!تونمیچون نم کنمیبگم فراموش م تونمینم...!واقعا گذشته ها گذشته..!خودم رو مقصر بدونم تونستمینم

فکر  نیبا هم...!به حال برگردم دیبا...!کمرنگش کنم تونمیم یول...!شهیشده که پر نم جادیقلبم ا يبزرگ رو

باغ  يهمه تو دمیلبخند زدم از جام بلند شدم و سمت در رفتم و با پرس و جو از خدمتکارها فهم

 :گفت شیشگیو با لبخند گرم هم دید وبود که من ر ينفر نیاول ایسمتشون رفتم تان...!هستن

 !؟یخواب باش کردمیبال،فکر م-

 :جواب دادم نشستمیم یصندل يرفتم همزمان که رو جلوتر

 .خسته نبودم ادیز-

 میهمه در سکوت داشت...!کردیو توماس بود ملکه با لبخند روبرو ما نشسته بود و ما رو نگاه م انایاز د یخال زیم

 :امیکنار ب يترو يرو نیبا ا تونستمینم!تعجب کردم يترو شنهادیکه دوباره با پ میخوردیصبحونه م

 میبه اطراف قصر بزن يسر میو واقعا عالقه مند میدور بود نمونیاز سرزم یبانو،ما چند وقت-

 :از جاش بلند شد و گفت جانیبا ه ایملکه بخواد حرف بزنه تان نکهیاز ا قبل

 !نینیبب دیکرده حتما با رییشده و تغ يبازساز زیبعد از جنگ همه چ يوا-

نگاه  هیاروم و کنجکاو به بق شهیمثل هم یلیام...!اروم گفت و سرجاش نشست دیبخش هیاخم ملکه  با

 :ملکه گفت...کردیم

 بذارم که شهر رو به شما نشون بده ارتونیدر اخت يکالسکه ا تونمیندارم م یحتما من مشکل!ایتان-

 :بار من گفتم نیا دمیدردش رو فهم اینگاه ملتمسانه تان دنید با

 !کنن یما رو همراه یلیو بانو ام ایبانو تان شمیخوشحال م-
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برام چشمک  طنتیبه خنده شکفت و دور از چشم ملکه با ش ایتان يو لب ها دیدرخش يبا شاد یلیام يها چشم

 :و گفت دیبار نگاهش رو همه ما چرخ هیزدم ملکه  يزد از کارش خندم گرفت و لبخند

 !نیرفتن انتخاب کرد رونیب يرو برا یاتفاقا روز کامال خوب...نداره يرادیا-

 :دیپرس يبا کنجکاو يترو

 مگه چه خبره؟-

 :وسط ما و گفت دیپر ایتان بازم

 !شنیاماده م یجشن محل يهمه شهر دارن برا!یجشن محل-

 :اروم شد و نشست دوباره گفت یوقت

 دیببخش-

 يخنده ها تموم شدن ترو یوقت...!دیو خند رهیخودش رو بگ يملکه هم نتونست جلو یمظلوم گفت که حت انقدر

 :گفت

 م؟یر به شهر بربعدازظه میتونیخب پس م-

 :متفکر گفت ایتان

 جشن بعد از غروب افتابه-

 :بار من گفتم نیا

 د؟یایملکه شما هم م...!میریبعد از غروب افتاب م!شد بیپس تصو-

 :گفت ملکه

 ...بمونم نجایا دمیم حیترج-

به اتاق برگردم  خواستیدلم نم یول میصبحونه از جامون بلند شد زیبعد از جمع کردن م...!نکردم ياصرار گهید

 :گفتم ایرو به تان

 بانو؟-

 :برام رفت و گفت یغره شوخ چشم

 !ای...ین...چقدر بگم؟تا-

 :کردم و گفتم یکوتاه خنده

 ن؟یکن یمن رو تو باغ همراه شهیبه اتاق برگردم،م خوادیمن دلم نم!همون-
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 شرمنده ام بال....تونمیمتاسفانه االن نم-

 :زدم و گفتم يلبخند

 !نداره يرادیا هیچه حرف نیا-

 :از پشت سرم گفت ییصدا

 کنمیم تیمن همراه-

 بود؟ يواقعا ترو نیا!تنها گذاشت طونیش يزد و من متعجب رو با ترو يلبخند ایتان

 

من همونجا  یاومد طرفم و از کنارم رد و به سمت باغ رفت ول يترو.رو تنها گذاشت يرفت و من و ترو ایتان

 .نگم يزیو چ نمیتونستم فقط رفتارشو بب ینم گهید.داشتم حیبه توض ازین.بودم ستادهیا

 ：منو به خودم آورد صداش

 ؟ياینم-

 یزانوم نگاه م نییو تا پا دیسف یدر تمام مدت قدم زدن به لباس ساده و راحت نخ.و به سمتش رفتم برگشتم

 عوض شده؟ هوی دونستم چرا یم دینبا یعنیدم؟یپرس یم دیبا..نه ایدو دل بودم که ازش بپرسم . کردم

 ؟یتا به لباست نگاه کن یتو باغ قدم بزن یخواست یم-يترو

 یم دنشونیدونستم بعد از د یتونستم تو چشماش نگاه کنم چون م ینم. رو از لباسم به لباسش دوختم نگاهم

تمام دکمه هاش باز بود و شلوار  بشیکه طبق عادت عج يدیسف راهنیبه پ حایپس ترج, پرسم سؤالم رو

 .نگاه کردم شیمشک

 .نگاهش کردم يو با کنجکاو ستادمیو منم چند قدم جلوتر ا ستادیا ناگهان

 ：گفت یبا حالت مشکوک.کرد یکه باال رفته بود به لباس من و خودش نگاه م ییابرو ها با

 ؟يدار یتو با لباسامون مشکل نمیبب-

 ：لحنش خندم گرفت و سرمو به عالمت تأسف تکون دادم از

 مشکل داشته باشم؟ دیچرا با.نه-

 یدنیهمچنان قابل شن ینگاهم کرد و با لحن آروم ول یچشم ریداشت ز یطور که دوباره قدم برم همون

 ：گفت

 .نباشن يکرد یانگار آرزو م یکن ینگاه م يجور هیآخه -
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 !!!لباس؟...ل...ا؟یکردم نباشن؟ چ یگفت؟آرزو م یچ.خشک شدم هیچند ثان.به راهش ادامه داد و

 .شدم رهیو خجالت سرخ شدم و بهش خ تیکه گفت از عصبان يزیدرك چ از

زد و ابروهاشو انداخت  يشخندین دینگاه خطرناکم رو که د. و برگشت سمتم ستادیکنم ا یحرکت نم دید یوقت

 ：کردم گفتم یکه قدم هامو تندتر م یقدم جلو رفتم و در حال هی.باال

 ..سایوا يجرئت دار-

 ：زد ادیو فر دیکه بهش برسم دو نیاز ا قبل

 .يریمنو بگ شهیبرام گرون تموم م یجرئت که دارم ول-

فاصله مون  دمیدو یتر م عیسر یهر چ یول میزد یدرخت ها رو دور م.رفتم یو من هم دنبالش م دیدو یم اون

 .تونست پرواز کنه ینم نیاون بدون تمر.شدن یم دهیچشمم به بال هام خورد که دنبالم کش.شد یکم نم

همون لحظه از ارتفاعم کم کردم .چون برگشت هییخبرا هی دیپام فهم يصدا دنیاحتماال از نشن.اوج گرفتم عیسر

حرکت خودم رو انداختم  هیبود چون با  رید يانجام هر کار يبرا یشوکه شد ول دیمنو که د.شدم کیو بهش نزد

 .نیزم يروش و پرتش کردم رو

 ：سرمو بلند کردم و تو چشماش که هنوز شوکه بود نگاه کردم عیسر.افتاده بود و من هم روش نیزم يرو

 .یکن یم ایجور شوخ نیبارت باشه با من از ا نیآخر-

 ：گفت طنتیسرش و با ش ریبهت در اومد و دستاشو گذاشت ز از

 .یشیم مونیگفته پش نیقطعا از ا ینیبب ایجور شوخ نیموقع ا افتویاگه ق-

 .ازم متنفر نبود.کردم یحسش م.لبم نشست يرو یحرفش لبخند آرامش بخش انیاز پا بعد

 ：دمیمقدمه پرس یب.میکرد یهر دو به آسمون نگاه م.دمیدراز کش نیزم يکنار و کنارش رو دمیکش خودمو

 ؟يشده ترو یچ-

 ：رو چرخوند سمتم سرش

 شده؟ يزیچ ؟مگهیچ یعنی-

 .سرم رو چرخوندم سمتش منم

 ：فاصله داشت وجب کیفقط  صورتامون

 خوبه؟ یانگار همه چ یکن یباهام رفتار م يچرا االن جور.يازم متنفر یگفت شیتو چند روز پ-
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 ：گفت آروم

 .چون خوبه-

 ：جوابش کالفه شدم و نشستم از

 ؟منمیفهم یم, یهروقت که دلت خواست هر جور که دلت خواست با من رفتار کن یتون یتو نم.ستینه ن-

روز  هی,یکن یم یروز شوخ هی,یکن یروز تظاهر م هی,یکن یروز بهم شک م هی,یشکن یروز دلمو م هی.آدمم

 ...رو هی,یروز دشمن هی,یدوست

خب .شدم رهیکه دستهاش رو به سمتم گرفته بود خ يبا شوك به ترو.شد قطع شد دهیکه روم پاش یبا آب حرفم

دوباره اون  یبستم تا خودمو آروم کنم ول چشمامو.فرشته ها رو داشت يرویالبته که اونم به خاطر اون معجون ن

 ：دندون هام گفتم ياز ال.اتفاق تکرار شد

 .ياریشورشو در م يدار گهید-

 .بلند شدم و

 یهر دو بلند بلند م.میکرد یم يآب باز یبه عبارت.میکرد یهم و به هم آب پرت م يدو روبه رو هر

قصر  ياز اعضا یتیکه جمع میبه خودمون اومد یاما زمان میبه هم برخورد ای میخورد زیهر دو بار ها ل.میدیخند

 يها شیصحنه از نما هی نانگار داشت.کردن یچونه نگاهمون م ریز يدورمون جمع شده بودن و با دست ها

 .کردن یرو تماشا م کیرمانت

کمرم رو گرفت و منو از  يترو فتمیکه ب نیخوردم اما قبل از ا زیل سیخ نیزم يبار هزارم رو يشدم و برا هول

دختر  هیناگهان .گونه هام از خجالت سرخ شد.دمیشن یرو م زشونیر يخنده ها يصدا.افتادن نجات داد

 ：گفت

 .دمیکه تا به حال د نیهست یزوج نیشما ها با احساس تر-

 .انداخته بود نییهم سرشو پا يترو.شده بودم یهمون رنگ دیقرمز پررنگ تر هم هست؟شا از

 ：بود نجاتمون داد ستادهیا تیجمع نیه خودشم بک ایتان

 .نیلباساتون رو عوض کن دیبا دیایب-

 ختنینداده بود و با آب ر يبود که ترو یاما فکر من مشغول جواب میو به سمت قصر رفت میرد شد نشونیب از

 چرا؟.روم حواسم رو پرت کرده بود
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 ن؟یتا حاال دورمون جمع شده بود یاز ک-

 ：داده بود هیتک واریبه د ایتان.میو تو اتاق نشسته بود میعوض کرده بود لباسامونو

 .توجه همه جلب شد و دورتون جمع شدن يو دادتون موقع آب باز غیج ياز صدا-

 ：گفت یطونیبا لبخند ش بعد

 .بودم دهیند یعاشق نیراستش منم تا حاال زوج به ا-

 .بار چندم صورتم سرخ شد ياون روز برا و

 ：رفت گفت یم رونیکه ب یبرداشت و درحال واریشو از د هیتک ایتان

 .میبر دیبا گهیچند ساعت د.ارمیلباس مناسب براتون م يسر هیاالن -

همه آماده رفتن .میقصر یمتوجه نشه از اهال یتا کس میعوض کرده بود يمردم عاد يرو با لباس ها لباسامون

 .میبود

مردم به سرعت از کنارمون رد .میشد ادهیاز کالسکه پ.ایمن و تان نیب یلیدست در دست و ام,يو کنارم ترو من

 ：دمیشن یم زدنیصداشون رو که با ذوق و شوق درباره جشن حرف م.شدن تا به محل جشن برسن یم

 .باشه یموندن ادیبه  زیچ هیجشن امسال  دوارمیام-

داد و  یرو نشون م کیکوچ يازه هابا ذوق مغ یلیام.میراه افتاد هیپشت سر بق.شده بود یشهر چراغون سرتاسر

 ادیمنو  نجایا...کرد و من یهمچنان دست منو گرفته بود و با لبخند به اطراف نگاه م يو ترو دیخند یم ایتان

 .مهربون و خون گرم بودن یلیجا خ نیکه مردم ا نیانداخت با فرق ا یلند م وژالی

 يصدا.بود یدنیپر از غذا و نوش دانیدور تا دور م.همه اونجا جمع شده بودن.بزرگ شهر خورد دانیبه م چشمم

 .خودشون بودن وهیدر حال رقص به ش يگوشه ا یاومد و هر جمع یم یمختلف يها یقیموس

 ：توجهمون رو جلب کرد ایتان يصدا

 .میلباس مخصوص جشن رو بپوش دیبا نجایا دیایب-

 يمخصوص جشن لباس ها يلباس ها.دور تا دور پر از لباس بود.میواردش شد.کرداشاره  یکیاتاق کوچ به

 .مختلف يبا رنگ ها راهنیتنگ و پ يمرد ها شلوار ها يزانو بودن و برا يبراق تا رو يحلقه ا ایدکلته و 

 .دوست نداشتم جلب توجه کنم.لباس گشتم که براق نباشه هی دنبال

 .پررنگ انتخاب کردم یزانو به رنگ آب نییبود و تنگ تا پا يلباس رو که حلقه ا نیدر آخر ساده تر و
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 .پوشوند یلباس م یلیبود و داشت به ام دهیپوش يکه لباس دکلته سبز دمیرو د ایگوشه چشم تان از

 .دمیرفتم و لباس رو پوش يگوشه ا به

 ：نگاهم کرد یچشم ریز.ستادمیش اکنار.گشت یها م راهنیپ نیکه داشت ب دمیرو د يو ترو رونیب اومدم

 رو بردارم به نظرت؟ یچه رنگ-

 ：باال انداختم يا شونه

 .دونم ینم-

 ：کرد يبار سرشو چرخوند و به لباسم نگاه سرسر نیا

 .قشنگه-

 .باز يبا دکمه ها شهیمثل هم.دشیپوش.هم رنگ لباس من برداشت یراهنیبعد پ و

 .میخب بر-يترو

 .با تعجب نگاهم کرد.رو گرفتم نشیآست یکه بره ول اومد

 .ستادمیقدم جلو رفتم و روبه روش ا هی

 ：بستم گفتم یلباسش رو م يکه دکمه ها یحال در

 .دکمه هات رو ببند!؟يکه تو دار هیچه عادت نیا-

 ：دستم و زمزمه کرد يبودم که دستش رو گذاشت رو دهیرس ییباال يدکمه ها به

 .هیقدر کاف نیهم-

 .ها آسون تر بود یقرمزش تو عمق آب يچشما دنیروزا د نیا.بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم سرمو

و اون  دمیکش رونیدستاش ب نیدستمو از ب.ما رو به خودمون آورد نیکفش با زم يبرخورد پاشنه ها يصدا

 .که به جلو برداشته بودم رو عقب رفتم یقدم

 ：گفت جانیپر از ه ییبا ذوق نگاهمون کرد و با صدا ایتان

 ...وقت جشنه.میبر-

 .همه جا رو پر کرده بود يخنده و شاد يصدا.میاومد رونیاتاقک ب از

 .میرفت یدنیغذا و نوش يها زیکنار م به
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بهش  يخواستم ازش تشکر کنم که همون موقع پسر.و به دستمون داد ختیر وهیهممون آب م يبرا ایتان

 .ختیخودش ر يور ایتان وهیبرخورد کرد و تمام آب م

 ：کرد یبالفاصله شروع به عذرخواه پسر

 .دمیاصال شما رو ند.خوام یخانوم من عذر م..يوا-

 ：حرفش رو قطع کرد عیسر ایتان

 .یلیام ایب.کنم زشیتم رمیم.ستیمهم ن.نداره یاشکال-

 ：برگشت طرف ما و

 .امیزود م.کنم زیلباسم رو تم رمیمن م-

 ：لرزان گفت ییبا صدا پسر

 .کنم یم تونیبه عنوان جبران من همراه-

 .يفقط من موندم و ترو.رفتن و

 ：رو شکست نمونیسکوت ب يترو

 ؟یچرا انقدر ساکت-

خواستم بدونم  یکه م یمهم زیخواستم حرف بزنم چون تنها چ ینم.فکرم هم ساکت بود یحت.بودم؟اره ساکت

که چرا .کردم یمهم فکر م زیز هم به همون چکردم با یخواستم فکر کنم چون اگه فکر م ینداشت و نم یجواب

 ...يترو

 ..قرار نبود فکر کنم..نه

 .ستین یخاص زیچ-

 .نواخته شد یرقص تمیهم ر یبا کم میآهنگ مال هیپراکنده قطع شدن و  يموقع آهنگ ها همون

طرفمون اومد و با  يکردم که ناگهان مرد یمتعجب نگاهشون م.ستادنیا دانیصف در مرکز م هیهمه تو  مردم

 .منظم تیبه سمت جمع دیرو کش يدو دستش دست من و ترو

 .دمیهمون نگاه رو هم متوجه خودم د.نگاه کردم يبا تعجب به ترو.میبود ستادهیا تیجمع وسط

با .کردن دنیزن و مرد منظم شروع به رقص,جفت جفت تیشروع به خواندن کرد جمع یهمون زمان که زن در

 .میبود ستادهیا تیمثل چوب خشک وسط جمع.ن کردمگرد نگاهشو يچشما
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 م؟یستیحرکت بأ یشد که ب ینم

بلد .شوك زده نگاهش کردم.روبه روش بودم تیکه چند قدم به جلو رفتم و در نها يطور دیدستم رو کش يترو

 ：گفت يپرسش رو از نگاهم خوند و با لبخند.میکرد دنیشروع به رقص تیبود؟منظم با جمع

 .فرق ندارن ادیز نیاطیفرشته ها و ش یرقص محل-

 .کمرم گذاشت يدستش رو رو یکیاون .دستم رو گرفت هیشونش گذاشت و  يدستم رو رو هی

 ：اراده سکوت رو شکستم یب.بود یحس قشنگ.بود یحس خوب و آرامش بخش.میدیچرخ یم هیبا بق هماهنگ

 فرق ندارن؟ ادیچرا رقص ها ز-

 ：بود مثل لبخند من پر از آرامش نگاهش

 ...یول میچون قبل از اون جنگ نحس ما با هم متحد بود-

 کینزد يشدت صداش باعث شد از ترس به ترو.زد یمیعظ یکه بتونه حرفشو کامل کنه رعد و برق نیاز ا قبل

 هیجشن در عرض چند ثان.کرد دنیشروع به بار يدیدرست بعدش بارون شد. بازوهاشو دورم حلقه کرد.تر شم

از کنار .دیدستم رو کش يترو.بودن یلیو ام ایاز تان يرفتن و خبر یطرف و اون طرف م نیدم به امر..پراکنده شد

و  میبود ستادهیکجا بود؟ هر دو ا نجایا.میوسط جنگل بود میو تا به خودمون اومد میشد یمردم به سرعت رد م

 ：گفتم ومدیکه انگر از ته چاه م ییبا صدا.دیبار یرحمانه به سر و رومون م یباران ب

 م؟یما گم شد-

 ：تر از من گفت آروم

 .که نیمثل ا-

 .شد یداشت به شدت سرد م هوا

 ：گفتم يبلند يبا صدا. رفت یطرف و اون طرف م نیا.کرد یکالفه به اطرافش نگاه م.نگاه کردم يترو به

که از سرما  میکن دایرو پ ییجا هی دیو االن با میشکل ممکن گم شد نیتر بیما به عج.نداره دهیکارا فا نیا-

 .میرینم

 .میداد هیو به سنگ تک میو نشست میرفت یبه سمت سنگ بزرگ.سمتم و دستمو گرفت اومد

 يبا صدا.کرد یگرم و نرم داشت خسته ام م يجا هیسرما مثل .دیلرز یبدنم و کال وجودم از سرما م,صدام

 ：گفتم یاز سرما و خستگ فیضع
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 شه؟یم یحاال چ-

دستاش  نیسمت خودش و صورتم رو ب دمیکش.هول شد دیخمارم رو که د يچشما.و نگاهم کرد برگشت

 ：تند تند گفت.گرفت

 .یبخواب دینبا.آرابال یبخواب دیتو نبا-

 ：زمزمه کردم.دستاشو دور بازوهام حلقه کرد.تر کردم کیخودم رو بهش نزد.صورتم نشست يرو يلبخند

 چرا؟-

 ：رو نوازش کرد موهام

 .یش ینم..ن داریب گهید یاگه بخواب..اگ..چون-

 ：شونه اش گذاشتم يرو رو سرم

 واست مهمه؟-

 .رمیبسته شدنش رو بگ يتونستم جلو ینم.شده بود نیسنگ چشمام

 ：شد شتریدستش ب فشار

 .کنم یخواهش م.نخواب بال..اره مهمه-

که  یرمق نیبا آخر.صورتم گرفت يشونش برداشت و صورتشو جلو يسرمو از رو.حسش کرد.شد نیسنگ سرم

 ：رام مونده بود گفتمب

 چرا؟-

حسش .تر شد کیصورتش نزد.و چشمام بسته شتریب یکسل,شتریب ینیسنگ,شتریخواب ب.تر شد یطوالن سکوت

 .کردم یحسش م,بود میاریهوش يآخرا.گوشم حس کردم کیگونم نزد يلبشو رو.کردم

 .من دوستت دارم آرابال-يترو

بار  کیفقط  گهیبار د کیباز شد و منتظر شدم  یچشمام کم يال.شد یچ دونمیاون جمله نم دنیاز شن بعد

 یکه حاال در کمال ب ینیبا تمام وجودم با سنگ.توهم نبوده دمیکه شن يزیتکرار کنه تا مطمئن شم چ گهید

چشمام رو ..بسته شد..نشد یول یگفت یتا تو چشماش نگاه کنم و بگم چ دمیهزار برابر شده بود جنگ یرحم

 ：دمیبود که شن يجمله ا نیآخراون  دیشا..گمیم

 "من دوستت دارم آرابال"
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پلکم رو باز کردم سرفه  يال!بازشون کنم تونستمیشده بودن و نم نیانگار سنگ...!هنوز خواب الود بود چشمام

 :گفت یاروم يبهتر شد صدا دمیبار د نیکردم ا یاروم

 ؟يشنویارابال صدامو م-

 :گفتم فقط

 اب-

بار  نیا دمیلبام حس کردم بدون تعلل کلش رو سر کش ياب رو،رو یسیو خ يسرد یگذشت وقت هیثان چند

 :و اروم گفتم دهیبر دهیبر نمیکامال تونستم روبروم رو بب

 !يرو.تـ-

 :زد و گفت یکیکوچ لبخند

 حالت خوبه؟-

 !کنهیتمام تنم درد م-

 !هیعیطب يبارون بود ریز-

 :دمیپرس حالیب...قرار بود یم چشماش ببهش انداخت ینگاه... ذهنم نقش گرفتند يها تو صحنه

 افتاد؟ یاونجا چه اتفاق-

 دهیکردن تو کامال خواب دامونیسربازا پ یوقت یول!ینذاشتم به خواب برس يشد هوشیب نکهیبعد از ا-

 ارابال؟ هیچ یدونیم!يبود

 !تکون دادم"هیچ" یبه معن سرمو

 ادته؟یاون روز که به زور سوار رانمر کردمت -

پروازم استفاده کنم و  تیاز خاص تونستمیوقت نم چینبود ه ياگه ترو!زدم ياون روز لبخند محو ياداوری با

که بخوام پرواز  اوردمیدرنم یو اصال بال دمیفهمینم تمیوقت درباره موجود چیاگه نبود ه!ترسم رو کنار بذارم

 !دوباره سرم رو تکون دادم!کنم

 ترسم؟ینم یچیبهت گفتم من از ه ادیم ادتی-

 :بار دهن باز کردم و گفتم نیا

 !داره یهرکس نقطه ضعف-

 !دمیترس یلیخ دمیبار ترس نیاول يامشب برا-
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 :گفتم یجیگ با

 چرا؟-

 :و شفاف گفت واضح

 !کردم دایمن نقطه ضعفم رو پ!دمیترس ینش داریب گهیو د یبخواب نکهیاز ا نمتیوقت نب چیه گهید نکهیاز ا-

 :بدم در باز شد و ادبرت داخل اومد و گفت یبخوام جواب نکهیاز ا قبل

 !فهیبدنشون ضع نیخستشون نکن-

روزا به  نیا!شده بود بیعج يترو!جمله اخرش بودم ریکرد هنوزم درگ ییراهنما رونیرو به ب يحرف ترو نیا با

 ...!جمالتش لحنش همه و همه با ارامش بود!گرم و داغ بود بیچشماش عج يو انتقام و سرد نهیک يجا

 گفت دوستم داره؟منو؟ يواقعا ترو!نه ای دمیجملش رو درست شن نیاخر دمینفهم هنوزم

 :ادبرت از افکارم خارج شدم و گفتم يصدا با

 ن؟یگفت یچ دمینفهم دیببخش-

 :باال انداخت و دوستانه گفت ییابرو

 ؟يکرد رتیانقدر درگ یچ!رهیفکرت و روحت درگ-

 :نپرسه گفتم یسوال گهید نکهیا يکوتاه برا!گفتمیم نیکن به ا فکر

 !ستین يزیچ-

 :گفت قهیبعد از چند دق!ام کرد نهیتر معا يبهم انداخت و جد یخر خودت گفتیکه م ینگاه هی

 !کامال حالت رو خوب کنه تونهیم اتیابشار ح يجوشونده ها-

 :بلندتر ادامه داد و

 ا؟یکامل-

 :نفس نفس زنان گفت یگذشت در باز شد و زن قهیدق چند

 قربان؟بله -

 :گفت ایتخت بلند شد و رو به کامل يرو از

 اریرو از تاالراتا برامون ب یجوشونده کوفتگ کمی-

 ...!خم کرد و رفت يسر ایکامل

 :دستاش بود ادبرت شاخه گل رو ازش گرفت و گفت يتو یبرگشت گل یوقت
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 !بذار کف دستت نویا-

 يو زرد بود تو دیسف ياز رنگها یکه مخلوط یحرفش گوش کردم و کف دست راستم رو باز کردم و گل به

 :گل گذاشت و با هشدار گفت يدستش رو،رو...دستم گرفتم

 !بسوزه کمیممکنه -

 یب غیج...!و دستم کامال داغ شد و سوخت ختیانگشتام فرو ر يدستم فشار اورد گل مثل اب از ال يرو یوقت

  دمیکش ياریاخت

حوصله  دیاواخر خودش فهم گهیجواب دادم د يسرسر نامیرد و ابه همه سواالت ادبرت درباره د دمیکش یاه

 :اش رو ندارم و با جمله

فقط سرم رو تکون دادم دلم ..رون رفت.یب"منتظرتون هستن رونیب یلیو ام ایحالتون کامال خوبه،بانو تان"

داخل اومدن  یلیو پشت سرش ام ایتان!رو نداشتم یکس چیفقط تنها باشم و فکر کنم حوصله ه خواستیم

 :گفتم ودادم و نشستم  هیخسته شدم به تخت تک دنیطرفم نشستن از دراز کش هیهرکدومشون 

 افتاد؟ یاونجا چه اتفاق-

 :کننده ام با دقت به گوش دادم وونهید يجدا شدن از فکرا يبرا

 ....که دمیرقصیم امیلیمن داشتم با و!یچیه-

 :گفتم طنتیش با

 ه؟یک امیلیو-

 شیدست پ یلیانداخت ام نییسرش رو پا...!دمیخجالت رو د ایو دوستانه تان طونیبار در چهره ش نیاول يبرا

 :گرفت و گفت

 که بهمون برخورد کرد يهمون پسر-

 :گفت ایبا اعتراض رو به تان و

 ؟يذاریمنو اونجا تنها م یرقصیم يریخودت م-

داشت  یکه وقت یاز حس ایو تان میساعت حرف زد هیحدودا !دمیدیرو م یلیام تیشخص نیبار بود که ا نیاول

که خدمتکار اعالم کرد وقت خواب  میانقدر حرف زد!غر زد شیتیمسئول یبه ب یحساب یلیگفت و ام دیرقصیم

جام بلند شدم تا به اتاق خودم  زاز رفتنشون گذشت ا یکم یکردن وقت یبا لبخند از من خداحافظ یلیو ام ایتان
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با !گرفتم لیتحو يزیبهش زدم و اخم ر يلبخند ادیداره سمت اتاق م يترو دمیم و دبرگردم در رو باز کرد

 :گفت تیجد

 ؟يچرا بلند شد-

 !موندمیاونجا م دیتا ابد که نبا-

 !حالت بد بود-

 !نه خوبم-

 ؟يچرا صدام نکرد-

 :حوصله گفتم یب کردیداشت کالفم م گهید

 ؟یبس کن شهیم-

و همزمان سکوتش شکسته شد و  سادمیوا نهینزد در رو باز کردم و روبرو ا یبه اتاقمون حرف دنیتا رس گهید

 :گفت یو حرارت قبل یبدون داغ

 !میشیاماده م ینقشه اصل يفردا شب برا-

 :و با تعجب گفتم دمیرو باز کردم سمتش چرخ موهام

-؟ینقشه اصل 

 :و گفت دیتخت دراز کش يرو

 !تر کینزد ایندارم ب نانیاطم نجایمن به ا-

 :اخم گفتم با

 !سنینمیفالگوش وا نیاطیفرشته ها مثل ش-

 !جلوتر ایرم ب...دا...نـ نانیدر هر حال اطم-

 :کنارش نشستم و گفتم کردمیغرغر م رلبیکه ز یحال در

 ؟!یبگ یخواستیم یخوب شد؟چ ا،یب-

 :تکرار کرد دوباره

 !میشیاماده م ینقشه اصل يفردا شب برا-

 ه؟یچ یمنظورت از نقشه اصل-

 :زد و گفت يپوزخند
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 اومد؟ ادتی! جاسوس!باتنر!انگوس!میینجایا یچ يرفته برا ادتی-

 :رو با دستام بغل کردم و گفتم خودم

 ...من...من ،راستشیدونیم-

 :گفت دواریکمکم شتافت و ام به

 ؟یتو چ-

 :و تند و پشت سر هم گفتم تند

 کار رو انجام بدم نیا خوامیمن نم-

 :گفت یکالفگ با

 !رهیمسخره تو رو بگ يحسا نیا يجلو تونستیم یکاش اون معجون لعنت يا-

 :شمرده شمرده ادامه داد!که بود یاحساس یکنه بازم همون ب يهرکار يترو!کردم اشتباه

زودتر اون نقشه  دیهم نمونده با یوقت!فرشته ها رو تحمل کنم نیا تونمینم گهیبود من د نینقشه ما از اول هم-

 !میو بر میها رو بردار

 کنمیمن کمکت نم-

 :دیو غر دیچرخ سمتم

 میو برگرد میکار رو انجام بد نیا ایب یول!کنم دتیتهد خوادیواقعا دلم نم!کنم دتیتهد خوادیدلم نم-

 :گفتم يبلندتر يصدا با

 کنم؟ یبشه؟کنار شما زندگ یکه چ میشم؟برگردیم یمن چ-

 :بهش برخورد چون گفت انگار

 م؟یدار یمگه ما چه مشکل-

 !چه شود يوا!ها نفر با اخالق تو ونیلیم!خودت حساب کن-

که ادم در  ییامان از حرفا یول!کنمیم يادرویدارم ز دونستمیم!اوقات ارامش بخش و ارومه یبعض دونستمیم

 :گفت یمثل خودم عصبان!رهیپسشون بگ تونهیوقت نم چیو ه زنهیم تیزمان عصبان

 !کردم رییمن تغ-

 :دمیبمب ترک هی مثل

 ...و...کننده و جیگ!احساس یب!یتو هنوزم همون!ينه نکرد-
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 :گفت اروم

 و؟-

 :دادم و گفتم رونیرو ب نفسم

 !یعوض-

 !پر حرص و نفرت يخنده ا هیبه خنده شد  لیلبخند زد،کم کم لبخندش بزرگتر شد و تبد هی اول

انقدر  شهیکه تو رو در حد کشت زد؟من هم یم؟همونیمن همون ترو!نکردم نه؟باشه رییمن تغ!هه!یعوض-

 !يبا همه فرق دار کردمیفکر م!ارابال یفهمیتو نم...ارومم؟انقدر

 :گفتم هیچ شیحرف اصل دونستمینم نکهیحرفاش و ا لیاز دل متشنج

 ؟چرا؟یکنیم جمیگ يدار ؟چرايدیم رییخودت رو تغ يچرا؟چرا من با همه برات فرق دارم؟چرا دار-

 :کرد زمزمه

 !چون دوست دارم-

جمله  نیداشتم ا اریو هوش داریب!دمیدیبودم،نه داشتم خواب م هوشیبار نه خمار و ب نیگوشام اعتماد نکردم ا به

 :گفتم یول!دمیشنیرو م

 ؟یگفت ی؟چیچ-

 :و قاتع تر از قبل تو چشمام نگاه کرد و گفت بلندتر

 !چون من دوست دارم ارابال-

 هیکه فاصله لباش با لبام  یزمان قاینگاهش رو از چشمام گرفت و به لبام دوخت دق شدیبازتر نم نیاز ا چشمام

 :لباش گذاشتم ازش فاصله گرفتم و گفتم يدستم رو،رو ومدیوجب بود چشماش کامال خمار به نظر م

 ؟يدیاز من شن يزیتو چ-

 :اومد و گفت رونیاز اون حس و حال ب انگار

 ه؟یمنظورت چ-

 :شمرده گفتم شمرده

 ؟يدیتو جمله دوست دارم رو از من شن-

 :تکون داد و گفت یمنف یسرش رو به معن یجیگ با

 ....مگه تو منو...چون-
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 :انداختم و گفتم ریسرم رو ز!مشتاقش نگاه کنم يادامه نداد نتونستم به چشما گهید

تو !یتو قاتل!شهینه م!خوامینه م یول!که دوست دارم دمیرس جهینت نیوقتا به ا یلیچند روز خ نیا يراستش ترو-

شب و روزم رو با  تونمیمن نم!گذرهیحس زودگذر که م هی نیا!یمکمل من باش یتونیتو نم!یستیبا من جور ن

 !تونمیمن نم...خوامیمن نم!خالص باشم طانیش هی تونمیمن نم!بگذرونم گهیقاتل ادوارد و پدرم و هزاران نفر د

 :دستاش گرفت و گفت يرو تو دستم

 !طانینه فرشته باش نه ش!ارابال باش!باش یکه هست ینیهم!نباش طانیش!خب نباش-

 :و گفتم دمیرو کش دستم

لند و  وژالیبه  رمیمنم م!ماجراها تموم بشن نیا یوقت!وفتهیوقت نم چیاتفاق ه نیا!فراموشش کن يترو-

 !کنمیرو شروع م میمعمول یزندگ

 :گفت يخش دار يصدا با

 ؟یکنیازدواج م-

 :گفتم یالیخیب با

 ...شا...تنها بمونم تونمیکه نم شهیهم-

 :وسط حرفم و زمزمه کرد دیپر

 ؟يتو دوستم ندار-

 گهیو د کنمیرو تموم م یجاسوس نیفردا شب ا!بخواب ریبگ!شهینم دونمیفقط م!ولم کن يترو دونمینم...نه-

 !نمیبیوقت تو رو نم چیه

 :شوکه گفت يو ترو دمیسمت مخالفش چرخ به

 ؟ینیبیوقت منو نم چیه-

 :رو ندادم فقط گفتم جوابش

 !امیکنار م شتریرحم ب یب يمن با اون ترو!رو فراموش کن زیهمه چ!يبخواب ترو-

 :از من گفت ارومتر

 !رو داشته باش شیرحم باشم؟امادگ یب يخوایم-

تا  دادمیم یبه قلبم اجازه حکمران دینبا!رو فراموش کردم یمونیپش یول!شدم مونیلحظه پش هیکه زدم  یحرف از

 !بود نیدرستش هم!نابودم کنه
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بشه و دوباره حرفاش رو تکرار کنه تکون  داریب يترو نکهیاز ترس ا یول!شب رو نتونستم بخوابم کل

 !دمیترسیاحساسش م نیکنارش راحت باشم از ا تونستمینم گهیذهن اشفته ام اشفته تر شده بود د!نخوردم

دلم !و ملکه سوءاستفاده کنم ایاز اعتماد تان خواستیدلم نم!دمیترسیم تیمامور نیموم کردن ااز ت شتریب یول

 ...باشم يکنار ترو تونستمینه م خواستمیواقعا هم نه م یگناهکار باشم ول هی خواستینم

 یو ب یمعمول یهمون زندگ!خودم یبرگردم به زندگ خواستیخسته شده بودم و دلم م تیوضع نیا از

 !باور هم نداشتن یرو حت دمیکه من د ییزاینصفشون چ یکه حت یهمون مردم!تنش

نه "؟يگردیبرم نیمارت شیتو دوباره پ"ذهنم گفت يتو ییکرد؟صدایدوباره منو قبول م نیمارت یعنی

 شد؟یرو نداشتم خفه نم ییجا چیصدا که ه نیا ؟چرایمونیپس کجا م!کنهیم وونمیاونجا خاطرات د!گردمیبرنم

 !بودم دهیو من اصال نخواب کردیتازه داشت طلوع م دیانداختم خورش رونیبه ب یهنگا

 :و خفه گفتم رلبیغرق خواب انداختم روبروش زانو زدم و ز يبه ترو یو از جام بلند شدم نگاه دمیکش یاه

 !ندارم یهمونطور که من حس يبه من ندار یحس چیو ه يکه تو اشتباه کرد دونمیم-

داشتم نه  ینه نفرت!تفاوت بودم یحس و ب یب يبود من نسبت به ترو نیجام بلند شدم درستش هم از

نگاه کردم هنوز خواب بود  يکرد با هول به ترو یکیکوچ ریج ریموقع بستنش ج یاروم در رو باز کردم ول!عشق

 ...!و سمت باغ رفتم دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

 داریاالن ب ایملکه و تان!هم تو اشپزخونه قصر هستن هیبق!رها خوابنوقت صبح نصف خدمتکا نیا دونستمیم

 هی!دور بشم برام مهم نبود کجا نجایفقط از ا خواستمیم!ستیبرم،ن خوامیکه من م ییجا چکسیو ه شنینم

پشت  قایداده بودن دق شقسمت رو پوش هیافتاد که انگار  ییلحظه خواستم پرواز کنم که چشمم به برگها

 هیاون طرف خزه !در بود خزه ها رو کنار زدم درست حس کردم هیمثل  قایوجود داشت که دق ییسنگها خزه ها

زدم و  يلبخند...بود یفکر عال...هوا يرها کردن افکارم رو يبهش وصل شده بود برا یدرخت بلند بود که تاب

کم کم اوج گرفتم و به هوا ...روم ارومحرکت دادم اول ا وچشمام رو بستم و خودم ر!نشستم یمیتاب قد يرو

نتونستم خودم رو کنترل کنم و  گهید!تلخ تره هیاز گر گنیکه م ییاز اون خنده ها!دمیخندیوار م وونهید!رفتم

انقدر تاب خوردم که !و لبان خندون یاشک يچشما!جالبه!کرد سیاشکام صورتم رو خ دمیخندیهمونطور که م

سر چرخوندم با  سادهیپشت سرم وا یخواستم بلند بشم که حس کردم کس مسادیاز حرکت وا فتدستام درد گر
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جلوم رو گرفت  یهول شدم خواستم بلند بشم و برم ول کنهیداره نگاهم م بیکه دست به ج يترو دنید

 :زد و گفت يپوزخند

 ؟يریکجا م-

 يدستم رو از تو کردمیکه تقال م یدر حال!تا اخر ازش فرار کنم تونستمینم!بود مثل گذشته رفتار کنم بهتر

 :ارم،گفتمیدرب کردیداشت خوردش م بایدستاش که تقر

 !تو اتاق رمیجا م چیه-

 و اگه من نذارم؟-

 !ولم کن يترو-

 :با وحشت گفتم!تاب يپرتم کرد رو بایتقر!بکنم تونستمینم يسمت تاب هولم داد در برابر قدرتش کار دوباره

 ؟یخوب يترو-

 دهیکه خواب دمیچطور؟من د یول!بود یخواب یاز ب یسرخ و متورم نشون يشمات،چیعصبان نیا!خوب نبود یول

 !بود

 :گفت يبلند يو ممکن حرکتش مشکوك باشه با صدا مییکجا نکهیتوجه به ا یب

 !ستمیاصال خوب ن!ستمینه خوب ن-

 :برم شمرده شمرده گفتم ذاشتیاز دوطرف محکم نگهم داشته بود و نم یتاب بلند بشم ول يکردم از رو یسع

 !بذار برم!باشه،باشه-

 شدمینداشتم داشتم پرت م یکه تاب تکون خورد و ناگهان اوج گرفت اصال تعادل امیب نییتاب پا ياز رو خواستم

 :زدم ادیکه دستم رو به زور به طناب تاب بند کردم و فر نییپا

 ؟یکنیم یچه غلط يدار-

راحت  وونهید نیپرواز کنم از دست ا تونستمینم یبودم که حت دهیانقدر ترس!بود که دوباره اوج گرفت یتاب جوابم

 :زدم ادیدوباره فر دمیشنیشکستن شاخه باال سرم رو م يصدا رفتیهر لحظه تاب باالتر م!بشم

 !شکنهیبس کن االن شاخه م-

 !کنه یخال یمیب قدتا نیتمام حرصش رو سر ا خواستیانگار م!اون بازم هل داد یول

پرت شد و منم  نیافتاد تاب رو زم نییکه تاب بهش وصل شده بود پا يشاخه ا!وحشت زده من يچشما روبرو

 يبه ترو یاشک يبالم فرود اومد با چشما يبخوام تکون بخورم شاخه تنومند رو نکهیکردم قبل از ا ریگ رشیز
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دست و پام برداشت از  يو شاخه و تاب رو از رو دیسمتم پر عیبا نگاهم به خودش اومد سر!شوکه نگاه کردم

 :جام بلند شدم و گفتم

خشمت رو  یتونینم!یعوض بش یتونینم یمونیو م یهست یعوض هی ؟تويدی؟دیستیتو مکمل من ن يدید-

 ...یتونیتو نم یکنترل کن

عتم سمت اتاق بهش کردم عقب عقب رفتم و با تمام سر ياشکم اجازه نداد ادامه بدم نگاه تاسف بار هجوم

 ...دیکشیم ریبالم ت!دمیدو

 :دیو پرس دیخدمتکار بر خوردم که حال داغونم رو د هیراهم به  يتو

 افتاده؟ یبانو چه اتفاق!من يخدا-

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 !خوبم-

 :وحشت گفت با

 !بانو بال راستتون غرق خونه-

 :با ترس گفتم ختیریبالم خون ازش م نییپا!گفتیبالم نگاه کردم راست م به

 شه؟یم یحاال چ-

 !ارمیبراتون ب اتیجوشونده ابشار ح کمیتو اتاق تا  نیبر!جوش بخوره دیخودش با-

سر و کله کوبان داخل  ينگذشته بود که ترو يا قهیهنوز چند دق!حرفش گوش دادم تو اتاقم رفتم و نشستم به

 :و تند تند گفت دیپر

 !چم شد دمیمن نفهم...ارابال من-

 :و گفتم دمیبودم که از جام پر یعصبان رانقد

 !يکه شد یرحم باش یقرار بود ب!یخودت رو کنترل کن یتونیتو نم!دمیچرا من فهم-

 ...نه من-

 :دمیتوپ بهش

 ....نزن اصال عوض نشـ یحرف چی؟هیتو چ-

داخل اومد  بیو غر بیعج ياز همون گل ها یکیخدمتکار با !در اومد يحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

تخت نشستم بالم رو با دقت دست زد و  يرو!نمیخدمتکار بهم اشاره کرد بش....مشکوك بهش نگاه کرد يترو
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رفت و در  رونیاز اتاق ب قبعقب ع يترو...نگاه کردم يناباور ترو يتو چشما یبا بدجنس...گل رو،روش گذاشت

بود که  يکار نیرو رد کردن بهتر شنهادشیکه پ دمیرس جهینت نیاتفاقات به ا نیمن از تمام ا یول دیرو کوب

 !بکنم تونستمیم

 

 بود مگه نه؟؟ میتصم نیبهتر

توهم  هی دیبا خودم فکر کردم شا. مغرور و خودخواه بهم ابراز عالقه کرده بود يبود که ترو بیبرام عج هنوز

 ..امکان نداشت یباشه ول یاز حد واقع شیب

 .مراقبت ازش داد و خارج شد يبرا یاتحیبالم که تموم شد خدمتکار توض کارِ

 !شدم یم وونهیداشتم د.تو دستام گرفتم سرمو

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

هاش که اگه کار امروز صبحش نبود  يطرف بد هیو از  ومدیهاش تو ذهنم م یها و مهربون یطرف خوب هی از

 .موندن یکم رنگ م شهیهم يبرا دیشا

 نیا.کنم دوستش دارم یروزا حس م نیبهش گفته بودم ا.که بعد از ابراز عالقه بهش زده بودم افتادم یحرف ادی

 .اومده بود رونیجمله کامال ناخودآگاه ب

 کلمات از دهانم خارج شه؟ نیاجازه داده بودم ا یطور حت چه

 دوست داشته باشم؟ رو میمیتونستم قاتل دوست قد یچه طور م.متنفر نبودم اما دوستش هم نداشتم ازش

 .تو مرگ پدرت نداشت يادینقش ز يترو یدونیخودتم م,نه آرابال...پدر قاتل

من غرور محکم ..حس گناه.بهم اضافه شد يا گهیهمه حس ناخودآگاه حس د نیدر کنار ا.دمیکش یپوف کالفه

 ...پسش زده بودم اما يجور هی.رو شکسته بودم يترو

 گم؟ یدرست نم..به نفع هردومون بود نیا

 .وسط يدر نقطه  یگاه,نییاون پا یگاه,مییاون باال یگاه..چرخ و فلک هیمثل  شهیم یاوقات زندگ یگاه

 .هرچند به دست من...ثابت نموند و شکست يکه غرور ترو يمونه همون طور یثابت نم چکسیه تیوضع

 .دادیخ متو مغزم ر یبیکردم مطمئنا انفجار مه یباره فکر م نیدرا گهید ي هیثان کی اگه
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 .دور کنم زیکردم که آروم بشم و ذهنم رو از همه چ یم يکار هی دیبا.بلند شدم و از اتاق خارج شدم عیسر

سرم رو باالتر .بودم یدر بزرگ يبه خودم که اومدم روبه رو.فکرم مشغول بود که پاهام راه خودشونو رفتن انقدر

در ها رو  رهیدستگ.داشتم ازیکه ن ییهمون جا.دمیکش ینفس راحت.مواجه شدم "کتابخانه"گرفتم و با نوشته 

داخل اتاق دست هام خود به خود از  دنیداخل رفتم اما از د یکم.در باز شد.دمیگرفتم و به سمت خودم کش

با .دورتادور و وجب به وجب.کتاب يپر از قفسه ها یاتاق بزرگ...نه...پر از کتاب یاتاق.ها جدا شدن رهیدستگ

به سمت  رمویراحت مس الیبه پشتم نگاه کردم و بعد با خ عیسر.دمیمتر پر کیردن در بلند به هم خو يصدا

دونه دونه موضوع ها .که کتاب ها بهش مربوط بودن رو نوشته بود یهر قفسه موضوع يباال.کردم یقفسه ها ط

 .مکث کرد یکی يرو نگاه کردم تا چشمم رو

 "خچهیو تار خیتار"

 یسردرگم به کتاب ها نگاه م.دونستم کدوم رو بردارم ینم.پر از کتاب یگقفسه بزر.سمت اون قفسه رفتم به

نگاه کردم تا منبع نور رو  يشتریاخم هام در هم شد و با تمرکز ب.تو چشمم خورد يکردم که حس کردم نور

 .زدیم رونیب یرنگ ییهاش نور طال هبود که از نوشت يکتاب قطور. زبونم بند اومد دمیکه د يزیاما با چ نمیبب

 ：نوشته بود.جلدش رو نگاه کردم يبرش داشتم و رو يکنجکاو با

 ")Lord(لرد"

 ه؟یچ لرد؟لرد

که هر .رو به رو شدم ییبا فهرست بلند باال.کتاب رو باز کردم.ها رفتم و روشون نشستم یو صندل زیسمت م به

مورد از  کی.رو قلقلک داد میاز همه کنجکاو شتریب شونیکی.نسبت به اسم کتاب بودن یربط یب زیکدوم انگار چ

شروع  دیبا عطش شد.رو باز کردم تابصفحش رو نگاه کردم و همون صفحه از ک.فهرست که اسم اونم لرد بود

 ：به خوندن کردم

 وژالی يبه نام ها گریکوچک تر د نیشده از سه سرزم لیتشک یمیبزرگ و عظ نیسرزم,لوسیتارگاس نیسرزم"

 ینیبزرگ سرزم) Lord(لرد,خیمرد تار نیو شجاع تر نیبزرگتر تیلند تحت حاکم ندیلند و آرچف نتیسا,لند

 نیاطیفرشته ها و ش یرکیو ز تیااو با در.بوده و هست لوسیتارگاس نیلرد مالک تمام سرزم.متحد و قدرتمند بود

آن ها  نیرا از ب و نفرت نهیاو ک.کرد لیبه دو دوست خوب تبد,نیرا با هم متحد کرد و آن ها را از دو دشمن خون

روز لرد  کیکه  نیتا ا.بدانند از او حساب ببرند یکه حت نیلند بدون ا وژالیکرد که مردم  يکار یبرد و حت

نشد و همه نگران منتظر برگشت لرد بودند اما به سال  دیناام چکسیه دیروز ها و هفته ها و ماه ها ام.شد دیناپد
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لرد جنگ  بتیدواند و دو سال بعد از غ شهیو نفرت دوباره ر نهیک.اختالفات شروع شد.اوردندیطاقت ن دیکه رس

 یجنگ.آورند یبه حساب م خیجنگ تار نیرخ داد که آن را بزرگ تر نیاطیفرشته ها و ش نیب يدیو شد نیخون

چه خبر  تیآن که بدانند در واقع یب دندینام یم یآسمان يایلند آن را بال وژالیکه در تمام مدت مردم 

بر  یسال است که پنهان نیو قسم خورده شدند و اکنون چند نیها دوباره دشمنان خون طانیفرشته ها و ش.است

دانند رفتن او مثل  یو چرا رفت اما همه م رفتداند لرد بزرگ کجا  یکس نم چیه.کنند یم تیهم فعال هیعل

 ".کابوس شب همه جا را فرا گرفت

 بودم؟ دهیتا به حال نشن ن؟چرایلرد؟لرد مالک تمام سرزم.لبو هضم کنممطا نیبار پلک زدم تا ا چند

کردن از  یاز وحشت مردم که فکر م.دارم ادیاز اون موقع به  ییها زیهنوز هم چ...یآسمان يایاون بال یحت

 !بودن نیاطیفرشته ها و ش نیجنگ ب ایپس اون بال...اما االن ادیآسمون داره سرشون بال م

 شد؟ بیچرا رفت؟واقعا چرا غ!لرد؟لرد

 ..نبودم یمشغول جاسوس نجایرفت من ا یاگه نم دیشا

 نیسخت بود اما حتما لرد انقدر قدرتمند بوده که همچ یلیتصور اتحاد اون با فرشته ها خ.انگوس فکر کردم به

 .افتاده یاتفاق

 .خورد "ابتکارات لرد" تریدونستن کتاب رو ورق زدم و چشمم به ت ي تشنه

 ：به نوشته ها کشوندم و خوندن رو ادامه دادم تریرو از ت ممچش

 نیاز مهم تر یکی.گسترش داد و قدرتمند کرد که از تصور خارج است يما را به قدر نیلرد بزرگ سرزم"

 ：لند شامل نتیسا يملکه  ییبردن پنج گانه روشنا نیاو از ب يکارها

 صداقت

 و تحمل صبر

 خشم فروخوردن

 يفداکار

 یمهربان و

قرار داده بود  نشیبه سرزم کیطرف نزد یب يمراحل را قبل از اتحاد در منطقه  نیلند ا نتیسا يملکه ..است

بودند اجازه ورود  اتیخصوص نیکه فاقد ا یمراحل به کسان نیا.کند يریجلوگ نشیبه سرزم نیاطیتا از ورود ش

و فرشته ها اجازه  نیاطیکرد تا به ش پاك طرف یب يرا از منطقه  ییلرد پس از اتحاد پنج گانه روشنا.داد ینم
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شدن لرد و سر گرفتن جنگ ملکه پس از  دیاما پس ناپد.بشناسند تشانیرا بدون توجه به موجود گریبدهد هم د

 ".مراحل پنج گانه را بازگرداند نیمدت ها ا

 

 .بودن ییپنجگانه روشنا نیسفر هم ياون اتفاقات تو.دمیکش یشک داشتم اگه نفس م.شده بودم خشک

 ...خرگوشم يلوریو م يترو يفداکار,يبد ترو تیشخص,خاطرات بدمون دنید,سخنگو کوه

چه قدر خوشحال بودم که اون موقع از اتحاد عقل و احساسم استفاده کردم نه از .شده بودن نییتع شیاز پ همه

 ..ییهرکدوم تنها

 ه؟یک یعنی.حبس شد نهینفسم تو س.دمیباز شدن در رو شن ژیق ژیق يصدا ناگهان

 يقدم ها يبسته شدن در رو و بعدش صدا يصدا.کردم میقا زیم ریرو به سرعت بستم و خودمو ز کتاب

 !شدم میدونستم چرا قا ینم یتونست باشه؟حت یم یک یعنی.دمیناخودآگاه لرز.دمیرو شن یشخص

جمع کردم و سرمو  شتریخودمو ب.دیلرز یاومد که انگار م یقینفس عم يقدم ها قطع شد و به جاش صدا يصدا

سکوت رو  یلرزون يبعد صدا هیچند ثان.زمان زودتر بگذره و اون شخص بره دیزانو هام گذاشتم تا شا يرو

 ：شکست

 .ساده رو از دست دادم یهمون دوست یحت!کار کردم؟ یمن چ-

 يو صدا زیسرم با م دیکه عاقبتش شد برخورد شد ارمیصداش باعث شد سرمو به شدت باال ب دنیشن

 .نکشم غیدهانم تا از درد ج يدستمو گذاشتم رو عیسر.ندشبل

بکشم  یقیاومدم نفس عم.دهیاحتماال نشن.دمیازش نشن ییصدا چیحرف ها غرق بود چون ه نیتر از ا شیب انگار

 میقا رشیکه ز يزیم يروبه رو یصندل يو بعد پاها خم شدند و رو دمید زیم ریچشمم از ز يجلو ییکه پاها

بشه همونجا  قیخواست عم یکه تازه م ینفس.آورد و تو چشمام زل زد نییپا یسرشو کم.شده بودم نشست

 .موند

 ：زد یفیو لبخند ضع یکیاون  يپاشو انداخت رو هی

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا-

دستمو چند قدم از کنارش رد شدم که مچ .ستادمیاومدم و ا رونیب زیم ریدهانم برداشتم و از ز ياز رو دستمو

 .گرفت
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ابروهاش  نیو ب شینیب يدستش رو باال یکیاون  يانگشتا.چرخوندم و از گوشه چشم نگاهش کردم یکم سرمو

که  يغرور.تونستم بفهمم درحال جنگ با غرورش بود یمن م یول دیفهم ینم یهرکس دیشا.داد یفشار م

باالخره سرشو باال آورد و  فتنکلنجار ر هیبعد از چند ثان.ها باشه نییفعال نوبتش بود که اون پا.دورش گذشته بود

 ：کالفه اما آروم گفت

 ..من..آرابال من متأسفم نیبب-

 ：قطع کردم حرفشو

 بال-

 ：تعجب نگاهم کرد با

 ؟یچ-

 ：بار کامال نگاهش کردم نیا

 !بال,آرابال نه-

 شتریفکرشو تو ذهنم ب.داد یکرد آزارم م یمتر اوقات اسم کاملمو صدا  شیبود که ب یکه تنها کس نیا قتیحق

 .خواستم یرو نم نیکرد و من ا یم

 ：ستادیزد و بلند شد رو به روم ا يپوزخند

 .زنم که دوست داشته باشم یصدات م يزیمن چ.صدات بزنم آرابال یچ یکه به من بگ يرو ندار نیتو حق ا-

اما  دینگاهمو دنبال کرد و به مچ دستم رس.بودکه هنوز گرفته  یبه مچ دست رهیخ یسکوت بود و نگاه جوابش

 ：دوباره تو چشمام نگاه کرد و گفت.ولش نکرد

 .دونم یکه من مغرورم و خودمم م نیا.ستیکس سخت ن چیه يبرا دنشیحداقل فهم.یشناس یتو منو م-

 خواست برسه؟ یبه کجا م.تعجب نگاهش کردم با

 ：داد ادامه

 ...آزارت دادم ابراز عالقه کردم و تو شهیمن به تو که هم-

 ：قدم عقب رفت هیبار مچ دستم رو ول کرد و  نیا

 ...تو بودم  يمن جا.یحق داشت.يتو قبول نکرد-

 ：جملشو من ادامه دادم.عادتم شده بود که حرفشو قطع کنم انگار
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 .خودتو يسوزوند یم-

 .ادمال يها نییو توه یخاطرات مهمون.لبش نشست يرو يمرور خاطرات لبخند با

 ：کردم محو شد یتر از اونچه که فکر م عیسر لبخندش

قاتل رو قبول  هیکه حق داره  یگناه یدختر ب هیتو .آرابال دمیحق رو بهت م..کردم یاره همون کارو م..اره-

 .نکنه

 ：قلبش يکه عقب رفته بود و جلو اومد و انگار که صداش از بغض گرفته بود دستشو گذاشت رو یقدم

و فقط  دمیرو د ییگفت من اون روشنا.هست ییروشنا هی یقلب هرکس يروز گفت تو هی یکی ادیم ادمی یول-

 .کنم دایدقت کنم تا بهش دست پ دیبا

 ：زد يبرداشت و باز هم لبخند دستشو

 تو هم؟ ادیم ادتی-

خودم که باورشون داشتم اما حاال که خودم  يحرفا..خودم يحرفا!ختمیر یکردم؟اشک م یکار م یداشتم چ من

 یکه م ییکه به حرفا نیاز ا.دفعه از خودم بدم اومد کی.رمشونیتونستم بپذ یبودم نم تیاون موقع يتو

 .خودم اعتقاد نداشتم یزندگ يدونستم درستن رو

 ...به اون نور اما.کنم دایمن خواستم بهش دست پ-

 ：دیکش یانداخت و آه نییپا سرشو

 .ینه شد و نه تو خواست-

 ：تر شد کیدوباره سرشو باال آورد و نزد هیاز چند ثان بعد

تونه خوب  یم طانیش هیگفته که  یاصال ک.کنه ینم رییام که تغ یعوض هیمن ..حق با تو ا..من متأسفم آرابال-

همه قلب .يکرد یمتو اشتباه  دیشا. به اسم قلب نداشته باشه يزیبدذات و قاتل باشه و چ دیبا طانیباشه؟ش

 ... روز داشتم اما بعد از هیمن .به اسم قلب ندارن يزیچ نیاطیش.ندارن

 ：ادامه داد.تونست دربارش حرف بزنه ینم یول زدیداشت درباره نارمال حرف م.کرد مکث

 نیسمج تر از ا.نشد یکردم خفش کنم ول یسع.زنهیدوباره داره م دمیروز به خودم اومدم د هی.خاموشش کردم-

 گهیکه د دمیقول م,بال یکه خودت خواست ينه همون جور...آرا دمیجا بهت قول م نیاما االن هم.رف ها بودح

 .کنم ینم رتیتحق.دم مطمئن باشیآزارت نم.کنم یمنم فراموش م.بهت گفتم یفراموش کن که چه جمالت.نزنه
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از  شهیهم يو بعد برا رسهیم انیبه پا تشونیروز مأمور هیدو تا همکار خوب که  میش یاز االن م.دمیحق م بهت

 .شنیهم جدا م

 نیهم ياشکم به اندازه هزاران سال اشک داشت برا ي رهیذخ.و چشماشو از چشمام گرفت دیکش یقیعم نفس

خواست جلو برم و بغلش  یدلم م.شدن یتموم نم شدنیم يصورتم جار يکه پشت هم رو ییاشک ها

و  يدلسوزهم .شده بود یحس هام با هم قاط.کرد ینو هم ناراحت مکرد و م یم تمیاذ شیبغض و ناراحت.کنم

 !يهم دلخور

ما هر دو محق .بهتر بود که درخواستشو قبول نکردم نیهم يبرا.میهر دو حق داشت.داشت و حق داشتم حق

 .کرد یشد زندگ ینم ينجوریحق با هردومون بود و ا يبه گونه ا شهیهم.گناهکار نطوریو هم میبود

ما با هم مناسب .دادم یم حیترج يزیهمکار خوب بودنمون رو به هر چ. بحث رو ادامه بدم نیخواستم ا ینم

 دینداشتم اما اون با يبه ترو يمن عالقه ا.شد یفراموش م دیمشخص بود پس با يبدجور نیو ا مینبود

 .دادم یبحث رو ادامه م نیا دیکرد پس نبا یفراموش م

 ：شده بود رو بلند کردم فیضع هیکه از زور گر ییصدا.بره که به خودم اومدم خواست

 .لرد-

 .شوك برگشت سمتم با

 ：قدم رفتم سمتش چند

 ؟یلرد بهم نگفت يوقت درباره  چیچرا ه-

 ：زد يلبخند یشوك و آزردگ ونیم

 ...اگه هنوز بود دیچون شا..نگفتم يزیچون رفت چ!که رفت یمرد بزرگ-

 .نسبت به لرد قائل بود یانگار احترام خاص زدیحرف م يجور

 ：ازمون دور بود اشاره کرد یکه کم يزیم يکتاب رو به

 ؟ياز اون جا خوند-

 .تکون دادم سرمو

 .یشناخت یرو نم یبزرگ تیشخص نیکه همچ نیاز ا يحتما شوکه شد-يترو

 ：که من شکستمش نیحاکم بود تا ا نمونیسکوت ب هیچند ثان.هم سرمو تکون دادم باز
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متأسفم که .ستمیازت متنفر ن یتونم ببخشمت ول یم بهت گفته بودم که من فقط فعال نمه گهیبار د هی-

 .میغرورتو شکستم و خوشحالم که االن دو تا همکار خوب

 ینم.کنه اهیکه نکنه واقعا کامال قلبشو س نیمضطرب از ا یخوشحال بودم اما از طرف.دستمو گرفتم جلوش و

 .تونستم ینم..بشم که خودشو نابود کنه یتونستم راض

دستشو جلو آورد و دستمو .لرزه یکه باز هم حس کردم هوا در حال وارد شدن به دهانش م دیکش یقیعم نفس

 ：گفت یفیفشرد و با لحن ضع

 .میهمکار-

خودم به شدت از .بودم ستادهیدر ا يهمون جا جلو.و از کتابخانه خارج شد دیکش رونیاز دستم ب عیسر دستشو

خودمو جمع کردم و بغضمو با تمام .افتادم نیزم يکنار در رو.نسبت به خودم نشستم يواقعا حس بد.ومدیبدم م

 .قدرت و با صدا شکستم

ازارها رو به  نیبدتر یوقت یحت!نکرده بودم هیچند ماه گر نیوقت به اندازه ا چیسالم ه 20-19 یطول زندگ در

داشت  يترو!خودم رو کنترل کنم تونستمیبار واقعا نم نیا یول دمکریبدون کنترل هق هق نم رسوندنیمن م

 گهید...یول!میاالن بگه همکار دیشا...رو خشکوندم شرفتیپ نیا شهیکه من ر کردیم شرفتیداشت پ شدیخوب م

 !سوزناك سر دادم ينکردم فقط سرم رو تو زانوهام انداختم ناله ها ریرو تفس زیچ چیه

 :به خودم اومدم ایوحشت زده و نگران تان يو با صدا دمیدر رو نشن يصدا یغرق خودم بودم که حت انقدر

 افتاده؟ یچه اتفاق...بال چه-

 هیتک زیرمق دستم رو به م یو ب حالیشد ب شتریسرخ و متورمم ترسش ب يچشما دنیرو بلند کردم با د سرم

 :زدم و گفتم یدادم و لبخند زورک

 خوبم،خوب-

 :اه گفتاکر با

 ؟یمطمئن-

 يبود که رو نیتمام تالشم در ا!حس و حال جواب دادن هم نداشتم یبار باز و بسته کردم حت هیرو  چشمام

 !کردمیرو سرکوب م ختنیبه اشک ر لمیو داشتم م خواستیم هیهنوزم دلم گر!فتمین نیزم

 اریاخت یب...دیکه درباره لرد بود کش یجلد کتاب يبه رو ینگاه کردم که با احترام دست ایبرم به تان نکهیاز ا قبل

 :دمیپرس
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 ؟یدوسش داشت-

 :اومد و گفت رونیحس و حالش ب از

 !جنگ و اشوب رو دوست ندارم نیمن ا رفتیم دیبراش احترام قائل بودم،نبا-

شد و  شتریکه از خودم و وجودم داشتم، ب یحس نفرت!شدمیاشوب محسوب م کی نیسرزم نیا يخودم برا من

تخت نشستم  يو سمت اتاق رفتم بدون هدف رو دمیکش یرفتم اه رونیبدم در رو باز کردم و ب یجواب نکهیا یب

دور  انیاز کلمه نحس پا روماجراهاست و هرچقدر هم بخوام ذهنم  نیا انیفکر کردم که واقعا پا نیو به ا

به کجا تعلق  دونستمینم!باهاش روبرو بشم دیو باالخره با شمیم کتریو نزد کیبازم دارم بهشون نزد!کنم

برخوردمون نه ملکه و  نیلند مطمئن بودم بعد از اخر وژالیبرگردم و  ندلندیبه ارچف تونمینم دونستمیفقط م!دارم

غرق در افکارم !بمونم تونستمیاصال نم یدوسش داشتم ول نکهیلند هم با ا نتیسا....!کننیمنو قبول نم نینه مارت

 :گفت ییبودم که صدا

 دارن یبانو ملکه با شما و همسرتون کار واجب-

 :کردم و گفتم ینگاه بهش

 میایاالن م-

 دمیفهمینم!همون مکان همون لحظه دیکشیمنو سمت باغ م یحس هیکردم؟یم دایاز کجا پ دیرو با يترو االن

که  يریمسخ شده از سرجام بلند شدم و مس!بلند بشم و به باغ برم خواستیتمام وجودم و روحم ازم م یول!چرا

دارم  دونستمیاشنا نبودن و نم رختاناز د چکدومیبار ه نیا کردیرو دنبال کردم فقط پاهام حرکت م گفتیذهنم م

 !رمیکجا م

چطور و  نکهیااز  جیبودم گ سادهیبود وا یمیکه پشتش اون تاب قد ییسرم رو بلند کردم روبرو سنگها یوقت فقط

دستش  هی کرد؟تویم کاریداشت چ نیا دمیرو د ياومدم سمت جلو رفتم خزه ها رو کنار زدم و ترو نجایچرا به ا

 !برسونهاز شاخه ها  یکیخودش رو به  کردیم یطناب تاب بود و با بالش سع

 !کنهیم کاریبتونم کشف کنم داره چ دیکردم و با دقت نگاهش کردم تا شا یمخف يرو به گوشه ا خودم

 !وفتهیب نیزم يکه هر لحظه ممکن بود رو يمسلط نبود در حد ادیپرواز ز به

 نکهیپرت کرد و قبل از ا يپرت شد با حرص تاب رو به گوشه ا نیزم ياتفاق افتاد و محکم رو نیباالخره ا و

زدم به  ادیفر مکان رو درك کنم نکهیراستم برخورد کرد و بدون ا يشد گوشه تاب دوباره به پا یبفهمم چ

 :بلند شد و سمتم اومد و با شک گفت نیزم يسرعت از رو
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 ؟یکنیم ؟دنبالمیتو هم هست رمیکه من م ییچرا همه جاها-

 :گفتم یجیگ با

 ؟يکردیم کاریچ یداشت!نجایچرا اومدم ا دونمیخودمم نم-

 :گفت دلخور

 رو دوباره وصل کنم یتاب لعنت نیا خواستمیم-

 :گفتم کنجکاو

 چرا؟-

 خراب باشه یخوشگل نیتاب به ا فیح!درستش کنم دیچون خودم خرابش کردم خودمم با-

 :گفتم نیبا تحس بشیغر بیاز احساسات عج متعجب

 !یباش ریپذ تیمسئول کردمیفکر نم-

 :به من انداخت و گفت ینگاه

 صفات پادشاه هست یکیهم جزء  يریپذ تیپادشاه بشم،مسئول دیباالخره من با-

 ؟يسلطنت نقشه دار ياالن براتو از  یعنی-

 :به من نگاه کنه به کنارم نگاه کرد و گفت نکهیا يبه جا یول دیسمتم چرخ کامال

 !تاب رو وصل کنم نیکمکم کن ا...ستیموضوع مهم ن نیاالن ا-

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا ومدیخوشم م طشیاز مح یبودم ول دهیجا صدمه د نیهم نکهیبا ا خودمم

 باشه-

 :بهم انداخت و گفت یرو برداشت نگاه تاب

 !پرواز کنم تونمینم-

 !یبتون دیتونم تو هم با یهمونطور که من م یول-

 يها یتو فقط پنهان کننده ناپاک يبرا یول!نه باطن دهیم رییمن ظاهرم رو تغ يمعجون رو نیگفته بودم که ا-

همونطور که من  یپرواز کن یتونیو م يزم باتنرتو هنو نیبنابرا.يکه بفهمن باتنر نهیاز ا يریجلوگ يدرونت برا

 .رممکنیپرواز غ طانیش هی يو برا طانمیش هی

 :تکون دادم و گفتم يسر

 !رممکنهیکه غ رممکنیغ!رو قبول ندارم هینظر نینه، نه، نه، من ا-
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 :زد و گفت يتلخ نشه،پوزخند نتونست

 ته؟یقبل يمثل شعارا نمیا-

 یمیبهش ندادم جو صم یجواب!بود یشعار پوچ و خال هیخودمم فقط  يبرا یمن حت يحرفا!نداشتم یجواب

 :کردم و گفتم يسرفه ا!رفت نیدوباره از ب نمونیب

 یبا بالت کار کن يبدم تا چجور ادیبذار بهت -

 :دادم حیحرف نزد جلوتر اومد و منم توض یبهم انداخت ول يرنجور نگاه

مثل  یدور کامل با قدرت به عقب و جلو بکش کیو  يت بدباد حرک ریبالت رو برخالف مس دیاول از همه با-

 نیحرکت دسته بب

 بال چپم رو محکم تکون دادم و

 :گفت مشتاق

 !بده حیتوض شتریب-

 :دادم اقش،ادامهیاز اشت متعجب

 !و باال برو ریاوج بگ بیترت نیرو حرکت بده و به هم تیشروع کن بعد بال بعد یکه راحت یبعدش اول با بال-

 :داد سر تکون دادم بالش رو محکم گرفتم و به عقب حرکت دادم و گفتم یبال راستش رو تکون اروم يترو

 تکونش بده ينجوریا-

کنده شد با خنده  نیبار سوم هر دو بالش رو با هم تکون داد و از زم يبرا یکرد و بازم نتونست ول یسع دوباره

 :گفت

 ب رو بهم بدهتا!حس رانمر رو تجربه کنم خواستیدلم م شهیهم-

 :از ذوق و شوقش گفتم خوشحال

 ـــــــهیکارت عال-

 :گفت زدینفس نفس م جانیکه از ه یبودن لبخندش رو حس کنم روبروم فرود اومد و در حال یواقع تونستمیم

 !هیحس جالب یلیخ-

 يوا نهیما رو بب خواستیملکه م! اومده بودم نجایبه ا یچ ياومد برا ادمیاکتفا کردم تازه  یزدن لبخند بزرگ به

 :تند تند گفتم دمیکشیرو م يکه دست ترو یدر حال

 نهیما رو بب خوادیملکه م میبر دیبا-
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 :گرفت،گفتیکه اوج م یو در حال دیرو به زور از دستم کش دستش

 تا قصر مسابقه -

کامال خوب شده بود و فقط چند  گهیبه بالم که د یزدم نگاه طنتشیبه ش يجلوتر از من حرکت کرد لبخند و

 !!بال زدم يادیمونده بود کردم و پشت سرش با فاصله نه چندان ز یباق یخراش جزئ

 ...مسابقه رو ببازم نیا خواستیدلم نم!اه...تا بتونم ازش جلو بزنم دادینم یراه اصال

 غمیو با ج دمیکش يندبل غیکج کردم و ج نیرو سمت زم رمیمس یطونیبه سرم زد با لبخند ش يفکر يا لحظه

پرت کردم بالم رو حفاظ  نیبال نزدم و با سرعت خودم رو سمت زم گهیمن د یبهم جلب شد ول يتوجه ترو

بهم  یوقت ومدیبودم م هکه من افتاد ییسرعتش سمت جا تیبا نها يکه ترو دمیخودم قرار دادم و از الش د

 یاوج گرفتم و در حال هیاز ثان يصورتم برداشتم و در کسر يمن بال رو از رو نهیشد و خواست کنارم بش کینزد

 :زدم ادیگذاشتم و فر یمبهوت رو همونجا باق يترو زدمیکه بلند بلند قهقهه م

 !نمت،بازندهیبیکنار قصر م-

و شونه باال  دمیخند سادیو پرحرص روبروم وا یبرزخ یبا صورت يکه ترو دینرس هیبه ثان ستادمیقصر ا يجلو

 :انداختم و گفتم

 !یباخت-

 :رو هم فشرد و گفت دندوناش

 !نباختم-

 :گفتم تخس

 !که اخر برسه باخته یکه تو مسابقه اول برسه برده و کس یکس دونمیکه م ییتا جا-

 !يگولم زد-

 !يگول نخور یخواستیم-

 ...تو...تو-

 زم؟یعز یمن چ-

 یحت!یلعنت!گفتم یچ دمیدهنم گرفتم تازه فهم يکرد و با دقت بهم نگاه کرد دستم رو،رو زیرو ر چشماش

 زدمیداشتم زار م شیپ قهیکه تا چند دق یمن!کنمیخودش رو تکرار م يحرفا قایدق!گذاشته ریاخالقش هم روم تاث
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حرکت کردم و جلوش  دمشیکش رونیکه داشت ب یکه کردم از حس و حال يچرا االن شادم؟بازم با سرفه ا

 :گفتم

 میوفتیراه ب دیبا-

 :گفت طنتیسرم راه افتاد و با ش پشت

 !زمیم،عزیوفتیباشه راه م-

حرف  ينجوریا کنهیرفتار م یداره معمول يحاال که ترو يمگه مرض دار!خودم بود ریبهش نکردم تقص یتوجه

 :و گفت دیدستم و کش يحال سرزنش خودم بودم که ترو ؟دریزنیم

 !میدیتموم شد،رس تیریاگه خوددرگ-

 :دمیرو شن ایتان ينگه داشتم خواستم باز کنم که صدا رهیدستگ يبه در انداختم دستم رو،رو ینگاه

 دمیبله خودم د-

 :کالفه گفت يترو

 !گهیبازش کن د-

 :گفتم زدنیاروم حرف م چون

 !ـسیه-

 :گفت ایکه دوباره تان دمینشن يملکه رو به خاطر حرف ترو جواب

 یچه معن نیا کردیم هیرفتم داخل بال داشت گر یاومد وقت رونیب سیبرم داخل ترا نکهیقبل از ا قهیچند دق-

 داشته باشه؟ تونهیم

ملکه با !فضول باشه ایتان کردمیواقعا فکرشم نم!کردینگاه کردم با دقت داشت گوش م يبه ترو یرچشمیز

 :گفت ينسبتا بلند يصدا

 !رخ داده یمشکل هیحتما !نیکارا خالف قوان نیا!يبر شیفرشتگان پ نیطبق قوان دیو با يفرشته ا هی ا،تویتان-

 :تخس گفت ایتان

 از هم بپاشن یبا احساس نیزوج به ا فیمن قصدم فقط کمک بهشون بود ح-

 رهیکه دستگ وفتهیداره م یدرك کردم چه اتفاق یوقت قایدق یول شدیچرا با هر جمله صداش بلندتر م دمیفهمینم

 !بخوام عقب برم باز شد نکهیاز اخورد قبل  یتکون

 ...ایدر بود و پرت شدم تو بغل تان يوزنم رو تمام
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رو درك کردم از بغل  تینگاه کردم موقع دیخندیانداخته بود و م نییکه سرش رو پا يرو چرخوندم و به ترو سرم

 !سادمیاومدم و روبروش وا رونیب ایتان

 :زد و گفت يشخندین!افتاده یدرك کرد چه اتفاق ایتازه تان و

 !کنهیرو نقض م نیکه قوان ستمیفقط من ن-

تو  دمیبا پشت دستم محکم کوب يترو زیر زیر ياز خنده ها یعصب!دهن باز کنه و منو ببلعه نیداشتم زم دوست

 :بحث بود محکم گفت نیملکه که شاهد ا!بهش رفتم يشکمش ساکت شد و منم چشم غره ا

هرگز،هرگز،هرگز در قصر من  گهید!پدر و مادر شما تیر خودم و تربدخت تیترب يواقعا متاسف شدم برا-

 مفهومه؟ فتهینم یاتفاقات نیمن چن نیسرزم

 !مینداشت یجواب"بله"محکم و قاتع حرف زده بود که جز  انقدر

 :رو تکون داد و گفت سرش

 نینیبش-

 :و ملکه دوباره شروع به حرف زدن کرد میبود نشست زیکه روبرو م ینرم يها یصندل يرو

کامال  نیشما داخلش نقل مکان کن میخواستیکه م ياما االن خونه ا!خوامیعذر م ریتاخ نیبابت ا-

 !نیبه اونجا بر ندهیو تا چند روز ا نیرو جمع کن لتونیوسا نیتونیم!حاضره

 :گفتبا اعتراض از سرجاش بلند شد و  اینگاه کردم که تان يوحشت به ترو با

 !لطفا!برن نجایو بال از ا سیترا خوادیدلم نم ست،منیمنصفانه ن نیا-

 :دیبهش توپ ملکه

 ...اما!میکنیبه دلخواه تو کار نم نجایا!نیبش-

 :به ما ادامه داد رو

 یاز جنگ يزیحتما چ نیبود یزندان ندلندیکه سالها داخل ارچف دونمین،میبمون نجایا نیتونیهست که م یراه-

جز  نایا!اعالن جنگ کردن نیاطیش بایاالنش هم تقر نیتا هم یحت!نیدیشن وفتهیکه هر لحظه ممکن راه ب

حمله کنند؟راهزن  ایبه تان نتونست یچه کسان نیکنیفکر م نیبدون خوامیم یاطالعات محرمانه ما هستن ول

 روین شیافزا يبرا نیاطیش یلو!طرف هستن جادوگران هستند یکه ب یتنها موجودات!جادوگران!نیها؟ساده نباش

 !لند نقشه ها دارند نتیشدن بر سلطنت سا رهیچ يبرا کشندیدارند اونها رو سمت خودشون م

 میپاك کن لوسیتارگاس يرو از رو فیکث يها وونیما نسل اون ح وفتهیب یاتفاق نیاجازه بدم همچ خوامینم
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داشت؟چشمم رو ازش برداشتم و بازم به  يچه فکر گهیبار د نیا!ومدیبه نظر م یانداختم معمول يبه ترو ینگاه

 :ملکه گوش کردم

 نیبهم بد نیدار ندلندیکه از ارچف یتمام اطالعات خوامیم-

 :دهنم در اومد از

 ؟یچـــ-

 :اخم کرد و گفت باالفاصله

 ن؟یموضوع دار نیبا ا یمشکل-

 :مسلط شروع به حرف زدن کرد يترو

 یداخل هر جامعه حت میدونیاما همه م!میرفتن نداشت رونیحق ب!میدیپوسیم میما سالها داخل زندان داشت-

که  میلند اطالع بد نتیو به سا میاز سربازها ما رو نجات داد و گفت بر یکی!خوب و بد وجود داره ندلندیارچف

 !از سمت شرق بهمون حمله بشه میداشته باش یامادگ

 :امه داددستش رو باال اورد و اد يبزنه که ترو یخواست حرف ملکه

 یحتما اونها از مناطق شرق!راست گفته باشه واقعا کمه نکهیاحتمال ا!کنمیمن حرف اون سرباز رو باور نم یول-

 نیریبگ میشما تصم یهرچ ستین ارمونیدر اخت يزیچ نیاز ا شتریب!کننیبه ما حمله م

 :و بلند کرد و گفت دیدستم رو کش و

 با اجازه-

رو تخت وا رفت و من  يترو میوارد اتاق شد یوقت!میگذاشت یو ملکه متفکر رو باق میرفت رونیاز اتاق ب و

 :دمیترک

 ؟يچرت و پرتا رو از کجا اورد نیا-

 :گفت طلبکار

 بذارم؟ ارشونیرو در اخت نمیتمام اطالعات محرمانه سرزم يانتظار دار ه؟نکنهیچ-

 :گفتم تیعصبان با

که داره همون  يا ژهیو يروهایحمله بشه پدرت با ن نجایبه ا ی؟وقتیبه نفهم يخودت رو زد ای یفهمیواقعا نم-

 !موننیم نیاطیو فقط ش رنیمیهمه م!کنهیلند حمله م وژالیو به  شهینم یراض! نایجادوگر ها و ا

 :گفت خونسرد
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 !دونمیم-

 :شدیباز نم نیاز ا شتریب چشمام

 ؟یکنیم يهمکار نکاریبازم با ا يدار یدونی؟میدونیم-

 !يریهمونجا ممکن بم ،وگرنهیبا ما باش دیبا گمیکه م نیهم يبرا-

 برات مهمه؟-

 :بزنه اجازه ندادم و گفتم یحرف خواست

 یکه خودت ساخت یتو باتالق يدار يترو وفتهیاتفاق ب نیرو هم با من نجات بده نذار ا هیاگه برات مهمه بق-

نذار برسه  يذاریدقت کن پاتو تو کجا م!طفال يلطفا،ترو!دمیدفعه فقط شعار نم نیا دمیمن شعار نم!يریفرو م

 ...يکه تا خرخره تو باتالق فرو بر ياون روز

 :گفت یمثل خودم عصبان سادیوا روبروم

 !يتو طنابم رو پاره کرد یول!ومدمیم رونیمن داشتم ب-

 کنم؟ یزندگ خوامیکه نم یکنم؟با کس کاریچ يانتظار دار-

داشتم با !کردمیداشتم داغونش م گفتمیکه م ییزایمن با چ يبا حرفا!شدیبدتر م زیهر لحظه همه چ!نه يوا يوا

 :صلح طلبانه گفتم!دادمیهولش م یکیخودم تو تار يدستا

 ...من يترو-

 :رو تو دستاش گرفت و گفت سرش

 !رونیبال برو ب-

 :زد ادیسمتش برم که فر خواستم

 !حاال برو!يکه کرد یکن وونمید یخواست يحرفات رو زد-

فکر حرف  یچرا ب...ستادمیدر اتاق ا يجلو!دور نشدم یول!رفتم رونیندونستم و از اتاق ب زیجارو  موندن

کار رو بکنم؟نابود کردن  نیا تونستمیم کردم؟منیپشت سرمون رو خراب م يپل ها شتریهر لحظه ب زدم؟چرایم

 یرو نکنم راه نکاریاگه ا یکنم؟ول يهمکار تیجنا نیبا ا خواستمیلند؟واقعا م نتیو زادگاه خودم و سا نیسرزم

کارا تو ذات من نبود با  نیا!کنمیقتل و کشتار شرکت نم نیهست که بتونم انجام بدم؟نه من تو ا يدارم؟کار

بود با تعجب به حالتم  ستادهیجلو پنجره ا يمحکم سمت اتاق برگشتم با شدت در رو باز کردم ترو يقدم ها

 :دیپرس يدستم گرفتم پنجره رو باز کردم و ترو يو تو دمیکشتخت  ریزکوله ام رو از  انهینگاه کرد وحش
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 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 :گفتم خشک

 !گردمیبرم-

 :نگام کرد ادامه دادم یسوال

 !بمونم وونیح هیادم رو بکنم و تا کنار  هی یکلفت دمیم حیترج تتیلند تو بمون و مامور وژالیبه  رمیم-

اروم  یول یعصب دمیبا خشونت خودم رو عقب کش دیبپرم و پرواز کنم که دستم رو کش رونیاز پنجره ب خواستم

 :گفت

 !کنمیرو حل م یهمه چ نیبش ر،اونجایبال اروم بگ-

ولم  کشمینم گهیمن د!ستمین لوس؟منیکردن سه گانه تاگاس ؟نابودیدسته جمع ؟کشتاریحل کن يخوایم ویچ-

 !کن

رو  نیبش قهیدق هی ریمثل اروم بگ یمدام کلمات يبکشم ترو رونیدستاش ب دستام رو از کردمیکه تقال م یحال در

 :دیکش ادیفر نکهینداشتم تا ا یمن توجه یول کردیتکرار م

 لحظه تکون نخور هی-

 :و شروع به حرف زدن کرد سادمیحرکت وا از

 کنهیلنگه نداره تو رو ول م یرحم یکه تو ب یکس!انگوس بزرگ يکرد ه؟فکریاسون نیبه هم يواقعا فکر کرد-

 ياگه بخوا!يکه تو بر دمیمنم اجازه نم نیبر ا ؟عالوهیکنیفکر م ينجوری؟ایکن یو با ارامش زندگ يکه برگرد

 !دمیم هیلند رو در چند ثان وژالیحمله به  بیترت يتکون بخور نجایاز ا

 نیحداقل تا اخر عمرم عذاب وجدان ندارم که سرزم!خودت؟من رفتم ایداره؟پدرت بخواد حمله کنه  یچه فرق-

 !خودمو نابود کردم

 !و همسرش برمیچشمات سر م يرو جلو ایخواهرزاده ملکه ار...يبر ياگه بخوا...پس...پس-

 :شده سرجام نشستم و خفه گفتم خشک

 ؟یکنیم کاریچ-

محکم  خواستمیبار هر چقدر هم که م نیا...کردتو قلبم بودن تکرار  يکه هرکدوم خنجر ییو قاتع حرفا محکم

 :باشم نتونستم لرزش صدام رو کنترل کنم و گفتم

 ....یبود همکارم باش ؟قراريدیچرا؟فقط بهم بگو چرا انقدر ازارم م-
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 !ازت مواظبت کنم خوامیم یفهمیچرا نم-

 انم؟یکشتن همه اطراف ؟باينجوریا-

 :گفت کالفه

 رنیگیجاشون رو م دیدج يو نسلها رنیاونا م!درك کن-

 رحمیاحاطه کنن؟ب نیاطیرو ش نجایپستم که بذارم گوشه به گوشه ا ؟انقدريراجب من کرد يواقعا چه فکر-

 لند،اره؟ وژالی يافسانه ها لوس؟کابوسیموجودات تارگاس نیتر

 افتاده؟ ادتیرو  نایچرا االن ا-

 !رنیکار خودخواهانه شما بم نیگناه قرار تو ا یچند نفر ب فهممیاالن م!یکن کاریچ يخوایم دمیچون تازه فهم-

 :گفت يو محکم و جد دیام رو از دستام کش کوله

 !دمیرو م يکه دوست دار ییدستور قتل تک تک کسا يتکون بخور نجایمن حرفام رو زدم،اگه از ا-

 :قانعش کنم تیعصبان يکردم به جا یسع

 !خودت رو بکشن استنخویکه م یکشیادم م ییکسا يبرا يدار ؟تویفهمیچرا نم-

تو حق !نمیبیمن ترانتا رو مقصر نم!يکه کرد یقبول نکن یتونستیم!یمنو بکش یخواستیتو م خواستنیاونا نم-

 یانتخاب داشت

 !خواهرت نه؟واقعا برات متاسفم یکه من قاتلم ول نیمنظورت ا-

 یچ!يزور باال سرت باشه تا کارت رو انجام بد دیبا!با تو نرم برخورد کرد شهینم!خورهیتاسف تو به درد من نم-

 شد؟قبوله؟

بشن  کهیچشمام دو ت يکه دوست دارم جلو ییکه همه کسا نیبدتر از ا يرو بستم و فکر کردم درد چشمام

 :نرمش گفت يبدون ذره ا يهست؟ترو يزیجنگ وحشتناك هم چ نیبدتر از ا یهست ول

 شمارمیم 5تا ...فکر ندارم يبرا یبجنب من وقت-

-1... 

 کنم؟چرا انقدر انتخاب سخته؟ کاریچ

-2... 

 کار برگردم و همه رو نجات بدم نیبعد از انجام ا تونستمیم

-3... 
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 از کنارش تکون بخورم ذارهیانداختم،معلوم بود که نم يبه صورت خشک ترو ینگاه مین

-4... 

در  رهیاشوب رو بگ يرو متقاعد کنم جلو يبتونم ترو دیشه؟شایتموم م یبدم همه چ لشینقشه ها رو تحو اگه

 کنهیلند حمله م وژالیو به  شهیتر م یعصبان يترو شهیبدتر م زیهر حال با رفتن من همه چ

-5... 

 :منتظر بهم نگاه کرد اب دهنم رو قورت دادم و گفتم و

 م؟یکنیشروع م یک-

 :نگاهم کرد و گفت یکم

نقشه ها و کاراشون همون  دیبا ادیامد کمتر به احتمال زهستن که رفت و  ییرو چک کردم قسمتا نجایمن ا-

 !اطراف باشن

 :گفتم لیم یب

 ه؟یخب برنامه ما چ-

*** 

 !گهیبال؟پاشو د..آرابال؟بال؟پاشو شب شده-

 يترك کردن آرامش تو.ذاشتم یمن نم یداشت به زور منو از خواب راحتم جدا کنه ول یسع یسمج يصدا

 .ومدیخوابم به نظر حماقت محض م

چشمامو باز  يال.رونیخواب پرت شدم ب يایتشک تخت انگار از دن يبالش نرم رو يافتادن سرم از رو با

 .زدینور اتاق تو چشمم م,کردم

 .دستاش بود يسر من تو ریکه بالش ز دمیرو د يترو

دستمو کورمال کورمال .رمیدستمو دراز کردم تا بالش رو پس بگ یبستم و در همون حالت خواب آلودگ چشمامو

 ییداشت و نفس ها یو فرو رفتگ یبرآمدگ.گرم بود.برخورد کرد یبیعج زیکه دستم به چ نیدادم تا ا یتکون م

 .سوزوند یدستم رو م

تخت  يو رو دمیباز کردم و دستم رو کش عیگذاشت چشمام رو سر يصورت ترو يکه دستمو رو نیدرك ا با

 ：گفتم ارمیخودم ن يه روکردم ب یم یکه سع ینشستم و درحال

 شده؟ یچ-
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 ：تخت بلند شد يلبخند تلخ زد و از رو کیکنه اما فقط  یم تمیکنه و اذ یم طنتیکردم االن ش یم فکر

 .نقشه است يوقت اجرا-

 چه کرده بودم؟ يمن با ترو.غم برگشت دوباره

 هیاست که مثل بق هیمشکوك تر از بق یمکان يترو يطبق گفته .ینقشه جاسوس ياجرا يبرا میشده بود آماده

رفت  یداشت و احتمال م يقصر رفت و آمد کمتر يقسمت ها هیکرده بود که نسبت به بق دایرو پ ییجا.نباشه

 .لند همون جا باشه نتیسا نیتمام اطالعات محرمانه سرزم

 .میکرد یمشکوك ط يراهمون رو به سمت جا نیپاورچ نیو پاورچ میاتاقمون خارج شد از

 يموضوع که برا نیبا ا.نیاطیش يبرا یجاسوس.کردم یفکر م میکرد یم میکه داشت يکل راه فقط به کار در

فرشته ها  يبرا میخواست یاگه م ینداشتم بلکه حت يادیمشکل ز میکرد یم یجاسوس میداشت نیاطیش

 .استیکار دن نیتر زینفرت انگ یجاسوس. حس رو داشتم نیباز هم هم میکن یجاسوس

 یم.رو قانع کنم يتا ترو کردمیتمام تالشم رو م دیم؟بایداشت یکردم؟اطالعات رو برم یکار م یچ دیبا

 کنم؟ یرو که دلش توسط من شکسته رو راض یتونم کس یتونم؟واقعا م

 ستادهیدر بزرگ ا يبه دو نگهبان که جلو میو چشم دوخت میشد میپشت ستون ها قا.میدیرس یدر بزرگ به

 ：نامحسوس به در کرد و زمزمه کرد ياشاره ا يترو.بودند

 .نجاستیا-

رو قانع کنم تا از  يترو یسادگ نیشد به هم یم دیم؟شایوارد اتاق بش میتونست یوجود نگهبان ها چه طور م با

نگهبان ها رو  يهمون لحظه صدا.شینیبگم که دستشو گذاشت رو ب يزیخواستم چ.منصرف بشه یجاسوس

 ：دمیشن

 !سر پستشون ومدنیتا االن م دیاب پیلیمکس و ف-

 ：گفت يگرید

 .دارن ریاست که تأخ قهیده دق,اره-

 .میاستراحت کن میو بر میبد لشونیتا پست رو تحو انیب دیو اونا با میما خسته ا.ينجوریکه ا شهینم-

 . بعد مکالمشون تموم شد و

 م؟یکرد یکار م یچ دیبا حاال
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 ：زمزمه وار گفت.برگشتم طرفش.با دست به بازوم زد يترو

 نینداره که برخالف قوان یفرق گهیپس د میریلند م ندیبه آرچف عیاطالعات سر نیما بعد از برداشتن ا.بال نیبب-

 .میرفتار کن نجایا

 يو ترو میستادیا يواریکنار د.میو از اون منطقه مشکوك دور شد دیدستمو کش.نگاهش کردم تا ادامه بده منتظر

 ：ادامه داد

قبل از  دیبا.میبکن میتون ینم يکار چیوگرنه ه یکن يهمکار دیتو هم با یول میبد یعنی.يانجام بد يکار دیبا-

 .میانجام بد يکار هی رنیبگ لیپست رو تحو انیب دیجد يکه نگهبانا نیا

 .کرد یحرف زدنش داشت کالفم م مجهول

 خب؟بعدش؟-

 ：داد رونیبه صورت آه ب نفسشو

 .یتون یتو م یخطرناکه ول دونمیم-

 .کنم یجا گم و گور م هیداشتن رو  ریکه تأخ یدو تا نگهبان رمیمن م نیبب

 ：گفت عیکنم وحشت نگاهم رو حس کرد چون سر فکر

 .کنم یجا پنهانشون م هی.کشمشون ینم-

 ینم پیلیکه مکس و ف یو به دو تا نگهبان کنار در بگ یلباس نگهبان ها رو بپوش دیفاصله تو با نیتو ا بعدش

 .شم یسر پستم حاضر م عیمن و تو رو فرستادن و من هم سر یعنیتونن سر پستشون حاضر بشن و ما رو 

 بال؟ یتونیم

 .و فکر کردم دمیکش یقیعم آه

 !هم داشتم؟ يا گهیشدم؟راه د ینقشه شوم همراه م نیبا ا دیتونستم؟بایم

 ：انه موافقت تکون دادم و گفتمرو به نش سرم

 .باشه فقط لباس نگهبان ها کجاست-

 ：برگشتم.زد و به پشت سرم اشاره کرد یکج لبخند

 "اتاق استراحت نگهبانان"
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 يپوشوند رو رو یصورت رو م بایبود که تقر يو لباس نگهبان ها که زره و کالهخود میوارد اتاق شد عیسر

 .رو گم و گور کنه چارهیب پیلیرفت تا مکس و ف يو ترو میدیلباسامون پوش

 ：قدم جلو اومدن هیدو نگهبان متوجهم شدن و .و پراسترس به سمت در بزرگ رفتم دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ يزیچ-

 .گفت شونیکی

 ：گفتم یکردم لبخند بزنم و بعد با آرامش مصنوع یسع

من و  یعنیما  لیدل نیاومد و به هم شیبراشون پ یمشکل ناگهان پیلیمکس و ف,ساعت فتیش يسرباز ها-

 .میدیم یهمراهم که االنه که سر برسه جاشون نگهبان...تر

 .زدن و سرشونو تکون دادن و بعد رفتن يلبخند

 ینم یمنف يوقت شک ها چیفرشته بودن ه الیسوخت که به خ یدلم براشون م.دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 .کردن

 دیبه من که رس.ومدیکه از دور م دمیرو د يبعد ترو یقیدقا.میستادیدر مثل نگهبان ها ا يجلو ادیب يترو تا

 ：زد يلبخند خسته ا

 .يایدونستم از پسش بر م یم-

 ：گفتم عیکه گفت نکردم و سر يزیبه چ یتوجه

 ؟يآورد ییسر اون دو تا چه بال-

 ：در گذاشت رهیدستگ يرو دستشو

 .راحت التیخ.افته یبراشون نم یاتفاق.کردم نمشویقا ییجا هیهوششون کردم و  یب-

 .میاتاق شد وارد

 .مینیهمه جا رو بب میتونست یبود که م بیبود اما عج کیکه تار نیبا ا اتاق

 .میسمت اتاق رفت هیو هرکدوم به  میخفه کننده رو از سرمون برداشت يها کالهخود

 يخاکستر يبا رگه ها دیسف يمرمر يها واریکردم که چشمم به د یبه اتاق نگاه م يبا کنجکاو داشتم

 !نداشت يوارید نیهمچ دمیکه من د ییقصر تا اونجا يجا چیه.خورد

 ：دمیبا تعجب پرس.دیکش یدست م نیزم ينگاه کردم که داشت رو يترو به
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 ؟یکن یکار م یچ يدار-

 ：کوتاه گفت دادیکه کارشو ادامه م یحال در

 .گردم یم-

و با رگه  ییطال, اتاق يمرمر واریاز چهار د یکی.رو به جهت مخالفش گردوندم که ناگهان خشک شدم سرم

 کرد؟ یبا همه فرق م وارید نیچرا ا.سبز بود يها

 یلب ریهمش ز يترو.بود رو بگردم واریکه کنار د يرفتم تا کمد واریباال انداختم و به سمت همون د يا شونه

بهش بگم  يزیدهانم رو باز کردم تا چ.شد زیباالخره صبرم لبر. میکن دایپ يزیچ میزد چون نتونسته بود یغر م

 نیوسط تر يرو قایدق دیدست شا کف کیعالمت .دهنم همون طور باز موند دمیکه د يزیبار با چ نیکه ا

 .متفاوت واریسنگ مرمرِ د

 ：صدا زدم یزمزمه مانند ناخودآگاه يصدا با

 .نجایا ایلحظه ب هی يترو-

 ：باالخره قطع شد و بعد کنار من اومد يترو يغر ها غر

 شده؟ یچ-

 ：دیبه کف دست انداخت و روش دست کش یبا تعجب نگاه.اشاره کردم وارید يکف دست رو به

 ؟یچ یعنی نیا-

 ：به عالمت دست انداختم و گفتم يتر قیدق نگاه

 .جان نیکه هست مشخصه اطالعات هم یهر چ.دونمینم-

 ：تکون داد دییبه نشانه تأ سرشو

 .هیعالمت دست چ نیا میکردم تا بفهم دایپ یسرنخ هی دیاطراف رو نگاه کنم شا رمیمن م-

دوست داشتم .شدیداخل مرمر جلب م يتوجهم به رگه ها شهیهم.به مرمر ها شد رهینگاهم خ.ازم دور شد یکم و

بستمشون و  عیچشمام گرد شد و بعد سر.مرمر شناورن يلحظه حس کردم که انگار رگه ها تو کی!ن؟یبدونم چ

 .زدم یقطعا داشتم توهم م.سرم رو به چپ و راست تکون دادم
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 واریکف دستم رو با د.شد دهیشد و ناخودآگاه دستم به سمتش کش دهیدوباره به سمت عالمت دست کش نگاهم

مکنده  کیستم شد و دستم رو مثل وارد د واریاز د يزیکه بچسبونم انگار چ نیقبل از ا یمماس کردم ول

 .چسبوند به خودش

 !م؟یافتاد ریافتاد؟نکنه گ یداشت م یچه اتفاق.رو صدا زدم يوحشت ترو با

حس  واریکرد چشمام بسته شد و انگار تمام وجودمو تو د دایتماس پ واریکه دستم با د نیمحض ا به

 یاز طرف یانگار داخل مرمر ها بودم ول.بدم یتونستم جواب ینم یول دمیشن یرو م ينگران ترو يصدا.کردم

 رهیچشمام رو باز کردم و به دستم خ..رو زیهمه چ.کردم یمرمر رو حس م يرگه ها.آب بودم يانگار تو

انگار اونم مثل من .سکوت کرده بود یول دیچرخ یمن و دستم م نیبود و نگاهش ب ستادهیکنارم ا يترو.شدم

 .وجود داره واریدست من به د دنیچسب يبرا یلیحس کرده بود که حتما دل

 واریبه محض ورود آب به د.رفت واریکه دست خودم باشه آب از بند بند دستم خارج شد و به داخل د نیا بدون

آب ها به .کردم ینرم بودن حس م ریسنگ ها که مثل خم نیرو ب انشونیبدن منم جز آب باشن جر يانگار اجزا

و اونا  دیچیپ ییآب دور رشته ها انیبعد انگار هر جر یلحظات.کردن یت محرک ییمرمر وارید يتمام قسمت ها

مرمر داشتن به سمت دست من حرکت  يداخل سنگ ها يتمام رگه ها.خورد واریچشم به د.رو به عقب کشوند

 ：که زمزمه کرد دمیرو شن يحبس شدن نفس ترو يصدا.کردن یم

 چه طور ممکنه؟-

 .شدیبدن من هم کم م يو انرژ رویاز ن یآب انگار قسمت يها انیجر یهر حرکت برگشت با

که دست من بود  ییرگه ها به سنگ وسط همونجا. سبز رنگ بودن ياز رگه ها یحاال خال ییطال يها وارید

 یشکل ممکن و بدون حت نیتر بیبه عج واریهمون لحظه تمام د.و بعد انگار کف دستم جمع شدن دنیرس

که  ییهمونجاکف دستم .هوا بود برگردوندم طرف خودم يه همون صورت رودستم که حاال ب.ختیر ییصدا

 .وصل بود يبود که به باالش ربان بلند و قرمز یسبز براق دیسبز پنهان شده بودن کل يانگار رگه ها

نتونسته بودم فکر کنم و حاال که فرصت فکر کردن داشتم داشتم  یو ناخودآگاه بود که حت عیسر زیهمه چ انقدر

 رهینگاه کردم که اونم با همون غلظت شوك خ يشوك زده به ترو.اوردمیشاخ درم یزدگ جانیتعجب و هاز 

نگاه کرد و بعد به سمت  دیکل هب يا هیثان.چشممون گرفتم يرو باال آوردم و جلو دیکل.کردینگاهم م رهیخ

بود پر از  یبود اتاق ختهیکه ر يواریپشت د.کرد من هم به همون سمت نگاه کردم رییرنگ نگاهش که تغ.راست

 .نقشه و کاغذ و کتاب
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 ：به داخل برداشت یقدم يترو

 .آرابال نجاستیهم-

 ：برگشت طرفم جانیه با

 .میما موفق شد-

 یرو متالش واریکه من اون د نیشوك زده و خوشحال از ا.که در اون زمان داشتم درك کنم یتونستم حس ینم

 .یکرده بودم و ناراحت از جاسوس

 ：رنگ اشاره کرد ییصندوق بزرگ و طالبه  يترو

 .تو باشه نیهم دیبا میکه الزم دار يزیهر چ.اریرو ب دیاون کل-

گرفت و در .رو سمتش کردم دیبه سمتش رفتم و کل یسردرگم نطوریلرزان از شدت ضعف و هم يقدم ها با

ها هم  نیداشتن و تمام ا یخاص ییرنگ طال هیتو صندوق برخالف بق ينقشه و کتاب ها.صندوق رو باز کرد

 .خوادیهستن که انگوس م ییزاینقشه ها و اطالعات همون چ نیبر علت بودن که ا دیمز

شد از  یحالم داشت بد م.کرد یصندوق رو توش خال اتیاتاق برداشت و همه محتو ياز گوشه  يا سهیک يترو

 .رفته بود میتمام انرژ.مخالفت کنمنه جونش رو داشتم و نه توانش رو که  یو از طرف زیکار نفرت انگ نیا

بودم که کارمون تموم شده  دهیاصال نفهم. دیکش یدستم رو گرفته بود و م.به خودم اومدم يکشش دست ترو با

 .کردم یحالم بد بود و حسش م.شمیم دهیکش يو تمام مدت من توسط ترو میش یاز قصر خارج م میو دار

 چرا؟ دونمینم.شده یکردم که تمام وجودم خال یم حس

 .ومدیبودنم جور در نم یکردم که اصال با خال یهم حس م یبیعج ینیسنگ هی

 چم بود؟ چرا؟چرا؟من

 ：میدیشن يادیفر يکه صدا میرفت یتو راهرو م میداشت

 ..ستیا..دزد,ستیا-

 ：دیغر يحبس شد و ترو نفسم

 !یلعنت-

 .تمام وجودمو گرفته بود وحشت
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زدم و  يبلند غیج.صورتم رد شد ياز جلو قایدق ریت کیکه ناگهان  میدیو به سمت باغ دو میقصر خارج شد از

 .خشکمون کرد نیصد ها پا با زم دیبرخورد شا يبعد صدا

رو  يبست و دست ترو خیخون تو رگام .دنیدو یبه سرباز ها خورد که از هر طرف به سمتمون م چشمم

 .فشردم

 .زدینفرت تو نگاهشون موج م.با بهت به تک تک شون نگاه کردم.دورمون حلقه زدن سربازا

تو چشماشون نگاه نکنم  یول رمیکه حاضر بودم بم ستادنیسرباز ها ا نیب يکنار رفتن و بعد افراد یها کم سرباز

 .نه مغزم,کرد یم یقلبم بود که حکمران نیاما ا

تو چشماش اشک حلقه بسته بود و .گره خورد ایتان ياه بهت زده و نگاهم با نگ ختیقطره اشک از چشمم ر هی

 یدست.کرد یو ناباور نگاهم م دیلرز یکه م دمیرو د یلیام ایتر از تان نییپا یکم.کرد یبا دهان باز نگاهم م

ملکه  یعصب یو مالمت گر و از طرف زردهآ ينگاهم از اون دست باال اومد و به چشما.رو فشار داد یلیدست ام

 .میریجا بم نیتونست دستور بده هم یکه م ینگاه زن.نگاه از همه دردناك تر بود نیا.دمیرس

ها تو  زهیمثل همون ن قایبودن دق ستادهیبه سمت ما ا ییها زهیتمام اون نگاه ها که کنارشون سرباز ها با ن انگار

که  دمیو به ادمال رس دمیرخحس کردم و به سمتش چ یمتفاوت زیتمام حس ها و نگاه ها چ نیب.قلبم فرو رفتن

 یحاال معن.دیلرز یبند بند وجودم داشت م تمامزانو؟.دیزانو هام لرز.کرد یم دادیوجودش ب يتو نهینفرت و ک

 .کردم یمتفاوتم رو حس م يحس ها

 یداشتم م ن؟منیریم یم نیدار دیبهتون دست داد شا بیو غر بیعج يگن اگه حس ها یم نیدیشن

 .کشتم یشدم خودم خودم رو م یوحشتناك کشته نم يها زهیاگه اون لحظه هم توسط اون ن یحت.مردم

 .تمام وجود من هم قلب شده بود دیشا رهیگیعذاب وجدان و بد از قلب منشع م يتمام حس ها اگه

 ：بود که سکوت وحشتناك رو شکوند ادمال

 ن؟یاریببه شکل فرشته در فتونویوجودت کث نیچه طور جرئت کرد.خائن ها-

بار هدف نگاهش  نیچشماشو که باز کرد ا.ختیقطره اشک از گوشه چشماش ر کیچشماشو روم بست و  ایتان

 ：ادمال بود.من نبودم

 !ادمال-

 ：برداشت زیبه سمتش خ ادمال

 ؟یکن یدو تا دفاع م نیاز ا يدار ؟بازمیچ ه؟ادمالیچ-
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 ：فقط تکرار کرد ایتان

 !حرف نزن ادمال-

 ：آورد رونیب راهنشیپ بیتر شد و دو تا کاغذ از ج یعصب ادمال

 .لند بودن وژالیتو  نایرو؟ا بیتحت تعق يدو تا کاغذ ها نیا يدیچرا حرف نزنم؟چرا؟ند-

 ：در هم شد و صداش خشن تر ایتان يبار اخم ها نیا

 .ادمال ساکت شو-

 ：دیکرد غر یم شیعصب شتریب ایانگار هر حرف تان ادمال

اما فرشته  هیچ دونمینم!ستیفرشته ن یعنی؟یچ یعنی؟يال سبزه؟موهاش قهوه اب يچشما ینیب ینم-

 .آرابالست,ستیاسمش آنابال ن نیبب.ستین

و بال هم  طانهیش سیترا یفهم ی؟نميچشماش قرمزه و موهاش خاکستر.رو؟شاخ داره سیعکس ترا ینیب ینم

 .میکرد ریدستگ یجاسوس نیاالن در ح نیهم یو به درد نخور که باهاش همدسته؟اونا رو حت بیموجود عج هی

قبول کنم تا  شدمیاگه نبودم حاضر نم.کردم ینم یاگه نبودم جاسوس!درد نخور؟من به درد نخور بودم؟بودم به

 .انداختم یادوارد رو تو دردسر نم.شدم یباعث مرگ پدرم نم.رو به قتل برسونم يترو

 ریو افکارش تأث تیارزش رو تمام اعتقادات و شخص یبخط  هی, رهیبه درد نخور که هر جا که م يباتنر؟موجود

 .من به درد نخور بودم.ذاره یم

 نیزم دیتا شا ستمیبأ نیزم يخواست انقدر ثابت رو یهمه رو از جا پروند جز من که دلم م ایتان ادیفر يصدا

 ：متوجهم بشه و دهن باز کنه تا من رو ببلعه

 .تونم باور کنم یمن نم.خفه شو ادمال-

 ：ملکه ادیفر يبعد صدا و

 .ساکت یهمگ-

ناگهان دهانش بدون .خوندیکرد انگار داشت وجودم رو م ینگاهم م يجور.ملکه قفل شد يتو چشما چشمام

 ：ستادیصدا حرکت کرد و قلب من ا

 .باتنر-

 .نفهمه شدیمگه م.بود که من باتنرم دهیفهم
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 ：زد ادیاز روم برداشت و فر نگاهشو

 .نیکن رشونیسربازا دستگ-

 . شد رهیورودشون رو تو بدنم تصور کردم و ترس بهم چ هیثان کی.زدیها برق م زهین نوك

تو چشممون زد و  يدیدرست در همون لحظه نور بنفش شد یشدن ول کیهاشون بهمون نزد زهیبا ن سربازا

 .و تار شد رهیهمه جا ت

چشمامو که باز کردم همه .وفق بدم و باالخره تونستم بیکردم چشمام رو با نور عج یتمام وجود سع با

حفظ  هیچ دوننیکه نم يزیفشردن تا خودشونو از چ یدستاشون رو سمت آسمون گرفته بودن و چشماشون رو م

 .کس حواسش به ما نبود چیه.کنن

پشت  يخنده ها يو بعد صدا دیوز يدیباد شد.فشرد ازم جدا شد یکه تمام مدت دستم رو م یدست ناگهان

 دیاومد و دستشو کش يکه کابوس تمام کتاب داستان ها بود به سمت ترو یجادوگر وحشتناک.سرهم و وحشتناك

باشه که داره  ياون ترو مکرد یباور نم.بودم انگار "من"فقط .درکار نبود یی"ما".شد دهیباهاش کش يو ترو

 .شهیو ازم دور م رهیپشت جادوگر م

بگه صورتم رو  ایبگم  يزیکه چ نیقبل از ا.دیپس زد و به سمت من دوو دست جادوگر رو  ستادیا ناگهان

 ：گرفت و لب هاش رو به گونه ام فشرد و همونجا زمزمه کرد

 ...نتونستم.رمیتپششو بگ ينتونستم جلو.ینتونستم قبول کنم که همکارم باش یببخش ول-

 .بعد به سرعت ازم دور شد و پشت جادوگر پرواز کرد و رفت و

 ：رمیملکه هم باعث نشد چشم ازش بگ ادیفر يصدا

 ..نشیریبگ.کنه یداره فرار م-

 .به جنب و جوش افتادن تا پرواز کنن اما نتونستن سربازا

نتونست  زیچ چیه...تمام بدنم هم,مغزم هم,قلبم هم,سوخت یچشمام م.شده بودن یهمه با هم قاط غیو ج ادیفر

داشتم هق هق  دمیزانو انداخت و تا فهم يمن رو رو,ون منبد يشرم اما رفتن ترو یحت,بندازه نیزم يمنو رو

 .کردم یم

 ...بدون من...من بدون

تا ولم کنن اما کشون  زدمیم غیج.دنیبه سمتم هجوم آوردن و با خشم دست و پام رو گرفتن و کش سربازا

 .بردنیکشون فقط منو م
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که تو  یضربه محکم.تم ساکت باشمکرد اما قصد نداش یداشت گلومو پاره م دمیکش یکه م يمکرر يها غیج

 .گوشم خورد خفم کرد

 .بود ادمال

 

 :يترو

رو  نکاریا دیبا...!همراهم باشه تونستیبا من نباشه نم خواستیم یوقت...!بال رو گرفتن؟کارم درست بود یعنی

 !بودم دهیند لوسیمثل اون رو در سه گانه تارگاس یوقت بود کس یلیبه جادوگر روبروم نگاه کردم خ...!کردمیم

 دیتازه شا وفتنیزود دنبال ما هم م ای ریسربازها د دونستمیم...و منم پشت سرش بودم کردیروبروم پرواز م يجد

 !تا االن هم اومدن

االن همه جا پر از سرباز !کار حماقت محض بود نیا!ومدیداشت فرود م بایبرداشت تقر زیخ نیسمت زم جادوگر

 :وحشت گفتم میندمویزنده نم دنیدیما رو م یبود وقت

 ؟یکنیم یچه غلط ي؟داريشد وونهید-

 :گفت یگرفته و خشن يصدا با

 !دنبالم کن-

 :کند و گفت یرو به اروم ینشست برگ یدرخت يرو!هم نداشتم يا گهید راه

 جلو اریدستت رو ب-

و بعد از چند  رهیم لیتحل رومیلحظه حس کردم تمام ن هیاکراه دستم رو سمتش گرفتم برگ رو،روش گذاشت  با

 ...انداخت نیزم يخودش هم تکرار کرد برگ ها رو رو يکار رو برا نیجادوگر ا...شد يعاد زیدوباره همه چ هیثان

دو  ختیفرو ر عیما یاحاطه کرد و وقت یبه رنگ اب يماده ا رشونیو ز دنیبرگ باال اومدن دور هم چرخ دو

 :تعجب گفتم بودن با ستادهیا نیزم يشکل من و اون رو قایجسم دق

 ؟يرو کرد نکاریا يچجور-

بودم بعد از  دهیند کیتا به حال جادوگران رو از نزد...!ختیرو،روبروم تکون داد و گرد بنفش ازش فرو ر دستاش

 !که وجودشون خطرناکه دنیرس جهینت نیهمه به ا...شدنشون به دست لرد دیتبع

 !منتقل شدن نیاطیداد و جادوگرها رو از زندانشون ازاد کرد و اونا به ارتش ش رییهمه رو تغ دهیپدرم عق یول

 !سرگردان بمونن نیدر دو سرزم توننیفقط م یاز هر مرز عبور کنن ول توننیکه م یموجودات تنها
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 ادیمورد ز نیاطالعاتم در ا...!شناورن هیرو هوا مثل سا شهیهم!باشن یمشخص يدر جا دهیاجازه نم بدنشون

چه  نجایکه هم بتونم نگاه اشک الود ارابال رو فراموش کنم و هم بتونم بفهمم ا!کنم شترشیب خواستمیم...ودنب

 کنهیم جیمنو گ دیاز کجا فهم نکهیا یول!ستیجادوگر رو فرستاده اصال سخت ن نیپدرم ا نکهیخبره؟البته حدس ا

 :پچ پچ وار گفتم

 ؟یهست یتو ک-

 :بود میمرموز و مال شتریبار خشن نبود ب نیصداش ا دیچرخ سمتم

 ...نیسال-

 ؟يکرد دایما رو پ ي؟چجوریکنیم کاریچ نجایا-

 ...!دنیبهت م هیرو بق حاتیببرمت توض نجایدارم از ا فهیمن وظ-

 :پامون اشاره کردم و گفتم ریز يها يساز هیشب به

 ؟یکن کاریچ يخوایم نایحداقل بگو با ا-

 :زد و گفت يشرور لبخند

 !بدم شونیباز-

 :دمیشده شروع به پرواز کردن دوباره پرس يساز هیبنفش دوباره در هوا پخش شد و اون دونفر شب پودر

 رن؟یکجا م-

 !نگهبانا رو دست به سر کنن-

 ...!برات بکنم تونمینم يکار یوفتیب ریپشت سرم حرکت کن گ-

لب مرز پر از سرباز بود که همه جا رو گرفته بودن دوباره  رفتیم یشروع به پرواز کرد هوا رو به روشن دوباره

 کنن؟شکنجه؟یم کارشیواقعا گرفتنش؟االن چ یعنی!ارابال تو ذهنم شکل گرفت

 !بود نیکار درست هم!اون خودش خواست با من نباشه و منم ولش کردم یول

با سرعت نور سمت سربازها  به ما بودن هینشست همون لحظه اون دو نفر که شب يشاخه ا يدوباره رو نیسال

 :تند تند گفت نیحمله کردن سال یرفتن ازدحام همه جا رو فرو گرفت همه به سمت اون دو نفر قالب

 !بـــــــــــــــرو 3...2...1با شماره سه،-

کرد  يکار یرکیبا ز نیبخواد حمله کنه ازش گذشتم سال یکس نکهیتمام توانم سمت مرز پرواز کردم قبل از ا با

 !رهیفرو بگ یخیکه روبرو مرز بعد از رفتن ما کوه 
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 :و گفتم دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

 م؟یکن کاریحاال چ-

 يریم نجایاز ا-

 ؟يچجور-

 :و گفت دیکش رونیب يبه رنگ خاکستر يا نهیا

 بهش زل بزن و به اتاقت تو قصر فکر کن-

به اطرافم نگاه ...تو دستم شکست نهیچشمم باز شد ا یکه گفت مجسم کردم و،وقت يزیرو بستم و چ چشمام

 !برسم نجایتونستم به ا یاسون نیبه هم شدیباورم نم!کردم

 ...!قدم نذاشته بودم؟با لذت اتاقم رو بارها و بارها گشتم نجایاتاقم رو باز کردم چند وقت بود ا در

 ...!بود ادیکارها ز نیا يوقت برا دمیدیپدر رو م دیبا یول

 !بود یتجربه واقعا خوب!کردیم یبالها بهم دهن کج یخال يقم رو باز کردم جااتا در

 :دمیها رو تو دستم فشردم و در زدم صداش رو شن نقشه

 !داخل ایب-

 :من گفت دنیرو با شدت باز کردم پدر سرش رو بلند کرد با د در

 !یبرگشت يترو-

 :گفت صیحر هیبعد از چند ثان...محکم در اغوشم گرفت و

 شون؟یاورد-

 :غرور گفتم با

 ؟البتهيراجبم کرد يچه فکر-

 :فرشته ها بود دستش دادم به پشت سرم نگاه کرد و گفت یکه حاصل سالها زحمت و نقشه کش يا سهیک و

 !نمشیبیباتنر کجاست؟نم-

 :رو،رو هم فشردم و گفتم دندونام

 !اون نخواست با ما باشه-

 مردگان اضافه شد ستیپس به ل-

 :دمیترانتا رو از پشتم شن میمال يهمون لحظه صدا!بهش نگفتم يزیچ...!دیند خندبلند بل و
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 ....پدر من-

 :و نگاهش کردم با وحشت گفت برگشتم

 ؟يترو...تـ-

 :و گفتم دمیزدم کامال سمتش چرخ يپوزخند

 زنده باشم نه؟ ینداشت ه؟انتظاریچ-

 :به خودش مسلط شد عیسر

 ه؟یمنظورت چ-

 !یسلطنت ؟وارثیبکش ویک یخواستیم یفهمیم!فیقاتل کث!یدونیخوب م-

 :نفرت گفت با

 ...و نخوا ستیتو حقت وارث بودن نبود و ن-

 :زد ادیرو سمتش نشونه گرفتم که پدر فر شیتحمل کنم دستم رو باال گرفتم و ات نتونستم

 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 :از خودش گفتم بلندتر

 !رهیبم دیپس با!منو بکشه خواستیم نیا-

 رونیبرو ب!بس کن يترو-

 :بهش زدم و کنار گوشش زمزمه کردم يو از کنار ترانتا رد شدم تنه ا دمیکش یقیعم نفس

 !يدرافتاد یبا ک دمینشونت م!هنوز تموم نشده ترانت-

و طلب بخشش  مونیحتما از کارش پش کردمیفکر م!رفتار ترانتا برخالف تصورم بود...!زل زدم رونیپنجره به ب از

 "!يندار اقتیتو ل"گهیو م کنهیتو چشمام نگاه م ییبا پرو!برعکس شد زیمه چه یول!کنهیم

 يباغ قصر بر خالف فرشته ها که اکنده از گل ها...!شد دیکه کامال سف يرو محکم مشت کردم جور دستام

 !و وحشتناك بود اهیو س یبود کامال خال ابیمختلف و کم

 !عادت کنم یاهیبودم سخت بود دوباره به س دهیکه اون منظره رو د حاال

 !نمیدوست داشتم بعد از مدتها رانمر رو بب نکهیهم ا خواستیم ییدلم رها هم
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بود که پدر بهم داده بود و من بهش  ییکادو!میهمه مدت از هم دور نبود نیوقت ا چیه!لحظه تولدم تا االن از

فقط لحظه  يفراموش کردن،لحظه ا يافکار برا نیبا هم!شدمیوقت ازش دور نم چیعادت کرده بودم و ه

 :زدم ادیو فر رفتمگ شیرو در پ موندیکه رانمر رو اونجا م ییارامش سمت باغ رفتم و راه جا!يا

 رانمـــــــــر؟-

 :پاهام گذشت لبخند زدم و گفتم ياز ال به ال يزینگذشت که چ هیثان چند

 !پسر نجایا ای،بیران-

 :و زمزمه کردم دمیشد و خودشو به پاهام مالوند روبروش زانو زدم و دست به سرش کش کینزد بهم

 م؟یبا هم بزن یگشت هی يدلم برات تنگ شده بود،دوست دار-

 :برگشت موافقتش رو نشون داد روش نشستم و گفتم شیبه اندازه واقع یفاصله گرفت و وقت ازم

 !میبر-

من خودم پرواز رو با بالهام تجربه !نداشتم یحس چیه!نداشتم انجیه شهیاوج گرفت مثل هم هیاز ثان يکسر

 !مونده باشه یبرام باق یجانیهم ه دیپس نبا!کردم

 کیاروم و اهسته نزد!شدیو تو اسمون شناور نم گرفتیاوج نم!کردیحرکت نم شهیمثل هم!بود بیهم عج رانمر

 !کردیپرواز م نیسطح زم

 نییراهم رو سمتش کج کردم و نوك قله از رانمر پا...دمیرو د ندلندیبلند ارچف يچرخوندم و قله ها چشم

و ساخته  رانیکه دستمون بود دوباره و یکه به لطف اطالعات ینیسرزم...بود رپاهامیدوباره ز نیسرزم!دمیپر

 !شدیم

 ایر فرشته همه جا از حضور و ورود ه خواستم؟کهیم نویهم!میکردیم لیتبد ندلندیگانه ارچف هیسه گانه رو به  ما

 پاك بشه؟ يانسان عاد

 :به دور دست ها زل زدم و گفتم!به اندازه کوچکش دراومد و کنارم نشست رانمر

اون  یول!سخته یلیدنده خ هیدختر کل شق و  هیفراموش کردن !دونمیم دیالبته بع!نباشه ادتی دیشا...دونمینم-

 یبازم خودخواه دیشا!نباشه شمیازادش کردم که پ!منم رهاش کردم!اون دختر نخواست با من باشه...نخواست

که با  ارمیرو ب یکس تونستمینم!کنهینمبهم فکر  يذره ا نکهیبا وجود ا ارمشیبا خودم ب تونستمینم یول!کردم

موضوع رو به  خوامیکه زد احترام قائل نشد نم ییبه حرفا يخودش ذره ا یبرگردوند ول یحرفاش منو به زندگ

 !گذاشت یتنهام نذاره ول تونستیاون م!بهش حق کامل رو بدم تونمینم یول!بدم ریینفع خودم تغ
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 ....کار رو نیمنم هم پس

نارمال تو  ادی!شدم وونهیواقعا د!زنمیحرف م فهمهینم یمنم حت ياژدها که نصف حرفا هیدارم با  دمیفهم تازه

 !رمیگیکه شده م يا لهیجا قسم خوردم انتقامش رو به هر وس نیروز هم هیکه  یکس!نده شدذهنم ز

من بود و  یزندگ دینارمال ام!از کشتن و قتل برمینم یبار لذت نیا!ستین یلذت یول!رمیانتقامم رو بگ دیشا...یول

قلبم  چهیدر!به زمان حال برگشتم!ابمیحال رو در دیگذشته پس با یعنی"بود"مفهوم کلمه  دمیمن کم کم فهم

دوباره سر باز  قیعم يزخم ها!بشه میترم تونهیبار نم نیکه ا یشکست...!دوباره شکست خوردم یرو باز کردم ول

که سالها براش  یکس خواستمینم!شدمیشاهد شکستن خودم م دادمیو ادامه م موندمیم نجایا گهید کمی!کردن

 :گرفته گفتم!و بشکنم دمیزحمت کش

 خونه میرب-

باغ رسوندم خواستم از اونجا  يرانمر رو به خونه اش تو...!گرفتم شیو ناراحت تر از قبل راه قصر رو در پ ارومتر

 يحسا یگوشمال هی دیبا!کارم هنوز باهاش تموم نشده بود!دمیترانتا رو نه چندان واضح شن يدور بشم که صدا

 تنهاست؟ نکهیبهتر از ا یحاال چه فرصت یول بدمانجام  يکار شدیاون لحظه پدر اونجا بود و نم...دادمیبهش م

 ...!بود دنبال کنم رواضحیتار و غ نکهیکردم صداش رو با ا یسع

 ه؟یک یعنی!نمیروبروش بب تونستمیرو م یاهیس هینشسته بود سا زیم يدرخت رو نیپشت چند قایدق

 !یپدرم؟لعنت!دقت نگاه کردم با

 :و با دقت گوش دادم سادمیپشت درخت وا!زننیره من حرف مدربا دمیبرگردم که فهم خواستم

 !بشه ينجوریا کردمیفکرشم نم!کردم يکار نیعرضه رو مامور همچ یب هینداره که  یربط چیبه من ه- ترانتا

 بکنن نداشتم؟ خواستنیکه م ياز کار يبود؟کدوم کار؟چرا من خبر یبه ک منظورش

 یول!نتونه جاش رو پر کنه یکه خوب يدینفرتش رو انقدر گسترش م یگفت!اس نهیگز نیکه باتنر بهتر یگفت-پدر

اجازه وارث  یتنها فرزند ارشد سلطنت!دوننیرو همه م نیقوان!کهینزد يتاج گذار!يکارا رو نکرد نیکدوم از ا چیه

 !بدم ممراسم رو انجا نیا تونمیباشه نم يترو یشدن رو داره و تا وقت

منو به قتل  خوانیم دونستیرم؟میقرار بم دونستیم پدر بود؟ماس قیپدرم؟پدر؟اصال ال!حس شدم یب

از ترانتا  میهمه خبر داشتن؟مگه من چ یعنی!درد نیخانواده بدتر انتیاز قصد بود؟خ نکارایبرسونن؟همه ا

اخر عمر تو ذهنم  تاگوش دادم که !بازم گوش دادم یول!دوست داشتم هردوشون رو خفه کنم نکهیکمتره؟با ا

 :ترانتا ادامه داد!به سرم اوردن یبمونه چ
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 م؟یدادینجاتش م دیچرا با فهممیهنوزم نم!اونم زنده نجاستیکه االن ا نیا م؟مهمیبکن میتونیم کاریچ-

از نسلم  خوانیم یوقت شهیو هم رهیمشت فرشته بم هینشدم که بذارم پسرم به دست  لیهنوز انقدر خار و ذل-

رو استخدام کردم لحظه به لحظه همراهشون  نیپس سال!رو نجات بدهکنن بگن انقدر عرضه نداشته پسرش  ادی

نسلم و خودم افت  يبرا!ها باشن تهقاتل پسرم فرش خواستمینم!براشون افتاد نجاتشون بده یبود که اگه اتفاق

 !باش یمنطق!فکر کردم ترانتا ندهیمن به ا!داشت

که  ییکسا ناتیزور داره بهتر!نشد یول!که بشکنم تونستمینم شکستمیم دیمن نبا!شدمیداشتم خفه م...دیلرز چونم

 !برات نقشه بکشن ينجوریا يرو از دست داد یکه دوسشون داشت ییبه خاطرشون تمام کسا

بسوزونمشون قدرتم رو بهشون  نکهیرمق ا یحت یول دیچیپیصداشون تو گوشم م!بد شکستم یلیخ!شکستم

 "!سرابه هی میتمام زندگ"شدیتو ذهنم اکووار تکرار م جمله نیفقط ا!رو نداشتم یچیرمق ه!نشون بدم نداشتم

 م؟یکن کاریچ دیخب پس با-

 :گفت یشرم ای یاحساس يذره ا بدون

 !مشیکشیم-

اشک !تمام حسم!سوزهینفرت و انتقام درونم م شیتمام تنم داره تو ات کردمیحس م!تحمل بود رقابلیغ گهید نیا

 :ادیو درد و انتقامم رو در فر

 !ایعوض نیخفه ش-

سرخ شده سمتشون هجوم بردم تعلل  یفقط خشم حکم فرما شده بود با صورت!نبود يدرد گهید!کردم یخال

 !ترانتا رو نشونه گرفت شیبشم دستام رو باال گرفتم ات مونیپش نکهینکردم بدون ا

 :دمیعربده کش!دیاز درد کش يادیکتفش سوخت و فر یول!داد یبه خودش اومد و جاخال ترانتا

 !منو بکش ایخودتو نشون بده ب ای؟اره؟بیبکش يواخیمنو م-

 :گفت دمیکش یچ ای دمیشن یو خونسرد انگار نه انگار چ سادیروبروم وا انگوس

 !غرورت بشکنه از سر راه کنار بندازمت نکهیکردم بدون ا یسع!میرسینم جهیبه نت گهیبا کشتن همد ينجوریا-

 شیبا دستاش ات!معلومه به اندازه اون قدرت نداشتم!شاه بود و شاهزاده بودم!بار دستام پدرم رو نشونه گرفت نیا

 :زد و گفت يرو جذب کرد و قهقهه بلند

با !اعتماد کرد شهیبه تو نم یول!یکنار من باش یتونستیوگرنه م!یهست ينجوریا تیکه فقط موقع عصبان فیح-

بذار !اعتماد من به تو رو کم کرد نیو هم یقلبت رو خفه کن يتپش ها یتو نتونست!گردهیتلنگر احساست برم هی
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نفرتت !يمهره اضافه تو دوران سلطنت من بود هیتو !نداشتم و ندارم یحس چیبعد از نارمال بهت ه!رك بگم پسر

 نیتو تو ا!میباش یمنطق میتونیم!يدیحاال که فهم یول!و همونجا بکشنت يرو گسترش دادم که بفرستمت بر

 !يندار ییجا نیسرزم

 :زدم ادیفر رفتمیکه عقب عقب م یحال در

 !حمله باش هیمنتظر  گردمیبرم!گردمیبرم مونم؟منیم نجایلحظه هم ا هی يفکر کرد-

ازدحام  ونیم...دمیشنیسرباز ها رو م ای رنیمنو بگ خواستنیانگوس و ترانتا که م ادیفر دمیسمت مخالفش دو و

 هی میکه بر میروش سوار شدم حرکت کرد!سوزوند ششیاز سربازها رو با ات یمینمر حجم عظرا!زدم يسوت بلند

 !کرد داز در یاز کنار گوشم رد شد و به رانمر برخورد کرد رانمر غرش زهین

واقعا بال !کنه يریمن جلوگ دنید بیبا بدنش از اس کردیم یسع یبه بالش خورد و سقوط کرد ول يبعد زهین

 یسرباز دورم رو گرفته بودن و رانمر هم عصبان نیچند!فهمهیهم م وونیح یحت!میوونیح هیما !گهیراست م

 :هولش دادم و گفتم!کردیبهشون نگاه م

 ...برو-

 :زدم ادینکرد فر یحرکت

 بـرو رانمـــــــــــــر-

 با رفتنش همه سمتم هجوم اوردن دستام رو محکم!همه گذشت يپا يشد و به سرعت از ال به ال کیکوچ

چه شاهزاده !نداشتن یتوجه....و کشمیهام که اصرار داشتم من شاهزادم،همتونو م ادیگرفتن و به تقال و فر

همه اون !نداشتم یارزش یکس يبرا!فقط با عنوان شاهزاده یول!کردم یزندگ نجایسالها ا!شناختمیرو م ری؟مسيا

 !نبودن یواقع چکدومیه!خم و راست شدنا،احترامات

 !ببرنت اهچالیکشون کشون سمت س ينجوریداشت ا زجر

 !داشت دستات رو ببندن زجر

 !رو روت قفل کنن در

 !از همه بدتر یول

 !سرابه هی تیهمه زندگ یداشت بدون زجر
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خواست از شرم خالص شه چون بعد از نارمال بهم اعتماد  یپدرم م.نشسته بودم اهچالیگوشه نمور کنج س هی

فقط  گهیکه نارمال د نیبا تفاوت ا.کرد یحس م قیو چه قدر هم دق دید یچون احساساتم رو هنوز باز م.نداشت

 .گرفته بود تمیر گهیآدم د هی يخاطره بود و قلب من برا هی

 خواست منو از سر راه کنار بزنه و یم میخواهر خون ترانتا

 ...مادرم

 .لب هام نشست يرو یتلخ پوزخند

 .خودشه ریر نداره انقدر درگماجرا ها خب نیروحش هم از ا یبستم اون حت یم شرط

 یم یوقت دنیترس یهمه مدت چرا همه مثل سگ ازم م نیسخت بود که ا نیسخت تر از همه باور ا اما

 .سوخته اعالم کرده يدونستن پدرم منو مهره 

 د؟یچرا به محض برگشتم منو محکم در آغوش کش پس

 ...االن یکردم ول یم یباهاشون زندگ يخانوادم بودن که عمر.بود پدرم

 یم ياپردازینوجوان بودم تو ذهنم رو یوقت.بود اون دوباره تو ذهنم پررنگ شد دهیبال درباره لرد پرس یوقت از

 ادیخودش بهمون .اسطوره ام شده بود.خشن و مهربون.و شجاع و دانا يقو.شم یروز مثل لرد م هیکردم که 

 میطانیچون ش.درونمون نهفته است مینک یه حس مک میباش یاون.فرشته ای میطانیش میداده بود که فراموش کن

که با لرد و ملکه  يجلسه ا يروز همراه پدرم برا هی.میباش سیقد دینبا میچون فرشته ا ایو  میباش والیه دینبا

 ：و گفت دیسرم کش يرو یدست دیمنو د یلرد وقت.لند داشت رفتم نتیسا

 .مطمئنم.یشیم یتو مرد شجاع-

 

 .نترس بودم اما شجاع نبودم..نشدم اما

 .طانیگن ش یشدم که بهش م یپدرم همون يها میتعل ریکه رفت من هم شکستم و تحت تأث اون

فکر ,کنم اما به محض خارج کردن تمام فکر ها از سرم یکردن ذهنم رو خال یو سع رونیمحکم دادم ب نفسمو

 .شده بود یزندان اهچالیس نیتو ا يروز هیاومد تو ذهنم که اون هم  نیآرابال ظاهر شد و ا

 .باشه اهچالیس نیبه ا هیشب ییجا هیتو  دیکه آرابال هم االن با نیا

 .جواب درباره رفتار خانوادم فکر کنم خسته شده بودم یب يها "چرا"که به  نیا از
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 یقانعم نم لیدل نیاالن ا یول ادیخواست باهام ب یگفتم آرابال رو ول کردم چون نم یبه خودم م شیپ یساعت تا

چه جور  نیکردم؟ا یو ولش م دادمیم تیبه حرفش اهم دیبا یچ يمن دوستش دارم مگه نه؟پس برا.کرد

 بود؟ یدوست داشتن

قرمز و  يچشما طان؟بایکردم؟ش یتصورش م يچه جور دیبا.خواستم تو ذهنم تصورش کنم اما سخت بود یم

 ؟ییطال يو موها یآب ي؟فرشته؟چشمايقهوه ا يسبز و موها ي؟چشمای؟معموليخاکستر يموها

 .از همشون اومد تو ذهنم و تا چشمم به چشماش خورد نفسم حبس شد قیتلف يزیچ هی

 .چرا دستشو نگرفتم دمیفهم یحاال با نگاه کردن دوبارش م...دمیفهم یم حاال

 نداشت؟,حق داشت.کرد یم وونمیرفتم داشت د یداشتم م یغرق در اشکش وقت يچشم ها تصور

 .شد دروغ نگفتم یاگه بگم قلبم غرق خوش.سرم رو بلند کردم عیسرم سر يباال يزیتکون خوردن چ يصدا با

 .داخل و به سرعت سمتم اومد و سرشو تو بغلم فرو کرد دیکش اهچالیدر س ياز سوراخ ها خودشو

از خودش به من  شتریرم بهم داده بود بکه خود پد يرانمر نیهم یحت..لبم نشست يرو يپوزخند یاوج خوش در

 .لحظه حس حقارت کردم هی.داد یم تیاهم

 ：که بخوام شروع کردم باهاش حرف زدن نیرو از خودم جدا کردم و بازم بدون ا رانمر

 دكیآدما که اسم خانواده رو  نیمن به خاطر ا..شهیباورم نم شه؟منیکار کردن؟باورت م یبا من چ يدید,رانمر-

 .زارمیچه قدر از خودم ب یدونیرو آزار دادم؟نم گرانیکشن انقدر د یم

 ：باعث شد ادامه بدم نیفهمه و هم یکرد انگار م ینگاه م يطور.چشماش نگاه کردم تو

 اوردمش؟یعلت ن نیو من به هم ادیگفتم آرابال خودش نخواست ب دتهی-

 یزنده م دیرس یم نجایبه ا یکن یمفکر .همش به خاطر اون بود.به خاطر خودش بود.کردم یم اشتباه

 ...بهتر از یلیبردن خ تیاز انسان ییفرشته ها بودن که بو یگذاشتنش؟حداقل زندان

 ：دمیکش یآه

کنم  یکه دوست نداره خالص م یو اون رو از دست کس نجایا امیفکر کردم اونجا بمونه بهتر باشه و منم م-

 ...که نیغافل از ا

 زهایچ نیا يو از همه  يمراسم تاجگذار نیاز ا,جنگ نیبرگردم و از ا.رونیبرم ب نجایکاش بتونم از ا يا

 ...برگردم تا .کنم يریجلوگ

 نمش؟یبب ذارنیکه باهاش کردم؟اصال م يبا کار نهیخواست منو بب یم یعنی
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 ：بلند شدم و بلند بلند گفتم کالفه

 چیچون ه نهیتخت بش يبذارم ترانت رو تونمینم.خراب نشه زیچ چیباشه که ه یراه هی دیبا..باشه یراه هی دیبا-

 .ذاره ینم یباق لوسیاز تارگاس زیچ

 کار کنم؟ یچ دیبا..بکشنش یبذارم آرابال تو زندان بمونه چون ممکنه هر لحظه به خاطر جاسوس تونمینم

 کار کنم رانمر؟ یچ

 ：زدم ادیبار فر نیخورد و ا اهچالیبه س چشمم

 تونم انجام بدم؟ یکار م یبعد چ.رونیب امیب یلعنت اهچالیس نیتونم از ا ینم یمن حت-

 .که تو دهنش بود خشک شدم يزیکالفه نگاهش کردم اما با چ.کشه یشلوارم رو م نییکردم رانمر پا حس

 .کردم یباور نم دمیدیکه م يزیچ

 ：زانو زدم جلوش

 اره؟,اهچالهیس نیهم دیکل,دیکل نیبگو ا-

و  دمیخودمو باال کش یکم اهچالیس يها وارهیبلند شدم و به کمک د عیو سر دمیکش رونیرو از دهانش ب دیکل

 .لبم نشست يرو يکه نشون از باز شدنش بود لبخند یکیت يبا صدا.رو تو قفل فرو کردم دیکل

 .رانمر نگاه کردم و با سر بهش اشاره کردم بره اول اون بره به

 نیبه محض ا.دمیو خودم رو باال کش اهچالیس يلبه  يدستم رو گذاشتم رو.خارج شد اهچالیپرش از س هی با

 ：زد ادیاز سربازا بهم افتاد و فر یکیاومدم چشم  رونیب اهچالیکه از س

 .کنه یداره فرار م-

 ：به سمت رانمر رفتم عیتوجه بهش سر یب

 .شو رانمر لیتبد-

 .میبا حداکثر سرعتم سوارش شدم و اون هم اوج گرفت و از اونجا دور شد.شد بزرگ

 .داشت هدفم بود تیکه االن اهم يزیاما تنها چ دمیشن یسرباز ها رو م دادیداد و ب يصدا

کرد تا موفق  یکمکم م دیهم با.نمیداشتم آرابال رو بب ازیقبلش ن یول...دیبا..دادم یانجامش م دینه؟با,تونستم یم

 .نمشیخواست بب یخب دلم م...بشم و هم

 ：زدم ادیزده فر جانیدستام رو از هم باز کردم و ه میکه به ارتفاع باالتر رفت نیمحض ا به
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 .آزاد شدم-

 ：بار بلندتر داد زدم نیبه رانمر کردم و ا ینگاه مین

 ..میقدم رو برداشت نیاول-

 نییو با تعجب به پا دمیخواب عیشوك زده سر.از بغل گوشم رد شد قطع کرد قایکه دق يریزدمو ت جانیه يصدا

 .میلند بود نتیمرز سا کینزد.نگاه کردم

اما  میدیرس یسرعت م نینشده ما به هم یرانمر زخم شیبود که اگه دفعه پ نیکرد ا یکه متعجب زدم م يزیچ

 ...شد من ینم یاگر هم زخم

 .یارتفاع رو کم کن ران-

 .ر همه منتظر من بودنلند پر از سرباز بود که انگا نتیمرز سا کینزد نیزم يرو.رفت نییآروم به پا آروم

که سرباز ها  نیقبل از ا.در اومد کشیشدم و اونم به اندازه کوچ ادهیازش پ عیمحض فرود اومدن رانمر سر به

 ：بهم حمله کنن دستامو به نشانه آماده باش باال گرفتم و بلند گفتم

خوام با ملکه حرف  یمن فقط م.صدمه بزنم یبه کس ایکنم و  یخوام جاسوس ینم.ندارم يمن باهاتون کار-

 .بزنم

 ：بود با خشم جواب داد هیکه انگار فرمانده بق شونیکیسربازا  نیب از

 .پا تو مرز ما بذاره طانیش هی میمحاله بذار-

 ：و تمسخر گفتم هیو با کنا رمیزبونم رو بگ يجلو نتونستم

 .کردم یزندگ نتونیتو سرزم میاتفاقا من چند روز-

 ：گفتم عیقدم جلو بذاره که سر کیاومد .شده چون صورتش قرمز شده بود یبود عصبان معلوم

 .پسر پادشاه انگوس هستم يمن ترو-

 ：زد و پچ پچ ها شروع شد رونیاز حدقه ب چشماشون

 نجا؟یا ادیب دیبا یچ يبرا نیاطیشاهزاده ش-

 داره؟ یچه نقشه شوم-

 نکنه االن بهمون حمله کنن؟-

 نه؟یاطیجاسوسِ همراه دختره همون شاهزاده ش یعنی-
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که همه سمت من سخت  ییها ریها و شمش زهیبا اون ن یساکت کردنشون باال گرفتم ول يبار برا نیرو ا دستام

 .بود

 ：گفتم محکم

 ریتا شما منو دستگ امیب لیدل یکه ب ستمیدارم وگرنه انقدر احمق ن یکار مهم نجامیمن شاهزاده ام و اگر ا-

 .نیکن دیو توسطم پدرمو تهد نیکن

 یاون مهم نبود اما اونا که نم يمردم برا یشکل ممکن هم م نیمن اگه به بدتر.حرف هام پوزخند زدم به

 .داشت دیشد ام یدونستن پس م

با . ستادیافتاد که جلوتر از همه ا,ایپسر ملکه و برادر تان,لوریرفتن سرباز ها حواسم رو جمع کرد و چشمم به ت کنار

 .زد که درك نکردم یلبخند کم رنگ دنمید

 طانمیبفهمه ش یکردم وقت یفکرشم نم یگرم گرفته بودم ول لوریبا ت یاونجا فرشته بودم کم یکه وقت نیا با

 .خوش نشون بده يبازم رو

 ：و گفت وفتمیدست بهم اشاره کرد که راه ب با

 .ننتیملکه قبول کردن بب-

زدم و  یبه هر حال لبخند کم رنگ.اونا جذبه مو حفظ کنم يحداقل جلو ایبخندم  یدونستم از خوشحال ینم

 .پشت سرشون راه افتادم

 .میبود یدر بزرگ اتاق اصل يجلو قهیبعد از چند دق.میمرز و بعد وارد قصر شد وارد

 .در زد و بعد با سر بهم اشاره کرد داخل شم لوریت

تخت حکومتش نشسته  ير از سرباز بود و ملکه با اقتدار رودور تا دور سالن پ.رو آروم باز کردم و وارد شدم در

 ：گفت یسرد و محکم يبه وضوح اخم کرد و با صدا دنمیبا د.بود

 یکردم و م یم رتیوگرنه همونجا دستگ یکه حرفات قانع کننده بودن اجازه دادم وارد بش نیا يفقط برا-

 .کنم یکار رو م نیربط باشن هم یاالنم اگه حرفات ب.انداختمت کنار اون دختره

 حالش چه طور بود؟!آرابال؟آرابال

 ：االن وقت قانع کردن ملکه بود.االن وقتش نبود یول

بعد از پدرم  یتخت پادشاه یقیپسر ارشد و مالک حق.من پسر انگوس هستم نیدون یکه م يهمون طور.ملکه-

 ...و  نهیخواهد به تخت بش یخواهرم ترانتا م. نداره تیقدرت برام اهم نیاما االن اصال ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

 ：حرفم رو قطع کرد ملکه

 نه؟یتو بش يخواد جا یپس چه طور خواهرت م,یپسر ارشد هست یگ یمگه نم-

 ：گفتم صادقانه

 .خواد از شر من خالص شه یهم م یقیکنه و به طر یم تیپدرم ازش حما-

 ：تر گفتم عیبگه سر يزیخواست چ تا

از فرشته ها و  يزیچ نهیاگه خواهرم بر تخت بش.ستمیشما ن يبرا يدیمن به هر حال تهد.نداره ملکه یفرق-

 .قدرتمند تر از شما یلیخ.اونا قدرتمندن.لند ندیآرچف شهیم لوسیتارگاس يمونه و همه  ینم يمردم عاد

 ：شده بود گفت یعصبان یانگار کم ملکه

 ...تا یاز ما سؤاستفاده کن يخوا یم يندار یبه پادشاه دنیرس يبرا یشانس چیچون ه.دمیفهم-

 ：آوردم باال و با آرامش نذاشتم حرفشو ادامه بده دستمو

 .ستیمن سخت ن يبرا ادیز یپس گرفتن تخت پادشاه..ستیطور ن نینه ا-

 يها رو بخرم و قانع کنم تا با من همراه بشن جا یلیتونم خ یراحت م یلیقدرتن و من خ يتشنه  نیاطیش

 .پدرم

 .اومدن دارم نجایا يبرا يا گهید لیدل پس

 ：شد سرشو تکون داد تا ادامه بدم یمن داشت قانع م يکه انگار با حرفا ملکه

 .نیرو متوجه شد نیدونم که ا یم.باتنره کیآرابال -

 ：ادامه دادم.سرشو تکون داد يزیاخم ر با

ما به قصد  نیدیاگر هم د.نیاون رو تو زندان نگه دار دیشما نبا.آرابال باهوشه.بانو هیباتنر موجود باارزش-

مونده از  یباق يکارو انجام نده تنها اعضا نیکرد اگه ا دیبود که انگوس آرابال رو تهد نیا يبرا میاومد یجاسوس

 ...منصرف کنه یخواست من رو از جاسوس یم یحت.نه داشته و نه داره يریاون تقص.کشه یخانوادش رو م

 ：طاقت حرفم رو قطع کرد یب ملکه

به هر حال اون االن .کنم یکرد آزادش م دییتو رو تأ يو بعد اگه حرف ها شینیبب دمیم یبیترت..بخ اریبس-

 .گن یفرشته است و فرشته ها دروغ نم

 . یرو نگفت تیتو هنوز هدف اصل اما
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 ؟يخوا یم یاز ما چ بگو

 ：گفتم يجد یلیزدم و خ يلبخند

 .لوسیاتحاد دوباره سه گانه تارگاس-

 :ارابال

 یتیاهم یکس یول!سوختیگلوم م!زدمیم غیداشتم ج نجایمنو اوردن ا یاز وقت!دستام گرفتم نیرو ب سرم

تو !نجامیحاال من ا!بدون من رفت!رفت!گذاشت نجایمنو ا يترو!کردیبدتر از گلوم قلبم داشت داغونم م!دادینم

اشکام !گردمیلم برماو يجا سرهرچقدر بدوم بازم !خورده وندیبهش پ میکنم بازم زندگ يکه هرکار یاهچالیس

حاال !تموم شده زیهمه چ!ستیمهمم ن!کردم از دستم در رفته هیچقدر گر نکهیامار ا!کرد سیدوباره صورتم رو خ

 ينفرت نگاه ادمال،دستورات ملکه،اشکها!فهممیرو م يمتر 12اتاق  هیتو  يرو ادهیپ لومتریک 12 یمعن

 !شهیوقت فراموشم نم چیه یلیسرخ شده ام ا،صورتیتان

 یشوکه بودم که حت ياز اون رفتن ترو شتریو ب تیجمع نیانقدر از ا!همه سمتم هجوم اوردن!منو ول کرد یوقت

 !از همه طرف محاصره شده بودم!هم نبود يالبته راه فرار!نتونستم فرار کنم

ستم و همه نش نجایا شدیچرا باورم نم دمیفهمیکردم؟نمیرو تکرار م دادیکه ازارم م یلحظات یچ يبرا دمیفهمینم

 !نبود ناراحتم یکه واقع يچرا از دوست دارم ترو فهممینم!تموم شده زیچ

نگاه ادمال از !صورتم نشست يرو يگر یبا وحش یدوباره دست!نیزدم ولم کن ادیفر!زدم غیج!دنیرو کش دستام

من مقصر !نکنم یمقاومت!باعث شد ساکت بشم نیهم!درد داشت شتریسکوتش از حرف ب!هزاران حرف بدتر بود

 یینگاه ها نیا دیبا!دادمیپس م نتاوا دیرفته بود و من موندم و با يحاال که ترو!من بود ریتقص زیهمه چ!بودم

فکر  کردیکه داشت درست م یبا اطالعات يکه ترو ینامعلوم ندهیو به ا دمیخریکه ازشون متنفر بودم به جون م

 !کردمیم

 !هیگر ریزانو زدم و بلند بلند زدم ز نیزم يکنم رو هیخفه و اروم گر نتونستم

همه و همه  ایتان!لوسیتارگاس!لند وژالی!مادرم!پدرم يبرا!ادوارد يبرا!بشم خواستمیکه م يزیچ يبرا!خودم يبرا

از همه عذاب اور  يرفتن ترو!بود يام رفتن ترو هیگر لیهنوزم دل!گول بزنم تونستمیخودمو نم یول!کردم هیگر

 "يدار یارامش بخش يصدا"دیچیصداش تو گوشم پ!تر بود

 !):نشیبخون!اهنگه نیتمام احساسات بال تو ا!نیدقت کن یهمگ(لب خوندم ریلرزون ز يصدا با
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if there prize for rotten judgment 

 نادرست باشه يقضاوت ها يبرا يا زهیجا اگه

I guess ive already won that 

 رو بردم زهیکنم من قبال اون جا فکر

 :بلند تر خوندم یکم!سادمیگرفتم و وا واریرو به د دستم

no man is worth the aggravation 

 ستین یبکش یبراش سخت نکهیا قیال يمرد چیه

that ancient history been there done that 

 و تموم شده یمیقد یلیموضوع خ هی نیا

 يزیو چه چ زمیبر رونیاحساساتم رو ب خواستمیفقط م!خونمیم نویچرا دارم ا ای انیکلمات از کجا م دمیفهمینم

 ...بهتر از خوندن؟از لرزش صدام کاسته شد و کنترل کلمات رو به دست گرفتم

who do ya think youre kidding 

 ؟يندازیدست م ویک يدار یکنیم فکر

he is the earth and heaven toya 

 کنهیرو ممکن م نیاسمون و زمدر  يزیبرات هرچ اون

 ...به راه رفتن کردم و ادامه دادم شروع

try to keep it hidden 

 یکن شیکن مخف یسع

honey we can see right through ya 

 مینیبب میتونیما کامال م زمیعز

 ...رفت لیدوباره از قدرتم تحل!باشه یواقع تونهیکه تو ذهنمه نم يزینه نه نـه چ!رممکنهیغ!محاله

oh no 

 نه اوه

girl you cant conceal it 

 یکن شیمخف یتونیتو نم دختر

we know you feel and who your thinkin of 

 یکنیفکر م یو به چ يدار یتو چه احساس میدونیم ما
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که بخوام  ستین یکه حس نیا!نیفقط ناراحتم هم!ندارم یاحساس چیمن ه!کنمیفکر نم یچیبه ه من؟من

 !میکن راجبش بحث

no chance no way i want say it  

 ارمینداره من به زبون نم یراه چیه ستین ممکن

no no 

 نه نه

ممکن که  ریغ"دیچیخودم تو ذهنم پ يصدا!رممکنیت؟غیوضع نیحاال؟تو ا!ارمشیمن به زبون نم!درسته نیا

 "!ممکنه ریغ

you swoon you sigh why deny it uh-oh 

 یکنیچرا انکار م یکشیاه م یکنیواسش غش م تو

که بخوام انکارش  ستین یاحساس!کنمیمن انکار نم!کنمیمن نم!ستیبرام مهم ن يترو!بهش ندارم يکار من

 !کنم

it s too cliche i want i'm in love  

 که عاشقم کنمیمن اقرار نم يا شهیکل یلیخ نیا

i tought my heart had learned its lesson  

 گرفته ادیقلبم درسش رو  کردمیفکر م من

it feels so good wen start out  

 داره یخوب یلیحس خ شهیشروع م یوقت اولش

my head is screaming get grip girl  

 !محکم چنگش بزن دختر زنهیم ادیفر سرم

unless your dyin to cry your heart out 

 !يریبم هیاز غصه و گر يخوایم اگه

 !تا مرگم نمونده يزینه حاال که منو ترك کرده و منم چ!که باشم نمتوینم!ستمیعاشق ن من

you keep on denyin 

 به انکار ادامه بده تو

who are and how your feelin 
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 !يدار یو چه احساس یهست یک که

baby were not buyin  

 میکنیما قبول نم یول

hon we saw your hit the ceilin  

 يرو از دست داد که طاقتت میدیما د زمیعز

face it like a grown up 

 بزرگسال باهاش روبرو شو هی مثل

 ؟چونيکردیم هیگر یچرا داشت ؟پسیمطمئن!من حالم کامال خوبه!کامال غلطه نیا!طاقتمو از دست ندادم من

 يبرا ی؟جوابینباش تیجنا نیتو ا یول يریبم يحاضر یگفتیمگه تو نم!کنم هیگر دمیولم کرد با!منو ترك کرد

 !نداشتم یکی نیا

when you gonna own up that you 

 کرد یوقت اعتراف خواه اون

got 

 بد

got 

  بد

gor it bad 

 يعاشق شد يبدجور

 !خفه شو!دهنتو ببند ارابال...نه نه...دیشا!گهیدرست م دیشا

no chance no way i want say it  

 ارمینداره من به زبون نم یراه چیه ستین ممکن

 !مورد نیدر ا ستمیمطمئن ن ادمیاکراه فکر کردم ز ؟بایمطمئن!درسته نیا

give up but give in 

 شو میبردار تسل دست

 نیواقعا؟پس چرا در بدتر!خوامشیمن خودم بهش گفتم که نم!دست بردارم؟من که دوسش ندارم دیبا چرا

 ؟یکنینم نشینفر ؟چرایازش متنفر باش یتونینم ؟چرایزنیلبخند م یکنیبهش فکر م یوقت طیشرا
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check the grin 

 خندت نگاه کن نیا به

your in love  

 يعاشق شد تو

با چند تا لبخند ساده  نیکه من اعتراف کنم؟واقعا فکر کرد هیاسون نیبه هم نیواقعا فکر کرد!مسخره اس نیا

 که عاشق شدم؟ گمیمن م

this scene wont play  

 نداره يا دهیفا چیه ایباز نیا

i wont say im in love  

 که عاشق شدم گمینم من

وقت ادوارد تو ذهنم  چیه زنم؟چراینم يتو فکرم لبخند ادیم يا گهیهر مرد د ایادوارد  یچرا وقت پس

 !همراهمه یطیدر هر شرا ياالن که ترو ومد؟مثلینم

your doin flips reed our lips  

 ما رو بخون يلب ها یشیم وونهید يدار تو

your in love  

 يعاشق شد تو

 !دوست داشتن ها یحت...یحت!تنفرها!ها یحس یتمام ب!شدیم ریبا هم داشت تفس زیهمه چ!دادم هیتک وارید به

your way off base  

 نیکامال در اشتباه شما

i wont say it 

 گمینم من

داده  يمثل ترو یاحساس یقلبمو به موجود ب تونمیمن نم!ستیدرست ن نجایا يزیچ هی!ستیدرست ن نیا!نه نه

 !باشم

get off my case  

  نیاز سرم بردار دست

i wont say it 
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 گمینم من

girl dont be proud  

 !مغرور نباش دختر

its okay your in love  

 ينداره عاشق شد يرادیا

 :جمالتم رو گفتم نیاخر ومدیکه انگار از دهن من درنم یینشستم و با صدا یتخت اهن يرو

oh،at least out load  

 گمیبلند نم يبا صدا حداقل

i wont say i'm in love  

 !عاشق شدم من

 

 يدیبگم ام تونستمینم!نبودم اهچالیس هی يبار من تو نیا!صداها خاموش شدن!کش مکش ذهنم خاتمه دادم به

 ....که من...که من گفتمیم يبه ترو دیبا کردمیم دایرو پ دیام دیبا!نبود

 :زدم ادیفر!دیچیپ اهچالیکه صداش تو کل س يطور دمشیکش انهیسمت در رفتم و وحش دمیجام پر از

 !ــــــــــرونیب نیاریب نجایمنو از ا-

ملکه از در فاصله گرفتم و با خجالت سرم رو  يو صورت اشنا دیبزرگ سف يبالها دنیپا و د يصدا دنیشن با

 !احساس شرم همه جام رو در بر گرفته بود!تو چشماش نگاه کنم ونستمتینم!انداختم نییپا

نگاهم  يعاد!کردمیبا تعجب نگاهش م!انتظارم ملکه در رو باز کرد و داخل اومد و کنارم نشست برخالف

صداش که بلند شد با تمام وجود !بود و ترسناك بیارامش عج نیا!هیچ هیقض دونستیکه نم یمثل وقت!کردیم

 :دمبهش گوش دا

 ...میریبگ میتا دربارت تصم يبد حیرو توض زیبه ما همه چ دیتو با!افتاده نجایا یبیبال،اتفاقات عج-

از !از اول اولش ياشک و اه رو گذاشتم کنار جد!سرنوشت منو مشخص کنه تونستیم حیتوض نیا

درباره احساس تازه ام  یحرف!دمیرس اهچالیس نیانقدر گفتم و گفتم تا به هم!ادوارد حرف زدم ین،پانتا،حتیمارت

 رونیشدت گرفت به ب ششد و لبخند شتریارامش چهره ملکه ب!خودم و بازم خودم نیراز بود ب هیاون !نگفتم

 :اشاره کرد و گفت
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 !نفر تو باغ منتظرته هی-

 :با بهت گفتم!زبونم بند اومده بود!رمیرو بگ رتمیح يجلو نتونستم

 رون؟یبرم ب..من بر...من...یعنی...عنـی-

 !منتظرش نذار ادیبرو ز!بال یستیتو گناهکار ن-

منو ازاد  یراحت نیبه هم حیتوض نیچه خبر بود؟بعد از ا نجایا...منتظرم بود؟ملکه پشت سرم راه افتاد یک

 شه؟یکرد؟مگه م

 لیرو تحل تیخودم موقع يخزه ها؟همون تاب؟داشتم برا م؟پشتیکجا اومد!کرد یتا باغ منو همراه ملکه

 :که ملکه گفت کردمیم

 ذارمیتنهاتون م-

 :دمیرو پرس خواستمیکه م یازم دور بشه سوال نکهیدهنم رو قورت دادم و قبل از ا اب

 نه؟یمنو بب خوادیم یک-

قدم برداشتم و اطراف  شتریبا ترس ب!شد دیداد و تو هوا ناپد یقدرتمندش رو تکون يباال انداخت و بالها يا شونه

اصال همون !همه جا نی؟ايشد وونهی؟دیکردن من چ ستیسر به ن يباشه برا تله هی نیاگه ا!دمیرو کاو

 !گهید یبرو جلو بفهم!وندهسه قدم م نجا؟فقطیا ارنتتیب یاونجا بکشنت ول دینبا یچ يبرا!اهچالیس

 !چشمام رو بستم و خزه ها رو کنار زدم دمیرو گز لبم

 !بدم صیتشخ یاز صد فرسخ تونستمینامرتب رو م يموها نیمن ا!شناختمیلباس رو م نیا من

 :کردم نیگرفتم و تلق شگونیدستام خودمو ن ؟بايترو...بود؟اول ملکه و حاال تـ بیامروز انقدر عج چرا

 !شو داریب!شو بال داریب-

 خواستمیدستم که دوباره م!صورتم حس کنم ينفساش رو،رو تونستمیکه م کیانقدر نزد!جلوتر اومد يترو

 :و زمزمه کرد دیکش رمیبگ شگونیخودمو ن

 !داریب داریب!،اراباليداریتو ب-

 :عقب هولش دادم و اروم گفتم به

 ...و یو رفت يپرواز کرد!دمیخودم د!يتو رفته بود...تو!ممکن ریغ-

 :کرد و گفت یرو ط نمونیفاصله ب دوباره

 برگردم؟ تونستمیخب،مگه نم-
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 :و با بغض گفتم دیلرز چونم

 ؟یخودت-

 :با دو دستم بهش مشت زدم و بلندتر گفتم!اش رو نشونه گرفت نهیباال اومد و س دستام

 یگذاشت نجایمنو ا-

 !کردمیم یتمام حرص و دردم و داشتم خال!محکمتر شدن مشتام

 !يکرد ،ولميتو رفته بود-

 نیبهتر!دادحصار دستاش جا  ونینگفت فقط منو م یچیاونم ه!نکردم یمقاومت!اورد نییدستم رو گرفت و پا دوتا

 :کنار موهام زمزمه کرد!بود نیبگه هم تونستیکه م يزیچ

 دونستمیگذاشتم چون م نجایمن تو رو ا!حق با تو بود زیدرباره همه چ!بگم منو ببخش تونمیفقط م!منو ببخش-

ممکن بود فرشته ها تو رو  دونستمیم!یطرف ما باش يدوست ندار دونستمیم!يریمیم يایاگه با من ب

 !نیفقط هم!بخشمنو ب یول!من تو رو به خاطر خودت نبردم!یرو دوست داشت نجایا دونستمیم!ببخشن

 میتو همون حالت موند هیچند ثان....به خودش فشرد شتریسرم رو ب!هنوزم به وجودش شک داشتم!ندادم یجواب

 :گفتم دیشکمش زدم و با تهد يتو یمشت یو به طور ناگهان دمیخودمو عقب کش

 !يریو م یکنیول م ينجوریه که منو ابارت باش نیاخر-

 :زد و گفت يلبخند

 !کنمیوقت ولت نم چیه گهید-

کردم بحث رو منحرف کنم وقت  یسع!دارم بروزش بدم یچه حس دمیحاال که فهم تونستمیچطور م دونستمینم

 :بود ادیحرفا ز نیا يبرا

 !يبدهکار حمیتوض هیبهم -

 :زدم و به تاب اشاره کردم و ادامه دادم یچشمک

 !البته بدون خشونت!يتاب سوار هیو -

 :هولم داد و گفت اروم

 !نیبش-

کردم و  يغرولند کردیبرخورد م نیانقدر اروم که پاهام به زم...تاب نشستم و اروم شروع به هل دادن کرد يرو

 :گفتم
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 چه وضعشه؟ نیا-

 !ندارم نانیتاب اطم نیمن به ا-

 !یزنیوقت بهم صدمه نم چیو تو ه يچون تو اونو وصل کرد!من دارم یواقعا؟ول-

 :تاب هم متوقف شد کنار گوشم گفت میبار حرکات مال نیا

 ؟يپس بهم اعتماد دار-

 !يا گهیاز هرکس د شتریب-

 چرا؟-

 :کنم،شروع به حرف زدن کردم دایجمله پ نینگفتن ا يبرا یلیبخوام دل نکهیاز ا قبل

 !اعتماد دارم ایاز همه دن شتریکه دوسش دارم ب یمن به کس-

 :کمرم افتاد تو چشمام نگاه کرد و اروم گفت يدستاش از رو!بگم خشک شد دروغ نگفتم اگه

 ؟یگفت ی؟چیچ-

 :صورتمو پوشوند کامال تو چشماش نگاه کردم و گفتم يلبخند

 !يگفتم دوست دارم ترو!دوست دارم-

 کردم کیکنه سرمو بهش نزد دایپ يا گهیحرف د يبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

 :گفت يخجالت زده ا يصدا که

 ...من...من!دیببخش!من يخدا يوا-

 حیبود و تند تند توض ستادهیروبروم ا ایا؟تانیتان!خورد یفاصله گرفتم که تاب تکون محکم ياز ترو عیسر انقدر

 :داد

 یچ يوا...نیادامه ند نیالبته اگه دوست ندار...نیادامه بد نیراحت باش....که شما دونستمیمن واقعا نم...من-

 ...من...گم؟منیم

 :اومدم و گفتم نییتاب پا ياز رو دمیمنم خند يخنده ترو با

 !اروم باش-

 :بهم نداد فقط محکم منو تو بغلش گرفت و گفت یجواب

 !منو ببخش-

 !ایتان یمنو ببخش دیتو با-
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 !یمنو ببخش دینه تو با-

 ...نوم دیتو با-

 :و گفت دیحرف زدنمون پر ونیکالفه م يترو

 !کارا هست نیا يبرا یبعدا هم وقت!نیبس کن!نیرو ببخش گهیهمد دیباشه باشه هردوتون با-

 :اومدم و گفتم رونیزدم و از اغوشش ب يلبخند

 !چه خبره نجایا دونمیهنوزم نم-

 

 يچشمش که به ترو.بود بیحالتش عج.من يو دوباره رو يترو يخورد رو یمن سر م يهمش از رو ایتان نگاه

 یعیوحشتش طب,خب .زد یکرد لبخند م یبه دو تامون نگاه م یکرد و وقت یوحشت م یافتاد انگار کم یم

 .شد یاز فرشته ها م یقطعا باعث وحشت بعض طانیش هی.بود

 ：گفت يزده ا جانیلبخند ه با

 .نیحتما خسته ا.دیاستراحت کن یکم نیبهتره بر.میوقت دار-

 .کنه مونییجلومون راه افتاد تا به سمت اتاقمون راهنما و

 .داد یدستم رو گرفته بود و فشار م يتمام مدت ترو در

 .بود غیو ج هیبعد از اون همه گر ینشونه خوب نیلبم رو پنهان کنم و ا يتونستم لبخند رو ینم

 .هیهم ترو میبود و االن علت خوش يترو میناراحت علت

 ：اومد سمتم و دستام رو تو دستاش گرفت ایتان میکه وارد بش نیقبل از ا.ستادیدر اتاقمون ا يجلو

 .کردن یتو اشتباه م يکه درباره  نیاز ا.چه قدر خوشحالم بال یدونینم-

 ：رو فشردم و زمزمه کردم دستاش

 .خوشحالم که اعتمادتو از دست ندادم-

 .میارد اتاق شدبعد و.ازمون دور شد ایو تان میهم جدا شد از

 شیاز حرکت ناگهان.اومد سمتم و کمرم رو گرفت و بلندم کرد يکه در رو پشت سرمون بستم ترو نیمحض ا به

 .زدم اما ولم نکرد یآروم غیج

 ：لبخند گفت با

 ..رو تکرار کن بال يکه تو باغ زد یحرف گهیبار د کی-
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ابروهامو جمع .کردن هم راحت بود تیراحت بود اذ المیبود اما حاال که خ ایکار دن نیمنظورش آسون تر دنیفهم

 ：کردم و با تعجب گفتم

 کدوم حرف؟-

سخت نبود چون ابروهاشو انداخت  یلیذاشتم واسه اون هم خ یکه داشتم سر به سرش م نیا دنیفهم احتماال

 ：گفت طنتیباال و با ش

 ها؟,کدوم حرف-

از چشم  نیکنه و ا یم طنتیکنه واقعا ش طنتیبخواد ش.کنه یم تیکنه واقعا اذ تیبخواد اذ يترو دونستمیم

 .بود دایکامال پ ثشیخب يها

 ：گفتم عیپاسخم سر یب يپرسش ها يادآوریکردم و بعد با  یآروم ي خنده

 ندارن؟ يچرا با ما کار ؟ویبرگشت ه؟چرایچ ؟ماجرايافتاده ترو یچه اتفاق-

 .شد يمحو شد و اونم جد طنتشیجو رو که حس کرد ش تیجد

رفتم سمتش و .بودن نیزم يکه پاهاش رو یتخت در حال يو بعد خودشو انداخت رو نیزم يگذاشتم رو آروم

 ：و منتظر نگاهش کردم تا شروع کرد دمیمنم کنارش دراز کش

 !ندارم یارزش چیپدرم ه يمن برا.حق با تو بود-

 ؟یچ یعنی.زده نگاهش کردم شوك

 ：نبود و ادامه دادبگم و اون هم منتظر من  يزیچ نتونستم

انگوس بهم .برگردوند ندلندیجادوگر منو به آرچف یکن یم دایکه نجات پ نیا الیولت کردم به خ نجایا یوقت-

 یکه م نیاز ا یخجالت ایشرم  چیهمون لحظه ترانتا اومد و بدون ه.خوش آمد گفت و نقشه ها رو ازم گرفت

 .ستین یخواست منو بکشه تو چشام زل زد و گفت حق من پادشاه

 زیبودم و چ یم دیبودم که نبا ییکه من جا شهیشروع م ییقسمت بد ماجرا از اونجا.قسمت خوب ماجراست نیا

 ؟یچ یدونیم.دیکه نبا دمیرو شن ییها

که چرا منو از  دیترانت پرس!یکشت یمنو م دیگفت که تو با یم!گفت که چرا من نمردم یبه ترانت م پدرم

نشده که بذاره به دست فرشته  لیگفت انقدر ذل.نسلش افت داره يلند نجات دادن و پدرم گفت چون برا نتیسا

 ...چون..رمیها بم
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 .بزرگتر یدهانم باز مونده بود و چشمام از اندازه معمول.شده بودم خشک

 ...که يخواد پسرشو بکشه؟پدر یکه م يپدر.کم بود دیشا ینه؟حت,بود یعیالعملم طب عکس

دستمو دراز کردم و اشکشو پاك کردم اما جاش .رونیب دمیاز فکر کش ختیر يکه از گوشه چشم ترو یاشک

از حس .قلبش ينگاهم نکرد فقط دستمو گرفت تو دست خودش و گذاشت رو.ختیخودم ر ياشک از چشما

 .که به قولش عمل نکرده بود و تپشش رو قطع نکرده بود نیاز ا.زدن قلبش شاد شدم

 ：داد ادامه

 نیانفجارن و ا يگفت احساساتم آماده .فقط گفت بعد از نارمال بهم اعتماد نداره "چرا؟" دمیرفتم ازش پرس-

خوشحالم .هر چند نه درباره نارمال.که حق با اونه نهیا دهیکه آزارم م يزیچ.ستیخوب ن نیاطیش یپادشاه يبرا

 .ست گهید زیچ هیمن  احساساتانفجار  لیخاطره است و دل هیوقته نارمال فقط  یلیخ دونهیکه نم

 .بدم رشییکه من تونسته بودم تغ نیکه دوستم داشت و از ا نیپر از حس خوب شد از ا وجودم

 ：بار تو چشمام نگاه کرد نیا

 .کردن و با کمک رانمر فرار کردم میکه زندان نیاز ا میبگذر-

 ：دستم رو باال بردم و تو موهاش فرو کردم یکی اون

که دوست نداره .نهیپسرش رو بب یکه چشم نداره خوش يپدر ياما متأسفم برا.گم یم نویکه ا دیببخش-

 ...و  یکه تو در آرامش باش نیالبته هنوز شک دارم به ا.نهیآرامششو بب

 ...یکه تو هست ییجا,جا نیهم قایدق نجایا.هم هستم یلیخ.هستم-يترو

 ：جو گفتم رییتغ يشستم و براتخت ن يرو.زدم و اصال دست خودم نبود یلبخند م یلیخ امروز

 .يسؤال رو جواب نداد نیتر یهنوز اصل-

 ：اون هم نشست و دستمو ول کرد.هیدونست منظورم چ یم خودش

 ...مونه ینم لوسیاز تارگاس زیچ چیاگه سلطنت به دست ترانت برسه ه-

 !یخواست یم نویاما تو که خودتم هم-

 ：دیکش یآه

 نیسرزم نیا.شم یکنم منصرف م یتصور م طانیرو پر از ش لوسیکه تارگاس یوقت,کنم یفکر که م...دونمینم-

 ..فقط فرشته ها ایها  طانینه فقط ش.شهیم لوسیتارگاس یمعمول يها و آدما طانیبا مجموع فرشته ها و ش
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 .لبخند در اومد هیخوب جمالتش به شکل  حس

 .دیکه به لبخندم افتاد جملش رو قطع کرد و اونم خند نگاهش

 !یگفت یدرباره ترانتا م یداشت خب-

 .میراه دار هیبا حداقل صدمه فقط  لوسینجات کل تارگاس يبرا,آرابال -يترو

 ：با تعجب باال رفتن ابروهام

 ؟یچ-

 ...همون حکومت لرد,اتحاد دوباره-يترو

 اتحاد؟.لحظه به گوشام شک کردم هی

 دوران لرد؟ ن؟مثلیاطیفرشته ها و ش اتحاد

 مگه ممکنه؟...مگه-

 ：دیصورتش کش يرو رو دستش

راه باشه چون اتحاد تنها راه ممکنه تا آرامش دوباره  هی دیبا.اتحاد هست يبرا یمطمئنم که راه.اره ممکنه-

باهام تا .بهش درباره اتحاد دوباره گفتم.من با ملکه صحبت کردم.دارم آرابال ازیبه کمکت ن.همه جا حاکم بشه

ها انقدر  طانیکه ارتش ش یتا وقت.کار نیا يبرا ستین یخودشون کاف يروهایگفت ن یموافق بود ول يحدود

 .میکن دایپ یتا راه یکمک کن دیبا.میقدرتمنده ما شانس ندار

 .حاکم بود نمونیسکوت ب هیثان چند

 گهیملکه آکانتا د م؟جزیکرد یکار م یچ دیاما با.مشخص بود.نبود یهدف کاف نیا يبود؟قدرت ملکه برا یراه

 تونست بهمون کمک کنه؟ یم یک

 ：رونیب دمیاز فکر کش يترو يصدا

 .مینداشت یخوب يکدوم روز ها چیه,میاستراحت کن دیفعال با..فعال بهش فکر نکن-

زد  یو لبخند م دیخند یکه م يترو نیچه قدر ا.محو صورتش شدم.بالش گذاشت و چشماشو بست يرو سرشو

نشست و من احساس  یاز اخمش به دل م شتریزاران برابر بلبخندش ه. اخمو دوست داشتم ياز ترو شتریرو ب

 .من بود بیکردم که لبخندش نص یآرامش م

 ...هنوز اینگفت-يترو

 .جا به جا شدم یکم شیجمله ناگهان از
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 ：و گفتم دمیکنارش دراز کش یجیگ با

 رو؟ یچ-

 ：کم باز کرد و از گوشه چشم نگاهم کرد هیچشمشو  هی

 .اون جمله رو-

 .یخنده از آرامش و خوشحال..دمیشده بود که اندفعه فقط خند ادیها انقدر زلبخند  حجم

 ：ام که آروم شد گفتم خنده

 !يتو هم بود.برعکس ازت متنفر بودم.گم از همون اول دوست داشتم چون نداشتم ینم-

 .اون روز ها يادآوریاز  دیبار اون خند نیا

 ：دادم ادامه

فقط کم کم و آروم آروم از تنفر کم تر شد و به حس عکسش اضافه ..يچه جور ایشد  یچ دونمینم قیدق-

 ...که نیاضافه شد و من حس نکردم تا ا.شد

 .نگاه کردم,کردن یرو قطع کردم و سرمو چرخوندم و تو چشماش که نگاهم م حرفم

 ：کرد زمزمه

 ؟یکه چ نیتا ا-

 ：زدم و مثل خودش زمزمه کردم لبخند

 .شد و فوران کرد زیسرر-

 ：گونش گذاشتم يسمت صورتش بردم و رو ودستم

 .يدوست دارم ترو-

موهامو .دستش گذاشتم يسرم رو رو. سمت خودش دیدستم گذاشت و کش يو دستش رو رو دنیهاش خند لب

 ：نوازش کرد

 .من فکر کنم عاشقتم-

 .دمیکردم و بعد روز ها باالخره با آرامش خواب یآروم يکه به خواب برم خنده  نیاز ا قبل
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و پانتا رو  دمیبه سمت چپم چرخ.آشنا بود یلیقصر خ نیا..اندازه آشنا بود یبودم که برام ب سادهیوا ییوسط جا"

سرمو که .نیمارت یدکلته مهمون یهمون آب.دیلباسم چرخ ينگاهم رو.کرد یکه به روبه رو نگاه م دمیکنارم د

 .بلند کردم خشک شدم

 ：ناگهان بلند شد ایآر ملکه

 پانتا؟ یکن یم یشوخ-

 .کردن با شما رو ندارم یمن جرئت شوخ-پانتا

 نیهمراه قدرتمندته؟ا یگیو م يدیدخترك رو به من نشون م نیده؟ایم یحرف ها چه معن نی؟ایچ یعنی-ملکه

 .مورچه رو هم نداره کیکشتن  ییتوانا یزنه که حت یداد م يدخترك از چند متر

  زنن؟یهمون حرفا رو م قایدق نایکنم؟چرا ا یکار م یچ نجایچه خبره؟من ا نجایا.شده بودم خشک

 باهوش؟ یگیخدمتکار م کیتو به -

با تو  تیخاص یدختر ب نیهمسفر کردن ا يازا ؟بهیشناسینم ر؟؟اونویخدمتکار اون کفتار پ,ينه هر خدمتکار اونم

 ره؟؟یممکنه چه قدر از ما باج بگ یدونیم

که پانتا  یکه موقع هیهمون اتفاق قایدق نیا.بهم گفته بود ایآرکه ملکه  نییزایهمون چ نایا..فهمم ینم..فهمم ینم

 ..کنه افتاد یخواست منو به عنوان همراه معرف یم

 ...دیچرا االن با اما

شدن و  بیغ ایو پانتا و ملکه آر ختیقصر ر واریآشفته ام سر و سامون بدم در و د يکه به فکر ها نیاز ا قبل

 ...هیشب...هیشب قایصحنه دق نیا.کنارم بود يبار ترو نیا.مردم و سربازا بودم نیبار ب نیا

 ：اومد رونیازش ب ایو ملکه آر ستادیروبه رومون ا یکالسکه سلطنت.کردن میو مردم کنار رفتن و تعظ سربازا

 چه خبره؟ نجایا-

 چه خبر بود؟ نجایا.بودن دهیرو د يترو يلند شاخ ها وژالیبود که مردم  یهمون زمان نیا...نیا

 ：زد ادیمن رو شناخت فر یو وقت دیچرخ يمن و ترو نیملکه ب يچشما

 .عیسر نیریدختره رو بگ-

 "... محو شد یبار همه چ نیهجوم آوردن سمتمون و ا سربازا

دستاش دورم حلقه شده بود و از تکون .يتو تخت بودم و کنارم ترو.چشمام رو باز کردم یقینفس عم دنیکش با

 .شد داریب میناگهان
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 ：شد زیخ مین یکم ینگران با

 ؟يدیآرابال؟کابوس د یخوب-

 ：رو به چپ و راست تکون دادم سرم

 .من خوبم.يترو ستین يزیچ-

 ...نگاهم کرد و بعد دوباره به خواب رفت اما من هیثان چند

برام  دیاون روز ها با نم؟چرایرو بب نمونیب يو اتفاقا ایخواب ملکه آر دیچرا با.بودم بمیخواب عج ریدرگ من

 بشه؟ يادآوری

 یم دایپ رومونین شیافزا يبرا یراه دیبا.افتادم يحرف ترو ادی.دمیچرخ یو کم دمیکش يا گهید قیعم نفس

 ...واقعا چر..و خوابم مشغول شده بود ایکردم اما فکرم به خاطر ملکه آر

 ا؟یراه؟ملکه آر...کن صبر

 ...اره خودشه اره

 ：شد داریکامال از خواب ب ير تروبا نینشستم و ا عیسر

 افتاده؟ یشده بال؟اتفاق یچ-

 ：نگاهش کردم جانیه با

 .ملکه شیپ میبر دیبا..يبلند شو ترو-

 ：کنارم نشست

 ؟چرا؟یچ-

 ：کردم گفتم یسر و وضعم رو درست م یکه کم یاومدم و درحال رونیتخت ب از

 .آماده شو عیسر.میکار کن یکه چ دمیفهم-

 يباالخره هر دو آماده جلو,و مقاومت من دیکه به ذهنم رس يبر گفتن فکر یمبن يترو ادیز ياز اصرار ها بعد

 .میکرد دایپ یکه راه میو به ملکه خبر داده بود میبود یدر سالن اصل

 ：گفت زدیکه تو صداش موج م یبا خواهش يکه در بزنم ترو نیاز ا قبل

 فکرتو؟ یاول به من بگ شهینم-

 ：وهامو انداختم باالبهش زدم و ابر يلبخند
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 !نه-

 .نشسته بودن يزیدور م انایتوماس و د یو حت لوریت,ایتان,ملکه..میدر زدم و وارد شد.نگفت يزیکرد و چ یاخم

 .میکنار هم نشست یخال یدو تا صندل يرو ایو کنار تان میوستیپ بهشون

 ：سکوت رو شکست ملکه

 ه؟یچ دهیکه به ذهنتون رس یراه,خب-

 ：گفت يبگم ترو يزیکه بخوام چ نیاز ا قبل

 .دهیچون به ذهن آرابال رس,به فکرش دیبگ دیبا-

قورتش دادم و شروع  دمینگاه کنجکاو همه رو متوجه خودم د یاما وقت يگرفته بود از رفتار بچه گانه ترو خندم

 ：کردم

جنگ و  نینه در ح.مونده یبوده فقط در همون محدوده باق نیاطیفرشته ها و ش نیکه ب يزیهرچ خیطبق تار-

هم  یمشکل چیبودند و خب ه ریلند درگ ندیلند و آرچف نتیفقط سا لوسیتارگاس نیصلح از سه سرزم نینه در ح

 .نبود چون قدرت ها برابر بودن

 .کرد رییتغ جیاز کنجکاو به گ نگاهشون

 ：با تعجب گفت توماس

 ه؟یطور بوده اما منظورت چ نیهم شهیهم.درسته-

 ：دستم رو باال گرفتماحترام  با

 .تمام حرفم رو بزنم دیاجازه بد-

 راهمو؟ دیفهم یعنی.و متعجبم کرد دمیرو د يگوشه چشم لبخند ترو از

 ：دادم ادامه

هر دو برابر بود  يروهایشروع شد که چون ن یجنگ سخت.شد لیشد و اتحاد شما دوباره به تنفر تبد دیلرد ناپد-

شما با  يروهاین.نداره یکسانی طیکه االن در آستانه شروعه شرا یجنگ نیاما ا.دیرس بیآس نیبه هردو سرزم

شده بودن متحد شده اما قدرت شما  دیعچون پادشاه انگوس با جادوگران که توسط لرد تب ستیبرابر ن نیاطیش

 .میمتحد بش یکه با کس میدار ازیشدن ن يقو يما هم برا.هنوز همونه که بوده

 ：دیپرس دادیمالتم رو با دقت گوش مکه انگار حرف به حرف ج ملکه
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 ؟یک-

 یلند مخف وژالیوجودتون رو از  شهیشما چرا هم,من يبانو.میسؤال آخر برس نیبه ا گهیجور د هی نیبذار-

 ن؟یکرد

 ：که انگار از سؤالم جا خورده بود با بهت گفت ملکه

 .افسانه ها رو ندارن رفتنیپذ تیظرف يمردم عاد..نیمشخصه چون اونا مردم عاد-

 ：شدم یم کیداشتم به هدفم نزد.لبخند سرمو به چپ و راست تکون دادم با

از اشک  نیاطیلند و وجود ش وژالیکه وجود شما از لبخند مردم  دیمن فراموش نکرد يبانو.نیکن یاشتباه م-

عث به وجود اومدن ما اونا با.هیو معمول يوجود من از مخلوط اشک و لبخند همون مردم عاد یحت.اون هاست

 .شنیم

 ：حرفم رو قطع کرد ملکه

که  مینداشت يازیوقت ن چیو ما ه ادهیز یلیبعد از قرن ها خ سکشیاما ر میدون یرو م نیدرسته ما خودمون ا-

 .میبذار ونیندارن در م یخاص تیو خصوص روین چیکه ه یراز رو با مردم نیا

دونن در  یکنن که نم یم یزندگ یهستن و درحال نیسرزم نیاز ا یاونا هم جزئ.دیکن یاشتباه م.من ينه بانو-

 حق ندارن بدونن؟..دونن یم یآسمون يایرو بال میاون جنگ عظ یگذره و حت یم یاطرافشون چ

 ：بود که حرف زد یکس ایبار تان نیا.ملکه متفکر شد صورت

 .خبرن یب زیهمه چاما از , علت وجود ما یماجران و حت نیوسط ا قایاونا دق.درسته موافقم-

 ：گفت يجد.سرشو بلند کرد و نگاهم کرد ملکه

 م؟یبهشون بگ دیچرا با م؟اصالیآگاه کردنشون دار يبرا یلیاما ما چه دل.حق با تو باشه دیشا-

 ：پررنگ تر شد لبخندم

پادشاه انگوس با اتحاد با .میمتحد بش ایلند و ملکه آر وژالیبا  دیما با.. هیاتیمهم و ح یلیخ یلیما خ لیدل-

بزرگ  نیسرزم کیقانع کردن  يو برا نیاطیقدرتمند تر بودن از ش يجادوگران قدرتش مضاعف شده و ما برا

بار  کی میتون یراحت م یلیبا کمک اونا خ.میکن یکیلند  وژالیقدرتمون رو با  میدار ازین یشگیاتحاد هم يبرا

 .میکن کپارچهیرو  لوسیتارگاس گهید

 .قانعشون کرده بودم.لبشون لبخند بود يو رو يو شاد تیبار تو نگاه همه رضا نیا
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 ：تکون داد يانگار هنوز داشت تو افکارش بود سر ملکه

لند به وجود  وژالی يفاجعه بزرگ رو برا هیشوکه کننده باشه و  ایملکه آر يهرچند ممکنه برا.هیحرفات منطق-

 .مذاکره کنم ایبا ملکه آر دیاما فکر کنم شخصا با ارهیب

 غیج يبگم که صدا يزیخواستم چ.زد و دستم رو گرفت و فشرد یلبخند گرم.چرخوندم يبه سمت ترو سرمو

 .دمیشن یگوشخراش غیج

 خبر شده؟ چه

نگهبان پشت سرش داخل  نیهمزمان ادمال اشفته و چند..برخورد کرد واریباز شد و به د یوحشتناک يبا صدا در

 :هراسون نگهبان به خودم اومدم يکردم و با صدا شوکه بهشون نگاه...دنیپر

 !نیشما مشغول حرف زدن هست میگفت!بانو میمتاسف-

 :داد و گفت یسرش رو تکون ملکه

 نداره يرادیا-

 :اضافه کرد یبا مهربون و

 افتاده،ادمال؟ یاتفاق-

 :دیکش ادیبه لحن مهربونش نداد و فر یتیاهم ادمال

 نیتر یکه اصل نین،افریدر مرکز فرشتگان؟افر نیرو راه داد طانیش هیبه سرتون خورده؟ يزیدوباره؟؟چ-

 ؟ییابرو یب نیاونم بعد از ا!نیاورد نجایدشمنمون رو به ا

از !زدینفرت توش موج م!دمیترسیاز چشماش م!شدیتر م کیو نزد کیبهمون نزد گفتیکه م يهر کلمه ا با

 !دمیترسیم شدیم کیداشت بهمون نزد وونهید نیا نکهیاز همه مهم تر از ا!دادیانتقام م يبو دمیترسیلحنش م

 ...دیچسب یباارزش ینگاه کردم،اونم خطر رو حس کرد و دستمو مثل ش يترو به

 :زد و گفت يلبخند اروم کننده ا ملکه

 ...که میدیرس جهینت نیکردن و ما به ا رییاونا کارشون رو جبران کردن و تغ!ادمال اروم باش-

 :زد و نذاشت ادامه بده و گفت يپوزخند

 !کردن رییتغ!واقعا؟جبران کردن-

 :گفتم رلبیزدم و ز يخطرناك نگاهش کرد لبخند يشد ترو کیمن نزد به

 ...!اروم باش-
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 :دیغر

 !تونمینم-

 :که از صد اخم بدتر بود زد و گفت يلبخند...!میداشت یهردومون حالت تهاجم ستادیا میقدم هیدر  ادمال

 ؟یرو ول کندستش  شهیم-

 :مشکوك نگاهش کرد و محکم گفت يترو

 !نه-

 :زد ادیباال انداخت و فر ییابرو

 !صورت نگرفته يرییبه همه ثابت کنم تغ خوامیم-

که چشمش حرکات ادمال  ایازش دور شدم و کنار تان...نگاهم کرد و اروم ولم کرد یکم دمیکش یبه نرم دستمو

 !بکنه خوادیم کاریچ مینیتا بب میهممون کنجکاو و صدالبته متشنج بود!ستادمیا کردیرو دنبال م

 :گفت ییرسا يشونش گذاشت و با صدا يدستش رو،رو دیچرخ يترو دور

 !امتحانش رو پس بده طانیش هی نیپس بذار!ستین یکرده؟باشه،حرف رییتغ نیگیم-

 :گفت جیگ ایتان

 ه؟یمنظورت چ-

 !ومدیپر از نفرتش جور درنم يکه با چشما يزیچ!رامش بودلبخندش پر از ا!فاصله گرفت يترو از

 ،مرحلهيمرحله دوم،صبر و تحمل،مرحله سوم،فروخوردن خشم،مرحله چهارم،فداکار!مرحله اول،صداقت-

 یپنجم،مهربان

 :بار من گفتم نیا

 !میما قبال امتحانمون رو پس داد-

روش اثر  راتییچقدر تغ ،یهمسر قالب!دیهمسرت،ببخش نمیبذار بب!دورگه کوچولو!بال يتو بود یبله ول-

 گم؟یخودشون رو دارن درست نم يها یهمه ناخالص!گذاشته

 :گفت تیبا عصبان ملکه

 !طانهیش هیاون هنوز !ادمال یکار رو بکن نیا یتونیتو نم-

 :گفت روزیپ ادمال
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امتحانش  نیذاریمبه کشتن ما فرشته ها نداره؟پس چرا ن یلیم گهید نیگیکرده؟مگه نم رییتغ نیگیمگه نم-

 کنم،هان؟

 :گفت ملکه

 !نداره یبه تو ربط ایقضا نیادمال ا-

 :سرخ شد و گفت ادمال

 ....هیاجازه بدم به دست  تونمیمنه،جزء سلطنت منه،نم نیسرزم نجایا یملکه،ول نیجسارتمو ببخش-

 :انزجار ادامه داد با

 !بره نیاز ب طانیش-

 :گفت ایبار تان نیا

 !یباورهامون رو خراب کن ذارمینم!میدار نانیما بهشون اطم-

 :کرد و گفت یپر از حرص خنده

و من  شهیموفق نم نیدونیچون م!نییبکشه،شما ترسو شیرو به ات نجایهرلحظه ممکن ا!نیندار نانیشما اطم-

 ....شما گمیدرست م

 :نذاشت ادامه بده و گفت ملکه

 تونمینم گهیبار د نیا!رونیخودت برو بحاال هم نذار حرمت ها رو بشکنم !ادمال یگیتو درست نم-

 !شهیتر از حدت م ادیخطاهات داره ز!ببخشمت

 :گفت يبلند يعقب عقب سمت در رفت و سرش رو تند تند تکون داد و با صدا ادمال

نداره  ن؟امکانیدار نانیاز من اطم شتریب طانیش هیو  بیغر بیموجود عج...هی...هیشما به !جالبه یلیجالبه خ-

 ...!دینیچیبا دشمنتون نقشه م نیهمتون متاسفم که دار يمن واقعا برا....کنمیباور نم...کنمیمن باور نم

 کرد؟یبود؟چرا انقدر عقب جلو م یواقعا قصدش چ!شدیم کیهر جمله اش دوباره بهمون نزد با

با شتاب سمتم !دمیش چرخسمت!زدیکه اسمم رو صدا م دمیرو شن يترو ادیقدم باهام فاصله داشت،فر 20 حدود

به سرعت درون قلبش فرو  يا شهیکه خنجر ش دمیفهم یکارش رو وقت یپرتم کرد معن ياومد و به گوشه ا

 !رفت

 :بلندم باعث شد همه جا بلرزه غیج!بهش نگاه کردم به نفس نفس افتادم شوکه

 يتـــرو-
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لعنت !ومدیصدام درن...رفتم يسمت ترو زیخ نهیس زیخ نهیس...نداشت که بلندم کنه ییروین...پاهام!دیلرزیم چونم

 ...!دوباره کبود شدم...دمیتند تند نفس کش!نفس خفه کننده نیبه ا

ادمال رو  يها دم،خندهیشنیرو م ایهق تان ارن،هقیب نجایادبرت رو به ا دادیکه دستور م دمیشنیملکه رو م ادیفر

 !شدیکاش خفه م!دمیشنیهم م

بار  نیا یدوباره هوا رفته بود ول...رفتیم لیبود که هر لحظه تحل یتپش قلب دمیشنیکه م ییصدا نیبلندتر یول

جملش قبل از بسته شدن چشمش رو که گفت قطره اشک  نیاخر!نبود که کمکم کنه!نبود که نجاتم بده يترو

 :گفت رلبیز ختیفرو ر يگریپس از د یکیسمجم  يها

 !نفس بکش ارابال-

 ایپدرش  دنید يبار نه برا نیا!یبار نه موقت نیا!رفت!چشماش بسته شد دنمینفس کش لیدل یبرگشت ول نفسم

 !من رفت شیاز پ!يا گهید يهرجا

 :زدم ادیدستام تکونش دادم و فر با

 !يترو رممکنهیغ نینه نـه ا يتـــــــــرو-

خنده ادمال !بلند هق زدم يپرت کردم و با صدا يبدن سرد ترو يخودمو رو...حواس همه به من برگشت تازه

برام نداشت  یتیپس اهم!بود؟نه يترو!کمرم حس کردم يرو یدست!ازاردهنده اش باالخره خفه شد ياون صدا

 !نداشت یتیبرام اهم زیچ چیه!مالهیداره کمرم رو م یک

ازم رو  يداشتن ترو!بردنیداشتن منو م!داشت تیبرام اهم یکی نیا!کنارم نشست و خواست بلندم کنه ادبرت

زدن هم نداشتم فقط اشکام  غیج ينا یحت....!رسوندم يرمقم رو به جسم سرد ترو یتقال کردم و تن ب!گرفتنیم

 !پوشوندندیگونم رو م یدر پ یبودن که پ

نزد که بخواد  يشده؟بهم تنه ا یمتاسف؟مگه چ یچ يمتاسف؟برا!دیچیپیادبرت تو گوشم م"متاسفم" يصدا

 ناراحتن؟ جانیچرا همه ا!کنه یازم عذرخواه

 ....!تپش قلبش یبا درك خاموش...!بسته اش يبا درك چشما...!ختیسرم فرو ر يرو ایدن

 :و گفت ستادیخطر رو حس کرد کنارم ا ایتان

 ...ارابلـ...ارابال-

خفه !بود زیچ هیهدف من فقط !به کجا خورد دمینفهم یمحکم هولش دادم حت...به ادامه حرفش نکردم یتوجه

 !یچ یعنیو نفرت  هیحس انفجار از خشم و گر فهممیحاال م!خودم يکردن ادمال با دستا
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از  یکی...!بکشمش خواستمیفقط م!برام مهم نبود...!کردمیرنگ ادمال رو حس م رییهرلحظه تغ...رو دور زدم ملکه

چشماش نگاه کردم دستش  و سرد تو سادمیاز حرکت وا...کتفم گذاشت يسربازها با چهره خشنش دستش رو،رو

که اسمم  دمیشنیم....دمیرو دو هرا هیبق!کردیم تیداشت منو هدا یچ دمیفهمینم!چوندمشیکه شل شد محکم پ

باالخره دستم گلوش رو لمس کرد فشارش !توننینم یول رنیجلوم رو بگ خوانیم دمیفهمیم!کردنیرو صدا م

 ....نفسش رو بند اوردم...دادم

 !برام مهم نبود!شد کبود

انگار  یول!و دوباره سمت ادمال حمله ور شدم دمیاز سر خشم کش يادیفر...دمیرو د ایتان دینفر دستم رو کش هی

کارش  يرو به سزا ثیخب طانیهمه به خودشون اومدن و منو نگه داشتند تا تکون نخورم و اون ش

 دهیهر لحظه پر يپوست ترو گرن دمیدیم یوقت...دهسایوا يسر ترو يکه باال دمیدیادبرت رو م یوقت...!نرسونم

 هیگر شهیانداختم و مثل هم نییسرم رو پا...دوست داشتم ادمال رو بکشم دمیدیرو که م نایا...شهیتر م

شونش  يسرم رو،رو دیدور کمرم حلقه شد و منو سمت خودش کش یدست...کردم هیبلند بلند گر....کردم

 انقدر زود اتفاق افتاد؟ زیچطور همه چ...!گذاشتم

تا زانو !رو فراموش کردم تیلحظه موقع هی دنشیبا د!ادمال سرم رو بلند کردم"اد؟یداره سرم م ییچه بال"ادیفر با

 !دیکشیمرداب اونو سمت خودش م هیمثل  نیزم!فرو رفته بود نیدرون زم

 :دمیمتعجب ملکه رو شن زمزمه

 !تیعدم موجود-

اتاق  ياز سر درد ادمال بود که تو ادیسکوت فرا گرفته بود و فقط فر شیپ جا رو برخالف چند لحظه همه

 !دیچیپیم

 :دادن کرد حیشوکه شروع به توض ایتان

پس تو عدم  یستیهم ن یمعمول یستیهم ن طانیش!اهیتو دلت س...یفرشته باش یتونیادمال،تو نم!تیعدم موجود-

 !یتیموجود

 :زد غیج...!ادیداره به سرش م یچ دیتازه فهم ادمال

 ...مگه با شما رونیب ارهیمنو ب یکیامکان نداره  نیا-

 :در سکوت گذشت که من گفتم يا قهیچند دق!دشیمثل غذا بلع نیفرو رفت و زم نیهم درون زم گردنش

 ...!ولم کن-
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 :گفت يبا دلسوز ایتان

 ...!ارابال-

 :دمیکش ادیفر متشنج

 !ـــابـــــــــلـــــ!به من نگو ارابال من بالم-

اونور تر نگاهم  یادبرت کم دمیدستام گرفتم و د يزانو زدم دستش رو تو يرو کنار زدم و روبرو ترو دستش

 :به زور گفتم...کنهیم

 !شهیکه حالش خوب م نیبگ-

 :تر رفت و اروم و متاسف گفت نییادبرت پا سر

ها رو  يماریب تونمیمن م...!ستادهیمن برسم زهر اثر کرده و ضربان قلبش از کار ا نکهیقبل از ا...شده رید گهید-

 !خوب کنم نه مرده رو زنده

 :دمیرو که گفت سمتش براق شدم و غر"مرده" کلمه

 !اون زنده اس!زنده اس يترو!نگو،نگو مرده-

 :بار با زمزمه گفتم نیا...شدیصدام کم و کمتر م هرلحظه

 !اون زنده است،نمرده-

 ...کردیچشماش رو باز نم یول...رو بارها و بارها صدا زدم شد؟اسمشیچرا چشماش باز نم...تکونش دادم تکون

 :و بلندم کرد و گفت دیشونم رو کش ادبرت

 !ادیاز دستمون بر نم يکار...متاسفم بال-

 :دمیگلوش رو محکم گرفتم فشار دادم و غر دمیسمتش چرخ یحرکت ناگهان هیمنقبض شد در  چونم

 !بکن یکنیم یهر غلط!خرفت ریپ ادیبرب دیبا-

 :و با ارامش گفت دیبار ملکه من رو عقب کش نیا

 !یاروم باش کمی....کمیبال بهتره -

 :رو با شدت کنار زدم و گفتم دستش

 !نه منو!يکردیرو اروم م وونتیخواهرزاده د دیتو با!اروم باشم!اروم باشم؟هه-

 :سمت در رفتم و در همون حال گفتم دیلرزیکل بدنم م یحال در

 !کنمیکار رو م نیکه ا نیدونیم!کشمیم شیرو به ات نجایا خورمیقسم م!نیرو برنگردون ياگه ترو-
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رو  يجون ترو یاونجا باشم و جسم ب تونستمینم...!ملکه نگهش داشت یول ادیخواست سمتم ب ایکه تان دمید

 !نمیبب

کنترلم رو از دست دادم ...رو تار کرد دمیام د هیگر...!دادم ادیکه بهش پرواز رو افتادم  يروز ادی...رو باز کردم بالم

مونده بود تا  گهید کمیفقط ...به زور بلند شدم...بهش نکردم یتوجه یبدنم درد گرفت ول...افتادم نیزم يو رو

نتونستم ادمال رو  فم؟چرایانقدر ضع دم؟چراینفهم دترچرا زو...!که گفتم دوستش دارم ییهمونجا...!برسم

 بکشم؟چرا؟

سر  هیدادم سرمو تو زانوم گرفتم و گر هیبه درخت تک...شده بود سیخ یبه خاطر بارون کم گل

 هیگر یبکن یتونیکه م يتنها کار...!کردیبود که منو ارابال صدا م یتنها کس...لبخند زدم هیگر ونیم...ارابال...!دادم

 !یستین یچیتو ه!یفیعچون تو ض!يایبرنم يکار چیاز پس ه!کردن

 :زدم ادیدستم گرفتم محکم پرتش کردم و فر يرو تو یسنگ

 !خفـــــــــه شــــــــــو-

 هیتو ما!يدردسر هیتو ما!یمحافظت کن يکه دوست دار ییاز کسا یتونیوقت نم چیه گم؟تویدرست نم مگه

 !تو شده يها یخودخواه یهم قربان گهید یکی!یننگ

من  یخودش رو قربون!از من مواظبت کنه خواستیم يبازم ترو....!جون شدم یو ب حالیکردم که ب هیگر انقدر

 !من!کرد

 !اشکم حاال حاالها قصد خشک شدن نداشت چشمه

 ...!دیبغضم ترک دوباره

 ....يترو...يکه ترو نمیبرگردم بب تونستمینم تونستمیدرخت نشسته بودم،فقط م هیچند ساعت کنار  دونمینم

 !سخت یلیخ!سخت یعنتکلمه ل نیا گفتن

 ...!سخت تر از اون بلند شدن و برگشتن و

ساعته که نشستم و  6-5 میحساب کن بایتقر میاگه بخوا!شد کیافتاب کامال غروب کرد و هوا تار یک دمینفهم

بهش  یتوجه...خوردم یحالیاز سر ب يبا حرص اشکام رو پاك کردم و بلند شدم سکندر...!کنمیم هیگر

 !برام نمونده بود که بخوام پرواز کنم ییروین...نکردم
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که برام مونده  یخودمو با دستام بغل کردم و با تنها توان...به خودم بلرزم شتریباعث شد ب دیکه وز يباد!بود سردم

دوطرفم رو  یدست...شدم اریبا باز شدن در دوباره هوش...به در بسته قصر ضربه زدم و چشمام بسته شد...بود

 :و هراسون گفت گرفت و بلندم کرد

 ...برگشتن نیبه ملکه خبر بد-

 :رو اتاق رو باز کرد رو به ملکه گفت در

 !مشیاورد-

 :گفت یفرستادند و ملکه با نگران رونینگهبان رو ب دنیو ملکه از جاشون پر ایتان

 ...بال يتو که ما رو نصفه جون کرد-

 :گفتم خوردیکه به هم م ییتوجه به حرفش با دندونا یب...خمار شده بود یاز خستگ چشمام

 !سردمه-

 :دستمو گرفت و با وحشت گفت ایتان

 ...بال يکرد خیتو -

 :لرزون گفتم دوباره

 ؟يتـرو...تـ-

 :و گفت دیدستمو کش یعصبان ایتان

 ؟یبفهم یتونیم يریمیم ياالن دار-

تخت  يمنو رو...میرفت یبه اتاق ک دمینفهم...بدنم دست خودم نبود يسرم رو تکون دادم کنترل اعضا فقط

 :و ملتمسانه گفتم دمینشوند و خواست بره دستشو کش

 !بگو زنده اس-

 نیاالن؟ا یچ یعنی نیا!کرد نگاه کردم یکه ط يریشوکه به مس!و رفت دیانداخت و دستشو کش نییرو پا سرش

 ؟یچ یعنی

 :گفتم یبعد از رفتنش ادبرت داخل اومد عصب قهیدق چند

 !نمیبب رو يترو خوامیفقط م!من خوبم-

 :کرد،گفتیم میکه بدتر جر یارامش با

 ...!کنم نهیبذار خودتو معا ،اولینیبیاونم م-
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 :به هم فشردم گفتم يدندونا يال از

 !خــــــــوبم گمی؟ميدینشن-

 !کرده خیبال تنت -

 :بلند بشم،گفتم کردمیم یکه سع یحال در

 !ستیبرام مهم ن-

رو  ایکنارش زدم در رو باز کردم و محکم بستم راه اتاق تان...ارهیم يادیز يرویداره و ن يبد ریواقعا تاث خشم

 یبلند و خشن يبا صدا!هم اونجا بود لوریت دیکش يخفه ا غیج ایبازش کردم که تان یگرفتم انقدر ناگهان شیپ

 :گفتم

 کجاست؟ يترو نیاالن بهم بگ نیهم-

 :زد و گفت يلبخند دستپاچه ا ایتان

 ...بال بهتره اول اروم-

 :و گفتم دمیاز سر حرص کش یادامه بده نفس اشتمنذ

 کجاست؟ يترو!من ارومم-

 :حوصله گفت یو ب دیچرخ ایمن و تان نینگاهش ب لوریت

 !تو اتاقتون-

پا رو از پشت سرم  يصدا...!با همون سرعت سمت اتاقمون پرواز کردم نمیرو بب ایتان یکه نگاه عصبان نموندم

 ...!وارد بشه قفل رو چرخوندم یکس نکهیتو اتاق و قبل از ا دمیپر دمیشنیم

تخت چشماش رو بسته  يبود که رو يچشمم به ترو...کردمینم یتوجه یول دمیشنیرو از پشت در م صداشون

 !حسش کنم خواستمیفقط م!تو اتاق ارنشیب دیبا یچ يبرام مهم نبود برا!بود

 :زدم ادیبلند فر يخودمو پرت کردم رو شکمش و با صدا بایو تقر دمیدو سمتش

 يتـــــــــــــــــــــــر و-

گلوم به ...زدم ادیگردنش فرو بردم و دوباره و صدبار فر يسرمو تو!کردیخوب اثر م غمیج ریتاث!خفه شد صداها

 !ادیصدام درن گهیبزنم تا د غیانقدر ج خواستیدلم م...سوزش افتاد

 :گفت ياروم و رنجور يصدا

 !گوشم کر شد...یحرف بزن یتونیارابال ارومتر هم م-
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عقب رفتم و  کمی...باز و خندونش نگاه کردم يبازم رو بستم ازش فاصله گرفتم و با وحشت به چشما دهن

 و به زور دهیبر دهیچشم ازش برنداشتم بر یافتادم ول نیزم يشد و رو یپشتم خال!افتاد یچه اتفاق دمینفهم

 :گفتم

 ؟يزنــــــــده ا!؟يا ؟زندهيزنده ا-

 :دوباره گفت!گفتم اصال دست خودم نبود غیاخر رو با ج کلمه

 !نزن غیج گمیبهت م-

با وحشت بهم  انایو توماس و د لوریو ملکه و ادبرت و ت ایتان!داد و با شدت باز شد يبد يلحظه در صدا همون

 !به من نگفتن نایزنده بود و ا يکه ترو دمیتازه فهم!کردنینگاه م

 :دورگه شده بود گفتم تیو عصبان یو خوشحال غیج ریکه از تاث ییجام بلند شدم و با صدا از

 ن؟یشما ها چرا به من نگفت-

 :انداخت و گفت نییسرشو پا یبا شرمندگ ایتان

 !میمعالجه ات کن يذاریبهت بگم نم دونستمیم...بود خیبدنت ...!نگن يزیمن خواستم چ-

 :زدم و گفتم یعصب پوزخند

 ن؟یبعد شما به من نگفت!سکته کنم هیو ترس و گر یمن کم مونده بود از نگران-

 :دخالت کرد ادبرت

کردم ادمال  یمن خنجر رو برداشتم و بررس یتو رفت یراستش وقت...دهیراه بهتر جواب م نیا میکردیفکر م-

 !ستفاده کردتو رو بکشه از خنجر مخصوص فرشتگان ا خواستیچون م

تخت نشستم و  يرو"!خنجر مخصوص خودش رو داره تیهر موجود"ترانتا تو گوشم زنگ زد يلحظه حرفا هی

 :گفتم!کنارم بود!زنده بود!شدیچشم دوختم باورم نم يدوباره به ترو

 ادامش؟-

 :اروم شدم مسلط ادامه داد دید یوقت ادبرت

تو رو  يترو یوقت یقلبت فرو بره ول يقرار بود تو يریو نشونه گ يراندازیاستعداد ادمال در ت لیخنجر به دل-

 ستمیو س کنهیم دیعکس بدنت رو تول يرویهر خنجر ن...فرو رفت يتو قلب ترو قایدق ستادیتو ا يهل داد و جا

به هم  زیو همه چ کنهیمخلوط م شیات باخنجر زهر اب رو  یباش طانیمثال اگر تو ش...زهیریبدنت رو بهم م

قلبش  يلحظه ا يبرا...در قلبش فرو رفت یوقت یول کنهیخنجر فرشته ها عمل نم نیاطیش ياساسا رو!زهیریم
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و ...!عمل کنه و قلبش که منجمد شده برگردونه شیکه ات کشهیساعت طول م میرو از سرما منجمد کرد حدودا ن

 میدنبالت گشت...ییتو کجا میدونستینم یحل شده بود ول زیاومد همه چ وشبه يبعد ترو قهیبا رفتنت چند دق

 خی میدید یوقت يخودت برگرد میصبر کرد...!مینکرد داتیبازم پ یول دنیخدمتکار ها گفتن تو رو تو باغ د

 اکل ماجر...وفتهیبرات ن یاروم اروم بهت بگم که از شوك اتفاق خواستمیبعدش م يشدیم نهیاول با معا يکرد

 ...بود نیهم

 :اق سر تکون دادم و گفتمهمه اتف نیاز درك ا یجیگ با

 االن سالمه؟ يپس ترو-

 :هم فشردم و با حرص گفتم يلبم رو،رو...تکون داد يسر ادبرت

 و ادمال؟-

 :گفت جانیبا ه ایتان

 برگرده تونهیهرگز نم گهیکه د یینگرانش نباش اون رفته به جا-

 :گفتم کنجکاو

 کجا؟-

 :گفت يجد ملکه

 نیدرونت از ب يدیبشه و سف اهیذاتت س يفرشته ا یوقت لوسیتو تارگاس یوقت...تیبه زندان عدم موجود-

درست  يافراد نیهمچ يبرا یلردبزرگ زندان...نیبنابرا...یستیهم که ن یمعمول...یبش یتونیکه نم طانیبره،ش

 ...نشن یکردند که باعث دردسر کس

شد و باالخره  يدر سکوت سپر يا قهیچند دق!سخت بود یلیهمه اتفاق خ نیهضم ا!سر تکون دادم دوباره

 :ادبرت سکوت رو شکست و گفت

 ...میذاریتنهاتون م-

شده بود رفتم روبروش نشستم و  زیخ میکه ن يسمت ترو...!رفت و در رو بست رونیزد و ب یهم چشمک ایتان

 :و گفتم دمیخند

 من؟ ي؟برايکرد يتو فداکار-

 :دور گردنم حلقه کرد و زمزمه کرد دستاشو

 ...یکشته بش يا گهیهرکس د ایدست ادمال  هی..بذارم تونستمینم يدار تیاهم ایاز همه دن شتریبرام ب-
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 :کردم و گفتم کیتحمل کنم سرمو بهش نزد نتونستم

 ...!دوست دارم-

 :رو بست و گفت چشماش

 !شتریمن ب-

 یقیموسضربان قلبش !زدیبود که م یقلب دنیشن زیچ نیگذاشتم واقعا بهتر نشیسرمو رو س یحرف چیه یب

 ياخرش به شاد یول!پر از رنج دیشا!سخت دیامروز شا!امروز شد يتمام درد ها نیبود که تسک یمیمال

تازه ...دمیبرام ارزش داره رس ایاز همه دن شتریضربان قلب که ب نیو اخرش بازم من به هم...!وستیپ

 ....!حرفاست نیاز ا شتریب یلیخ يدرجه دوست داشتن من به ترو...دمیفهم

*** 

 ：برداشتم و با شوق تو چشماش نگاه کردم نشیس يرو از رو سرم

 ..ستین ایداره و رو تیبگو که واقع-

 ..بگو..يحالت خوب و زنده ا بگو

 ：گونم يدستش رو گذاشت رو.داد هیتخت تک يشد و به باال زیخ مین یکم

 ..آرابال من زنده ام.تهیواقع-

دادمش و  یکنم چون داشتم از دست م هیگر ایبخندم چون زنده است و سالم ..کنم هیگر ایدونستم بخندم  ینم

تا لبم و  دیگونم کش يدستشو از رو.لبم يرو ختیقطره اشک ر هیلبم نشست و بالفاصله  يلبخند رو تیدر نها

 ：دلبخندش پررنگ تر ش.نگاهش کردم هیتار از گر يبا چشما.اشک رو پاك کرد

و  دیخند هیگر ونیکه اون نوزاد م نیخوشحالم از ا..اشک با لبخند کیمخلوط ...يومدبه وجود ا ينجوریتو ا-

 ..یینجایاالن تو ا

پر احساس رقم  يکنم لحظه ا يا گهیکه حرکت د نیقبل از ا.کشیرو از دست دادم و سرمو بردم نزد طاقتم

 .خورد

سرش .ازش جدا شدم عیسر,دحس کردم صورتش جمع ش.دستم رو فشرد يتو دستاش قفل کردم و ترو دستامو

 .زخم خنجر و مشخص بود که بهش فشار اومده يبود و دستش رو نییپا

 ：گفتم یشرمندگ با

 .دیببخش-
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 ：باال آورد و با اخم گفت سرشو

 .یکن که دربارش مقصر باش یعذر خواه يزیبابت چ-

 ：باالتر رفت یکم میشرمندگ زانیم

 ...تو به خاطر من.هستم-

 ：باال رفت یاونم کم يصدا

 .يماجرا ندار نیتو ا يریتقص چیگفتن و تو ه یرو کردم که هم مغزم و هم قلبم بهم م يمن کار-

اون موقع که انگار سنگدل بود اما االن .قبال ها انداخت ادیبلندش منو  ياخم و صدا.نییرو انداختم پا سرم

 .....باطنش روشن بو

 ...نه...نه...نکنه...ممکنه؟نکنه یعنی.زبونم بند اومده بود.شوك سرمو بلند کردم با

 ：که بهت رو از نگاهم حس کرد نگران گفت يترو

 ؟یشده؟آرابال خوب یچ-

 دارن؟ تیها هم عدم موجود طانی؟شيترو-

 ：تعجب اخم کرد از

 ؟یپرس یچرا م-

به مالفه تخت .داشته باشن افکارم تیکه نکنه واقع نیاز استرس و ترس ا.عرق کرده بودن از استرس دستام

 ：چنگ زدم

 .ها رفت تیکه با فرشته بودنش متفاوت بود به زندان عدم موجود اهشیآخه ادمال به خاطر باطن س...آخه-

نکنه تو ...؟یدونیم...بودنت طانیبا ش نیو ا یتو االن خوب...تو هم...ت..داشته باشن تیعدم موجود نمیاطیش اگه

 زندان؟...ز يهم بر

 ：از عرقم رو تو دستاش گرفت سیخ يزد و دست ها ینیریهاش محو شدن و لبخند ش خما

 یبه زندان برده نم گهید ادیاگه به وجود ب نیاطیش نیاما ب ستیفقط مربوط به فرشته ها ن تیعدم موجود-

 هیبشه و  اهیفرشته باطنش س هیممکنه که ..کمه اما ممکنه.امکان داره یتیباطن در هر موجود رییتغ,نیبب.شن

 چرا؟ یدون یم.دهیها رخ م رشتهف يبه زندان رفتنشون فقط برا ایشدن و  دیباطنش روشن اما تبع طانیش

 ：گفتم يکنجکاو با
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 چرا؟-

 دیبا شهیم تیکه دچار عدم موجود یشخص..دلسوز و فداکارشونه, فیلط ي هیفرشته ها روح تیخصوص-يترو

که  یطانیهر ش.کار آسونه نیها ا طانیش يبرا..رو به باد نده نیکشته شه تا سرزم ایترد بشه  نشیاز سرزم عیسر

فرشته  يکار برا نیاما ا نشکش یبدون مکث م نشونیحفظ سرزم يبرا نیاطیش هیبق,باطنش نرم و روشن شه

عمر  کیممکنه چون اونا  ریفرشته ها غ يها برا تیکشتن عدم موجود.ستیحساسشون ممکن ن ي هیها با روح

شه و فرض کن چه قدر واسشون سخته  یم اهیکنن اما اون فرشته ناگهان باطنش س یم یبا اون فرشته زندگ

و سنگدل  ثیخب يها طانیش يکار برا نیاما ا.بکشنکردن هر چه قدرم گناهکار رو  یکه باهاش زندگ یکس

 .مثل آب خوردنه چون رحم ندارن

زندان  هی ادیکه ممکنه توش به وجود ب ییها تیدست عدم موجودلند از  نتیحفظ سا يبرا,خاطر لرد نیهم به

خودشون  ستنیفرشته ها مجبور ن ينجوریا.شن یم تیکه دچار عدم موجود ییفرشته ها يساخته فقط برا

 .همخونشون رو بکشن

 ：موهام حس کردم يدستشو رو.و چشمامو با آرامش بستم دمیکش یراحت نفس

 شم؟یکه در درونم انجام شده به زندان برده م یراتییمن هم به خاطر تغ يفکر کرد-

 ：رو لمس کرد میشونیبار لب هاش پ نیا.سرم رو تکون دادم فقط

 نیاز ب نایهام رو دارم و ا ینشدم چون هنوزم غرور و اون بداخالق تیکه من دچار عدم موجود نیاول ا.نترس-

روشنه و االن خوبم فقط به خاطر تو ا و  کم هیمنن و اگر هم باطنم  تیاز وجود و شخص یچون جزئ رنینم

 دیبلع یمنو نم نیزم, فرشته ها ثلبودم م تیاگر هم که عدم موجود.که به خاطر وجود تو تو قلبم دارم یحس

 .ستین یطانیش نجایکشت که خب ا یمنو م تمیعدم موجود دیفهم یکه م یطانیبلکه ش

 

 .رو باز کردم و دستاشو فشردم چشمام

بود واسم اگه  یوجودش هم کاف یحت ياونجور,بودم که هست هرچند اگه بداخالق بود و خشنقدر ممنون  چه

 .دونستم قلبش مال منه یم

 !شد یزودتر تموم م زیکاش همه چ يا

کم بهتر بود واسه  هی يحال ترو.باهامون کار نداشت یاون روز کس گهیکه برامون افتاده بود د یخاطر اتفاقات به

 .میتو باغ قدم بزن میرفته بود نیهم
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قرمزش  يو چشما يخاکستر يموها,شیطانیشکل ش.کردم ینگاهش م یچشم ریز.میرفت یهم راه م کنار

 .دوست داشتم شتریرو ب شیاتفاق و خاطره بود و من شکل و خود اصل یکل ادآوری

 ：رونیب دیمنو از افکارم کش يترو يخاطره ها خوش بودم که صدا ادی با

 .مشکل ندارم میمن با نگاه مستق.ینگاه کن یرکیز ریز ستین ازین-

 .برگشته بود شیفتگیو خودش طنتیباز هم ش.گرد نگاهش کردم يچشما با

 .میداد یهم کمرم رو گرفته بود و همچنان به قدم زدن ادامه م يو ترو دمیخند یخودم که اومدم داشتم م به

 .مونده از خنده خشک شد یو ذهنم لبخند باقکه فقط اسم بود ت یشخص يادآوریکم کم قطع شد اما با  خندم

 ：نگاهم کرد يو با کنجکاو ستادیرو حس کرد و ا میحرکت شدن ناگهان یب

 شده؟ يزیچ-

و  ستادمیازش فاصله گرفتم و روبه روش ا یشک چیدلم رو بهش بزنم پس بدون ه يگرفته بودم که حرفا ادی

 ：گفتم

 ...نارمال-

 ：هاش در هم شد اخم

 ؟ینارمال چ-

 ：سکوت گفتم هیهامو به هم فشردم و بعد از چند ثان بل

 تو کجاست؟ یزندگ ينارمال تو يجا,يترو-

 .موضوع حساس شده بودم نینسبت به ا یدونستم چرا ناگهان یخودمم نم,حق داشت.گمیم یچ دیفهم ینم

 ه؟یچ ؟منظورتیچ یعنی-يترو

 .حرف نگاهم کرد تا حرفمو بزنم یروبه روم زانو زد و ب.نشستم نیزم يطاقت رو یب

 ：دمیکش قیتا نفس عم چند

 ؟یدوست داشت..نارمال رو...تو...تو.موضوع افتادم نیا ادیدونم چرا ناگهان  ینم-

 ：گفت یحس چیکامال بدون ه.یحالت چیبود نه لبخند نه ه ينه از اخم خبر حاال

 .که بار ها برات گفتم ؟منیدون ینم-

 ：رو تند تند تکون دادم سرم
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 ..دمیپرس نویدونم چرا ا ینم..دونم یدونم م یاره م-

 ：در حالتش گفت يرییتغ چیه بدون

 ...نکرده و اون هنوز هم رییتغ نیمن نارمال رو دوست داشتم و به مرور زمان ا,آرابال نیبب-

فرشته بودم حساس  ذاره؟چونیقسمت منطق اثر م يفرشته بودن رو یعنی.شده بودم يطور نیچرا ا دونمینم

 شده بودم؟

 ：گفتم یاراده حرفشو قطع کردم و عصب یب

 .دونمیاره م.هنوز تو قلبت زنده است..اره اره-

 .واقعا نبود.شده بود و کامال لوس اما دست خودم نبود کیستریه حرکاتم

 ：کالفه دستشو تو موهاش فرو کرد.رو حفظ کنه شیحس یبار نتونست ب نیا

 ست؟یکه زنده ن یبه کس ؟نسبتیکن یحسادت م يدار ؟یچ یعنیحرفا  نیآرابال؟ا یچ یعنی-

 .اما تو قلبت زنده است-

 ：بلند شد و صداش هم یعصبان

 .ستین گهینارمال د.خاطره است هینارمال , ؟بالیگ یم يدار یچ-

 ：گفتم,یعصب,بالفاصله بلند شدم و مثل خودش منم

 .اما اون عشق اولت بوده-

 ：دفعه داد زد نیا

 !ينبود ينجوریکه بگم نارمال عشق نبوده؟تو چت شده بال؟تو ا ینداشت ؟انتظاریکه چ!اره بوده-

فقط سرم رو .کنن رییکاش باتنر نبودم تا هر دفعه اخالق و احساسم انقدر تغ يا.بودم یکاش معمول يا.نبودم اره

 ：کردم یدادم و پشت سر هم زمزمه م یتکون م

 .دونم ینم,دونم ینم,دونم ینم-

 ：قدم عقب رفتم هیشونم نشست  يکه رو دستش

 نارمالم؟ هیمن شب-

 ：از بهت گرد شدن چشماش

 ؟یچ-
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 ：بار منم داد زدم نیا

 دمیبار شن هیکنم؟اره؟ یخاطره اونو برات زنده م ؟چونيدوستم دار نیهم ياندازم؟ برا ینارمال م ادیمن تو رو -

 اره؟؟.هشمیپس شب..دمیخودم شن..شهیآرابال نارمال نم یبه خودت گفت

 .زدم و از خشم گرمم شده بود ینفس م نفس

 بودم؟ هیپس شب.کنه یکه با دهان باز خشک شده نگاهم م دمیباال بردم و د سرمو

چند قدم برداشتم و خواستم از کنارش رد .و سرم رو به چپ و راست تکون دادم ختیقطره اشک از چشمام ر هی

 ：بشم که دستم رو گرفت و زمزمه کرد

 ؟یکن یم يفکر نیچه طور همچ..یلیخ..بال یاحمق یلیخ-

 .اولم برم گردوند يو به سر جا دیدستمو کش.فقط نگاهش کردم یحرف چیه یب

با کم تر از .بود نینارمال هم.و سبز بود یآب نیب یرنگ هیچشماش .بود دیموهاش سف.بود طانینارمال ش-يترو

کس  چیه,یستیکس ن چیبه ه هیتو شب..یچیه.يبهش ندار یشباهت چیه یفهم یفکر کردن م هیثان کی

گفته بودم که بعد از مرگ نارمال .من بار ها برات گفته بودم احساسمو.و نارمال نارمال بود ییتو تو!ستین

 یاول عاشقت م داریتو د یاگه تو به اون شباهت داشت.احساساتم مردن و بعد از شناختن تو دوباره زنده شدن

تموم شده و من هم از بند اون , خاطره قشنگه که تموم شده هینارمال , بال.ق ظلهرت نشدممن عاش یشدم ول

 .بال يشد ينجوریا هویچرا  نمدو ینم. خاطرات رها شدم اما فراموششون نکردم

 .برگشت میکه اومده بود یول کرد و از همون راه دستمو

چون دوستم داشت به خاطر خودم و غم به  یآسودگ.بود و هم غم یکه هم از سر آسودگ دمیکش قینفس عم هی

کردم؟چرا انقدر حساس شده  یفکر م بیچرا انقدر اون لحظه عج.شدن ياشکام جار. خاطر افکار مزخرفم

انقدر درهم و  تمیتا آخر عمرم اخالق و شخص یعنی.ذاشت یاخالقم م يبودم؟انگار فرشته بودنم داشت اثرشو رو

 موند؟ یم دهیچیپ

 .بود ستادهیکه پشتم ا دمیرو د یلیشد برگردم و امخش خش باعث  يصدا

 .بودمش دهیشدنم ند ریبعد از دستگ از

 ：محکم فشردمش.بغلم يتو دیدو.نشستم و دستامو باز کردم نیزم يهام به لبخند باز شدن و رو لب

 .یلیبرات تنگ شده بود ام یلیدلم خ-

 ：بچگونش گفت يصدا با
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 ..نه آرابال...منم آنابل-

 ：گفت يبا کنجکاو.از خودم جداش کردم یخنده کم با

 ؟يدعوا کرد,هیمنظورم ترو...يبا ترا-

 ：زمزمه مانند گفتم.لبخند محو در اومد هیبه شکل  عیسر خندم

 .شهیحل م.ستین یمهم زیچ-

 .دمشیدستشو گرفتم و کش دیکه به ذهنم رس يبا فکر.ریگرفته بود و فکرم درگ حالم

 م؟یریکجا م-یلیام

 !گردش-

 :زدم و گفتم یلیبه ام يلبخند...بدونم وفتادیاوقات مثل خوره به جونم م یکه بعض یداشتم جواب سوال حق

 ؟يکه ندار يکار-

 نه-

 م؟یگردش دو نفره بر هینداره  یملکه هم مشکل-

 :نگاهم کرد و گفت دیترد با

 ...داشته باشه یفکر نکنم مشکل-

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ؟يکه بلدپرواز رو -

 :و گفت دیخند

 ست؟یمعلومه کدوم فرشته پرواز رو بلد ن-

سرعتم رو کم کردم تا با هم  نیبالهاش از من کوچکتر بود به خاطر هم میو به اسمون رفت میاوج گرفت همزمان

 :بهم کرد و گفت ینگاه یلیام...میباش

 م؟یبر میخوایکجا م-

چون قصر !میشیراحت باشه که گم نم المیخ تونستیم یول شناختمینم ادیلند رو ز نتیسا...اطرافم نگاه کردم به

 !روز کامال مشخصه ییدر روشنا

لبم شکل  يرو يلبخند...گره خورد ينگاهم به کوه بلند...چرخوندمیکه چشمم رو به اطراف م همونطور

 :دیکنجکاو پرس یلیراهم رو کج کردم ام...اونجاست يباشم بازم انگار ترو ییهرجا...بست
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 ؟یکنیم کاریچ-

 :گفتم فقط

 !ایدنبالم ب-

از  یغیج میسرعت سمت قله پرواز کرد تیبا نها...دینپرس يا گهیو کم حرف بودنش خوب بود سوال د یخجالت

 !ییبود و باز هم رها ییوجود نداشت فقط رها یترس...دمیکش جانیسر ه

گرفته بود و  نییکنارم نشست سرش رو پا زدیکه نفس نفس م یدر حال یلیبعد ام قهینشستم چند دق یسنگ يرو

 !گفتینم يزیچ

کوچک  يقسمت دهکده ها و خونه ها هیرو جنگل فرا گرفته بود و  یقسمت...من محو منظره باال کوه بودم یول

نابود  ییبایز نیهمه ا میشدیجنگ نم نیاگه مانع ا...دلم گرفت...قرار داشت دیو قصر ملکه در معرض د

 :به خودم اومدم یلیمبهت زده ا يبا صدا...رفتندیم نیگناه از ب یب يشته هافر نیتمام ا...شدیم

 بودم دهیارتفاع کامل ند نیتا حاال شهر رو از ا-

بهم کرد و لبخند  ینگاه...دمیچیلختش پ يکوه سردتر بود بالم رو مثل پتو دور دستا يهوا باال...زدم يلبخند

خونسرد به روبروم !مطرحش کنه دیچطور با دونهینم یول دهیذهنش رو ازار م يزیچ هی دمیبا نگاهش فهم...زد

 :نگاه کردم و گفتم

 بگو-

 :تعجب گفت با

 و؟یچ-

 :شدت گرفت لبخندم

 یشروعش کن دیبا يچجور یدونیکه نم يزیاون چ-

 :و گفت دیکش یقیسکوت کرد نفس عم یکم

 ...یرو بگم ول يزیچ نیهمچ دیکه نبا دونمیمن م...من-

 :گفتم یشده بود؟با نگران یچ...ادامه نداد گهید

 ؟یلیافتاده ام یاتفاق-

 :و گفت دیبه موهاش کش یرو کالفه رها کرد دست نفسش
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لند  وژالیادم از  هیبا  ایتان...پنهانش کنم گهید تونمینم...یول!حرف بزنم یباره با کس نیدر ا خواستیدلم نم-

 !ذارهیقرار م

 :تعجب گفتم با

 ممکن؟ ور؟چطیتو مطمئن-

 :گفت یبهم اعتماد نداشت ول هنوزم

خواستم بذارمش سرجاش که پاکتش باز ...کردم دایپ یتختش به طور اتفاق رینامه شروع شد که ز هیموضوع از -

 ...رو بشکونم نیقوان خواستمینم!بخونمش خواستمیمن نم!من واقعا متاسفم...من!رونیشد و نامه از داخلش افتاد ب

 :شونه هاش رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم کردیم یواهتند ازم عذرخ تند

 ؟يدید یحاال بهم بگو چ!اروم!اروم باش!سیه-

انقدر  نمیخواستم بب!به مادر دروغ گفت ایکه تان دمید...نهیرو بب ایتان خواستیم!بود امیلیبه اسم و یاز طرف کس-

لند اومده  وژالیاز  دیفهم!دیکه باهاش رقص هیپسر همون نیکه ا دمیفهم گه؟اونجایمهمه که به خاطرش دروغ م

 نیکه ا...که ترسمیمن م یازش خوشش اومده ول ایتان...اومده که اثباتشون کنه!و افسانه ها رو کامال باور داره

راز رو نگه  نیا تونمینم گهید یول...میشدیم هیتنب یموضوع دردسر بشه به مادرم نگفتم چون هردومون به سخت

 ...دارم

 :تمرکز کردم و گفتم يابر یاخم

 ؟یدونیکه تو م دونهیم ایتان-

 :تکون داد و گفت سرشو

 نه-

 ؟یگیرو چرا به من م نایخب ا-

 :معصومش بهم زل زد و گفت يچشما با

 فرشته؟ هیبا  یمعمول هی...نگرانشم-

 ؟یدونیم يزیمن چ تیتو درباره موجود!دونمینم نیدرباره قوان یخاص زیمن چ-

 :گفت متفکر

 ...دونمینه،نم قایدق یول زدیمادرم درباره باتنر حرف م دمیو فهم دمیشن ییزایچ هی-

 ...لند اومدم وژالیمنم از -
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 :به بالهام کرد و گفت ینگاه

 ...پس چطور...پس-

 :ادامه بده خودم گفتم نذاشتم

 امیدرم طانیش هیمن اونجا به شکل  میبر ندلندیاگه به ارچف...دهیشکل م رییدر هر مرز تغ نیباتنر هم هی یژگیو-

 !شمیم یمعمول میلند بر وژالیو به 

 :گفتم يسرش رو تکون داد جد شوکه

 کنم؟ کاریچ يخوایاز من م-

 :خجالت سرخ شد و گفت از

 يکه مادرم هم برا دونمیموضوعات باهاش صحبت کنم و م نیدرباره ا تونمیمن نم...باهاش حرف بزن من-

 !یمعمول هیاشراف زاده که فرشته است ازدواج کنه نه  هیا ب خوادیم ایتان ندهیا

 قرار ازدواج کنن؟ یدونیاز کجا م-

 :گفت ساده

 !کنهیچون اون پسره همش به دوست داشتنش اقرار م-

رو تا سر قرارشون  ایو کم رو انقدر فضول باشه که تان یدختر خجالت نیا شدیباورم نم!تعجب نگاهش کردم با

 :بهت گفتم با همون!دنبال کنه

 ؟يرو دنبال کرد ایتو تان!شناسمتینم کنمیحس م!یلیمن ام يخدا-

 :گفتم شهیم تیکه داره اذ دمید...سرخ شد و فقط سرشو تکون داد شتریب صورتش

 زنمیباشه باهاش حرف م-

و سمت قصر  میو بالهامون رو باز کرد مینگاه کرد بایبه منظره ز گرید یکم...نگفت يزیزد و چ يلبخند

 :اشاره کردم و گفتم یلیباغ نشستن به ام زیم يددم که همشون تو...میبرگشت

 !فکر کنم وقت ناهار-

 ینگاه کوتاه یکنارش نشستم حت...اهسته جوابم رو داد يفرود اومدم به همشون سالم کردم ترو نیسمت زم و

موضوعات غذا  نین فکر کردن به اکردم بدو یواقعا انقدر حرفم براش گرون تموم شد؟سع!هم بهم ننداخت

 :کرد و گفت اریاخت یملکه بعد از تموم شدن غذا سکوت...بخورم
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خواهش  تونمیارابال م...میو اونجا با هم حرف بزن انیشهر ب رونیدادم که ب ایبه ملکه ار یغامیبگم که من پ دیبا-

 ؟يایکنم همراهم ب

 :تعجب گفتم با

 من؟-

 :ارامش جواب داد با

 بدم  حیموضوعات توض نیبا مدرك درباره باتنر بودن تو و ا دیمن با...بله تو-

 :خم شدم و اروم گفتم يترو سمت

 به نظرت برم؟-

 :باال انداخت اخم کردم و گفتم يا شونه

 ...نداره يرادیباشه ا-

 :شد،گفتیکه اماده پرواز م یاز جاش بلند شد و در حال ملکه

 ...!میندار يادیوقت ز میوفتیرو جمع کن فردا راه م لتیوسا...یعال اریبس-

 ...نگفتم يزیتکون دادم و چ سرمو

*** 

انداخت و  یلحظه برگشت و بهم نگاه هیکردم و دنبالش رفتم  یسمت اتاق رفت عذرخواه ياز ناهار ترو بعد

 !قدماش رو تند تر کرد

داخل  نکهیبه محض ا...میریو زشت بود دعوا بگ زدندیهمه پرسه م نجایو ا میراهرو قصر بود يکه تو فیح واقعا

 :گفتم يکنترل شده ا ياتاق رفت خواست در رو بکوبه که محکم گرفتمش و داخل رفتم با صدا

 ؟یچ یعنی ایبچه باز نیا-

 :و خونسرد گفت دیتخت دراز کش يحرف رو یب

 ؟يکدوم بچه باز-

 :تو هم رفت و گفتم اخمام

 ؟يفرض کرد یمنو چ-

 :و گفتزد  يپوزخند

 !حسود هی-
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و به حرص سمت  دمیکش یاز سر کالفگ ینفس...بزنم که چشماش رو بست یشدت گرفت خواستم حرف اخمام

 ...بهش انداختم هنوزم چشماش بسته بود ینگاه مین نهیاز ا ختمیشونم ر يرفتم موهامو کج رو نهیا

 ...اشتباه بافتم دمیفهمیم ای رفتیدستم در م يتمرکز نداشتم که موهامو ببافم مدام از ال به ال انقدر

برخالف انتظارم بهم  یول رونیبره ب خوادینکردم فکر کردم م یاز جاش بلند شد توجه يترو دمید نهیاز ا دوباره

بهش بگم بره  خواستیدلم م...نزدم یحرف دیاز دستم کش رفتمیشد موهامو که داشتم باهاش کلنجار م کینزد

 کاریچ خوادیم نمیکردم تا بب گاهشحرفا رو نگفتم فقط منتظر ن نیکدوم از ا چیه یول!و ولم کنه رونیب

 :شونه رو برداشت و با صبر حوصله موهامو شونه کرد اروم گفتم...کنه

 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 ...یبکن یخواستیکه م يکار-

االخره زمزمه وار و ب دادیاروم کارش رو انجام م...دمیکردن موهام به سه قسمت منظورش رو فهم میتقس با

 :شروع به حرف زدن کرد

از تو سوءاستفاده  میمیاحساسات قد يهستم که برا یکس اه؟منیس ؟انقدريدرباره من دار يتفکر نیتو همچ-

کارت  نیبا ا...داده بودم حیبهت توض...گهید زیچ هیتو  زیچ هیکنم؟از همون اول هم بهت گفته بودم نارمال 

 !يبازم حرفات دروغ بود و تو اصال به من اعتماد ندار دمیفهم

 :رو به هم فشردم و گفتم لبام

 ...مطمئن بشم که تو خواستمیفقط م...فقط...من نگفتم بهت اعتماد ندارم-

 :زد و گفت یموهامو در سکوت بافت در اخر لبخند کج هینزد و بق یاون هم حرف...ادامه ندادم گهید

 يخوشگل شد-

 رونیو خواست ب دیرو کش رهیدست دست کند دستگ نکهیبدون ا دمیتشکر کردم که خودمم به زور شن اروم انقدر

 :دیبره که از دهنم پر

 نرو-

 :و گفت دیچرخ سمتم

 ؟يدار يکار-

 :جام بلند شدم و گفتم از

 دلخور نرو-
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 :بهم نگاه کرد و گفت نهیبه س دست

 میکن یبا گذشته زندگ میاگه بخوا!میرو بساز ندهیدور و ا میزیبود گذشته رو بر ؟قراريدار يتو از من چه انتظار-

 ...میایبا هم کنار ب میتونینم ياریکدوم رو به روم ب هی يهستن و هر بار بخوا ریمن جبران ناپذ يخطا ها

 :و گفتم سادمیوا روبروش

طرف  هیاونا  ینکردم ولرو فراموش  يکه کرد ییکدوم از کارا چیمن هنوزم ه...دور میزیقرار نبود گذشته رو بر-

 !تونمیپس ازم نخواه فراموششون کنم چون نم...طرف هی يکه کرد ییها یهستن و خوب

 ؟یمنو ببخش یتونینم یبگ يخوایم-

 !بودم االن کنارت نبودم دهیاگه نبخش-

 ه؟یپس منظورت چ-

فراموش کنم که  تونمینم یول...دمتیرو فراموش کنم بخش میزندگ يها یاهیس یازم انتظار داشته باش دینبا-

 !یچشمم ادوارد رو کشت يجلو

 :گفت رانهیگ مچ

 برات مهم باشه؟ دیپسره انقدر با نیاصال چرا ا-

 :گفتم يجد

 ...!پس حق بده درباره نارمال کنجکاو باشم!ادیتو هنوزم ازش بدت م ینیبیم!مرده گهیمثل نارمال د-

 !یفهمیو با حسادت نم يتو فرق کنجکاو-

 ؟یفهمی؟میتو چ-

به  گشتمیبرم دیبعد از مدتها با...رو جمع و جور کردم لمیوسا...بار جلوش رو نگرفتم نیرفت ا رونینداد و ب یجواب

 !رو اونجا بودم میاز زندگ يادیز يکه سالها ییزادگاهم جا

*** 

 :بهم کرد و گفت ینگاه ملکه

 ؟يخواینم يا گهید زیچ-

بود تنها و بدون نگهبان به اونجا  دهیصالح د!غذا و اب برنداشته بودم یدست لباس کم هیبه جز  یخاص لهیوس

 میکردیپرواز م دیبا یدو ساعت بایتقر...نفر نیهست چه برسه به چند ادیبراش ز یشوك دو نفر به اندازه کاف میبر

 :دمیزده نشد فقط من پرس یحرف خاص ریمس نیا یدر ط...میلند برس وژالیتا به 
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 ن؟یداد غامیپ ایخودتون به ملکه ار ملکه شما با اسم-

 !داره رو بفهمه یهمه بستگ اتیمهم که به ح زیچ هی دینام بود و گفتم با یب غاممیپ!نه قایدق-

 اد؟یکه م نیپس از کجا مطمئن-

نگران  شهیملکه هم هیاز حدشون و در ضمن  شیب يها کنجکاو یاز صفات معمول یکیکه  ییاز اونجا-

 ...دهیباشه انجام م نشیکه به نفع سرزم يهست و کار نشیسرزم

هم  یخودم برگشتم و کم یبعد گذشتن از مرز دوباره به شکل معمول...نگفتم يزیچ گهیتکون دادم ود يسر

فرود  نیزم ياز من رو دیملکه هم به تبع شدیچون با نبود اونها سرعتمون کمتر م!بالهام افسوس خوردم يبرا

و  دمیرو شن يکالسکه ا يصدا...میمنتظر نشست یتخته سنگ ياز جنگل ها رو یکیدر ...اومد و همراهم راه رفت

شنل ...و اطراف رو احاطه کردن ملکه با وقار و غرور سمتمون اومد ستادندیبعد چند سرباز روبرومون ا قهیچند دق

 :دیپرس ایار...همچنان رو سرمون بود

 ن؟یبا من داشت یکه کار واجب نیشما دو نفر بود-

 :دادم جواب

 ...میبا شما صحبت کن یخصوص میدیم حیخودمون ترج تیامن يبله بانو فقط برا-

 !شد انیملکه نما يو بالها میبا رفتنشون شنلهامون رو دراورد...نگاهمون کرد به نگهبانها اشاره کرد برن یکم

 :و گفت دیکش یغیوحشت ج با

 ...!بزرگوار خودت به ما رحم کن يخدا!من يخدا-

 :زد و گفت يکه چند قدم ازمون دور شده بود لبخند دهیترس ایبه ار اکانتا

که  یواقع دیتا شما رو از تهد میاومد نجایبه ا...بود میو نخواه میستیشما ن نیسرزم يبرا يدیما تهد...ایار-

 ...لند نتیسا نیهستم وارث و ملکه سرزم کنم،اکانتایم یمعرف...میبشه اگاه کن تونیممکن باعث نابود

 :کرد و ادامه داد يمن اشاره ا به

 ...کرد لوسیبه تارگاس يادیز يراه کمک ها نیکه در ا یو ارابال کس-

 :تکرار کرد رلبیکه از وحشتش کم شده بود، ز ایار

 ارابال-

 :زد ادینگاهم کرد و ناگهان فر قیدق
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 وژالی يدی،دیارابال وودل!يکه خواهرزاده منو اغفال کرد یهست یتو همون!شناسمیمن تو رو م!ادیخائن ش يا-

 نیخانوم محترم ا!يبود طانیش هیبا  دمتیکه د شیاره؟دفعه پ يفرشته ها فرار کرد شیپ ستیبرات ن ییلند جا

 ...ستین شتریب ادیش طانیش هی يکه شما با خودت اورد يدختر

 :عقب رفته بودم کرد و گفت ایار ادیبه من که از فر ینگاه اکانتا

 میاومد نجایصلح به ا يما برا...نیکنیاشتباه م-

 :انزجار بهمون اشاره کرد و گفت با

 !نیبر نجایاالن از ا نیهم میندار بیغر بیبا شما موجودات عج یصلح؟ما صلح-

 دمیگرفتم و بهش پر ایرو از خشم مشت کردم نتونستم خودمو کنترل کنم انگشت اشارم رو سمت ار دستام

ما  ياگه به حرفا!تو گوشت فرو کن نویا یول!میمنتت رو بکش مینده که بخواما نمو يبرا یجا هم وقت نیتا هم-

با ارتش بزرگشون  نیاطیاالنشم ش نیهم!نخواهد موند یباق نتیاز تو و سرزم يزیچ گهیتا چند روز د يگوش ند

 !یانقدر خودخواه باش يحق ندار وت!مطلق بکشونند یاهیرو به س لوسیتو راه هستن تا سه گانه تارگاس

 :شونم گذاشت و گفت يدستشو رو ملکه

 ...اروم باش بال-

 :با وحشت گفت ایار...فاصله گرفتم ایو از ار دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یچ نیاطیمنظورت از ش-

 :بار اکانتا جواب داد نیا

 شهینم یبگم با فقط با حمله به ما راض دیداده با لیحمله به ما تشک يبرا یارتش بزرگ نیاطیانگوس پادشاه ش-

هممون به  میاگه ما با هم متحد نباش...ببره نیرو از ب لوسیسه گانه تارگاس خوادیم!کنهیو به شما هم حمله م

 !نخواهد موند یباق زیچ چیو ه رهیگیمطلق فرو م یاهیجهان رو س میوندیپیم خیو به تار میریمیم يزود

 :تر شده بود گفت یکه حاال منطق ایار

 د؟یخوایم یاز من چ-

 !میپاك کن لوسیتارگاس يرو از رو نیاطیش شهیهم يبار برا هی میتا بتون دیلند ملحق بش نتیبه ارتش سا دیبا-

 :با وحشت گفت ایار

 !ندارند یو قدرت رویمردم من که ن-
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 شیما رو در ات تونندیم نیاطیسربازهات رو جمع کن ش نیبهتر نیفرا گرفت یشما جنگ و مبارزه رو به خوب-

 ...!اجازه بهشون داده بشه نیهمچ دینبا!خودشون نابود کنن

 :چشمش به من افتاد و گفت ایار

 ه؟یوسط چ نینقش ارابال ا-

پانتا و بودنم  هیگناه بودنم در قض یمن و من درباره ب تیاکانتا کامل درباره موجود میدیرس یبه موضوع اصل حاال

 :گفت ایباالخره ار...شد کیدادم تا هوا تار حیلند براش توض وژالیوسط  يبا ترو

 ...میزنیحرف م شتریفردا ب...نیامشب رو در قصر من باش-

 !هم نبود یبحث يشده بود جا کیهوا تار چون

*** 

 یناراحت بودم اما احساس سبک یهرچند از نداشتن بال کم.بودم دهیقصر دراز کش ياز اتاق ها یکیتخت  يرو

قهوه  يهمون موها.کردم یعمر باهاش زندگ هیکه  میهمون خود معمول.بودم میمیخود قد,حاال من..کردم یم

 ...بدون آتش,بدون آب,بدون شاخ,بدون بال,سبز يهمون چشما,نه چندان صاف يا

 ینم.تخت نشستم يرو.نفس راحت بکشم هیشد  یباعث م نیبدون قدرت و ا,هیبودم مثل بق یکیحاال  من

 .و ادوارد... انداخت یپدرم م ادی شتریب شدنم منو یمعمول.تونستم بخوابم

 نهیب یمنو م یخواست عکس العملشو وقت یدلم م.وقت بود نرفتم یلیبرم که خ ییجا هیخواست به  یم دلم

 .دید یقلقلکم م یلیخ میهر چند خطرناك بود اما حس کنجکاو نمیبب

 .دمیتخت انداخته بودم رو برداشتم و پوش نییکه پا یشدم و شنل بلند

 شدم؟ یاز قصر خارج م يچه جور دیبا

هم نبود تا کنار من اتاق داشته  ییبود و ترو ادیز تینها یارتفاع ب.رو نگاه کردم رونیسمت پنجره رفتم و ب به

 .زونیاز پنجرش آو یباشه و طناب

ا کف که از برخورد کفشم ب یتق يصدا.قدم برداشتم هیدر اتاق رو آروم باز کردم و .شدم یاز در خارج م دیبا

در رو .اطرافو نگاه کردم و بعد کفشامو در آوردم و تو دستم گرفتم.شد باعث شد هول بشم جادیا نیزم کیسرام

پشت .دمیرفتم تا به طبقه هم کف رس نییاپ عیپله ها رو سر.بستم و به سمت راست که راه پله ها بودند رفتم

 کردم؟ یکار م یچ دیاال باح.شدم رهیدر خ يجلو يشدم و به نگهبان ها میپله قا ينرده ها

 .شدم میرفتم و پشتش قا واریپله ها فاصله گرفتم و به سمت د از
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 کار کنم؟ یکار کنم؟چ یچ.دمیتا نفس کش چند

 ینم یکیبه خاطر تار.نییپا ادیداره از پله ها م یکس دمیسرم رو باال بردم و د.دمیکفش شن يصدا ناگهان

اون .که چشمش به من خورد دیپله ها رس نییبه پا.دختره دیشد فهم یبلندش م ياز موها یول نمشیتونستم بب

دهانش و  يگذاشتم رو وسمتش و دستم دمیپر عیزد که سر یفیخف غیج.نهیتونست منو کامل بب یهم نم

خورد تا ولش کنم  یکرد و تکون م یتقال م.دید یاز پشت گرفته بودمش و باز هم منو نم.واریپشت د دمشیکش

که آخ بگم لبمو گاز گرفتم و با حرص  نیقبل از ا.کفشش به پام ضربه زد يبا پاشنه .کردم یاما من ولش نم

 ：گفتم

 .باهات ندارم يکار..انقدر تکون نخور-

 ：بردم کینزد یاز تعجب سرمو کم.خشک شد یبه عبارت.ستادیاز حرکت ا بالفاصله

 ؟یخوب-

بار نتونستم خودم رو کنترل کنم و ولش  نیانگشتام حس کردم و ا يبگم دندوناشو رو يزیکه چ نیاز ا قبل

 ：که از درد بلند شده بود گفتم ییبا صدا.محکم گاز گرفته بود یلیخ.دمیکردم و انگشتام رو چسب

 ه؟یچه کار نیا,یوحش-

 ：منم خشک شدم دمیبهت زدش رو که شن يصدا

 بال؟-

 .تونستم فراموشش کنم یکه نم يبه قدر.آشنا بود صداش

 ؟یپانتا خودت-

 ：سمتم و محکم بغلم کرد داوم

 ؟ییتو نیا ؟؟آرابالیآرابال خودت يوا-

 ：گفتم یرو شونش گذاشتم و با خوشحال سرمو

 .دمتیپانتا که بازم د شهیباورم نم..اره منم-

 .نمشیتونم بب ینبود که م ادمیاصال ..استینبود که اونم تو قصر ملکه آر ادمی اصال

 ：گفت یبا نگران.ازم فاصله گرفت یشونه هام و کم يگذاشت رو دستاشو
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 يچه جور ؟اصالیچرا برگشت ؟االنيهمه مدت کجا بود نی؟ایاز اون کلبه رفت هویشد بال؟تو چرا  یچ-

 که همراهت بود کجاست؟ یطانیدونه؟اون پسر ش یم ایآر ؟ملکهيقصر يتو تو...من يخدا يوا ؟یبرگشت

 .دیپرس ینفس و تند تند سؤال م هی

 ：بپرسه حرفشو قطع کردم شتریکه ب نیاز ا قبل

و اون موقع  ییجا هیچند ساعت برم  دیبا. فقط کمک کن از قصر خارج بشم دمیم حیرو برات توض یهمه چ-

 .دمیم حیبرات توض

 ：تند تند تکون داد سرشو

 ..ایبا من ب..حق با تو ا.باشه-

 ：با تعجب گفتم.میو از پله ها باال رفت دیدستمو گرفت و کش و

 .که اون جاست م؟دریریکجا م-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که اتاق من توش  يطبقه باالتر از طبقه ا هیبه .شدم دهینگفت و به راهش ادامه داد و منم دنبالش کش يزیچ

 .میزدم اتاق پانتا باشه رفت یکه حدس م یسمت اتاق واشی واشیو بعد  میبود رفت

 ：رو باز کرد و من رو هل داد داخل در

 .یدنبال هانت رمیجا بمون من م نیهم-

 ه؟یک ی؟هانتیهانت

 .میزد یکنار هم قدم زنان و خنده کنان تو جنگل قدم م میداشت

 ：خنده گفتم با

 ...شهیباورم نم-

 ：گفت دیخند یکه م یدر حال اونم

 رو؟ یچ-

 !یکن یسؤاستفاده م تیکه از خدمتکار شخص یثیخب یلیخ-

 .من اطاعت کنه يموظفه از دستورا یهانت-پانتا
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 ：دور گردنش حلقه کردم دستمو

 یتمام کاسه کوزه ها سر اون م ادیسرت ب ییاون وقت اگه بال.رونیب یکه کمکت کنه از قصر بزن نیا ينه برا-

 .شکنه

 ：شونش بود رو گرفت يکه رو دستم

سبد بزرگ که باهاشون از پنجره  هیطناب آورد و  هیفقط .یکن یم ينکرد انقدر ازش طرفدار میحاال کار خاص-

 .نگهبان نداره هیخصوص يرفت و آمد ها يچون برا یدر پشت میشانس آورد.رونیب میبر

 ：که پانتا شکستش نیسکوت بود تا ا نمونیب هیچند ثان.خنده سرم رو تکون دادم با

 درسته؟,يپس تو باتنر-

و  يترو,ندلندیشدنم و آرچف طانیش.رو براش گفته بودم زیبه جنگل همه چ دنیتو راه رس.رو تکون دادم سرم

بعد از  مونیریدستگ,لند نتیبه سا يسفرم با ترو,مرگ ادوارد,یجاسوس يماجرا,يترانتا و نقشه کشتن ترو

 هیرو جز قض زیهمه چ.رمونیاخ يدعوا یتا ابراز عالقمون و حت يلند و از فرار ترو نتیسا ياز آدما,یجاسوس

خودمم .شد یباورش نم.زده بود و بهت زده شگفت.و فرشته ها نیاطیش نیب یمیاتحاد و جنگ و لرد و اتحاد قد

 .و تحول بشه رییانقدر دچار تغ میمعمول یکوتاه زندگ یشد در عرض مدت یباورم نم

اون ها  میخوند یو داستان م یافسانه ها رو به عنوان سرگرم نیکه ما ا یکه تمام مدت شهیواقعا باورم نم-پانتا

 یتو شهر نم يمردم به خصوص خود ملکه رو از ترو يها فیراستش اگه تعر..ها دورتر وجود داشتن لومتریک

 ...کردم یباور نم دمیشن

 !نجایا نیچرا با ملکه آکانتا اومد ینگفت هنوز

 ：از دور گردنش باز کردم دستمو

جلوش رو  دیدر راهه که با یفقط بدون که جنگ بزرگ.بدم حیتونم برات کامل توض یاالن نم.هیموضوع مهم-

 .میریبگ

 ：ستادیوحشت ا با

 ؟یطرف ک ؟ازیک هی؟علیچ يجنگ؟جنگ برا-

 ：دمیگرفتم و کش دستشو

 .یفهم یخودت م ایفردا موقع مذاکره با ملکه آر.انقدر سؤال نپرس-
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 .نگفت يزیتکون داد و چ یجیبا گ سرشو

 .رونیکه به خاطرش از قصر زده بودم ب میبود ییهمون جا يبعد جلو یقیدقا

 ：زد ادیبه من و بعد به خونه روبه رمون انداخت و آروم فر یبا شوك نگاه پانتا

 ؟ینیعجوزه رو بب نیمارت يکه بر میهمه راه اومد نی؟ايشد وونهید-

 ：دمیآروم خند نیلقب مارت از

 انهیخوام مخف یم!سر بزنم هیخوام که برم در خونش رو بزنم بعد بگم سالم من اومدم بهت  ینم-

 .نگران نباش.نمشیبب

 .يزخم خورده بود تا حدود نیاونم از مارت.حق داشت.نگاهم کرد یاختگخشم س با

دونستم  ینم دمید یکه م يزیاز چ. میدیو آروم از پنجره به داخل خونه سرك کش میهم به پشت خونه رفت با

 .ناراحت باشم از تکرار اتفاقات ایبخندم 

و دختر سرش رو انداخته بود  دیکش یم ادیچند سال از من بزرگ تر بود فر دیکه شا يداشته سر دختر نیمارت

 .نییپا

 .استخدام کرده يا گهیخدمتکار د نیبعد از فرار من مارت حتما

 ：که با حرص گفت دمیپانتا رو شن يزمزمه  يصدا

 کار کنم؟ یخواد چ یدلم م یدون یم-

 .درآوردم "هوم"مثل  ییصدا

تا از مغزش بزنه  نیاز دسته بکنم تو حلق مارتتو دست دختره؟دوست دارم اونو  ینیب یاون جارو رو م-پانتا

 !بدبخت يعقده ا يعجوزه . رونیب

پانتا .برگرده طرف پنجره نیو خندم باعث شد که مارت دمیبلند خند اریاخت یزد که ب یبا حرص حرف م انقدر

 .کنار دمیدستمو گرفت و کش عیسر

 یمیو قد کیکوچ يبا پانتا وارد خونه .دمید یپنجره م يرو رو نیمارت ي هیسا.وحشت به عقب نگاه کردم با

 .دمیند يا هیسا گهید ینگاه کردم ول رونیکلبه به ب یبه عبارت ایخونه  ياز پنجره .میباغ شد يگوشه 

بود که  يکلبه ا نیا.تند شد ينفس ها نیگزینگاهم که به اطراف خورد بغض جا.هر دو میزد ینفس م نفس

 يروبه رو يریتحر زیم.. کنار تخت یکیکوچ زیبود و م وارید يگوشه  یتخت چوب.کرد یم یادوارد توش زندگ

 .اون طرف خونه یکیتخت و آشپزخونه کوچ
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 .دستام گرفتم نینشستم و سرمو ب شیصندل يرفتم و رو ریتحر زیطرف م به

 کجاست؟ نجایا-پانتا

 ：از بغض گرفته بود صدام

 .ادوارد يکلبه -

 ：تخت نشسته يوداد که پانتا ر ینشون م ژیق ژیق يصدا

 ش؟یببخش یتونست يچه جور-

 ：سرمو بلند کردم و نگاهش کردم يکنجکاو با

 رو؟ یک-

 .اون ادوارد رو کشت,رو يترو-پانتا

 ：زدم يلبخند يترو ادیو با  دمیکش یآه

 .بود طانیش يپانتا ترو..کنم یاالن که فکر م یبودمش ول دهینبخش دیشا شیروز پ هیتا -

 ：ابرو هاش رو باال انداخت پانتا

 بود؟-

مغرور ,هست طانیش.ستیبد ن گهیاون د.کرده دایقلبشو پ ییروشنا ياون روزنه .االنم هست اما نه مثل قبل-

بودم قبول کرده بودم  طانیش یمن خودم وقت,فکر کن قهیدق هیبودمش اما  دهیتا حاال نبخش.ستیهست اما بد ن

 !گفت بکشه یبهش م تشیتربکه  ينداشتم چه برسه به ترو يا هیروح نیوقت همچ چیکه ه یمن.قتل کنم

خط تمام  کیمتزلزله که  يبه قدر تمیموجود,من تیشخص,و خودشو عوض کرده اما من طانهیش هی يترو

 باشم؟ ينجوریتا آخر عمرم ا دیمن با یعنی.زنهیاخالق و رفتارم رو به هم م

 

 ：و ادامه دادم دمیکش يا گهید آه

 .تونم درکش کنم یبخشمش چون االن م یکنم اما م یفراموش نم.دمیرو بخش يبه هر حال من ترو-

 ：و بعد بلند شد و به سمت در رفت دیکش یآه اونم

 .نکشتتمون ایتا ملکه آر میبرگرد دیبلند شو با-

 .مینگاه رو به کلبه انداختم و بعد با هم به قصر برگشت نیبلند شدم و آخر.زدم يلبخند

 ：باز گفتم مهین يشدم و با چشما زیخ مین.تا تقه محکم به در باعث شد از خواب بپرم دو
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 ه؟یک-

 ：اومد تو یباز شد و زن در

 .شهیجلسه شروع م گهید قهیتا چند دق.دیبهتره آماده بش,خانم-

 ：دمیاز هم باز کردم و خودم رو کش دستامو

 .اومدم-

همون زن .رفتم رونیسر و وضعم رو درست کردم و از اتاق ب,به سر و صورتم زدم یاز خواب بلند شدم و آب جیگ

 .جلوم راه افتاد و منم به دنبالش رفتم.منتظرم بود رونیب

 .مذاکره سرنوشت سازه نیا.خواستم بزنم آماده کردم یکه م ییحرفا يراه خودمو برا تو

 من؟.زدم یرو رقم م لوسیرنوشت تارگاسمن؟من داشتم س,که من نیلبم نشست از فکر ا يرو یکج لبخند

 ایملکه آر.وارد اتاق بزرگ شدم.ستادیدر رو باز کرد و کنار ا.میستادیا یدر بزرگ يو بعد جلو میرفت نییطبقه پا هی

پانتا دستشو باال آورد و برام .رفتم و کنار ملکه آکانتا نشستم زیبه سمت م.کنار پانتا و روبه روشون ملکه آکانتا

 ：نمیرو بب یانتظار داشتم چارل.زدم يلبخند.تکون داد

 کجاست؟ یپس چارل-

 ：اسمش لبخند زد دنیشن از

 .سرش شلوغ بود-

 ：گلوش رو صاف کرد تا توجهمون رو جلب کنه و بعد گفت ایآر ملکه

 یاما فعال سؤال.رهیکه قراره صورت بگ یدرباره جنگ.نیداد حیتوض نیاطیش يسر بسته درباره  روزیشما د,خب-

 م؟یهمه مدت از شما خبر نداشت نیچرا ما ا.بدونم دیدارم که با

 ：گذاشت زیم يآکانتا دستاش رو رو ملکه

رو  تشیخبر نداشته باشن چون ظرف يافسانه ا يزهایاز چ يگرفته شد که مردم عاد میدور تصم ياز زمان ها-

و طرز  نیو بدون قدرت يشما ها عاد, آتش نیاطیما فرشته ها آب و ش,میچون برخالف ما که قدرت دار.نداشتن

 .گذاشت دیحکومت ما نخواه يرو يریتأث چیبود که ه نیفکرمون ا

 

 ：حرفشو قطع کرد ایآر ملکه

 شده که نظرتون عوض شده؟ یاالن چ-
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 ：آکانتا دستشو باال آورد ملکه

 .میرس یبهش م-

 نیشما هم جز ا یحت.پارچه و متحد بود کی لوسیتارگاس نیکل سرزم شیاما سال ها پ نیدون ینم يزیچ شما

 .لرد بوده نیسرزم نیها به خاطر مالک ا نیو همه ا نیکه بدون نیبدون ا دیاتحاد بود

 .شدم جیمن گ-ایآر ملکه

 ：بهش زد يآکانتا لبخند ملکه

مالک و .به اسم لرد بوده یاون شخص مرد بزرگ.شخص بوده و هنوز هم هست کیمتعلق به  لوسیتارگاس-

ها  طانیما و ش.متحد کرد نیاطیپارچه کرد و ما فرشته ها رو با ش کیرو  نیسرزم نیاون ا.نیسرزم نیاحاکم 

 میرو بشناس گهیهم د تمونیودداد که بدون توجه به موج ادیلرد به ما .میبلکه دوست بود میدشمن نبود یزمان

ها  طانیما و ش نیباعث شد دوباره ب بتشیغ.ازش نبود يخبر چیه.شد دیاما چند سال بعد ناگهان لرد ناپد

 هی.و جنگ شد رهیجاشو بگ یک.میکار کن یکه در نبود لرد چ نیدعوا بر سر ا.ادیبه وجود ب نهیو ک يناسازگار

 .ها مردن یلیخ.و مخرب نیجنگ خون

بعد از .همون جنگ بودن د؟اونایدار ادیرو به  یآسمان ياون بال ها.دیدینفهم يزیکه شما چ نیاز ا دینکن تعجب

آماده  اریجنگ تمام ع هی ياونا دارن برا. يها رو قو طانیکرد اما ش فینفرت ما رو ضع.شد شتریجنگ نفرت ها ب

شده  دیبا جادوگرا که قبال به دست لرد تبع ناچون او میستیجلوشون بأ میتون ینم ییبار ما تنها نیو ا شنیم

 .بودن متحد شدن

 ：شده بود گفت ير جو جدکه حاال به خاط پانتا

 .میستین يزیها چ طانیدر مقابل جادوگرا و ش ن؟مایبا ما متحد بش نیخوا یو حاال شما م-

 ：بار من جواب دادم نیا

 .میبا اونا بجنگ میخوا یما نم-

 ：با تعجب نگاهم کرد ایآر ملکه

 ؟یپس چ-

اگه شما با ما متحد .خواد بجنگه یها م نیسرزم نیاز ا یکیشده و  لیتشک نیاز سه تا سرزم لوسیتارگاس-

متقاعدشون  دیبا.میرو متحد کن لوسیدوباره تارگاس میخوا یما م.خوان بجنگن یهستن که نم نیدو سرزم نیبش
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دو  يتونه در مقابل خواسته  یهر چه قدر هم قدرتمند باشه نم یکیاون .یکیدر مقابل  مینیما دو سرزم.میکن

و ما  دیدفاع دار يمخصوص خودتون رو برا يشما روش ها.دیستین فیعدر ضمن شما ض.مقاومت کنه گهید يتا

 .قدرتمندن اریبس زیدو نوع از هر چ,نیدو سرزم,دو ملکه,کنار هم دو قدرت نایهمه ا.طور نیهم هم

 ：لباش گفت يابروهاش بود هم لبخند رو نیکه هم اخم ب یدرحال ایآر ملکه

 اما جادوگرا؟-

 ：دیکش یآکانتا آه ملکه

 .نهیتنها راه نجات هم.ستین يبه هر حال چاره ا-

 ：تکون داد نییسرشو به سمت پا ایآر ملکه

ها  طانیاگه به طرف ش,میش ینابود م میدست بذار ياگه دست رو.میندار يما در هر صورت چاره ا.درسته-

 .اتحاد با شما تنها راهه..میش ینابود م میبر

 .دستشو گرفت و فشرد ایآکانتا دستشو جلو برد و ملکه آر ملکه

با  یکیبهتر از  نیاما دو سرزم ادیبه نظر م رممکنیهر چند غ,هر چند سخته.اتحاد يبرا يهم قدم بعد نیا

 .شترهیب يقدرت ها

 ：آکانتا بلند شد و دست منو هم گرفت و بلند کرد ملکه

 گهیشش روز د یلطفا تا چهار ال.میکرد يادیز سکیر مینبود نمونیمدت هم که در سرزم نیتا هم.میبر دیما با-

 .میبد مشونیتعل دیبا.دیایما ب نیو به سرزم دیسرباز هاتون رو جمع کن نیو با استعدادتر نیقدرتمندتر

 ：ستادیهم ا ایآر ملکه

رو به  یبمونم اما پانتا و پسرم چارل نمیتو سرزم دیبا,امیتونم ب یکرد اما احتماال من نم میکار رو خواه نیحتما ا-

 .فرستم یبا ارتشمون م یندگینما

 ：گشاد شده از تعجب گفت يبا چشما پانتا

 ...اما مادرم-

 .ستیاون ن يها یوقت خودخواه یبحران تیوضع نیدر ا.کنم یم شیراض-ایآر ملکه

 .زنهیم غیج جانیکه گفتم االن از ه يبا ذوق نگاهم کرد طور پانتا

 ：راده گفتما یب.میو از قصر خارج شد میکرد یخداحافظ گهید بار
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 م؟یتون یملکه؟به نظرتون ما م-

 ：بهم زد يلبخند ملکه

 .میتون یحتما م میاگه بخوا-

 ندهیا يکه برا ییبودم و داشتم برنامه ها ریدرگ یلیچند روز خ نیا...گذشتیسه روز از برگشتنمون م بایتقر

که خودشون باخته بودن هم کار من بود چون ملکه  ییدادن به سربازها دیام دادمیم حیبه همه توض میداشت

به ...!نهاستیاز تمام سرزم يتضادباشه چون مغز و احساسش  تونهیسخنران م نیباتنر بهتر هیاعتقاد داشت 

کرده بودم و  یهمه سخنران يحرفا بارها و بارها برا نیداره و با هم یکاف لیتمام حرفاش دل يبرا لیدل نیهم

 !کردیم کتریور و به ملکه نزدد يمنو از ترو نیا

بهم زده  یحرف ونیبهم مد نکهیاز حس ا ای یاز مهربون ایو  بردیتو اتاق ملکه خوابم م یروز بود که از خستگ سه

 نیانگیبود،نه؟داشتم گزارش کار و م ییپرو دادمیم حیترج زیمنم تخت گرم و نرم ملکه رو به همه چ شدینم

 :گفت يکه در باز شد و سرباز نوشتمیسربازان رو م

 ...!اوردند فیبه همراه همسرشون تشر یبانو شاهزاده چارل-

حتما دل تو دلش ...!هستن پانتاست نجایاالن ا نکهیا لیمطمئن بودم دل...به عجله پانتا زدم يخسته ا االن؟لبخند

 :از جام بلند شدم و گفتم...نهیرو بب نجاینبود که ا

 کجا هستن؟-

 !ه قصردرواز يجلو-

اطراف رو نگاه  رتیاز سربازان پشتشون که با ح یمیهمه و حجم عظ يو پانتا روبرو یچارل سادنیوا روبروشون

 :کرد و با دقت نگاهم کرد و ناگهان با ذوق گفت زیسمتشون رفتم پانتا چشماش رو ر!کردنیم

 !بلــــــــــــا-

 ...بزنم محکم بغلم کرد یحرف نکهیقبل از ا و

 :از ذوق و شوق پانتا سرحال شده بودم،گفتم که یحال در

 ؟ينقدر فشارم ند شهیپانتا م-

 :توجه به حرفم گفت یسرخ شده بود ب جانیکه از ه یحال در

 !داره تیافسانه ها واقع!بال دارن نجایهمه ا-

 :شد و گفت رهیبالهام خ به
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 بهشون دست بزنم؟ شهیم-

 ...!و بهتش برام جالب بود افشیدفعه لبخندم خسته نبود ق نیا

 !البته-

اخ  دیهمون لحظه بالمو تو دستاش گرفت و محکم کش دیروش کش یسمت بال راستم برد و اروم دست دستشو

 :با درد گفتم دیشدم دوباره کش دهیگفتم و به جلو کش يخفه ا

 ؟یولم کن شهیپانتا م-

پانتا  یکه چارل گرفتیدرد داشت شدت م...فرشتگان بالهاشون باشه يجا نیفکر کنم حساستر!دیشنیانگار نم یول

که انقدر واضح  یکردم تنها کس هیبه بق ینگاه...خودش برگردوندش شیاز من پ یو بعد از عذرخواه دیرو کش

بعد از !ختندیریتو درون خودشون م یهم به اندازه پانتا تعجب کرده بودن ول هیپانتا بود بق دادیتعجبش رو بروز م

از اتاقها مستقر شدن تا استراحت کنند و  یکیو پانتا به  یو چارل میسربازها رو به مکان مناسب منتقل کرد نکهیا

 :ما برگردند رو به ملکه گفتم شیشام پ يبرا

 کارها برسم؟ هیبه بق نیدیملکه اجازه م-

که نفس  یان سمتمون اومد و در حالدوان دو يجوابم رو بده خدمتکار نکهیقبل از ا یزد ول يزیتشکرام لبخند

 :زد،گفتینفس م

 ندیشما رو بب خوانیم يجناب ترو...بانو-

 ادیبا اوردن اسمش به ...ازش نگرفتم يبودم که اصال خبر ریافتاد انقدر درگ ادمیتمرکز کردم تازه  يبرا یاخم

 :مگرفت،گفتیاخمم رو م يجا يکه لبخند یاوردم که چقدر دلم براش تنگ شده در حال

 کجاست؟-

 در باغ هستن-

 يترو دنیبا د...دمیرس یملکه تکون دادم و ازشون دور شدم باغ رو گذروندم و به قسمت پر درخت يبرا سرمو

 :سمتش برم، گفت نکهیقبل از ا یسمتش رفتم ول کنهیبه دست گرفته و منتظر بهم نگاه م يریکه شمش

 !سایعقب وا-

 :تعجب گفتم با

 شده؟ يزیچ-
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که دست  يریبهش انداختم شمش یشدم و نگاه کیاروم اروم دوباره بهش نزد! شده بود بینزد عج یحرف

 !تو دستم چپوند يبه نحو ایخودش بود دستم داد 

 :حوصله گفتم یو ب کالفه

 م؟یکن کاریچ میخوایم یبگ شهیم-

 :که کنار درختها بود برداشت و خونسرد گفت يا گهید ریشمش

 !میبجنگ-

 :کردم و گفتم یاروم و کوتاه خنده

 گرفته،نه؟ تیشوخ-

 هستم يکامال جد-

االن به چشمم برخورد کرده و کور  دادمینم یرو باال اورد و اگه جاخال رشیشد شمش یبفهمم چ نکهیاز ا قبل

 :داد زدم! شده بودم

 ه؟یچه کار نی؟ايشد وونهید-

 :حمله کنه،گفت کردیم یهمونطور که دوباره سع!دمیبار حواسم بود و عقب پر نیسمتم هجوم اورد ا دوباره

 !باهام بجنگ-

 يکه بارها و بارها در جنگ ها یدستش نگرفته با کس ریبار هم شمش هیکه  یازم داره؟کس يچه انتظار نیا

 مختلف شرکت کرده بجنگه؟

 يترو رمیاوج بگ بخوام نکهیقبل از ا یکردم ول دنیکه دستم داده بود ول کردم و تند تند شروع به دو يریشمش

 رمنتظرهیو افتادن غ ادمیشد و دستم به خاطر سرعت ز یلباسم خاک...پرت کرد نیو منو رو زم دیپامو کش

 ...دیخراش

بار نتونستم  نیرو باال برد و ا رشیدوباره شمش یکمکم کنه ول خوادیو بلندم کرد و فکر کردم م دیکش دستمو

 غیخودش رو سمتم پرت کرد که ج...افتاد نیزم يو رو دمیکش يخفه ا غیبدم و به پاهام برخورد کرد ج یجاخال

 :زدم

 !يتـــــــــــرو-

 تیکه صدام از عصبان یدستمو گرفت و بلندم کرد در حال زدینفس نفس م جانیبه خودش اومد از ه يترو

 :دورگه شده بود،گفتم
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 ؟یکنیم کاریچ يمعلوم هست دار-

 :گفت جیگ

 !دادیراه جواب م نیا دیبا-

 :رو گرد کردم و گفتم چشمام

 داد؟یجواب م دیکه با یچ یعنی-

 :نشست و گفت نیزم يرو

بهتر بجنگن منم خواستم تو رو در  توننیو م شهیقدرتشون چند برابر م شهیهم تیدر موقع عصبان نیاطیش-

 ...!نشد کم مونده بود بکشمت یکنم ول یقرار بدم و عصبان یبحران تیموقع

 ؟یکنیم سهیمقا نیاطیبا ش ؟منویاحمق يترو-

 :و حق به جانب گفت تخس

 !طانیاز وجودت ش یقسمت يچه نخوا يچه بخوا-

 !طانینه ش!فرشته ام هیاالن  یول-

 یدر حال!نبود دیازش بع!دوباره حمله کنه دمیگرفتم و ترس یکه از جاش بلند شد حالت تهاجم يلبخند شرور با

 :گفتیم دیبا تاک شدیم کیکه بهم نزد

نفر  هیرفت و جنگ صورت گرفت من داشتم با  نیاز ب زیصلح شما قبول نشد و همه چ شنهادیپ میکنیم فرض-

 ...بشه و کیبهت نزد یکی...حاال!هم حواسشون به تو نبود هیبق دمیجنگیم گهید

گلوم  يو ساعدشو رو دیاز دست داده بودم پر مویحالت دفاع گهیحرکت سمت من که د هیادامه نداد در  گهید

 :کردم و گفتم يسرفه ا دیگذاشت و گردنم و به عقب کش

 !يخفم کرد-

 ؟یکن کاریچ دیبا تیموقع نیتو ا-

 :گفتم یسخت به

 !کن دونم؟ولمیمن چه م-

 :گفت خونسرد

 خودتو ازاد کن-

 :خودمو ازاد کنم،گفتم کردمیکه تقال م یحال در
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 تونمینم-

 :گفت سمج

 یبتون دیبا-

 :خباثت اضافه کرد با

 !ستیرزم ن يریادگی يبرا ياجبار چیه یصال اگه خودتو ازاد کنا-

فشار  شدیبلکه باعث م کردیمن نه تنها ازادم نم يتقالها یو دوباره تقال کردم ول دمیاز سر حرص کش ینفس

 !دستاش چند برابر بشه

 دمیرس نیقیبه  زشیبا حس نوك ت...رو لمس کرد يلحظه دستم جسم سرد هیفکر کردن بودم که در  نیح در

شلوارش  يحرکت خنجر رو از رو هیبا حرف زدن حواسش رو پرت کنم در  کردمیم یکه سع یدر حال!که خنجر

به جلو پرت کردم  وبا رفتنش خودم دیعکس العمل نشون داد عقب پر عیبه پاش زدم سر یو به اروم دمیکش

 :ه کردم و گفتمبه صورت معترضش نگا طنتیبار من بودم که با ش نیو ا دمیکش یقینفس عم

 برگردم به اتاق؟ شهیخودمو ازاد کردم م-

 :و گفت ستادیروبروم ا نهیبه س دست

 !هم داشته باشن هیکه بق ستین نیبر ا لیمن خنجر داشتم دل!شهینم رینه خ-

 !هینه بق کردمیخودمو از دست تو ازاد م دیو با يتو منو گرفته بود یول-

 :گفت يارامش ظاهر با

 !نجایا ایخودت داوطلبانه ب ارمتیبه زور ن رمیموهاتو نگ يخوایارابال اگه م-

 :اشارمو سمتش گرفتم و گفتم انگشت

 !یکنیرو نم نکاریتو ا-

 !امتحانم کن-

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا کنهیرو نم نکاریبودم ا مطمئن

 باشه،من رفتم-

شدن موهام با بهت به  دهیبا حس کش رمیبخوام اوج بگ نکهیقبل از ا یرو کج و سرعتمو تند کردم ول قدمام

ولم کنه،طبق گفته خودش همونطور کشون  خواستمیکه اه و ناله سر داده بودم و م یپشتم نگاه کردم در حال

 !نداشت یتوجه "امیمولم کن خودم " گفتمیبرد و به حرفام که م خواستیکه م ییکشون منو به جا
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 :دمینشستم و نال نیزم يرو یخستگ با

 !بسه يوا-

رو از حالت  نینداشت ا یبراش معن یخستگ!کنهینگاه م ییموجود فضا کیچنان بهم نگاه کرد انگار به  يترو

 :دیفهم شدیشاداب شده بود تا خسته م شتریصورتش که ب

 ارابال واقعا؟-

 :رو بستم و گفتم چشمام

 !واقعا-

 ؟يبعد خسته شد یبار تو دستت بچرخون هیرو  ریشمش یهنوز نتونست-

 :به جانب گفتم قح

 ؟ينکنه شما از اول رزمنده بود-

 :گفت یفتگیخودش یغرور و کم با

 ؟يفکر کرد یپس چ-

 :حوصله گفتم یب

 !شدم...خسته!شهیحرفا سرم نم نیمن ا-

 :نشست،گفتیکه کنارم م یشد در حال میتسل باالخره

 !يبر ذارمینم ینرس خوامیکه من م يکه به حد یتا وقت!قهیباشه فقط چند دق-

 :غرغر کردم رلبیز

 !دمید یو چ نمیبب یقرار چ نجایا امیب کردمیمن فکر م-

 :وگفت دیچرخ سمتم

 رم؟یمیگذاشتم و دارم از غم و غصه م ابونیتو سر به ب يمن از دور ینیبیو م يایم يکردینکنه فکر م-

در هر حال سرم رو ...حد نینه تا ا یرو داشتم ول يزیچ نیانتظار همچ!و شوخ بود زیکامال تمسخرام لحنش

 :گفت دهیبر دهیو بر دیبلند خند يانداختم با صدا نییناخوداگاه پا

گل  هیکه از برگ  یکنیبهم نگاه م يبار جور هی والمیکه انگار ه یکنیبهم نگاه م يبار جور هی-

 !ستیواقعا با خودت مشخص ن فتیفترم؟تکلیلط
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عاشقونه رو  ییخوش امدگو هیحداقل انتظار  یول کردمیفکر نم گفتیحد که م نیتا ا دادیخندش ازارم م يصدا

که  دیفکر کنم انقدر نخند!حد از خنده غش کنه نینبود که تا ا یموضوع دیخند زیر زیدوباره ر!دنیداشتم نه جنگ

 یلبخند بود که دندوناش رو کم هیخندش  تیانه دیخندیم ينجوریبار بود که ا نیدر واقع اول!شده بود يعقده ا

 !نخند عوض شد گهیبهش بگم د خواستمیم نکهینظرم درباره ا!دادینشون م

 :گفت یخندش که بند اومد با بدجنس...جاش با لذت بهش نگاه کردم و لبخند زدم به

 !،پاشوياستراحت کرد یبه اندازه کاف-

 دنیبخوام جنگ ییهویبود که انقدر  يچه اصرار دمیفهمینم!نکنه تمیاذ گهیداشتم گردنشو خورد کنم تا د دوست

 دادیم ادیکه بهم  یدر حال سادیکنارم وا...رو دوباره برداشتم ریو شمش دمیکش يحوصله ا ینفس ب!رمیبگ ادی

 :نکنه غرغر کرد چارمیو ب وفتهین نیزم يرو قهیکه هر چند دق رمیرو دستم بگ ریشمش دیچطور با

جنگ نه مثل  يریادگیقدرت و  شهیم تیعصبان هی جهینت!دادمیم ادیبهت  ندلندیرو تو ارچف يربازیشمش دیبا-

 !زنمیچقدر دارم باهات سروکله م دونمیاالن که نم

 :ذوق گقتم با

 !يبد ادیندارم که بهم  یمنم اصرار چندان-

 :و گفت دیکش يمسخره ا اه

 !مجبورم تحمل کنم گهید ییچون تو یول-

 :شد يبهش ندادم دوباره جد یجواب

 !دوباره از اول...عقب یکیجلو  قدم هی نیبب!ستیاصال سخت ن-

 :و گفت سادیاخم روبروم وا با

 ...شهیاش م جهینت یسیمیکه تو وا ينجوریپاهات رو محکمتر کن ا-

 یکه سع یدر حال...!شدم نینقش زم ختیبه پام زد و به کل تعادلم رو بهم ر يادامه نداد و به جاش لگد بازم

 :بلند بشم گفت کردمیم

 ؟يدید-

از  دونمینم یخودش از خسته شده بود ول...سادمیبهش ندادم موهامو از تو صورتم کنار زدم و روبروش وا یجواب

 !بده ادیبهم  خواستیسر لج هم که شده م

 :گفت دیتاک با
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 !واقعا بزن!من نسوزه يدلتم برا!بجنگ یبار ارابال رحم و مروت رو بذار کنار و واقع نیاخر-

 :رو گرد کردم و گفتم چشمام

 ؟یزنیمگه تو م-

 :گفت کنهیکه انگار داره لطف م یتعجبم با لحن دنید با

 !محکم نه-

بهم ...ارهیدرب غمویکه ج ينه تا حد یول زدیهمونطور که گفت واقعا م...گارد گرفتم و نگاهش کردم سادیوا روبروم

مورد  نیاز ا یترس دینبا یفرشتگان بالهاشون البته تو که باتنر هست ينقطه ضعف ها نیتر جیاز را یکیگفته بود 

 بیبه بالهاشون دارن از حرکت متوقف و اس يادیز یلیخ یو فرشتگان چون وابستگ برنیبالها رو م!یداشته باش

واقعا !بهم نداد و بحث رو عوض کرد ینه؟جواب ای يرو کرد نکاریتو هم ا دمیازش پرس یوقت...شنیم ریپذ

 کرده؟ يکار نیهمچ

به کمرم برخورد کرد و محکم به درخت پشت سرم خوردم از درد  يبهش بدم ضربه ا یبخوام جواب نکهیاز ا قبل

که کمرمو گرفته بودم  ینفسم بند اومد انقدر در فکر بودم که گارد گرفتن رو کامال فراموش کردم و در حال

بغل  ریسرمو بلند کردم شمش حرصموعظه کردن بود با  یکردم بدون توجه به دردم در حال يبه ترو ینگاه

 يکه ترو ياز سر فشار دمینفهم دمیاز جام پر دیکشیم ریداشت ت بایتوجه به کمرم که تقر یدستمو برداشتم و ب

 !و سمتش هجوم بردم دمیکش یعصب غیج!درد وحشتناك کمرم ایمنو توش قرار داده بود 

 کردمیاستفاده م زیبود از چنگ و گاز و همه چ ادیکه بهم  ییزایمن عالوه بر چ یشوکه نگاهم کرد ول يترو

فرشته  کردمیواقعا حاال درك م!کردمینم یبس کن من توجه گفتیهر چقدر هم م!دمیچند بار هم موهاشو کش

 !کننیبشن طوفان به پا م یکه عصبان یوقت یول شنیشن،نمیشن،نمینم یعصبان!دارن يها هم حد

و بر اساس همون لرزش تونست از دست من خالص بشه و  دیلغزلحظه دستم  هیکرده بود  زیصبرمو لبر کاسه

 :غرولند کرد دیمالیو مچش رو م زدیکه نفس نفس م یخودشو عقب بکشه در حال

 !یهست یتو چقدر وحش-

 :داد زدم رفتمیم ششیکه پاکوبان از پ یرو پرت کردم و در حال ریشمش

 !يکرد وونمیچون د-

 ...در قصر فرود اومدم يپرواز موفق جلو هیو من با  رهینتونست منو بگ گهیبار د نیا
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تمام .گذاشتم ریتحر زیم ينشستم و سرم رو رو یصندل يرو.داخلش شدم عیو سر دمیاتاق مشترکمون رس به

 .کوچک برداشته بودم يزخم و خراش ها یکرد و مطمئنا هم کل یبدنم درد م

که  نیا يبرا دمیفهم یم.ونم جون خودمو نجات بدمجنگ آماده کنه تا بت يخواست منو برا یکه م دمیفهم یم

خودم بود  يهمش برا دمیفهم یم.کرد یرفتار م یمرب کیمثل  دیتونست خوب رفتار کنه و با ینم رمیبگ ادی

پاره شده  یکردم که چند جا کم اهسبز ساده ام نگ راهنیبه پ.حال ناراحت بودم از برخوردش نیدر ع...خب یول

 .نمونیبود به خاطر جنگ ب یعیزخم ها همه جا بودن و طب.بود و ساق پاهام که چند جا زخم شده بودن

 زیبدنم رو با آب تم يزخم ها.زانو هام برداشتم يساده و تا رو یآب راهنیپ هیشدم و به سمت کمد رفتم و  بلند

رفتم  ریتحر زیو م یبه سمت صندل. عوض کردم یآب راهنیکردم و موهام رو هم با آب شستم و بعد لباسمو با پ

توشون .که از کتابخونه برداشته بودم يوربزرگ و قط يکتابا.کتاب بود يسر هی زیم يرو.نشستم یصندل يو رو

که احتمال داشت جنگ باشه حذف  یجنگ نیجادوگر ها رو از ا يجور هیکه  نیا يگشتم برا یم یدنبال راه

کرد و حتما اونا انقدر  دشونیبا جادو هاشون بودن که لرد تبع یخطرناک يقطعا جادوگرا قادر به انجام کارها.میکن

 .از دو برابر کردن قدرتش شتریب يزیچ هی.آزادشون کرد دیداشتن که از تبع تیانگوس اهم يبرا

داشتم  میتصم.داخل شده یک دونستم یبرنگشتم چون م.از کتاب ها رو باز کنم در باز شد یکیکه  نیاز ا قبل

 .باشم البته نه که قهر باشم نیکم باهاش سر سنگ هی

سرم به کتاب ها  يگذاشت و از باال یپشت صندل يدستاش رو رو.ومدیکه به سمتم م دمیقدم هاشو شن يصدا

 ：نگاه کرد

 ؟يگرد یم یدنبال چ-

 ：گشتم گفتم یکه توش م یرو باز کردم و درحال کتاب

 یب یحت اینبودنشون .حداقل کم کردن قدرتشون ای,مسأله نیحذف کردن جادوگرا از ا يبرا یراه هیدنبال -

چه کار  میدون یجادوگرا خطرناکن چون ما نم یاز طرف.میما زودتر به هدفمون برس شهیاستفاده بودنشون باعث م

 .نبودشون بهتره ینیبب یاز هر طرف.تونن با قدرتشون بکنن یم ییها

 ：به سمت تخت رفته دمیقدم هاش فهم يبرداشت و باز هم از صدا یپشت صندل يرو از رو دستش

 !کنه؟ دشونیداشت لرد تبع یلیوگرنه چه دل.قطعا بهتره-

تخت قطعا اونم در حال  يهم رو يجمالت و افکارم و ترو نیمن سرگردان ب.میساکت بود یمدت يدو برا هر

 .دارهیب دیشد فهم یاز نفس هاش م.فکر کردن
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 ؟آرابال-

 .خواستم تو چشماش نگاه کنم یفعال نم.درآوردم "هوم"مثل  یینگاه کردن بهش از خودم صدا بدون

 ：دیکش یقیعم نفس

از  يریبگ ادی دیتو با.باور کن برات الزم بود یبودم ول ریسخت گ یلیو من خ يشد تیدونم امروز اذ یم,نیبب-

 یم یچه اتفاقات ستیمعلوم ن رهیاتحاد شکل نگ نیاگه ا.خودت يرویبدون کمک و با ن,یخودت محافظت کن

 یم.از دست بدم یرزم ياخوام اگه جنگ شد تو رو به خاطر وارد نبودنت در مهارت ه یافته و من نم

 یخوب يمن از جنگ ها خاطره  یدونیم.جنگ شوم بشه هیبه  لیدوباره تبد یجنگ احتمال نیخوام ا ی؟نمیفهم

 .ندارم

 !کردم یموقع ها خودخواهانه فکر م یبعض.دیکوب یداد و با مشت به گلوم م یشار مداشت قلبم رو ف یکی انگار

 نداشت؟؟,حق داشت يترو

همون طور که هنوز سرم تو کتاب بود و موهام صورتم رو پوشونده بودن .نداشتم بهش نگاه کنم ییتوانا هنوز

 ：تکون دادم و زمزمه کردم نییسرم رو به سمت پا

 .فهمم یم-

 .نگه داشتم نییآب دهنم رو قورت دادم و همون طور سرم رو پا!نیهم

رو  يو منظم ترو قیعم ينفس ها يکه صدا نیهمون طور نشستم تا ا یقیدقا.نگفت يزیچ گهیو د دیکش یآه

از اون اتاق دور  يا هیبردارم و هم ثان يا گهیبلند شدم تا هم به کتابخونه برم و کتاب د یصندل ياز رو.دمیشن

فاصله دادم و آروم  رهیآروم از دستگ ومدستم رو آر.رو لمس کنه متوقف شدم رهیکه دستم دستگ نیبل از اق.باشم

 .برگشتم

 .نمیتا صورت غرق در خوابش رو نب رمیخودم رو بگ يتونستم جلو ینم

 .شدم رهیخ يو به ترو ستادمیآروم به سمت تخت رفتم و کنارش ا آروم

گردن و چونش  يرو قیعم يکه چشمم به خراش ها نیتا ا دمیبه وجب صورتش رو با چشمام کاو وجب

 دنمون؟یکار من بود؟؟موقع جنگ نیا.چشمام گرد شد.افتاد

ابروهاش .بالفاصله عکس العمل نشون داد يترو.اراده خم شدم و با انگشت اشاره ام زخم ها رو لمس کردم یب

االن وقت .تخت نشستم يکنارش رو چیاما من دستم رو که برنداشتم هدرهم شدن و چشماش رو باز کرد 

 ：کردم زمزمه کردم یبار آروم تر خراش ها رو لمس م نیکه ا یدرحال.گرفتن نبود دهیناد
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 کار منه؟ نایا-

رفت  یم نییکه با هر نفسش باال پا نشیس يدستمو برداشتم و سرمو رو.نگفت يزینگاهم کرد و چ فقط

 ：باز هم زمزمه وار گفتم.دستش نوازش کرد هیموهامو با .گذاشتم

 .يداد ادیرو  دنیممنونم که بهم جنگ-

 ：رو بلند کردم و تو چشماش زل زدم سرم

 .يبد ادمی شتریب يخوا یو بازم م-

و بعد هم به  ستادمیباال انداختم و بلند شدم و ا طنتیابروهامو با ش.دنیآروم و بعد بلند شروع کرد به خند اول

 .مقصد کتابخونه از اتاق خارج شدم

 !رمیبگ ادیرو کامل  دنیخواستم جنگ یم,بود يجد يبه ترو حرفم

 .نبود يترو.تو دستم به اتاق برگشتم گهیکتابخونه با چند تا کتاب د از

کتاب  نیباالتر يدستمو رو.هم بودن يشش تا کتاب قطور رو کیکه نزد يگذاشتم به طور زیم يرو رو کتابا

به سرعت دستم رو .رو حس کردم یبه محض برخورد دستم با جلد کف دستم سوزش وحشتناک یگذاشتم ول

با دقت به جلد کتاب نگاه کردم تا .ومدیشده بود و داشت ازش خون م جادیا یکیکف دستم زخم کوچ.بلند کردم

 دمیکتاب کش يدستم آروم رو یکیبا انگشت اون .نبود يزیچ یکنم ول دایزخم شده بود رو پ نیکه باعث ا يزیت

 دستم زخم شده بود؟ يپس چه جور!اوردمیاز تعجب داشتم شاخ درم.نبود يزیچ یول

برداشتم و به کف  زیم يدستمال از رو هی.ختیجلد کتاب ر يقطره رو هی رمیخون رو بگ يکه جلو نیاز ا قبل

به وجود اومده  يچه جور ینبود ول یقیزخم عم.ومدیخون نم ادیز گهیبرش داشتم د یوقت, دستم فشارش دادم

 !از قبل زخم شده باشه دیبود؟شا

 .کتاب پاك کنم که ناگهان خشک شدم يخون رو از رو خواستم

 ه؟یچ گهید نیا

 .تر نییرفت پا یکرد و م یجلد داشت جلد کتاب رو سوراخ م يخون رو قطره

 تونه کتاب رو سوراخ کنه؟ یمگه خون م.کرده بودم وحشت

وسطش سوراخ شده  کیهمون قطره کوچ يکتاب به اندازه  نیکه اول نیرفت تا ا نییت پابه سرع قطره

 یدونه دونه کتابا رو بر م.بار به داخل کتاب دوم نفوذ کرد و بعد سوم نیکتاب اول رو برداشتم و خون ا.بود

 .ستادیاز صفحات کتاب پنجم ا یکی يخون رو يکه قطره  نیداشتم تا ا
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 .وفتادین یاتفاق چیه یکتاب رو هم کامل سوراخ کنه ول نیبودم که صفحات رو تا آخر بره و ا منتظر

همون صفحه  يخون رو.کردم دایصفحه ازش رو که سوراخ نشده بود رو پ نیکتاب رو باز کردم و اول عیسر

 .با دستمال پاکش کردم عیسر.مونده بود

چه طور ممکنه؟چه طور .شدم رهیه بود و سوراخ شده بود خکه وسطشون انگار سوخت یبهت به چهار تا کتاب با

 رو سوراخ کنه؟ يزیممکنه که خون بتونه چ

خواستم کتاب رو ببندم و برم .دمیصفحه کش يدستمو رو.بود ستادهیافتاد که سر اون خون ا يبه صفحه ا نگاهم

که  يزیرو دوباره باز کردم و به چباز بود  مهیکه ن یکتاب.رو حس کرد يزیباره بپرسم که دستم چ نیدر ا یکیاز 

 .شدم رهیخ قیحس کرده بودم دق

 .به جمالت نداشت یربط چیاون صفحه ه ياز جمله ها یکیکلمه از  کی

نه به اون  یربط چیاون کلمه ه یجادوگراست ول خچهیاون صفحه درباره تار دیشد فهم یدور نگاه م هی با

بود که پاك کرده بودم و اگه  یخون ریاون کلمه ز قایدق یاز طرف.زدیجمله رو به هم م یمطلب داشت و هم معن

 .تر از اون صفحه است نییانگار اون کلمه پا يکردیحس م يکرد یلمسش م

 عیفکر سر نیبا ا.پاره شده باشه ییاز صفحه باال یو قسمت یکه دو تا صفحه رو به هم چسبونده باش انگار

خون .بود دهیاون صفحه چسب ریز يا گهید يبرگه .م درست بودحدس. ناخونم رو اطراف اون کلمه چرخوندم

با ناخون دو تا برگه رو از .ودمعلوم شده ب يریکلمه از ورق ز کیاز صفحه رو سوراخ کرده بود و حاال  یقسمت

کاغذ  نیتو ا یحتما مطلب مهم.نشستم یصندل يرو جانیبا هول و ه.رو کندم يریز يهم جدا کردم و برگه 

 پنهانش کرده بود؟ یچرا؟ک یول.پنهان شده بود يطور نیبود که ا

 .خواستم کلمه ها رو قورت بودم یکردم انگار م یبه برگه کاغذ نگاه م يجور

 ：آرامش شروع به خوندن کردم با

 ...سال از رفتن من گذشته و  يها سال

 یم ای؟آیته بود؟کسال رف يبود که سال ها یک.دمیلرز یم جانیشده بود و از ه خیبدنم س يموها.زدم خی

 ...باشه جز یتونست کس

پنهان  ينامه طور نیا.یخونینامه رو م نیا ياالن که تو دار نیبرقرار نکردم تا هم یکس ارتباط چیمن با ه و

نامه  نیشدن ا دایباتنر بهش دست بزنه دستش سوراخ بشه و فقط خون اون باعث پ کی یشده بود که فقط وقت

 .بشه
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مردم من بدون من هم  نمیشدم تا بب دیرو ول نکردم اما ناپد نمیوقت سرزم چیمن ه.يکرد داشیتو باالخره پ و

داده بودم رو فراموش  ادیکه بهشون  ییها زیشدن من تمام چ دیاما بعد ناپد..نه ایتونن در صلح باشن  یم

هم  زیهمه چ انیر جراما هستم و د دینیب یمن رو نم.به انتظار نشستم تا وقتش بشه و باالخره شده یلیخ.کردن

 نیو هدفت اتحاد ا یکه باهوش يثابت کرد ریچون با اتفاقات اخ,تو نوشتم آرابال ينامه رو برا نیمن ا.هستم

 گهید يو کسا يتو و ترو.شدن دایداشتم پ ازین نمیاتحاد سرزم يکه برا یخوشحالم که باالخره قهرمانان.نهیسرزم

 نیمهم تر.بودم و هستم شهینبود که بگم هم نینامه فقط جهت ا نیا.براشون مهمه رهاتحاد دوبا نیکه ا يا

کس  چیکه ه يزیچ.خوام بگم درباره جادوگر هاست که پادشاه انگوس باهاشون متحد شده یکه م يزیچ

 ..و جز خود انگوس و جادوگر ها دونهیدربارش نم

لند و بعد  نتیصد داره به ساانگوس ق.دیجنگ نشد نیحواستون پرت بوده که متوجه اشکال ا يشما به حد همه

لنده و نابود کردن مردم  وژالیاز اشک مردم  نیاطیوجود ش یچه طور ممکنه وقت نیلند حمله کنه اما ا وژالیبه 

 نابود کردن نسل خودشونه؟ يلند به معنا وژالی

 يدر جادو داره و اون راه حل یپادشاه انگوس که اقدام به جنگ کرده پس حتما راه حل..جادوگر هان موضوع

اون ها  يقدرت رو دارن که زن ها رو با جادوشون حامله کنن و چون جادو نیجادوگر ها ا.جادوگر ها نهفته س

 نیبوده و علت ا نیکردم هم دیکه من اون ها رو تبع یلیاز دال یکی.رو ادامه بدن نیاطیتونن نسل ش یم اههیس

 .نهیکه انگوس اون ها رو آزاد کرده به جز دوبرابر کردن قدرتش هم

 یبه خاطر داشته باش که وقت.با خودتونه ماتیتصم هیراه و بق هیبق.تونم بهتون بکنم یکه م هیتنها کمک نیا

 .نوشتم يتو نامه ا يبفهمه من هنوز هستم و برا دیکس نبا چیه.ياریاز من ن یاسم یمطلب رو بگ نیا یخواست

تونه من رو  یکس نم چیمن نخوام ه یتا وقت.یکن ینم دایاز من پ ياثر چیه گهیدنبال من نگرد چون د,آرابال

 .گرفت یدرست رو خواه میو مطمئنم تصم یتو باهوش.پس اخطارم رو به خاطر داشته باش.کنه دایپ

 

 لرد

 

کلمه ها رو باز نگاه .دمیکش ینفس هم نم دیزدم و شا یپلک نم یحت.حرکت مونده بود یدستام ب نیب کاغذ

 .کلمه لرد مکث کردم يکردم و رو
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من رو .بود زیهمه چ انیداد و در جر یم تیهنوز اهم.اون ما رو ترك نکرده بود.لرد هنوز هم بود.کردم ینم باور

باتنر  هیکه  یمنبا .همه آدم ارتباط برقرار کرده بود نیا نیرو و از همه مهم تر اون با من ب يشناخت و ترو یم

 .شده بود یمن طراح يبودم و اون نامه فقط برا

که انگوس با  میوفتادیهم ن نیبه فکر ا یکدوممون حت چیبود که ه نیکرد ا یمتعجبم م شتریکه ب يزیچ اما

اون درباره قدرت .مهم داشت لیدل هیاخطار لرد  نیاما ا.کنه یلند خودش رو هم نابود م وژالیمردم  هینابود

 .داشت یخطرناك جادوگر ها اخطار داد پس حتما هدف

 ؟يچه جور یول میشکل نگرفت جادوگر ها رو هدف حمله قرار بد یخواد اگه اتحاد به آسون یاون م.اره

 !میبفهم دیکه ما خودمون با هیزیهمون چ نیا

تمام محرك هام رو از دست داده و هنوزم تو  که یمن یول...زدیکه صدام م دمیشن رونیرو از ب يترو يصدا

 !نامه رو پنهان کنم نکهیبهش بدم چه برسه به ا یجواب تونستمینم یشوك نامه بودم حت

 يتو کهیت هیفقط ...ختیبه خاکستر شد و فرو ر لیدستام تبد ياز حدقه دراومده من،نامه تو يروبرو چشما یول

 "گرفت یدرست رو خواه میو مطمئنم تصم یتو باهوش.اخطارم رو به خاطر داشته باش"!دستم موند

کردم ارامشم رو حفظ  یو سع دمیکش یقیبرگردم نفس عم نکهیبدون ا دمیدر رو شن يلحظه صدا همون

زم حواسش به هنو!لرد زنده هستش و ترکمون نکرده!راز بزرگ توش نهفته هیفقط !هینامه معمول هی نمیا...کنم

 ...!ماست

لبخند  نیفقط ا دونستمیکه فقط خودم م حیدستم مونده بود مچاله کردم و با همون لبخند مل يکه تو یقسمت

 :با اخم گفت يترو!نه باطن اشفته ام کنهیظاهرمو رو درست م

 گردم؟یچند وقت دارم دنبالت م یدونی؟میینجایتو ا-

 :نگاهم کرد و دوباره گفت مشکافانه

 ؟يخوبه؟چرا انقدر قرمز شد حالت-

 :گفتم خونسرد

 !حتما یاز گرم-

 :بپرسه ادامه دادم یبخواد دوباره سوال نکهیاز ا قبل

 ...از جادوگران استفاده کنه خوادیانگوس م یچ يبرا دمیمن فهم-

 :داد و متفکر گفت هیتک زیرو به کل فراموش کرد به م موضوع
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 ؟یچ يبرا-

 :جمالت نامه رو براش بازگو کردم تمام

 !میجنگ رو درك نکرد نیاشکاالت ا نیاز بزرگتر یکیما انقدر حواسمون پرت که  یدونیم-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 !میو همه رو در نظر گرفت میفکر کرد زیبه همه چ ؟مایچه اشکال-

 :و با اخم گفتم يجد

لند حمله کنه و بعدشم  نتیاگه انگوس بخواد به سا یکنیشاهزاده؟فکر نم يدیچطور نفهم!وسط حرفم نپر-

 ...ببره نیلند رو از ب وژالی

 :ادامه داد جانیتوجه به قسمت اول حرفم با ه یب

لند وابسته  وژالیما به  یزندگ!یگیرو پابرجا نگه داره و نابودشون نکنه؟راست م نیاطینسل ش دیچطور با-

 موضوع دقت نکرد؟ نیبه ا چکسیه دم؟چرایچطور نفهم!اس

 :اخم معترض من دوباره سرجاش نشست و گفت دنید با

 !ادامه بده-

 :بهش رفتم و ادامه دادم يغره ا چشم

 يروهایبرد به کمک ن نیرو از ب نهایسرزم یکه وقت!نهیجنگ هم نیحضور جادوگران هم وسط ا لیدل!درسته-

 لیدل نیلرد هم به هم...!کنهیم دایا ادامه پنسله نیرو حامله کنن و با هم نیاطیش يجادوگران زنها اهیس

هم به  شهیو لبخند بود و هم اشکو فرشتگان وابسته به  نیاطیش يروهاین شهیکرد چون هم دیجادوگران رو تبع

 ...دنیخودشون رو گسترش م یعیبا بودن جادوگرها اونا بدون استفاده از روش طب یاندازه بودند ول هی

 :گفت متفکر بهم نگاه کرد و يترو

 ؟يدیرو فهم نایاز کجا ا ادیکامال درست به نظر م-

 :که کاغذ توش بود محکمتر مشت کردم و گفتم یدست ناخوداگاه

 !کتابا نیاز ا یکیداخل -

 :گفت يبا کنجکاو يترو...که پر از کتاب بود اشاره کردم يزیبه م و

 که باز؟ یکتاب نیهم-

 :و جمله به جمله صفحات کتاب رو خوند و گفت سادیکتاب وا يکنارم زد و روبرو يترو یبگم نه ول خواستم
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 !جا نوشته نیدرسته هم-

 :تعجب گفتم با

 اونجا نوشته؟-

 :گفت یو معمول يعاد

 اور؟ رتیاره انقدر ح-

 :گفتم رفتمیکه سمت کتاب م یحال در

 !نه نه-

از  يو از اثر!شته شده بودکتاب نو يرو دادندیم حیموضوع توض نیتک تک جمالت رو نامه که درباره ا!درسته

موضوع رو ثابت  نیکاغذ تو دستم ا!نامه خوندم يجمالت رو تو نیمن مطمئنم که ا یول!سوراخ نبود

شد و  دهیکش يترو طدستم توس یول کردمیم یخودم حالج يمشکوك به کتاب نگاه کردم و داشتم برا!کردیم

 :گفت

 !خطرناکتر از قبل باشه یلیحضور جادوگران ممکن خ!یبگ هیموضوع رو به بق نیهر چه زودتر ا دیبا-

که نفس نفس  یدر حال...کرد و منم مجبور به دنبالش رفتن دنیشروع به دو دیکشیهمونطور که دستمو م و

 :دمیدر اتاق ملکه رو زدم صداش رو شن زدمیم

 دییبفرما-

 :و روبروشون نشستم و رو به ملکه گفتم بهشون زدم يلبخند...و پانتا اونجا هستند یچارل دمیرو باز کردم و د در

 !میدیجنگ رو فهم نیا يحضور جادوگران تو لیما دل-

 :بهم اشاره کرد که ادامه بدم ملکه

اول به  خوادیانگوس چطور م... داره یلند بستگ وژالیو تولد ما به اشک و لبخند مردمان  یاز اونجا که زندگان-

 لند وابسته باشه؟ وژالیبه  اتیح یممکن وقت يزیچ نیچطور همچ!ندل وژالیلند حمله کنه و بعدشم به  نتیسا

 ...!و همه در افکار خود غرق بودند زدینم یحرف چکسیه

 یعیروش طب ییجادو يبا استفاده از روش ها خوادیانگوس م...شهیکه حضور جادوگران مشخص م نجاستیا-

رحم تر  یب نیاطیرو حامله کنه و ش نیاطیش يجادوگرها زنها اهیس يروهایبا جادو و ن خوادیم...پا بذاره ریرو ز

 !یاحساس تر از نسل قبل یتر و ب رحمیهر نسل ب...!بسازه

 :گفت ملکه
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 م؟یکن رونیمسئله ب نیجادوگرها رو از ا دیچطور با-

 !بفهمم تونمیکه نم هیزیچ نیا-

 :زد و گفت يخسته ا لبخند

و استراحت  يخسته شد یلیچند روز خ نیا...دمیرو انجام م قاتتیمن خودم ادامه تحق...ممنون ارابال-

 ...!یو استراحت کن يبهتره بر...ينکرد

بهش  یشدم نگاه یکس نهیبه س نهیرفتم همون لحظه س رونیاز اتاق ب يسرم رو تکون دادم و همراه ترو فقط

غافلم  زهایچ هیه از بقجنگ ک نیلعنت به ا...گوشم زنگ زد يتو یلیام يحرفا...ایتان دنیانداختم و با د

 :گفتم يبه ترو...کردیم

 ...بگم ایرو به تان يزیچ هی دیتو برو من با-

 :گفتم ایمطمئن شدن از رفتنش به تان با

 ؟يدار يکار نجایا-

 :نگاهم کرد و گفت مشکافانه

 ...خواستم به مادرم بگم رونیسر برم ب هی خواستمیم-

 !مهم رو بهت بگم زیچ هی دیبرو تو اتاقت با...ستیرفتن مناسب ن رونیاالن ب-

 :اعتراض کنه که گفتم خواست

 !برو تو اتاقت مهمه ایتان-

 یعنی!دمشیدیبهتر بگم اصال نم ای!دمشیدیم یمدت کمتر از هر وقت نیا...راه افتاد و سمت اتاقش رفت روبروم

 اون پسر؟ دنیبه د رهیهر دفعه م

تا من بتونم افکارم رو مرتب کنم و بفهمم  نهیبهش اشاره کردم بش...نگاه کردمنتظر بهم  میرفت ایاتاق تان داخل

کنه و من  رییبهم گفت رفتارش با خواهرش تغ یلیممکن بود اگه بگم ام...بحثش رو شروع کنم دیبا يچجور

 :باالخره کالفه شدم و گفتم...کردیم نگاه رونیبهش انداختم مدام از پنجره به ب ینگاه...خواستمیرو نم نیا

 !رونیب يبر نجایاز ا یتونیکه من نخوام تو نم یتا وقت!ایتان-

 :و گفت سادیکرد و از جاش بلند شد روبروم وا یاخم

 ؟یکنیمن و مادرم دخالت م يکه تو کارا یهست یتو ک-

 :بهت گفتم با
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 !ایتان-

 :گفت یبه خودش اومد و با شرمندگ انگار

 ...!شدم یه عصبانلحظ هی...دیببخش-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

زودتر جلوشو  دیمهمه متاسفانه با یلیدربارش باهات حرف بزنم خ دیکه با یموضوع ایتان...!کنمیدرك م-

از  ییخبرا!وقت بهت نگم چیممکن بود ه دمتیدیاگه نم یمسائل جنگ بودم که حت ریانقدر درگ یول گرفتمیم

 میدروغ تصم یگه و کیکه راست م ستیکه معلوم ن ییبر اساس حرفا خوامینم...دهیکارات به گوشم رس

 ،باشه؟يبد حیبهم توض دیتو با یول...رمیبگ

 :اکراه گفت با

 افتاده؟ یاتفاق-

 !فتادهین ینه اتفاق يبد حیاگه بهم توض-

 :مقدمه گفتم یب یلیو خ دمیکش یقیتکون داد و من نفس عم سرشو

 ؟يذاریقرار م یبا کس-

 :از تعجب گرد شد و گفت چشماش

 ؟یچ-

 با مقدمه؟ ای میبدون مقدمه برم سر حرف اصل يدوست دار...میبذار با هم روراست باش ایتان-

 :نگاهم کرد و گفت مشکافانه

 !بدون مقدمه-

 ه؟یک امیلیباشه،و-

 :از قبل متعجب شد شتریبار ب نیا

 !شناسمیاسم نم نیرو به ا یکه کس نیمنظورم ا...تو-

 :گفتم يجد

همه  نیجواب ا نیمدت همه ازت غافل شده بودن ا نیا!گردمیو با مادرت برم رمیم ای یگیراستشو م ای ایتان-

 اعتماد؟

 :تو هم قفل کرد و گفت دستاشو
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 !گمینم یمن بهت دروغ-

 !ایتان-

 !دونمینم يزیمن چ یو من بهت حرف زده ول امیلیدرباره و یک فهممیمن نم-

 :گفتم رانهیگ مچ

 به تو هم مرتبط؟ امیلیموضوع و یدونیو تو؟از کجا م امیلیو-

 :من من افتاد به

 !نداره یکه بهم ربط یداره نه کس یکه به من مرتبط و ربط یپرسیم یحتما درباره کس...خب...خب-

 ارزش داره؟ ؟انقدریگیچرا انقدر راحت دروغ م يفرشته ا هیتو  ایتان-

 :ادامه دادم يشتریب زهیبا انگ...انداخت نییدهنشو قورت داد و سرشو پا اب

 ...!که کمکت کنم خوادیبهم بگو دلم م-

 :و گفت دیکش ینفس

 ؟یدونیاز کجا دربارش م-

 ....چیپسر بدون ه هیپرنسس با  هیکه رابطه داشتن  فهممیاما من خوب م...یبهتر ندون-

 شهیکه هم میمن کس...کل گرفتذهنم ش يگذشته تو يلحظه ا یرو به کار ببرم ول"اصالت"کلمه  خواستم

 :حرفم رو ادامه ندادم و به جاش گفتم...ستین تیموافق بودم اصالت الو

 !نمشیبب خوامیشش،میپ يبر يخوایاالن م دونمیم-

 ؟یچ-

 باشه؟...رمیگینم میمن خودخواهانه و به خاطر اصالت تصم...خوامیباور کن صالحتو م ایتان-

 :با تعجب گفتم دیبده دستمو کش یجواب نکهیا بدون

 م؟یریم میکجا دار-

 :گفت رفتیم رونیکه از اتاق ب همونطور

 !عجله کن شینیبب يخوایاگه م-

 تونستمیانقدر سرعتمون باال بود که فقط م...رفتیکجا م دمیفهمینم...میو همزمان اوج گرفت میباغ شد وارد

 يبه اندازه اون حرفه ا...دیفهم شدیحرکاتش م ياز رو نویا...داره ییمعلوم بود در پرواز مهارت باال...دنبالش کنم

 !دنبالش کنم و گم نشم کردمیم یسع ینبودم ول
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درختاش کامال به هم متصل  يبود که شاخه ها یبه اطراف انداختم جنگل یفرود اومد نگاه نیزم يرو باالخره

 ایپشت سر تان...میایفرود ب میتونستینم گهید میکردیپرواز م گهید یگذشت و اگه کم نشونیاز ب شدیبودند و نم

 سادیوا ایتان يدستش روبرو يتو یرنگ مزاز پشت درختها با گل قر يکه پسر میراه رفته بود یراه افتادم کم

که مطمئن بودم  يپسر...من کنار رفت يکرد و از روبرو يسرفه ا ایتان...شدمینم دهیچون من پشتش بودم د

پسر  رهیت يقهوه ا يچشما يمجعد قهوه ا يموها...کردم شیابیارز قهیدر چند دق...شوکه نگاهم کرد امیلیو

 :کردم یخودمو معرف ییبا خوشرو...بود یمعمول زیچ هی!گفت زشت شدینم ینبود ول ییبایز

 ...هستم از یارابال وودل-

 :زدم و ادامه دادم یچشمک

 رو دارم؟ یبا چه کس ییلند،افتخار اشنا وژالی-

 :همونطور شوکه گفت!من و زادگاهم رو درك کنه يبالها نیارتباط ب ستتونینم...باال رفت ابروهاش

 ...لند وژالیاستکس از  امیلیو-

 :بدم حیتوض شتریب یکم دیحس کردم با...معلوم بود معذب کامال

 ...خودش کرده ریرو درگ ایتان نطوریکه ا یک نمیداده بود و منم خواستم بب حیدرباره شما بهم توض ایتان-

هم که  امیلیو...کم حرف شده بود شهیبرخالف هم ایتان نکهیبدتر ا...جو بد دور کنم نینتونستم فضا رو از ا بازم

 !یچیه

 ؟اصالیهست یکه بدونم ک خوادیدلم م...میرسیبه اون هم م...يمن شوکه شد لیمطمئنم که از شکل و شما-

 ه؟یک شینیبیکه هر روز م یکس یدونیم

 :منظورمو بد متوجه شد و گفت امیلیبشه اما و انیب مانهیباشه و صم ریرگونه تحقاز ه یکردم جمالتم خال یسع

 نویا!دارم یخانواده اشراف هیکوه طال پشتشه و  هیهستم که  یبگم؟من نه کس یچ نیدار ه؟انتظاریمنظورتون چ-

 د؟یبشنو دیخوایم

 :ارامش گفتم با

 نیریدر نظر بگ دیرو هم با نیا...نیلند هست وژالیکه شما اهل  نیریرو هم در نظر بگ نیا یول!معلومه که نه-

رو بفهمه باالفاصله  يزیچ نیاگه ملکه همچ نیریرو هم در نظر بگ نیا...نیکنیکار م نیدار نیکه برخالف قوان

 یمن حق ندارم بدونم شما ک!موضوعات نیابا در نظر گرفتن همه ...گردونهیخودتون برم نیشما رو به سرزم

 ؟ياومد یچ ي؟براياومد نجایبه ا ؟چطوريخوایم یچ نجای؟ایهست
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 :جبهه گرفت و گفت دوباره

 ؟یهست یبهتون جواب بدم؟شما ک دیاصال چرا با-

 باتنر-

 :خودم ادامه دادم...گذشتیذهنش م ياسم تو نیداشت دنبال ا انگار

 هیکه در هر مرز به  يموجود...من باتنر تیموجود...لند درباره باتنر ننوشته دنبالش نگرد وژالی يکتابها يتو-

با شما اشنا  دیمن با...کمکتون کنم خوامیفقط م...ستمیشما دو نفر ن یمن دشمن خون دینیبب...شهیشکل ظاهر م

 نیاشتباه فکر نکن...نه ایهست  ریخ تتونیبفهمم ن...ریخ ای نیرو دار نیباش ایبا تان نکهیا اقتیبفهمم ل دیبا...بشم

 ...در درون شما دنبالش گشت دیکه با زاستیچ یلیخ...ستیپول و ثروت و اصالت ن یبودن فقط به معن قیال

 :کردم و گفتم ایبه تان رو

 ؟يما رو تنها بذار شهیم یول...ایمتاسفم تان-

دم کر امیلیبا رفتنش رو به و...به خاطر حرف من عقب گرد کرد و ازمون دور شد دمیفهمیم یول...نبود یراض ادیز

 :و گفتم

 م؟یقدم بزن شهیم-

 :بهش کردم و گفتم ینگاه...میرفتیشونه به شونه هم راه م...اکراه قبول کرد با

 ؟يدیاز کجا درباره افسانه ها فهم-

هنوزم باهام  یول دیدیمنو دشمن خودش نم گهیدراومده و د یقانعش کرده بود و از حالت تدافع یحرفام کم انگار

 ...هم ازش نداشتم یانتظار چندان...نبود یمیصم

که  یوقت قایدق...من راهش رو دنبال کردم...بود که افسانه ها رو باور داشت و من ياز افراد یکیپدرم -

پدرم به ...میکه عمرمون رو صرفش کرد یینهایبه سرزم میایخواستم با هم ب...کامل شد و خواستم قاتیتحق

رو  لمیوسا نیهم يبرا...کنم براوردهخواستم ارزوش رو ...ارهینه نتونست طاقت بدچار شد و متاسفا یسخت يماریب

موقع ...اشنا شدم ایهمون جا با تان...بود یجشن محل قایدق دمیکه رس يروز...لند اومدم نتیجمع کردم و به سا

 ایتانمن و  انیاون نقطه پا خواستیدلم نم...تموم بشه ينجوریهم زیهمه چ خواستیدلم نم یخداحافظ

 !نهیبگم هم تونمیکه م يزیچ...شدت گرفت دارامونیکم کم د...باشه

 :گفتم رك
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رابطه جز ضربه زدن به  نیا یدونیلند ازدواج بکنه؟م نتیاز اشراف زادگان سا یکیموظف با  ایکه تان یدونیم-

 نداره؟ يشما دو نفر ثمر

 :با پرخاش گفت دوباره

ذهنم  يتا به حال تو نایا یکنیرو کنار بذارم؟فکر م ایه؟تانیحرفا چ نیاز ا ؟منظورتیبگ یکه چ یینجایشما ا-

 !ولش کنم خوامیدارم و نم ؟دوسشيبشنو يخوایم نویا!ولش کنم تونمیمن نم...نگذشته؟من

 :گفتم انهیصلح جو...زدینفس نفس م تیعصبان از

اگه کمکت کنم رابطتون رو ...رو درست کنم زیکه همه چ نجامیمن ا...میریتا با هم دعوا بگ ومدمین نجایمن ا-

رابطه با  هی ؟دنبالیخوشبختش کن یتونیم ؟اصاليانجام بد ایتان یخوشبخت يبرا یتونیم يچه کار یکن یعلن

به  ایدر راه و تان نیجنگ خون هیکه  یدونستیست؟میحرفا ن نیا يبرا یاالن وقت مناسب یدونستی؟میدوام هست

 نیسالها با هم...به اصالت تو ندارم يمن کار...که بتونه کنارش باشه محکم باشه یداره؟کس ازیگاه ن هیتک هی

تو  یول...بشکنم یکه خودت از خودت ساخت يزیو چ تتیتو و شخص خوامینم...شدم و شکستم ریکلمه ساده تحق

که تنهاش نذاره و قابل  یکی نیسرزم نیکنترل کردن ا يداره برا ازین یمرد واقع هیبه  ایکه تان...یدرك کن دیبا

و در عوض منم بهت  يرو انجام بد نکارایکه ا يبهم قول بد یتونیم...نکنه تشیاذ...درکش کنه...اعتماد باشه

 کمک کنم؟

 :شونش زدم و گفتم يرو يدوستانه ا ضربه

 !خوب فکر کن...ینیدوباره منو بب یتونیبعدش م یمرد باش یتونیم نیاول فکر کن بب-

که چشمم به  امیخواستم فرود ب...و اوج گرفتم و به اسمون رفتم دمیبزنه عقب عقب دو یحرف نکهیاز ا قبل

وجود  نجایچند موجود ا کنهمگهیم یگوشیباز يترو يپا يکوچکش جلو يافتاد که با بالها یموجود قرمز رنگ

 باشه؟ یمیصم يداشت که انقدر با ترو

 :صداش زدم يبلند يبا صدا!رانمر...شد لیتبد نیقیفرود اومدم و حدسم به  روبروشون

 رانمر؟-

دستام  ونیبرداشت م زیو بهم نگاه کرد رانمر مشکافانه بهم نگاه کرد ناگهان سمتم خ ستادیاز حرکت ا يترو

 :و گفت سادیروبروم وا يترو!دیپر

 !پاره ات نکرد کهیکه ت بهیعج-
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 يگذاشتمش و با خواهش رو به ترو نیمز يو رو دمیبه سر رانمر کش یبهش ندادم و به جاش دست یجواب

 :گفتم

 ؟يبا پرواز ندار یمشکل-

 چطور؟-

 !وقت که باهاش پرواز نکردم یلیخ-

 :گفت یتفاوت یب با

 !فردا يباشه برا...يکرد رید کمی...االن برگشتم نیهم-

 :که به قصر برگرده جلوشو گرفتم و گفتم دیچرخ

 !لطفا يترو-

 !خستم!ارابال اصرار نکن-

 :رانمر زانو زدم و گفتم يروبرو

 م؟یگردش کوچک داشته باش هی خوادیدلت م-

 !اندازش اعالم کرد رییمثبتشو با تغ جواب

 :زدم ادیبرگشته تند و فرز روش سوار شدم و همزمان فر شیمتوجه بشه رانمر به اندازه اصل يترو نکهیاز ا قبل

 !يخوش بگذره ترو ییتنها-

 :با خباثت گفت گرفتمیمن که داشتم ازش فاصله م دنیبا د دیچرخ

 !نییپا ایرانمر ب-

 :با شماتت گفت يخواست دوباره پرواز کنه که ترو رانمر

 !نییرانمر،پا-

 :کنارم نشست و گفت يترو...کرد و روبروش نشست یغرش رانمر

 ؟يریگیپس بدون اجازه اژدهامو م-

 !ایمن که گفتم ب-

 :ملتمسانه ادامه دادم و

 !بار هیط فق-

 :زد و گفت يلبخند
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 !میبر نیبش-

ابرها  ونیاز م...دستاشو دور کمرم حلقه کرد و به رانمر دستور داد باال بره...نشستم و اونم پشتم جلو

لند  نتیسا انوسیاق ياز باال میحاال هم داشت...میو لذت برد میدیکوه ها و جنگلها رو د...میگذشت

 !دانکار بو رقابلیغ انوسیاق نیا ییبایو ز کردیداشت غروب م دیخورش...میگذشتیم

زدم و اروم  يزیام طنتیلبخند ش کردیرو تماشا م رپاهاشینگاه کردم کمرمو ول کرده بود و داشت ز يترو به

 :گوش رانمر گفتم ریز

 !تند تر برو-

 شیزااف نیا يبرا یگاه هیکه تک يترو یبودم ول دهیرو چند برابر کرد من که محکم بهش چسب سرعتش

 ...اب فرو رفت يتو يادینداشت همراه با فر رمنتظرهیسرعت غ

 :زد ادیبا حرص فر...!دمیبلند خند يو با صدا ستادمیازش ا یفاصله کم با

 !يمرد گهیتو د!ارابال کشمتیم-

 :و گفتم دمیخند دوباره

 !من بعد فکر کشتنم باش شیتو فعال برگرد پ-

داشتم !بود یقصدم چ دیفهم!کردم کاریچ دینگاهم کرد که انگار فهم يلحظه سرشو چرخوند و جور هیرانمر  یول

اب  يتعادلم و افتادنم تو ختنیباعث بهم ر نیو هم دیکه دور خودش به سرعت چرخ کردمیم لینگاهش رو تحل

 يبخوام شنا کنم و دور بشم ترو نکهیاب دهنمو قورت دادم و قبل از ا!شد يهمون ترو ای نیکنار ببر خشمگ

 جهیکه تقالهام نت يمحکم نگهم داشت طور میاب شده بود سیخ دمیکش جانیاز سر ه یغیگرفت جدستمو 

 :گفت يروزینداشته باشه و با پ يا

 بکشمت؟ يبه نظرت چطور-

 :گفتم طنتیزدم و با ش یدور گردنش حلقه کردم، چشمک دستامو

 !از نوع عاشقانه-

 ؟یشینم مونیپش یمطمئن-

 !شک نکن-

 :کرد و همزمان با زمزمه گفت کیبهم نزد سرشو

 !یخودت خواست-
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 ....بود چشمام رو بستم و خودمو دستش سپردم ستادهیلبام ا یوجب هیدر  قایدق

هاش دوستش  یحوصلگ یها،ب یرحم یها،ب یرو با تمام خودخواه يمطمئن بودم من ترو...داشتم دوستش

 ...برام جذاب بود طنتشیش نیهم...کردیبود که اون رو برام متفاوت م نیهم...کنم هیبهش تک تونستمیم...داشتم

و شروع  میبه سر و وضعمون انداخت ینگاه.میاومد رونیدستم رو گرفت و از آب ب يترو میهم که جدا شد از

 .دنیبه خند میکرد

 .میتا لباسامون خشک شه بعد برگرد میبمون نجایکم ا هیبهتره -يترو

چه قدر  میمتوجه شد یوقت.که لباس هامون خشک شدن نیتا ا میو با رانمر پرواز کرد میدیدو,میگشت انقدر

 .میو برگشت میسوار رانمر شد عیگذشته سر

 یکی میبرگشت یوقت.میدیاز پشت سر شن یدنیدو يکه صدا میرفت یبه سمت اتاقمون م میداشت.میقصر شد وارد

 ：گفت دهیبر دهیبر دیبهمون رس یوقت.شد یم کیاز خدمتکار ها نفس نفس زنان داشت بهمون نزد

 .دارن يملکه باهاتون کار فور-

 ：گفتم يکنجکاو با

 شده؟ يزیمگه چ-

 ：تکون داد سرشو

 .ستمین انیمن در جر-

 .نگاه کردم که اونم مثل من متعجب شده بود يتعجب به ترو با

 یکه سع یجلو رفتم و در حال.ندر رو که باز کردم همه جمع بود.میدیدو یبا هم به سمت سالن اصل ينفر دو

 ：دمیپرس رمیکردم نفس بگ یم

 شده ملکه؟ یچ-

 ：رو تو دستش تکون داد ينامه ا ملکه

 .برامون اومده ندلندیاز آرچف یغامیپ-

 ؟یچ-

 ：گرفت يرو به سمت ترو غامیبلند شد و پ شیتخت سلطنت يرو از

 .تو نوشته شده يبرا-
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 ：رو به ملکه گفتم يبا کنجکاو.داشت گرفت و شروع به خوندن کرد یکیکوچ یلینامه که اندازه خ جیگ يترو

 ندلنده؟یاز آرچف نیدیکجا فهم ه؟ازیچ ده؟مظمونشیرس يچه طور غامیپ نیا-

 ：سرشو به چپ و راست تکون داد ملکه

 درباره.هستن نیاطیش یچون کبوتر از اون جهت اومده و اون کبوتر ها مخصوص نامه رسان.با کبوتر نامه رسان-

 !هیرمز,میدونیمظمونش نم

 ：شونش گذاشتم يدستمو رو.حواسم رو بهش جمع کرد يشدن نفس ترو حبس

 نوشته؟ یشده؟چ یچ-

 .نگفت يزیرو به دستم داد و چ نامه

 يبا تعجب به ترو.گرفتم جهیسرگ قهیدق هی یمعن یدرهم و ب يحروف ها دنیبا د.چشمام گرفتمش يجلو عیسر

 ：نگاه کردم

 .هیکه رمز نیخب ا-

 ：دستشو جلو آورد و نامه رو گرفت يترو

با هم  شهیمن و اون هم.به اسم جک نوشته شده نیاطیارتش ش ياز فرمانده ها یکینامه توسط  نیا.دونمیم-

جک بهمون .میروز ازش استفاده کن هی دیتا شا میساخت يزبان رمز هیو با هم  میکرد یم یرزم ناتیتمر

 .وفتهیدردسر ن وت دیرس يا گهیتا اگه نامه به دست کس د يبا همون زبان رمز.داده یمهم يخبرها

 ：دمیپرس مشتاقانه

 گفته اون تو؟ یحاال چ-

 ：هاش رو به هم فشرد و کاغذ رو تو دستش فشرد لب

 .ترانتاست يتاج گذار گهیهفته د-

 .کنن یحمله م يکامال آماده حمله است و بالفاصله بعد از تاج گذار ارتششون

 ：تختش نشسته بود ابروهاش رو باال داد و گفت يکه دوباره رو ملکه

 م؟یبهش اعتماد کن میتون یم يچه طور-

 ：دیکش یآه يترو
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هم جک که البته به خاطر فرمانده  یکیرانمر اژدهام و اون  یکی.من فقط به دو نفر اعتماد دارم ندلندیاز آرچف-

 .دمشید ینم ادیاواخر ز نیبودنش ا

 .بودم دهیرو ند یشخص نیبوده چون من هم همچ ندلندیبل از رفتن من به آرچفمنظورش از اواخر از ق احتماال

 ：دیپرس يبود با کنجکاو ستادهیا یو توماس و کنارشون پانتا و چارل لوریکه به همراه ت ایتان

 م؟یکار کن یچ دیخب حاال با-

 ：بار من جواب دادم نیا

به  میقبلش برس دیبا.وفتهیترانتا اتفاق ب يتاج گذار میبذار دیما نبا.میوفتیبا ارتشمون راه ب گهیتا سه روز د دیبا-

 .اونجا

 طرف؟ یاز منطقه ب-ایتان

 ：به چپ و راست تکون دادم سرمو

 .میریلند م وژالیاز .میبرس کشهیطول م یلیخ میاگه از اونجا بر,نه-

 ：تکون داد دییسرشو به عالمت تأ يترو

 ییچون آرابال آشنا میرو بسنج تیتا موقع میوفتیتر از شما راه ممن و آرابال جلو.من با آرابال موافقم.درسته-

چند ساعت بعد .شهیم یلند بشه معمول وژالیچون اگه آرابال وارد  يشتریلند داره و منم قدرت ب وژالیبا  يشتریب

روز بعد از ما چون شما  کیلند  نتیارتش سا یلکنن و یلند حرکت م وژالیارتش  میکه ما حرکت کرد نیاز ا

 .دیرس یتر م عیو سر دیکن یپرواز م

 ：دیبار پانتا پرس نیا

 .میبا هم ندار نیاطیدر مقابل جادوگرا و ش ینشه ما شانس یاما اگه اتحاد عمل-

از کار انداختنشون  يبرا یراه دیاما با میدر مقابل جادوگر ها ندار یاره ما شانس.جمله منو به فکر فرو برد نیا

 ：فکر گفتم یب.داشت که لرد بهمون اخطار بده در موردشون یلیشه وگرنه چه دلبا

 .از کار انداختن جادوگر ها باشه يبرا یراه دیبا.هست یراه-

 ：زد يزدم پوزخند يانگار حرف مسخره ا دادیکه تمام مدت فقط گوش م توماس

 .میدونستیاگه بود ما م دیکن یفکر نم-

 ：گفتم یاحترام یو ب هیو کنا شین بدون
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درباره جادوگر ها هم  ییزهایپس حتما چ, د؟نهیدرباره باتنر ها داشت یاطالعات دینیکه من رو بب نیشما قبل از ا-

 .دیدون یهست که نم

 ：بعد چشمامو سمت ملکه برگردوندم و

 دیکه با ام نیجز ا میندار يا گهید ياما اگه نبود چاره  یول میکن دایهست پ یتا اگه راه دیملکه به ما وقت بد-

 .میادامه بد

 ：تکون داد دییسرشو به نشانه تأ ملکه

 يدیجد يها دهیا دیتا شا دیفکر کن میکه به دست آورد يدیو درباره اطالعات جد دیبر.هیواسه امروز کاف.باشه-

 . به ذهنتون برسه

 .میو بعد دونه دونه خارج شد میکرد میبا هم به ملکه تعظ همه

 ：نگاهم کرد يبا کنجکاو يراه ترو يتو

 هست؟ یراه یتو مطمئن-

 ：که حسش کنم فشارش دادم نیا يگرفتم و برا دستشو

 ...اگه نباشه پس.بشه دیاره با-

 .خواستم بگم پس چرا لرد بهمون اخطار داد که حرفمو خوردم یم

 ؟یپس چ-يترو

 ：دادم هیبه شونش تک سرمو

 م؟یاز اتحاد مطمئن بش يپس چه جور-

 ：اسم منو صدا کرد یبگه که کس يزیخواست چ.میدیکش یقینفس عم همزمان

 آرابال؟-

 يبا خنده به ترو.کردن یبودن و با لبخند نگاهم م ستادهیدورتر از ما ا یکم ایپانتا و کنارش تان.میهم برگشت با

 ：دیخند یصدا م یکرد و ب یاونم داشت نگاهم م.نگاه کردم

 .یکن حیکم تفر هی دیبا.ن بروباهاشو.دنیکه برات نقشه کش نیمثل ا-
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دستم رو  کی.ستادمیوسطشون ا.دمیو پانتا دو ایو بعد به سمت تان دمینوك پا بلند شدم و گونش رو بوس يرو

 دمیرو د يبرگشتم و ترو یلحظه آخر کم.میتا به سمت باغ بر میرو پانتا و با هم برگشت یکیگرفت و اون  ایتان

 .رفتیکه دستش رو گونه اش بود و داشت در خالف جهت ما م

 .میدرخت ها ولو شد نیچمن ها ب يو هرسه رو میهم وارد باغ شد با

 ：خنده نگاهشون کردم با

 ن؟یشد یمیبا هم صم یشما دو تا ک,نمیبب-

 ：کرد و گفت يناله ا یالک ایتان

 ينجوریسمتم و دو ساعت هم دیمن افتاد دو چشمش که به,تو رو ول کرد يبال ها یوقت.یدونیبال نم يوا-

 .بال هامو چلوند

 ：خنده گفتم نیقهقهه زد و منم همراهش شدم و ب پانتا

 .يزیچه شروع دل انگ-

 ：با آرنجش به پهلوم ضربه زد پانتا

 بود؟ یخودمون چه شکل یرفته شروع دوست ادتی-

 .خنده ام شدت گرفت شیادآوری با

 ：شد زیخ مین ایتان

 بود؟ یمگه چه شکل-

 ：داد حیآروم تر شده بود توض گهیکه د پانتا

بعدش به من .رفت یبه سمت جلو م میکرد و همون طور یبال داشت پشت سرشو نگاه م.میبود یمهمون هیتو -

 .خودش من افتادم يمن رو گرفت و جا وفتادیداشت م یبرخورد کرد و وقت

 .زد یبود که داشت قهقهه م یاون کس ایبار تان نیا

 ：با حرص گفت دیخند یکه داشت م شیپ یقیبرخالف دقا پانتا

 ..اه.افتادم نیاون مارت ادیباز هم  يوا-

 .نکنه دایوقت نجات پ چیو ه وفتهیب ریگ دشدگانیتو منطقه تبع کنمیم دعا
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 ختیاشک از گوشه چشمم ر هی.کرده بودم دایکه تازه پ يپدر...پدرم.لبخندم رو خشک کرد دشدگانیتبع کلمه

 .پاکش کردم ننشیکه بب نیکه قبل از ا

 هیکه با  یحاکم.که باعث مرگ پدرم شده بود یحاکم.کرد یوجودم رو پر از نفرت م دشدگانیحاکم تبع ادی

 ...اون.دونست یمن هم م تیدرباره موجود یشده بود و حت ثیکرد و مثل اون خب یم یزندگ طانیش

 .تپش قلبم بود دمیشن یکه م ییشد و تنها صدا همه جا ساکت.مغزم تو شوك فرو رفت قهیدق کی

 .بزرگ شده بود طانیش هیبا .دونستن یم يمعدود يکه فقط عده  يزیچ دونستیمن م تیدرباره موجود حاکم

 تیکردن اهم یکه صدام م ایو به پانتا و تان دمیحبس شد و ناگهان بلند شدم و به داخل قصر دو نفسم

 .کردم یم دایرو پ يترو دیبا.ندادم

 ：شد یتو ذهنم تکرار م زیچ هیبه اتاق برسم فقط  تا

 .دونهیشدگان م دیحاکم تبع.دونهیم حاکم

که  دمیرو د ياطراف رو نگاه کردم و خدمتکار مهیسراس.توش نبود یکس یاتاق رو با عجله باز کردم ول در

 ：بهم زد يو لبخند ستادیا دنمیبا د.دمیسمتش دو.شد یداشت رد م

 اد؟یمن بر م از دست یکمک-

 ：رو تند تند تکون دادم سرم

 کجاست؟ يترو یدونیم-

 .فکر کنم همون جا باشن. دنیسربازا پرس نیاز من درباره محل تمر شیپ یقیدقا شونیا-

 ：لباسم رو تو انگشتام فشردم دامن

 کجاست؟ نشونیخب محل تمر-

اون طرف ,قصر يروبه رو!خوردم يکه چند بار سکندر يطور دمیقصر دو رونیاز گرفتن آدرس با عجله به ب بعد

 .سرباز ها بود نیباغ مکان تمر

 زدم،یکه نفس نفس م یحال در

 .داد یم نیلند تمر وژالی يکه داشت به سرباز ها دمیرو د يترو

 .شدن یداده م نیلند داشتن تمر نتیسا ياز اون ها هم سرباز ها دورتر

و  دیقدم هام رو شن يصدا..رفتم يسمت ترو کردندیتعجب نگاهم م که با یچشمان ایتوجه به سروصدا  یب

از  یکیبه  شمیپ ادیکه ب نیقبل از ا...نگران شد شونیدر اون حالت اشفته و پر دنمیبرگشت و نگاهم کرد با د
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 .دادن نیگفت و بعد اون سرباز شروع کرد به تمر يزیچ شیکنار يسرباز ها

 

 ：بازوهام رو گرفت يترو

 ؟يشده؟چرا انقدر آشفته ا يزیچ-

 ：گفتم زدمینفس نفس م ادیز دنیاز دو,از شوك,جانیکه از ه یدرحال

 ...!دمیفهم,دمیفهم يترو-

جا  هیو به  دیدستم رو کش...دمیرو فهم یدونست چ یهم کنجکاو بود و هم م.دراومدن یاز حالت نگران چشماش

 .مشتاقانه نگاهم کرد.میاز درخت ها و دور از سرباز ها رفت یانبوه نیب

 نه؟ يدار ادیها رو به  يدیحاکم تبع يترو-

 تونستن باشن؟ یم یاخم هاش نشونه چ.اسمش اخم هاش درهم شد دنیبعد از شن بالفاصله

 ：رو از ابروهاش گرفتم و ادامه دادم نگاهم

 هی شیکه گفت پ ادتهیدونن؟ یم نویا يمعدود یلیخ يکه عده  یدونست درحال یاون درباره باتنر ها م ادتهی-

 کرد؟ یم یزندگ طانیش

 ：هاش شدت گرفت اخم

 ه؟یاما منظورت چ.خب اره-

 ：هامو تو موهام فرو کردم دست

 .دونهیهم م گهید يزایچ یلیاون خ یعنی نایخب ا-

 ：باال رفت ابروهاش

 از کار انداختن جادوگر ها داره؟ يبرا یکه اون راه نهیمنظورت ا یعنی...یعنی-

 .تکون دادم دییبه نشانه تأ سرمو

 ：بار کامال لبخند زد نیا

 ...روبه رو شدن باهاش یاما تو مطمئن.که اون بدونه ادهیباشه احتمالش ز یاگه راه,اره-

 .زنده شدن خاطرات پدرم.منظورش رو دمیفهم یم یرو ادامه نداد ول حرفش

 ：کردم بهش لبخند بزنم یسع

 .منه یاز احساسات شخص مهم تر یلیمسأله االن خ,نگران نباش-
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گونه هم گذاشت و صورتم رو به  ياون دستشو رو یبرگردوندم تا تو چشماش نگاه نکنم ول یرو کم صورتم

 ：سمت خودش برگردوند

 ...خوام یو حاال نم يهضم اون خاطرات گذروند يرو برا یتو زمان سخت.ینیبب بیخوام آس یمن نم,آرابال-

 ：ونش رو گرفتم و سرش رو باال آوردمبار من چ نیا.انداخت نییپا سرشو

 ؟يترو-

کار  نیهم شیپ یقیچون خودم هم دقا دمیفهم یم.کننده درونش بیپوشوندن احساسات تخر يزد برا يلبخند

 .رو کرده بودم

من هرلحظه اون  دنیشدم و د تیشوم زندگ ياز اتفاقا یکیرفت من خودم هم باعث  ادمیلحظه  هی-يترو

 .کنه یم یاتفاق رو برات تداع

 .قلبم درد گرفت از حرفش! ادوارد

 ：چونش به سمت گونش کشوندم يرو از رو دستم

و  دهیحس خوب م هیبهم  يکه در گذشته کرد ییکه برخالف تمام کارها بهیعج زیچ هیتو  دنید..اشتباه نکن-

من تو رو .فرق کرده االن اوضاع یول ياره تو بود..موقع انجام اون کار ها يانگار که اون تو نبود.کنه یسبکم م

خواستم تو رو  یبد شده بودم که م قدربودم و اون طانیمن چند روز ش..تو گذاشتم يچون خودمو جا دمیبخش

 ..بکشم چه برسه به تو

شونه هاش  يتر شدم و سرم رو رو کیچند قدم بهش نزد.شده بود تو چشمام رهیزد و فقط خ ینم یحرف

داشت اگه  یتیچه اهم.دیموهام گذاشت و سرم رو بوس يدستاشو رو. گاهم بودن هیکه تک ییشونه ها,گذاشتم

 !دم؟یجهان بودن رو چش يجا نیمطمئن بودم که طعم در بهتر یمردم وقت یشد و م یجنگ م

 ：بعد آروم ازش جدا شدم یکم

 .میخبر رو به ملکه بد نیا دیاالن با نیهم-

 ：رو تکون داد سرش

 .میتلف کردن ندار يبرا یوقت.ارنشیدر عرض چند ساعت بتونن ب-

 ：گفتم میرفت یکه به سمت قصر م یحال در

 .شد یامروز از دستمون عاص.ملکه چارهیب-
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 .گهیجور مشکالت رو هم داره د نیملکه بودن ا-يترو

 .میبود ستادهیملکه ا يروبه رو یبعد در سالن اصل یقیدقا

 ：تختش بلند شد ياز رو جانیبا ه ملکه

 دونه؟یها م يدیکه حاکم تبع نیمطمئن-

 .تونهیحتما م ادیباشه احتمال ز یاگه راه-يترو

 ：با لبخند گفت ملکه

 .بدن لیتا اونو بهمون تحو ایملکه آر شیفرستم پ یتندرومون رو م يمن چند تا از فرشته ها.خب اریبس-

 کشه؟ یچه قدر طول م-

 .طول بکشه یفکر کنم ساعات-ملکه

همه از شدت استرس و اضطراب دور تا دور .دیرس هیو بق ایخبر به تان.لند فرستاد ژالویچند تا فرشته به  ملکه

 ریاما من با دو دستم ز.دادیشکل استرسش رو بروز م هیهرکس به .میها نشسته بود یصندل يرو یسالن اصل

خواستم با  یکرده بودم و نم رهیذخ وهام رویتمام ن.شده بودن دیکه انگشتام سف يرو گرفته بودم طور یصندل

 .بروز دادن استرسم هدرشون بدم

 دادم؟؟ ینشون م یحاکم چه عکس العمل دنیاز د بعد

 شد؟ یدلم خنک م ياون داغ رو ياز تماشا کردن مرگ پدرم چه جور بعد

 .افتاد که به کمرش بسته شده بود يترو ریبه شمش نگاهم

 یصاحب دست ک.از دست هام حس کردم یکی يرو رو یدست گرم رمیکه بتونم نگاهم رو ازش بگ نیاز ا قبل

 ؟يتونست باشه جز ترو یم

 .گرم يترو ياز عرق و دست ها سیسرد بودن و خ دستام

 .شده بود رهیدر روبه رو خ ییجا هیکه نگاه کردم به  بهش

 .شدم رهیپام خ ریز نیو منم به زم دمیکش یآه

احترام گذاشت و .از نگهبان ها داخل شد یکیکه در سالن باز شد و  نیچند ساعت گذشت تا ا,دونم چه قدر ینم

 ：گفت

 .حاکم رو آوردن,من يبانو-

 .ملکه یحت,میبا هم از جامون بلند شد همه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣٨٤ 

 ：بلند گفت ملکه

 .داخل دشیاریب-

 .داد و بعد ولش کرد يدستم رو فشار يترو

نش و انداختنش دست و پا بسته آورد.ممکن هم نبود یکه فراموش کردنش حت دمیرو د یبعد چهره کس یقیدقا

 .تخت ملکه يجلو

 ：دیپرس شیشگیبا اقتدار هم ملکه

 .يکه بود ییبه همون جا يبرگرد یتون یو بعد م يسؤال جواب بد کیتا به  یینجایتو ا-

 ：مرگ پدرم رو تماشا کنم دیکه گفت من هم با وفتمیب یوقت ادیباعث شد بدنم بلرزه و  زشینفرت انگ يصدا

 به سؤال شما ها جواب بدم؟ دیچرا من با-

 .رو محکم تو مشتم فشار دادم راهنمیپ دامن

 ：در لحنش ادامه داد يرییتغ چیبدون ه ملکه

 .ملکه کیو من  يکار انتیخ کیچون تو -

 .نگفت يزیزد و چ پوزخند

 ：به جلو گذاشت یتختش بلند شد و قدم ياز رو ملکه

 .جادوگر ها رو از کار انداخت شهیچه طور م میبدون میخوا یما م.هیسؤال ساده ا-

 .دیلرز یمشت هام داشت از خشم م.پوزخند شروع کرد به قهقهه زدن يبار جا نیا

 دم؟یرو م ییمن بهتون راه حل رها دیافتاد نیاطیش ریکه باالخره گ د؟حاالیکرد يواقعا چه فکر-حاکم

آدم انقدر احمق بود که  نیکه ا نیدونست و بعد متأسف از ا یکه درباره جنگ م نیاز همه شوکه شدم از ا اول

 .وفتادیبه فکر انکار هم ن یحت

 ：دیشده بود پرس یعصب یکه کم ملکه

 ؟یدونیتو از کجا درباره جنگ م-

 ：زینفرت انگ يباز هم اون خنده  و

 رو نیا یول میستیافته ن یکه م یخبر از اتفاقات یب دیکن یما اونقدر ها هم که شما فکر م-
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واقعا فکر .ذارم ینم تیخاص یب يشما فرشته ها اریرو در اخت يزیچ نیوجه همچ چیمن به ه دیباش مطمئن

باتنر  کیچه طور  نینیکه بب دیتم؟نبودیخاص یو ب فیکنم ضع یم یچاله زندگ هی يچون تمام روز رو تو دیکرد

 رو به زانو در آوردم؟

و مشکافانه بهم زل  يبا کنجکاو شتریب کردینگاهم م یکه با نگران يناگهان ساکت شد و همه به جز ترو سالن

فقط من بودم و .فقط من بودم و اون.مشت شدم يتندم و دست ها يانگار فقط من بودم و نفس ها. زده بودند

 .کردم ید دست هامو دورش حلقه میکنارم که فقط با ریشمش هیفقط من بودم و .افتاد نیزم يسر پدرم که رو

 .دمیو به سمت حاکم دو دمیکش رونیرو از جاش ب يترو ریکنن به سرعت شمش یحرکت هیکه بق نیا از قبل

 يترو,سه قدم.بگه يزیملکه دستاش رو باال آورد تا چ,دو قدم.رو برداشتم رشیمتوجه شد شمش يترو,قدم کی

که  دمیچشم هاش گرد شد و به وضوح د,پنج قدم.سر حاکم به سمتم برگشت,چهار قدم.تا نگهم داره دیاز جا پر

تقاصش رو  دیپدرم رو جلو چشمام کشته بود و حاال با!مثل من!دیلرزیم دمید؟بایاز خشم و غضب من لرز.دیلرز

 يجلو قایمن دق یول رندیبگهمه به تکاپو افتادند تا جلوم رو ,شش قدم...!نداشت تیبرام اهم يزیچ!دادیپس م

 ：زدم ادیگلوش گرفتم و فر ریرو ز ریو شمش ستادمیحاکم ا

 !کشمشیم ادیجلو ب یکس-

 ...!بره نیاز ب دشونیبذارند که تنها ام تونستندیمتوقف شدند نم همه

 :به جز نفرت،گفتم یاز احساس يعار ییصدا با

 داره؟ يچه درد یحس کن يخوای؟اره؟ميمنو به زانو درآورد-

 ：با همون لحن ادامه دادم.نگفت يزیدهنش رو قورت داد و چ آب

 يدونم تو یو م.هستم يچه قدر ازت متنفرم و قادر به هر کار يکه باهام کرد يبه خاطر کار یدون یقطعا م-

پس دهنت رو باز کن و .يداد حیچاله رو به مرگ ترج يتو یکه زندگ یجان دوست هست يبه قدر يدیتبع

 .رمیگ یازت م هینثا کیرو در عرض  رتیحق یمکث بگو وگرنه زندگ يرو بدون لحظه ا یدونیکه م یهرچ

 !دهیکه ترس دمیفهمیم یداشت ترسش رو پنهون کنه ول یسع

 .بهتر از خودم یحت,که داره یباهاش بکنم بدون توجه به اطالعات يتونم هرکار یدونست م یم

گلوش  يرو یخراش...دیدستم چک يلحظه خون رو هیکه کردم  شتریرو ب ریفشار شمش, شد یطوالن مکثش

 :دوباره گفتم...!هم بلند شد هیبق يصدا ادشیشده بود همزمان با فر جادیا
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 ای یگیرو م یدونیکه م يزیو هر چ یکنیرو باز م فتیاالن دهن کث نیهم ای!گذرمیبگذرم از تو نم یاز هرکس-

 !کشمتیم

 کیدادم و هستر یبه سرعت سرم رو چرخوندم و با توماس مواجه شدم سرم رو تکون دمیرو از پشتم شن ییصدا

 :گفتم

 !کشمشیم!ایجلو ن-

از سکوت خسته شدم و ...باال رفتن ضربان قلبش رو حس کنم تونستمیسکوت همه جا رو فرا گرفت م دوباره

 :دوباره گفتم

 ...نکهیا ای یگیم-

 :بار زمزمه کنان ادامه دادم نیا

 يجا.تو کنار پدرم باشه يجا دونمیم دیبع ش؟هرچندیرحمانه کشت یام که ب چارهیپدر ب شیپ يبر يدوست دار-

 .تو تو قعر آتشه

 :شد میو باالخره تسل دیکش ینفس

 .رو بردار ریفقط اون شمش.گمیباشه م,باشه-

شونم قرار  يرو یدست...دمیپرت کردم ازاد شدن نفس همه رو شن يرو به گوشه ا ریزدم و شمش يپوزخند

انگار درکم ,کردینگاهم م یحالت آروم هیکه با با  دمیرو د يو ترو دمیچرخ, دیعقب کش یگرفت و من رو کم

 ...کرد یم

 ：ادامه داد حاکم

کردنش  دایاون جادوگر پ.رهیگیاست منشأ م هیبق سیتر که رئ يجادوگر قو کیجادو و قدرت جادوگر ها از -

 قهیرنگ چشماش در هر دق. کنه ینم يکنه اما کار یتو جنگ شرکت م.داره هیبا بق ییسخته اما تفاوت ها

 .شهیعوض م

فقط به .ضربه بزنه انیکه به رنگ بنفش در م یباتنر با قدرتش به هر دو چشمش وقت کیکه  نهیراهش ا تنها

 .افتن یصورته که جادوگر ها از کار م نیهم

 ：دیبا شک پرس توماس

 ده؟یراه جواب م نیا یدونیباتنره؟از کجا م که اون شخص یدونیاز کجا م-

 ：بار به توماس نگاه کرد نیشده بود ا رهیافتاده خ نیزم يرو ریکه تمام مدت فقط به شمش حاکم
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کرد؟اون  یکردن جادوگرها همون موقع نابودشون م دیتبع يبود لرد به جا يا گهیاگه راه د دیکن یفکر نم-

 .وجود نداشت يسال ها باتنر

دور  ایدن رفتیم جیبه سمت در رفتم و از سالن خارج شدم سرم گ هیتوجه به بق یب.به حرفشون گوش ندادم گهید

که به  يا فهیوظ یو از طرف!شنیکه زنده م یسخت بود فراموش کردن خاطرات!دمیفهمیحاال م...دیچرخیسرم م

 !من بود يعهده 

 گرفتیذهنم شکل م يافتادنم تو نیزم يو رو مغیج...شده پدرم دهیمدام صحنه سر بر...دیلرزیبدنم م تمام

گرفتم  واریدستمو به د...تلوتلو بخورم و نتونم راه برم شدیباعث م نیهم نمیروبروم رو خوب نب شدیباعث م نیهم

چرا سر ...شکستمیم دینبا...وفتادمیم دینبا...موندمیم يقو دیمن با...افتادن زود بود يهنوز برا...فتمین نیزم يتا رو

انقدر تار بود؟حاال بغض خفه کننده هم دوباره به حالتام اضافه شده  ایدردم انقدر وحشتناك بود؟چرا دن

 :دیپرس یرو گرفت و بلند کرد و با نگران ربغلمیکه ز یو دست دمیرو شن ییپا يصدا...بود

 ؟ینفس بکش یتونی؟میارابال خوب-

 :هم فشردم و گفتم يلبام رو!نبود دنیمشکل من نفس کش نفس؟االن

 کنهیدرد م-

 :دیوحشت پرس با

 کنه؟یکجات؟کجات درد م-

 :گذاشتم و گفتم نمیقفسه س يبا دردمو بهش دوختم دستمو رو ختهیام نگاه

 ...کنهیدرد م نجامیا-

 :رو تکون داد و گفت سرش

 !یاروم بش کمیببرمت  ست،باشه؟بذاریارابال حالت خوب ن-

 دمینفهم...!کردیدرون خروشانم داشت نابودم م...رفته بود لیتحل میحال مخالفت کردن نداشتم تمام انرژ یحت

 یاون حاکم لعنت دنیبا د یول...کنارم نشست یک دمینفهم...تخت گذاشت يدر اتاق رو باز کرد و منو رو یک

دستم رو  يترو...رفته بود نیاز بدن یاولش برگشته بود تمام تالشم در فراموش کردن و بخش يبه جا زیهمه چ

 :گرفت و گفت

 ؟یحرف بزن يخوایم-

 : لرزون گفتم ییبغض و صدا با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣٨٨ 

 ...حالم بده-

 :شد خودم ادامه دادم رهیبهم خ یحرف بدون

 ...خسته شدم-

 یبار بلند تر در حال نیو تو اغوشش پرت کردم و ا دمیجلو کش یخودمو کم دیگونم چک يقطره اشکم رو نیاول

 :کردم،گفتمیهق هق م

ذهنم ...خسته شدم...تونمینم گهیبار د نیا یول...من بازم خواستم فراموش کنم یچشمام کشت ول يپدرمو جلو-

شکست  هیمن خودم  یول...دارن تیهمه از من انتظار موفق...همه چشمشون به من...توان نداره گهیروحم د

که باشه برام  نیفقط هم یول...ا نباشهیحالش خوب باشه ...پولدار ایباشه  ریپدرم قف...ستیبرام مهم ن...خوردم

قسمت  نیتر قیکردم خاطراتم رو به عم یمن سع...برام بسه رهیکه کنارم باشه و دستام رو بگ نیهم...هیکاف

کدوم از  چیه یول...اون خاطرات رو فراموش کنم ینیریهم نخواستم ش دیشا اینشد،نتونستم  یول...ذهنم بفرستم

 گهید کشمینم گهید ممیپس من تسل...دیجنگ شهینا بهم نشون دادن با سرنوشت نمیهمه ا!نداره دهیتالشام فا

 ....کنهیم وونهیداره منو د نیهم...دارهیدست از سرم برم ندهینه ا رسمیمن نه با حال به تفاهم م...تونمینم

 :دمیکه گذشت صداش رو شن یکم...کردم هیازادانه گر رمیاشکام رو بگ زشیر يتالش بکنم تا جلو نکهیا بدون

دلم ...دارهیحس گناه و عذاب وجدان دست از سرم برنم...تو احساس مقصر بودن یتو اتفاقات زندگ شهیهم-

 ينجوریا دینبا...یبمون دیبا يکه بود یهمون دختر کله شق شهیتو هم...حالت بد باشه ارابال خوادینم

 ...هسد راهت بش يزیچ يبذار دینبا...یبشکن

 :بهش نگاه کردم به روبروش نگاه کرده بود اروم صداش کردم میاشک يچشما با

 ؟يترو-

 :خودم ادامه دادم....بده نگاهم کرد یجواب نکهیا بدون

 ...یمونیممنون که م...یممنون که هست....دوست دارم-

 :و زمزمه وار گفت دیرو بوس میشونیشد و پ کیبالش گذاشت بهم نزد يرو سرمو

بهم بگو،باشه؟خودتو تحت  يادامه بد یتونینم گهید يارابال، اگه هروقت هرلحظه فکر کرد...منم دوست دارم-

 ...فشار نذار

چشمام  گشتیبه پدرم برم شترشونیفکر که ب ییایمن هم با دن...سمت در رفت و اروم بستش نیپاورچ نیپاورچ

 ...دم و کم کم خوابم بردشده بو حالیب ادیز هیاز گر...کردم بخوابم یرو بستم سع
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*** 

که روبروم نشستن و بهم زل زدن  یکل خانواده سلطنت دنیبا د...به پلکام دادم و بازشون کردم یاروم تکون

 :که از خواب دورگه شده بود،گفتم ییهول شدم و با صدا

 ن؟یکنیم کاریچ نجایا-

 :دستام گذاشت و گفت يدستشو رو ایتان

 ...شینیبب میذاشتینم...حاکم انقدر برات سخته دنید مینستدویاگه م...بال میما متاسف-

 دادمیاجازه م دینبا...حق نداشتم بشکنم!شکستن زود بود يبرا...گفتیدرست م...تو گوشم زنگ زد يترو يحرفا

 ...بشم میکه تسل

 :بد زدم و گفتم يپوشوندن حسها يبرا يلبخند

 ...االن هم گذشته...نیدونستیشما که نم-

بهم  ینگاه...!يرفتن و دوباره فقط من موندم و ترو رونیدادن و ب يدواریو بهم ام میبا هم حرف زد گرید یکم

 :کرد و گفت

 حالت خوبه؟-

 :همون لبخند مسخره رو زدم و گفتم دوباره

 خوبم-

 :کرد و گفت زیرو ر چشماش

 ...کنمیهرکس حرفت رو باور کنه من نم-

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 ...یبهتر که بکن-

 :نشست و متفکر گفت کنارم

 ...یکه راست بگ دوارمیام-

 زیهمه چ...دیفهمیم يترو نکهیچون به محض ا دادمیبروزش م دینبا یکه خوب نبودم ول دونستمیخودم م یول

 ...!شهیهم يبار برا کی...کردمیماجرا رو تموم م نیا دیمن خودم با...خواستمیرو نم نیمن ا...زدیرو بهم م

*** 
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رو به خاطر حرف  نشیکه به حاکم داده بود اجازه بازگشت به سرزم یروز گذشته بود و ملکه برخالف قول سه

 هم بود یحرف رو زده که البته منطق نیانتقام ا يبرا يترو کردمیمن که حس م...نداده بود يترو

که  دهیبه محض برگشتن به همه خبر موفادار و  شتریبزرگ شده به اونها ب طانیش هیکه با  یکس دیکنیفکر نم"

 "م؟یدونیرو م زیما همه چ

اون  م؟اگهیکردیکار رو م نیا دیچطور با میشدیاگه مجبور به جنگ م...کردیو اضطراب داشت خفم م استرس

 ينقشه ها...چند روزم شده بودند نیا يمبهم ها یاگه ها لعنت نیهم ...اگه...اگه...اگه...میکردینم دایجادوگر رو پ

گفت  شدیسه روز م نیا...بهم بزنند رو زیاشتباه کوچک همه چ هیکه با  یینقشه ها میبود دهیکش يادیز

لحظه هم از من غافل  هیاعتراف کرد که  ياخرش هم ترو یول!بجنگم يرو به حرفه ا يدر حد مبتد تونستمیم

 !شهینم

در ظاهرم  يرییتغ...شد یبود و حاال چ یچ يکه روز يدختر...نگاه کردم نهیا يبه دختر تو شهیتر از هم يجد

من !فرشته ایباشم  طانیش...باشم یمعمول کردینم یبرام فرق!همون ارابال گذشته...من ارابال بودم...کردمیحس نم

 ...!گرفتیرو م میتصم نیبهتر یطیدر هر شرا دیکه با یارابال بودم کس

 ...!طانیارابال فرشته، ارابال ش ،یارابال معمول...ارابال بودم من

 نهیباعث شد نگاهم رو از ا يترو يصدا...کل جهانش بود دیکه حاال ام ابیکم يموجود...باتنر بودم هی من

 :رمیبگ

 ارابال؟؟؟ ياماده شد-

به خودش  دیشنیهرکس مخفف اسمم رو م شهیهم!کنهیصدا م"ارابال"باشه حتما ازش بپرسم چرا منو  ادمی

 :گفتم رلبیباال انداختم و ز يشونه ا!اسم کاملم رو صدا بزنه دادیزحمت نم

 !گهید يترو-

 :بلند ادامه دادم و

 !اومدم-

 :گفت دنمیبا د يرو باز کردم و ترو در

 !گهیزود باش د-

 :گفت يکامال جد یو با لحن دیخواستم برم که دستم رو کش...بهش ندادم یجواب

 ؟یارابال تو مطمئن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣٩١ 

 ؟یاز چ-

 ؟شکيایموضوعات برب نیاز پس ا یتونیم یمطمئن...یکشینم گهیو د يکه خسته شد یتو چند روز بهم گفت-

جا  نینکن و هم يلجباز یتونینم یکنیاگه حس م...يایاز پسش برب ینتون دیشا...ستین يندارم که کار ساده ا

 ...!خودت رو بکش کنار

 :و گفتم دمیزدم و کامال سمتش چرخ یارامش بخش لبخند

عقب ...همه هستم دیاالن من تنها ام...دمیرو انجام بدم،پس حتما انجامش م يکار هیبخوام  یمن وقت!يترو-

 م،باشه؟یتمومش کن ایفقط ب.نگران من نباش...عقب بکشم دینبا...کشمینم

 :و گفتم دمیدستمو از دستش کش...هم فشرد و سرشو رو تکون داد يرو لباشو

 ...وفتهیقرار ب یباخر هفته اتفاقات جال...میبرس ریکه د خوادیدلم نم...میبر-

 شیخوددار...خانوادش براش سخت بوده انتیموضوع و خ نیچقدر ا دمیمنقبض شدن فکش تازه فهم دنید با

 :فضا رو از اون جو بد خارج کنم طنتیکردم با ش یسع...واقعا قابل احترام بود

 ...میبذاره رو سرش مراسم رو بهم بزن خوادیهمون لحظه که تاج رو م قایدق!فکر کن!داره دنیترانتا د افهیالبته ق-

از  خوادیفقط م یعنیلبخند کج  شناختمینوع لبخنداش رو م!اصال موفق نشدم دادینشون م نیا...زد یکج لبخند

 !نکرده رییتغ یچیو ه میو بر میموضوع بگذر نیا

 سهیمقا...میفرار کن میو خواست میلند برداشت نتیافتادم که اطالعات رو از سا یشب ادی يلحظه ا...میباغ شد وارد

به  یچ يما برا...لبخند بزنم شدیباعث م زیو تنفر ام زیتاسف ام يبا اون نگاه ها دواریمهربون و ام ينگاه ها نیا

 :و گفت سادیروبرومون وا م؟ملکهیدیو به کجا رس میاومده بود نجایا

به شما ملحق  يما به زود...ومدیم نمیسر سرزم ییچه بال نیاگه نبود دونمینم نیهست نجایخوشحالم که شما ا-

 ...میشیم

 يازمون برا یکل خانواده سلطنت بایتقر نکهیبعد از ا...میکن یخداحافظ هیبا بق میو خواست میرو تکون داد سرمون

 يلند مسابقات ساالنه اسب سوار وژالی يچون تو...میتشکر کردند و دو اسب انتخاب کرد میدیکه کش یزحمات

 ...مسلط بودم يکامال به اسب سوار میداشت

 :در سکوت گذشت که من گفتم يا قهیچند دق...!میساعت فقط در راه بود چند

 !يتو برگرد کردیفکرش رو م یک-

 :سرعتش رو با من هماهنگ کنه، گفت کردیم یکه سع همونطور
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 ه؟یمن برگردم؟منظورت چ-

 :شباهت به پوزخند نبود زدم و گفتم یکه ب يگذشته لبخند ياداوری از

تازه قرار  دونستمینم یول!اخر خطه گهید نجایلند بودم با خودم گفتم ا نتیسا اهچالیس يتو یراستش وقت-

 !يسر خط بعد میو بر مینقطه بذار

 :گفت

و همه  مریگیباشکوه م يمراسم تاجگذار هی...گردمیبرم کردمیفکر م...نمتیبتونم دوباره بب کردمیمنم فکر نم-

 ...شهیتموم م زیچ

 :میو همزمان گفت میلحظه به هم نگاه کرد هی

 !میکنیکه فکرشو م چرخهیاونجور نم ایدن یول-

تک واقع  دیبا نیدر هر دو سرزم!يترو چارهیب!بال داشت شدیهرکس از کنارمون رد م....میکارمون زد يلبخند

 :بار اون سکوت رو شکست نیا...!شدیم

 ارابال؟-

 :بگه،گفتم خواستیکه م يزیتوجه به چ یسوالم افتادم ب ادی

 ؟یکنیچرا منو ارابال صدا م-

 :تمسخر گفت يو با رگه ها خونسرد

 صدات کنم؟ دیبا یپس چ! نهیبه سرت خورده؟چون اسمت ا يزیچ-

 :بهش رفتم و حق به جانب گفتم يغره ا چشم

اسم کاملم رو  دهیبه خودش زحمت نم گهیهرکس مخفف اسم من رو بشنوه د یول!هیاسمم چ دونمیخودم م-

 ...!صدا بزنه

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 م؟یلند برس وژالیبه  میتونیبه نظرت در عرض چند ساعت م!خب تو فکر کن من با ارابال راحتترم-

 :کردم و گفتم زیرو ر چشمام

 !یکنیکار رو م نیا يهم دار انهیناش یلیبگم به طرز خ دیبا یچونیپیبحث رو م يدار-

 جواب پس بدم؟ دیهم با کنمیاسمت رو صدا م نکهیا ينکنه برا چونمشینبود که بخوام بپ یبحث-

 :حرص گفتم با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٣٩٣ 

 !یزنیم یچرا خودت رو به نفهم دونمینم یول یفهمیمنظورم رو م-

 :صداش سرعتم رو اهسته تر کردم دنیبا شن یازش راه افتادم ول جلوتر

اسم تو  نیاز همون لحظه ا...یارابال هست یو گفت يوحشت زده و درشتت بهم زل زد يخب تو با اون چشما-

 !یمونیو ارابال م یبرام جذاب شهیتو هم...کنهیارابال کم م تیو جذاب یاز تک"بال"ذهنم موند و به نظرم 

بار اون بود که تندتر از من جلوتر رفت و من  نیا!باشه دهیهمه فلسفه پشت اسمم خواب نیا کردمیهم نم فکرش

 ...!نطوریکه ا...رو به خودم اورد

با درد همراه  راتمییاول تغ يمثل دفعه ها گهید.بال نداشتم گهیو من د میلند بود وژالیبعد در  یقیدقا

شد  یطور مچه .بشه يهم عاد چوقتیدونستم ه یم دینه نبود و بع.شده بود يتونستم بگم برام عاد ینم.نبودن

 عادت کرد؟ لیبه عوض شدن شکل و شما

که سال ها باهاش رشد کردم و باهاش  یهمون.دوست داشتم شتریرو ب میوجود باز هم من شکل معمول نیبا ا اما

 .خو گرفته بودم

چشم هام .لند وژالی لیو تازه اوا میساعت ها در راه بود.و فشار دستم رو از افسار اسب کم کردم دمیکش یآه

 يترو يلحظه افتاد اما بالفاصله از خنده  کیسرم .شده بود کیشدن و هوا تار یم نیتن از خواب سنگداش

سوار بر اسب بود نگاه  يترو هگرد شده به سمت راستم ک يبا چشما.چشمامو باز کردم و سرمو باال گرفتم

 ：گفت دیخنده اش کم تر شد و پرسش رو که از نگاهم د.کردم

 !يزدیچرت م یخب داشت-

با .شدم ادهیاز اسب پ يهمون کار رو کردم و بعد از ترو تیمنم به تبع.ستادیو اسب ا دیبعد افسار اسبش رو کش و

 .میدرخت ها بست يافسار اسب ها رو به تنه .دست هم رو, دست یکیو با اون  میدست افسار اسب رو گرفت هی

و اول به پاهاش و بعد به من که جلوش داد و پاهاشو دراز کرد  هیاز درخت ها تک یکی هینشست و  يترو

 .بودم اشاره کرد ستادهیا

زدم و سرمو عقب دادم تا بهش  ياراده لبخند یب.دمیپاهاش گذاشتم و دراز کش يرفتم و سرم رو رو کنارش

 ：با دست چپش دست چپم رو گرفت.نگاه کنم

 .میبخواب یکم دیبا.میخسته شد-

 .تکون دادم و چشمامو بستم سرمو

 .چشمام گرم شد صداش از چنگ خواب رهام کرد تا
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 آرابال؟-يترو

 ：که چشمام رو باز کنم گفتم نیا بدون

 هوم؟-

 .چشماتو باز کن-يترو

 .کردم دوباره بخوابم یندادم و سع تیحرفش اهم به

 .باز کن گمیم-يترو

 .کرد ینگاهم م زشیآم طنتیش يچشممو باز کردم و نگاهش کردم که با اون چشما هیکنان  ناله

 ：باال داد ابروهاشو

 ..هر دو رو-

 !بود نیهم.گهیبود د يترو.دمیاز اعماق دلم کش یآه

 .شدم رهیرو هم باز کردم و با حرص تو چشماش خ یکی اون

باال رفته  يبازم فقط با ابروها یبگه ول يزیچ دیچشمامو گرد کردم تا شا.نگفت يزیچه قدر منتظر شدم چ هر

 .نگاهم کرد

 ؟یگ ینم يزیشمامو باز کنم؟چرا چچ ه؟چرایخب چ-

 ：داد و چشماشو بست و گفت هیزد و سرشو به درخت تک يبه حالت اول برگشتن و لبخند ابروهاش

 .خواستم صدات رو بشنوم یفقط م-

حس کردم خوابش برده  یوقت.خوابش کنم یکرده بود ب دارمیکه از خواب ب نیاز حرص ا ایدونستم بخندم  ینم

چشمامو بستم و  عیآخش بلند شد و من سر يصدا.زدم شیشونیدونه محکم به پ هیدست آزادم رو بردم باال و 

 .رهیتظاهر کردم خوابم و اجازه دادم آرامش قلب و روحم رو فرا بگ

 .یهمه مشکالت و سخت نیا ونیم یخوشبخت نیاز ا یناش آرامش

 .صبح شدهپاشو ..آرابال؟آرابال پاشوو-

 يترو يپا يبودم و چونم رو دهیشکم خواب يرو.پاهامو تکون دادم و چشمامو به زور باز کردم یآلود کم خواب

 .صورتش جمع شده بود و اخم هاش درهم بود يترو.چند بار پلک زدم و سرم رو باال گرفتم.بود

 ：دمیهمون حالت پرس در

 ؟يشد ينجوریچرا ا-
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 ：دندوناش گفت ياز ال.خورد یپاش بود تکون م يهر حرکت دهانم چونم که رو با

 .پام سوراخ شد آرابال.گمیبهت م ياگه چونت رو بردار-

 ：پاش يبالفاصله دستشو گذاشت رو.نشستم مهیسراس انیجر دنیبه پاش انداختم و بعد فهم يا گهید نگاه

 .شهیکه پام داره سوراخ م يدیخواب ينطوریتا حاال ا یاز ک ستین ؟معلوميریمیانگار م یخواب یم یتو چرا وقت-

که به  نیتا ا شدیم ادیکه از شدتش کم بشه برعکس ز نیا يخنده ام به جا.دنیاراده شروع کردم به خند یب

که هنوز  یدرحال.کرد یشده نگاهم م زیر يبا چشما.شدم زیخ میآروم ن قهیبعد از چند دق.نیزم يپشت افتادم رو

که دستم افسار  نیقبل از ا.سرمو به چپ و راست تکون دادم و پاشدم و به سمت اسب ها رفتم دمیخندیآروم م

کردم آرومش کنم اما آروم  یبا تعجب نگاهش کردم و سع.و جا به جا شد دیکش يا ههیرو لمس کنه اسب ش

 .شد ینم

 ：دیپرس ومدیکه به سمتم م یدرحال يترو

 کنن؟ یم ينجوریچرا ا-

 .قرارن یچرا انقدر ب نیا دونمینم..دونمینم-

نور .میسرمون اومد هر دو همزمان به باال نگاه کرد ياز باال ییبگه صدا يزیفرصت کنه چ يکه ترو نیاز ا قبل

 .کرد یحرکت م ییداشت در ارتفاع باال یبه آروم یبنفش رنگ

 ：کرد یسرش نگاه م ينگاه کردم که با دهان باز به باال يبهت به ترو با

 ه؟یاون چ...اون-

 ：از اون نور بنفش گرفت نگاهشو

 .جادوگر-

 .شدم خشک

 جادوگر؟...جا-

 ：تند سرشو تکون داد تند

 کس نگرفتتش؟ چیچه طور ه..رفته بوده یجاسوس يقطعا برا.گرده یلند بر م نتیاز سا.اره-

 ：هام تند شده بود نفس

 م؟یکار کن یاالن چ...خب...خب-
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 ：زد باال و از درخت ها فاصله گرفت ناشویآست

 .رهیهدر م یهمه چ.رهیتمام زحماتمون هدر م,اگه بره تمام نقشه هامون.بره میبذار میتون ینم-

 ：گفت عیشدم که سر کیقدم بهش نزد چند

 .ستایهمونجا وا.ایجلو ن,این-

تو هوا بود که به سرعت به سمت  یبعدش گلوله آتش بزرگ.کنم دستاش رو باال گرفت یکه حرکت نیقبل از ا و

 دیدو عیسر يترو.کرد یداشت سقوط م یرنگ اهیبعد جسم س یرفت و لحظات یهمون جادوگر م اینور بنفش 

 دیدود تول یکل نیکه احتماال همون جادوگر بود با زم اهیبرخورد جسم س.میرفت يسمت من و به گوشه ا

 .و دود کم تر شد میشد کیآروم آروم بهش نزد.کرد

اومد معلوم  یم رونیکه از گوش و دهانش ب یاهیافتاده بود و از ماده س نیزم يرو دهیچروک يبا ظاهر جادوگر

 .بود مرده

 ：زمزمه کردم آروم

 مرده؟-

 ：سرشو به نشانه نه تکون داد يترو.رمیاز غالف باعث شد چشممو از جادوگر بگ ریدر اومدن شمش يصدا

 .کنه که مرده یتظاهر م,نه-

 يتو يترو ریکه بتونه حرکتشون بده شمش نیقبل از ا ید از اون جمله جادوگر چشماشو باز کرد ولبع قایدق

 .نشست شونیکی

 يتو ریمدام صحنه فرو رفتن شمش.تکون بخورم تونستمینم.صورتم رو برگردوندم عیو سر دمیکش یفیخف غیج

از جادوگر نبود و فقط خاکستر مونده  يکه به خودم اومدم اثر یوقت.شد یجادوگر تو ذهنم تکرار م يچشما

 .میکرد تو شروع به حرک میو به سمت اسب ها برد و سوارشون شد دیدستم رو کش يترو.بود

هم نبود چون خودش  يازیکه تو ذهنم بودن رو بپرسم و ن ییتونستم سؤاال یشوك بودم و نم يتو هنوز

 ：داد حیتوض

برخورد با آتش نمرد چون  نیجادوگر با اول.دارن ییقو اسب ها حضور جادوگر رو حس کردن چون اونا حس-

بگم خوشحالم که راه از کار انداختنشون رو  دیبا.کرد و فقط باعث سقوطش شد یجادوش ازش محافظت م
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هم از عهده اش بر  باما .نباش آرابال یچینگران ه.ممکنه ریغ بایچون کشتن اون همه جادوگر تقر میدیفهم

 .میایم

بهم زد و منم جوابش رو دادم و بعد  يلبخند دل گرم کننده ا.انداختم يبه ترو ینگاه, شد کم کم برطرف شوك

 .میلند تاخت ندیبا سرعت به سمت آرچف

فردا تاج .میمرز بود کینزد بایکه صبح روز بعد تقر نیتا ا میرو با سرعت تمام تاخت ندلندیمونده تا آرچف یباق راه

 .دنیرس یلند تا ظهر بهمون م نتیلند و سا وژالیارتش  يترانتا بود و طبق محاسبات ترو يگذار

فاصله  نیاون خط قرمز از ا دنیاما د مینبود کیالبته بهش نزد,شد یم دهیاز دور د ندلندیمرز آرچف.میکرد توقف

 .سخت نبود ادیز

 .مشونیو بست میشد ادهیاسب پ از

 ：فتچند قدم به طرفم اومد و گ يترو

هم  شهیلند نگهبان گذاشته باشن چون از اتحادمون خبر ندارن اما نم وژالیمرز مشترك با  يکنم برا یفکر نم-

 .بندازم ینگاه هیتا من برم  ستایجا وا نیهم.مطمئن بود

 .نوازشش کردم یکم يتکون دادم و به کنار اسبم رفتم و تا برگشت ترو سرمو

 ：برگشت و به طرفم اومد يبعد ترو قهیدق چند

 .نذاشتن ینگهبان.ستین يخبر-

 .مینشست نیزم يو بعد کنار هم رو دمیکش یراحت نفس

باشن نقشه مون لو  کینزد ادیچون اگه ز زننیبا فاصله دو ساعت از مرز اردو م بایتا ظهر ارتشمون تقر-يترو

 .رهیم

 ：شونش گذاشتم يتوجه به حرفش سرمو رو یب

 ؟يترو-

 هوم؟-يترو

 به نظرت چند درصد احتمال اتحاد وجود داره؟-

 ：دیکش یآه

 .درصد ستیبه نظر من ب-

 چرا؟.هشتاد درصد احتمال داره جنگ بشه یعنی-
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 ：کردم سرش رو چرخوند به سمتم حس

 چرا؟ یچ-

 شتره؟یچرا احتمال جنگ ب-

 ：دور شونه هام حلقه کرد دستشو

 .به خاطر وجود جادوگرا-

 ...دیباال بردن احتمال اتحاد با يبرا یعنی-

 ：رو قطع کرد حرفم

 .میجادوگرا رو نابود کن دیبا-

 ：شونش بلند کرد و زل زد تو چشام يبعد سرم رو از رو و

 ؟یبرس يخوا یم یبه چ, يسؤال ها هدف دار نیا دنیاز پرس-

 ：کردم رو به زبون آوردم یروز کامل دربارش فکر م کیکه  يزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 نیقبل از ا دیاگه اتحاد نشد با.جادوگر ها رو از کار بندازم دیمن به هر حال با,اتحاد ای شهینداره جنگ م یفرق-

کار رو  نیا دیاگه جنگ هم نشد با.شن میتسل نیاطیجادوگرها رو نابود کنم تا ش رهیصورت بگ يکه حمله ا

 .انجام بدم

 ：تکون داد دییبه نشانه تأ سرشو

 ه؟ینقشه ات چ-

 ：لب هام به خاطر توجهش شکل گرفت و ادامه دادم يرو يلبخند

همه آماده حمله ان پس همه و به خصوص جادوگرها و طبق رسوم  ياز جک موقع تاج گذار غامیطبق اون پ-

من فکر .با مردم حرف بزنه دیبا, تو دیشا,نفر هی میشد ندلندیبا ارتشمون وارد آرچف یوقت.مردم هم حضور دارن

 يجز خانوادت ماجرا یکس.نباش یسلطنت به ترانتا راض دنیدم از شکسته شدن سنت ها و رسکنم مر ینم

از  ریغ.يچون تو جنگ هم شرکت کرد یقهرمان باش هیمردمت  يبرا دیتو با یو از طرف دونهینارمال رو نم

ه پسرش خراب نشدن چهره خودش هم که شده ب يو انگوس برا دنیبه حرف تو گوش م ندلندیآرچف نه؟مردمیا

 .کنه یمردمش حمله نم يجلو
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 یها گفت نابودش م يدیکه حاکم تبع يکنم و همون طور یم دایفاصله من سر دسته جادوگر ها رو پ نیا در

 .کنم

 

انگار با حرفام قانع شده بود  يترو.اما ادامه دادم دیوجودم لرز "ها يدیحاکم تبع"به زبان آوردن کلمه  موقع

 ：لبش نشست يگوشه  يلبخند

 ...اما...اما هیکامال منطق.اره-

 ：خشک شد و چشماش گرد لبخندش

و از  ینابودش کن يخوا یاگه اون جادوگر حس کنه م یدونیکارت چه قدر خطرناکه؟م نیا یدونیم...آرابال تو-

 افته؟؟؟ یم یجادوش استفاده کنه چه اتفاق

 ：دستش گذاشتم يرو رو دستم

 طانیبرسه ش ندلندیکه نرفته من پام که به آرچف ادتی یاز طرف,يددا ادیرو  دنیتو به من جنگ.نگران نباش-

 .شیقدرت آت يو دارا شمیم

 .نگفت و فقط سرشو تکون داد يزیهنوز نگران بود اما چ چشماش

 .پام گذاشت و کم کم خوابش برد يبار اون سرش رو رو نیا

گذاشتم و بعد بلند  نیزم يرو بلند کردم و رو يآروم سر ترو.رمیتونستم از خط قرمز مرز بگ یرو نم چشمم

که فقط دو قدم فاصله داشتم تا به اون طرفش  نیانقدر رفتم تا ا.شدم یم دهیاراده به سمت مرز کش یب.شدم

خط قرمز رو لمس کنه اما قبل از  اممتر مونده بود نوك پ یلیکه فقط چند م يبرداشتم طور گهیقدم د هی.برسم

و از پشت  دمیکش يبلند غیج.تو سرم دیبا سنگ محکم کوب یکیبکنم ناگهان انگار  يا گهیکه حرکت د نیا

 .افتادم و چشام بسته شد نیزم يرو

رو  يدیانتظار داشتم بعد از باز کردن چشمم سردرد شد.آروم چشمام رو باز کردم یرلبیز يزمزمه ها يصدا با

چشم باز کرده  اهچالیس هی يانگار تو.اهیدور تا دور س.اطرافم شوك زده شدم دنیاز د.نبود یچیحس کنم اما ه

 چیکه انگار تو ه نیاز ا.خورد یداشت بهم م لمحا.ستادمیآروم ا.انتها بود یب یاهیس هی هیشب شتریب نیباشم اما ا

هر چه .ودم بودنفس ها و قلب خ يصدا ومدیکه م ییقطع شده بود و تنها صدا رلبیز يزمزمه ها.بودم ستادهیا

 .نخورده بودم یتکون چیانگار ه دمیچرخ یقدر دور خودم م
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با باز بودنش  یفرق چیچشمام رو بستم اما انگار ه.کردم يناله ا یموهام فرو کردم و از سردرگم نیرو ب انگشتام

 .نداشت

شد و  یتر م کیو نزد کیصدا نزد.باعث شد چشمام رو به شدت باز کنم نیزم يمحکم به رو يقدم ها يصدا

 قدم ها مال انگوسه؟ نیو ا دنینکنه منو دزد.زد یقلب من تند و تندتر م

رفت و به  نیخود از ب يتمام استرس و ترسم به خود دیقدم ها به جلوم رس يتا صدا.دیلرز یبدنم داشت م تمام

 .جاش آرامش وجودم رو گرفت

چشمام رو .دمیجفت چکمه که متعلق به دو تا پا بود رو د کیکه دورتر از خودم  نیاز پاهام باال اومد تا ا چشمام

صورتش چشمام گرد  دنیبا د...خز داشت و باالتر یاش کم قهیکه  یتنش بود و باالتر شنل یباالتر آوردم زره

 يکرد ینگاهشون م یپررنگ که وقت یآب يچشم ها.کوتاه بایتقر يخاکستر يبا تارها رهیت يقهوه ا يموها.شد

چهل ساله رو به  یس بایکه در مرد تقر یتینها یاقتدار و جذبه و احترام ب نیو ا "اقتدار"نوشته بود انگار توشون 

 یانقدر واضح م یاهیاون همه س ونیبود که م بیعج.بود یاسم تو ذهنم هم معن کیفقط با  دمید یروم م

 .دمشید

 ：زد و گفت يلبخند.شدم رهیزده بهش خ شوك

 .فرزندم نمتیب یخوشحالم که م-

 .رسوند یم نیقیبه  شتریکه حدسم رو ب یحال پر از آرامش نیکلفت و در ع يصدا,صداش و

 .دهنم رو با شوك و بهت قورت دادم آب

 ：قدم جلوتر اومد کی

 .من لردم.حدست درسته-

 واقعا لرد بود؟واقعا؟واقعا برگشته بود؟.شد خیتنم س ياسمش انگار موها دنیشن با

 لرد؟...لر...ل-

 ：رو در هم قفل کرد اشدسته

 .اره-

 ：بند اومده بود زبونم

 ...دونمینم...ینم...من...م-
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من .اما باالخره وقتش بود تا خودم رو نشون بدم .من قبال هم باهات ارتباط برقرار کردم.آروم باش آرابال-لرد

 .يباتنر کامل شد کیتو باالخره , بهت بدم يتا خبر نجامیا

 ：و تعجب گفتم یجیگ با

 ؟یچ-

و  دهیها رو ند نیکه هنوز همه سرزم هیباتنر ناقص باتنر. يباتنر ناقص بود کیمدت  نیتو در تمام ا-لرد

 .نشده لیتبد یو معمول طانیهنوز هم به فرشته و ش یعنی,کامل نشده تشیموجود

 لیتبد تیهاش کامل شده و به هر سه موجود تیکه موجود نیکه عالوه بر ا يباتنر یعنیباتنر کامل  اما

و  ندلندیبار لب مرز مشترك آرچف نیتو اول.شد رفته لیبار تبد نیکه اول ییجا نیتکامل به اول نیبعد از ا,شده

 .گمیم کیکامل شدنت رو بهت تبر..یو االن دوباره به اونجا برگشت يشد لیلند تبد وژالی

گفت لرد  یم کیکه داشت بهم تبر یکه کس نیبودم و مهم تر ا دهیبه تکامل رس.لبم نشست يرو یبزرگ لبخند

 .بود

 ：لبخندم کمرنگ تر شد يزیچ يادآوری با

 داره؟ یتیچه مز نیاما ا-

 يشد طانیبار ش نیاول یکه وقت يدار ادیبه .زهیریبا رد شدن از هر مرز بهم نم تتیکه شخص نهیا تشیمز-لرد

 یم یو تو هر جا که باش.افته یاتفاق نم نیا گهی؟ديبار فرشته شد نیاول یوقت ایگذاشت  ریچه قدر روت تأث

 تیمز نیو ا یمعمول يآدم ها ثلو هم م طانیش کیهم مثل  یفرشته فکر کن کیدر آن واحد هم مثل  یتون

و کنترل ظاهرت هم دست تو .کنه یها برتر م تیموجود ي هیتو رو نسبت به بق یژگیو نیکامل بودنه و البته ا

 .خواهد بود

 ذاشتن؟ینم يمن اثر يرز ها روم گهید یعنی؟یچ یعنی

 ：فکرم رو خوند چون با آرامش گفت انگار

 ینم رییتغ نیو ا یشیم طانیش یبش ندلندیوارد آرچف یمثال وقت يبرا. دارن ریتو تأث يمرز ها هنوزم رو.چرا-

 .یکنترلش کن یتون یکنه اما خودت هم م

 .سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم.سکوت همه جا رو فرا گرفت هیچند ثان.رو چند بار تکون دادم سرم

 .هیکه جلوته همون لرد افسانه ا یشخص!ستیانگار حواست ن آرابال
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ها و فرشته ها جلوم  طانیش يو متحد کننده  نیانگار واقعا فراموش کرده بودم مالک سرزم.گرد شد چشمام

 ：که فکر کنم گفتم نیبدون ا.ستادهیا

 نیبعد ا. دینبود که با من ارتباط برقرار کرد لیدل نیشما فقط به هم.دیرو بگ نیکه هم دیومدیجناب لرد شما ن-

 ازیمردم به شما ن,دیش یپنهان نم گهیکه د دیلطفا بگ.دیو دوباره بر دیکه به ما اخطار بد دیهمه مدت برنگشت

 .دارن

 ：زد یبه چپ و راست تکون داد و بعد لبخند آرامش بخش سرشو

 .یفهم یاش رو بعدا م هیبق.رو بهت گفتم دیکه با ییها زیچ.نه آرابال-

رفتم بهش  یم یبه سمتش اما انگار هرچ دمیهول شدم و به سرعت دو. بعد برگشت و چند قدم ازم دور شد و

 ：زدم ادیفر.دمیرس ینم

 .داره ازیاتحاد ن نیا.میدار ازیما به تو ن.لطفا نرو لرد-

 ：که گفت دمیبعد صداشو شن اما چند لحظه رفت

رو که  يفقط کار دیایشما ها از پسش برم.شنیمتحد م, به من ازیمردمم بدون ن نمیکه بب گردمیبرم یمن وقت-

 .دیدرسته انجام بد دیکن یحس م

 یشد و چشمام رو بستم و وقت رهیترس بهم چ.شد شتریب یاهیدوباره شدت گرفت گرفت و س یکیرفتنش تار با

 .کردن ینگاهم م یکه با نگران دمیجفت چشم قرمز د هیبازشون کردم 

شد  ينگاهم متوجه ترو.دور ندلندیو از مرز آرچف میتو جنگل بود.شدم و به اطراف نگاه کردم زیخ میزده ن شوك

کنه خودم رو پرت کردم سمتش و  یکه حرکت نیقبل از ا.زدیم ادیو اضطراب رو فر یکه تک تک حاالتش نگران

 ：لرزان گفت يصدا اب.بالفاصله دستاشو دور کمرم حلقه کرد.گونه اش فشردمرو به  میشونیپ

 .يانگار مرده بود.شدم آرابال یم وونهیداشتم د-

 .بودمش دهیدلتنگش بودم انگار روز ها ند يجور.مطلق چشمامو به هم فشار دادم یکیتار ادآوردنیبا به  به

 ：زمزمه کردم آروم

 .دمیمن لرد رو د.يترو دمشید-

 :بلند تر گفتم!کردیم میفقط مضطرب بررس گمیم یچ دینشن انگار

 !يترو دمیلرد رو د گمیم-
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 :نگاهم کرد و گفت رتیبا ح...از حرکت متوقف شد کردیکه داشت موهام رو نوازش م دستاش

 ؟یگفت یچ ؟ارابالیچ-

 :گفتم محکم

 دمیمن لرد رو د-

 ؟يدیون رو ندکه تا حاال ا ؟تویخودش بود؟از کجا مطمئن یتو مطمئن-

 .ستیبار ن نیاول نیدر ضمن ا...دمیعکساش رو که د-

 :گفت ياز دلخور ییرگه ها با

 ؟یبهم نگفت یول یارتباط داشت نیسرزم يها نیاز مهمتر یکیتو با -

 ...بدونه یخودش نخواست که کس!ينداشت ترو یبه من ربط.فقط دوبار-

 :متفکر نگاهم کرد و گفت...دادم حیاالنمون رو بهش توض داریهم کامل موضوعات نامه و د بعد

 نیساعت زده بود 2 نیکه تو ا ییتمام حرفا یعنی...شهینم دهیلرد د گهیوقت د چیوجود فکر کنم ه نیپس با ا-

 بود؟ نیهم

 :از تعجب گرد شد و گفتم چشمام

 ساعـــــــــــت؟ 2-

چشمات  يافتاده بود نیزم ياومدم سمتت رو دمیشنرو  غتینگران شده بودم؟ج یچ يمن برا يپس فکر کرد-

عکس العمل  دادمیتکونت م یهرچ...يدیلرزیم یبه طرز وحشتناک يدیلرزیو م ومدیانگار داشت از حدقه درم

 ...يتکون نخورد گهیلرزشت متوقف شد و د قهیبعد از چند دق يدادینشون نم

 :که از تعجب زبونم بند اومده بود،گفتم یحال در

 !تونستم باهاش صحبت کنم قهیمن فقط چند دق یول...یول-

داره برام  یبیمدت چقدر اتفاقات عج نیندونستن باال انداخت و من فکر کردم ا یبه معن يا شونه

 :دوباره خودم با استرس گفتم...!وفتهیم

ز چند ماه تونستم من تو رو بعد ا!میایبرب طانیش نیسرزم هیاز پس  میتنها بتون دونمیم دیبع!برگرده دوارمیام-

رو از نو  ندلندیارچف نیکل سرزم يو باورها دیعقا دیبعد چطور با. اراده خودت بود,بدم اونم فقط من نبودم رییتغ

 م؟یبعد از سالها اتحاد رو برگردون دیبا م؟چطوریبساز
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 :گفت يا دوارکنندهیبا لحن ام يترو...دستام گرفتم ياز هجوم افکار تو سرمو

 .میایباشه ما همه با هم از پسش برم ادتیشک نداشته باش و  يکه دار ییها ییت و تواناارابال،به خود-

و اعتماد به نفسم کمتر  شتریوحشتم ب رفتیزمان جلوتر م یهرچ...کردم اروم باشم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 یمخف یو پشت درخت دیگرفت و دستم و کش یحالت تدافع يپا حواسم جمع شد ترو يصدا دنیبا شن...!شدیم

 ینفس راحت...لند اومدن نتیدو نفر از سا میدیشدند فهم کیکه کامال بهمون نزد قهیبعد از چند دق...میشد

 ：گفت شونیکیما به سمتمون اومدن و  دنیبا د...میاومد رونیاز پشت درخت ب میدیکش

 .متوقف شده نجایا یارتش ما در دو ساعت-

 :کرد یبهم انداخت لب خون یرو فشردم نگاه نگران يو دست ترو دمیکش یقیعم نفس

 !اروم باش-

 ...لبخند هم نتونستم بزنم یمن حت یول...حرفش زد یچاشن يلبخند و

 .میکردن به سمت اردوگاه ارتش رفت یو با اون فرشته که جلومون پرواز م میاسب هامون شد سوار

فرمانده ها و سربازا زده شده بود و  يبرا يمتعدد ير هاچاد.میدیکه به اردوگاه رس نیتا ا میساعت در راه بود دو

از اون دو فرشته به چادر بزرگتر واردش  یکیبا اشاره .میشدیهمونجا مستقر م دیروز با کیبود چون  یعیطب

 .میشد

 گهیو توماس و در طرف د لوریو ت ایطرف تان کیدر .زیدو ملکه در دو سر م.نشسته بودن یبزرگ زیدور م همه

 زیتعجب برانگ میمن به شکل معمول دنید شترشونیب يبرا.کنارشون بود یخال یو پانتا که دو صندل یچارل

 .آغاز شد مونینوع استراتژ يو بالفاصله بحث برا میکنار پانتا نشست.بود

 

طبق بحث .میکرد یحرکت م ندلندیبه سمت مرز آرچف میکه فکرش رو بکنم صبح شده بود و داشت نیاز ا زودتر

به مرز همه با هم با سرعت تمام به سمت قصر  دنیو ساعت ها حرف زدن قرار شده بود که بعد از رس روزید

قصر رو  ییاز راه هوا لند نتیکردن و دوسوم ارتش سا یلند قصر رو محاصره م وژالیدو سوم ارتش .میبر

و  بانیپشت يروینمرز به عنوان  رونیمونده از هر ارتش نصفشون در ب یسوم باق کیاز .کردن یمحاصره م

 .میرفت یبه سمت مرکز خطر م يبه همراه من و ترو گهینصف د

و ازش  میدیبعد به مرز رس یساعات.کرد یسرمون پرواز م يلند باال نتیو ارتش سا میتاخت یبا اسب م ما

 .میگذشت
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ارتش  رمییبا تغ...حس سوزش کردم یحس نکردم فقط کم يبار درد نیا...شدم رمییرو بستم و منتظر تغ چشمام

 يپاهام با هر قدم اسب تو...لند که وجود باتنر رو قبول نداشتند تعجب کردند نتیلند و چند نفر از سا وژالی

نکردنش تظاهر  تیاذ يو من برا نهداشت آرومم ک یبا لبخند هاش و گرفتن دستم سع يترو.دیلرز یرکاب م

 .کردم که آرومم اما نبودم یم

 عیو بعد سر دنیاندك جنگ يبا نگهبان ها شونیعده ا.لند ازمون جدا شد وژالی یارتش اصل میدیقصر که رس به

 ياز باال.همه داخل قصر بودن.اطراف قصر کم بود ينداشت که نگهبان ها یتعجب.قصر رو محاصره کردن

لند  وژالیاز ارتش  یقسمت و میقصر رو پوشش دادن و ما موند ییلند از راه هوا نتیسا یسرمو هم ارتش اصل

با وارد شدنمون به داخل .دمیلب گز. لند که باالسرمون نتیهم از سا یو قسمت ومدنیکه پشتمون با اسب م

که  شونیکی!کردندینگاه م يمردم با تعجب به ترو شتریو ب دیازدحام مردم تمام سرها سمتون چرخ ونیقصر و م

 :گفت يخفه ا ياومده بود با صدا رونیشوك ب

 !جنابیعال-

 گهید يو عده ا يمادر ترو,ترانتا,که انگوس میرفت یباشکوه يبا هم به سمت سکو.بهش نداد یجواب يترو

شراره  تونستمیکرد م یفقط با پوزخند به انگوس نگاه م يترو.میبود دهیرس يانگار اول مراسم تاج گذار.بودن

کل نقشه  ختنیو باعث بهم ر رنیبودم شدت نگ دواریام...رو حس کنم زدینفرت که از چشماش زبانه م يها

 :بود يکه به حرف اومد ترو ينفر نیاول...ما رو نابود کنه تونستیم يحرکت بدون فکر ترو هینشن 

 ؟یبه سلطنت برس یخواستیچطور با زنده بودن فرزند ارشد م زمیخواهر عز-

 یلیخ!بود بیانگوس عج سکوت ترانتا و نیا کردمیمضطرب با نگاهم دنبالش م...رو ول کرد و جلوتر رفت دستام

 !کردندیم يو کار ومدندیاز شوك درم دیحتما تا االن با!بیعج

بهشون انداخت و بعد چند قدم برگشت و  يزیرامینگاه تحق ستادیانگوس و ترانتا و مادرش ا يروبرو قایدق

 :زد ادیبلند فر يبهشون پشت کرد و روبه مردم با صدا

من رو  خواستندیکه م يخانواده ا...هستم یارشد خانواده سلطنتفرزند  مزیج يمن ترو!مـــــــردم يا -

سرزدم تا روزش  نمیخدمت کردم و شبانه به قسمت قسمت سرزم نیسرزم نیکه به اندازه سنم به ا یمن..بکشند

لند  وژالیلند و  نتیبه سا لهحم د؟بایحمله کن گمونید نیبه دو سرزم دیخوا یم.بشم یپادشاه خوب دیکه رس

که شما  يزیچ نیلند؟واقعا ا ندیگانه ارچف هید؟یبرس یتا به چ دیرو نابود کن لوسیسه گانه تارگاس دیخوایم

 م؟یکه از اول بود يزیکردن چ د؟نابودیدنبالش
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سرگرم  یآماده کردن ذهن مردم و از طرف.االن دو نقش مهم داشت يترو.گفتیم یگوش ندادم چ گهید

و دستام از  گذشتمیمردم م ونیاروم از م.دادم یشده بود رو انجام م که بهم محول يکار دیحاال من با.کردنشون

 یم یبود و از طرف یسخت ارک..دمیکشیم قیمدام نفس عم...عرق کرده بود دادمیم ریشمش يکه رو يادیفشار ز

 یرونیدر محوطه ب... کردمیم داشیپ دیکشتم و تازه اول با یجادوگر رو م نیقدرتمندتر دیبا.خرابش کنم دمیترس

به چشماشون دقت  نکهیچه برسه به ا نمیبب تونستمینم يزیچ چیهمه جا انقدر شلوغ بود که ه یول میقصر بود

رو به دست  زیانقدر بلند بود که بشه کنترل همه چ...تر بود افتاد اونور یکه کم یچشمم به درخت يلحظه ا...کنم

عرق کردم  يدستا!یلعنت!شدیوجه نم چیبه ه یول...کردم ازش باال برم یسمتش رفتم و سع دیبدون ترد...گرفت

 يباال بهافتادن باالخره  یبا تالش مکرر و بعد از کل...شدینم یدوباره تالش کردم باال برم ول...خوردندیسر م

 نظر گرفتم و مدام  رینشستم تازه جادوگرها رو ز یمناسب يجا يرو نکهیبعد از ا دمیدرخت رس

 :گفتمیم رلبیز

 ...کنهیم رییتغ..کنهیم رییکه تغ یچشم...کنهیم رییتغ قهیکه هر دق یچشم-

داشتند و  اهیس ياشفته و چشمها يو موها دهیچروک یهمشون صورت!انکار بود رقابلیشباهتشون غ جادوگران

 حیمدت براش افتاده بود رو توض نیکه ا یبود که داشت موضوعات و اتفاقات يحاال تمام حواسشون به ترو

که انگار  کردندینگاه م يجور.....بود يبودند و چشمشون به ترو ستادهیا یجادوگرها دسته دسته در قسمت...دادیم

بود و همشون انگار  یهمشون به رنگ مشک يچشما!باشند تونستندینم نهایا..افکار رو بخونند تونستندیم

و  دادندیر دست داشتند رو پرورش مکه د ییاز جادوگران هم مارها گهید یجمع...به درون نفوذ کنند تونستندیم

 یول...بهشون نسبت بدم يزینداشتند که بخوام چ یها هم حالت مشکوک نیا اوردندیبه اندازه مختلف درم

 شونیکیبودند  یشباهت چیکه همه جادوگران بدون ه یافتاد که برخالف قبل يگریناگهان چشمم به دسته د

که دورش  یکسان هیبق یبودم ول دهیند يمن چشم سبز نجایا تا...چشمان سبز رنگ!یفرق اساس هی!فرق داشت

شد که بعد از  لیتبد نیقیبه  یحدسم وقت...مشکافانه نگاهش کردم...بود رهیت یبه رنگ طوس نبودند چشماشو

صورت نگرفته  یبار پلک زدم تا اشتباه کی...کرد رییتغ یناگهان رنگ چشماش به صورت قهیدق کیگذشت 

بودم مچ پام  دهیربد پ...گفتم ياخ خفه ا...دمیپر نییدرخت پا ياز رو!بود یهمچنان چشماش صورت!نه یول!باشه

بار چشماش به  نیا...رهبر همشون رو گم کنم نگاهش کردم تیجمع ونیم نکهیدوباره قبل از ا...درد گرفته بود

عالوه بر ترس عقلم جلوم رو  یرو تموم کنم ول زیبرداشتم تا سمتش برم و همه چ زیخ...شده بود یرنگ اب

کار  نیا ادیکه چشماش به رنگ بنفش درم یوقت دیبا دمیهمبار مرور کردم و تازه ف هیحاکم رو  يحرفها...گرفت
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 يوقت داشتم که آتشم رو تو قهیدق هیچشماش بنفش شد  یو وقت شدمیم کتریبهش نزد دیبا...رو بکنم

به اسمون کردم و ارزو  ینگاه.قهیدق کیفقط .قهیدق کیفقط ,برم نیو از ب رمیبم نکهیچشماش فرو کنم قبل از ا

 !نمیبیکه دارم اسمون رو م اشهبار نب نیکردم اخر

 طانیکدوم نگاه نکنم چون به خاطر ش چیه يوجه تو چشما چیکردم به ه یرفتم و سع کتریو نزد دمیگز لب

 ياز جادوگرها....!شدیخراب م زیهمه چ متیموجود دنیبگذرم و به محض فهم ونشونیاز م دادندیبودنم اجازه م

موذمار فاصله  یرنگ مگذشتم و مار به دست ها رو رد کردم و حاال فقط چند قدم با اون چش ينفوذ

 شدیم ياز مکث ترو...کردمیرنگ چشماش رو دنبال م رییو با چشمام تغ کردمیم يمدام با انگشتام باز...!داشتم

که بهش معطوف شده بود باز  ییحواسها دینبا...کردیتمومش م دینه نه االن نبا...دهیته کش گهیحرفاش د دیفهم

و  دمیکش ينفس اسوده ا...هنوز دعاهام تموم نشده بود که دوباره شروع به حرف زدن کرد...دینبا...داشتیم

رنگ بنفش در  دنیدناگهان با ...و ی؛زرد،قرمز،نارنجیعنیرنگ کامل  رییتغ هیمنتظر به جادوگر نگاه کردم بعد از 

 :با خودم گفتم...دهیمطمئن بودم رنگم پر...نشست میشونیپ يرو يشدم عرق سرد خیجام س

 !تمومش کن!تمومش کن!وقت رو حروم نکن ارابال-

*** 

رنگ دوباره  رییبودم از ترس تغ ستادهیاز جادوگران که پشتش بودند رو کنار زدم و حاال کنارش ا یبرخ حلقه

 عیبه سمتم که برگشت سر.شونش زدم يازش فاصله گرفتم و بعد با دست رو یکم.نقشه ام رو مرور کردم

که با دستاش  يو جادوگر ندمرگبار جمع رو پر کرد و همه به من زل زد یسکوت یدست هام رو بردم باال ول

. حواسشون جمع بود یلیاز جادوگر ها خ یانگار بعض.من رو گرفته بود از ترس به سکسکه افتاده بودم يدستا

چشم دوختم نتونستم به  کردیشرور نگاهم م يکه با دهن باز و به ترانتا که با پوزخند يسر چرخوندم به ترو

باعث شد  نیهم دمیاز سر ترس کش یغیهجوم اوردند ج متمنگاه کنم چون دو جادوگر از دوطرف س هیبق

گوشم  يضعفشون استفاده کردم و دستام که حاال آزاد بود رو رواز ...!رهیگوششون قرار بگ يدستشون رو

اطرافم نشون  يناله ها یحس نکردم ول ییصدا چیخودم ه...رو زدم تونستمیکه م یغیج نیگذاشتم و بلندتر

بهش  يکه حاال دستش رو گوشش بود رفتم لگد یسمت جادوگر چشم رنگ...!دادم جامکارم رو درست ان دادیم

چشمش دوباره  قهیاون چند دق یآوردم چون ط یتونستم بگم خوش شانس یم.و باز کردزدم که چشماش ر

 شیآت...برداشتم و دستام رو باال گرفتم و چشماش رو نشونه گرفتم زیهمزمان سمت صورتش خ.بنفش شده بود

کمتر شده بود همه  غمیج ریحاال تاث...زدمینفس نفس م جانیاز ه.ستادیاز حرکت ا يادیوارد چشماش شد و با فر
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چشم دوخته  یجون جادوگر اصل یبودن و جسد ب ستادهیجادو که مثل مجسمه ا یب یشوکه به جادوگران

 کیو همونطور که به من نزد دیپر رونیب گاهشینگاه کردم ناگهان ترانتا از جا يبه ترو یبا خوشحال...بودند

 :زد ادیفر شدیم

 !دختره احمق نابود يخودت رو نابود کرد-

 :انگوس متوقف شد ادیبا فر یبرداشت سمتم ول زیخ

 !سکــــــــــــــــــــوت-

ارامشش بعد !ترسوندیبود که من رو م نیو هم زدیچشماش ارامش موج م يتو...منتظر به پدرش نگاه کرد ترانتا

 !بود بیاشوب عج نیاز ا

 ه؟یچ تونیاصل نجا؟درخواستیا نیاومد یچ يشما برا-

از کجا اورده بودم به سمت سکو رفتم و کنار  دونمیکه نم یمن با جسارت یدوخت ول يچشمش رو به ترو و

 :و گفتم ستادمیا يترو

و  ستندین لوسیجادوگران جز سه گانه تارگاس میدونیو م میدونستیاز اول هممون م...میینجایصلح ا يما برا-

 ..که یکس...شدیدست به کار م دینفر با هیاضافه است  نجایحضور و وجودشون ا...نخواهند بود

 :از مردم روبروم نذاشت حرفم رو ادامه بدم یکیاز  ییصدا یول

 ؟يخوایصلح م یگیو م نجایا يکه اومد یهست ی؟کیهست یتو ک-

 :بترسم،گفتم ایهول بشم  نکهیا بدون

 ...باتنرم هیمن -

 :دوباره خودم ادامه دادم...کنندیزمزمه م رلبیکه اسمم رو ز دمیشنیم

 ...امیشکل درم هیکه در هر مرز به  میمن کس-

 :گفت تیجمع ونیاز م گهید یکی

 ؟؟؟ینباش ادیدروغگو ش هیاز کجا معلوم که تو -

 تمیکنترل موجود تونستمیطبق گفته لرد حاال من م...کردم تمرکز کنم یندادم فقط سع یرو بستم و جواب چشمام

 يسرما بهم دست داد و بالها دیدست و پاهام درخش...یهمگمتعجب و نگران  يروبرو چشما...رمیرو به دست بگ

به  یشدم و وقت لیتبد میبه شکل معمول قهیقو بعد از چند د دمیدور چرخ کیبا لبخند ...شد انینما بامیبزرگ و ز
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بهشون نگاه کردم و شروع کردم به حرف  روزیبرگشتم و مطمئن و پ طانیباور کردند به شکل ش یاندازه کاف

 :زدن

دوباره متحد بشن و با  نهایکه سرزم نیارزومون ا.نه منافع خودمون میما به دنبال صلح هست,نه فقط من...نم -

که جز  یجنگ...میکن يریجنگ جلوگ نیتا از ا میجمع کرد نجایرو به ا لوسیاز تارگاس نیدو سرزم... هم باشن

که فقط نابود  یجنگ...هم نداره یصرفو  دهیکه هزاران کشته م یجنگ...به جا نخواهد گذاشت يزیچ یتباه

رفته  ادتونید؟یرو نابود کن گهیو دو گونه د دیباش لوسیکه تنها موجودات تارگاس دیواقعا دوست دار..کننده س

بدون اشک  طانیش,بدون فرشته معنا نداره طانیکرده چون از سه گونه ساخته شده؟ش دایمعنا پ لوسیتارگاس

 .معنا نداره يمردم عاد

 ...و رنیم نیو اندوه از ب نهینفرت و ک..میهم باش شیدوباره پ میتونیم یلح بشه همگاگه ص اما

 :دیحرفام پر ونیم یکی دوباره

 !میاتحاد داشته باش میتونیما بدون لرد نم-

 :همه با هم تکرار کردند و

 !اره-

که  دیرو هم قبول کن نیا یگرفت به خاطر حضور و تالش لرد بوده ول شیکه سال ها پ يقبول دارم که اتحاد-

که صلح  دیگرفت یم ادی دیشما با....میخودمون رو نابود کن دیما که نبا.نه ای گردهیکه برم میدونیلرد رفته و ما نم

خشم و طمع .شدن باعثش از هم فرو بپاشه دیکه بعد از ناپد یباشه نه اون داریپا شهیاون که هم یو اتحاد واقع

در تمام اون سال ها  یعنید؟یبده تا متحد باش ادیچرا؟چون لرد نبود که بهتون ,تکورتون کرد و نفرتها از سر گرف

خواد  یشماست که دلتون م ونیم هایلیکه اتحاد به نفع شماست؟مطمئنم خ دیدینرس قتیحق نیخودتون به ا

 .ماست يکه حق همه  ینیسرزم.نهیبب تیمحدود ونرو بد نهایسرزم

 :جمالتم رو گفتم نیاخر...کردندیم دییو حرفام رو تا دادندیم رویبا نگاهشون بهم ن انگار

و از هم  اهتریقلباتون س شهیکه فقط باعث م یجنگ...نیبد انیجنگ پا نیو به ا نیوندیبه ما بپ.نیپس با ما باش-

با آرامش رو  یعمر زندگ کیکه فقط  یجنگ.نداره يسود چیو ه شهیم یرانیکه فقط باعث و یدورتر بشه جنگ

 .رهیگیازتون م

 :گفت ینیبا بدب شونیکی

 ما رو کنترل کنه؟ دیبا یپس ک-
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 ندهیهرکس نما...نیباش ندهینما دیکه با دییشما نیا نیخودتون رو کنترل کن دیکه با دییشما نیا!خودتون -

از خودش شناخت داره تا بتونه کنترل  یبه اندازه کاف یهر کس.شما رو کنترل کنه دینبا یحتما کس...خودش باشد

 لیرو تشک لوسیکه تارگاس میبا هم هست مهما ه دیکه همه باور داشته باش هیفقط کاف.رهیخودش رو به دست بگ

 .میدیم

کردم  یسع....روبرو شدم بشیو با انگوس و همون چشمان عج دمیچرخ...دمیدست زدن از پشت سرم شن يصدا

متقاعدش  دیخودم با!ادیبا نگاهم بهش گفتم جلو ن ادیداره سمتم م يکه ترو دمید...نترسم و محکم باشم

 !قانع بشه دونستمیم دیالبته بع...کردمیم

 :به جز تمسخر گفت یاز هر احساس يعار

 من؟با مردم من؟ ن؟بایصلح کن دیخوایپس م-

 :کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 ...یول...میریپذیرو مصلحتون  شنهادیپ...موضوع ندارم نیبا ا یمن مشکل-

 :زد ادیو فر دیکش رونیرو ب رشیشمش

 !صلحمون یقربان نمیا-

خونم  غمیهمزمان با ج دونستمیم...بکنم تونستمینم یحرکت چیگلوم گرفت که ه ریرو ز ریشمش یناگهان انقدر

 :انگوس گفت یشد ول کیبه ما نزد يترو...کنهیم نیرو رنگ نیزم

 !کشمشیکه م ایجلو ن!خائن ایجلو ن-

 :دمیترانتا رو از کنار گوشم شن يصدا...و دستاش رو سمتش نشونه گرفت ستادیسرجاش ا يترو

 !خانوم کوچولوته نهیبیکه صدمه م یچون تنها کس یپرت نکن شیات کنمیم هیبهت توص-

 ایمن ,از ماها یکی دنید بیباشه با آس يمساو تونستیهر حرکت من م.تونستم بکنم ینم یحرکت چیه

نه !نه تقال!کردمینم يکار چیمن ه یول...کردیکالفه نگاهم م...شدیم وونهید تیهم داشت از عصبان يروت.يترو

و  کردینگاهم م رهیخ رهیخ...یاز هرگونه احساس یخال!بودم یخال یمن خال!اشک يقطره ا ینه حت!التماس

 :کالفه گفت يترو...قدم جلوتر اومدن ممکن مرگ من و خودش رو به جون بخره هیبا یحت دونستیم

 !فقط ولش کن میایکنار م میزنیبا هم حرف م!اونو ولش کن-

 :کرد و گفت یخنده چندش کردیم شتریرو ب رشیکه فشار شمش یحال در

 !ـرید یلیخ!پسر يبه فکر افتاد رید-
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 دونستمیرو خفه کردم م غمیج...دادیگلوم م ينشون از خراش نه چندان کم رو ختیدستم ر يکه رو یخون

 ...!ناگهان...مرگم اماده شدم يچشمام رو بستم و برا...دمیاخرش جونمو م

 دیرانمر چرخ ينگاهم رو...پرت کردم ياستفاده و خودم رو سمت ترو شیحواس یانگوس بلند شد منم از ب ادیفر

سرمو تو ...بودبرگشته  شیانگوس رو گاز گرفته بود حاال به اندازه اصل يرانمر پا!افتاد یچه اتفاق دمیو تازه فهم

درد  یول..نبود قیزخمم عم!بود یناکدرد وحشت...کرد نیکردم خونم پوستش رو رنگ یمخف يترو يگلو

که روبرو پاهام افتاده بود برداشت قبل  يریبرداشت و شمش زیخ!انگوس نبود ياز ارامش تو چشما يخبر...داشت

 نیشوکه چشمش ب يترو....بلند شد غمیه جرانمر فرو کرد باالخر يتکون بخوره محکم تو گلو یکس نکهیاز ا

 ختهیر نیزم يرانمر روبرو پاهام افتاده بود و خونش رو!شدیباورم نم!شدیباورم نم...!دیچرخیمن و رانمر م

نفس ...يو کار قیعم.بود قیو زخمش برخالف من عم زدیو تکونش دادخون فواره م دیسمتش پر يترو...بود

 رهیخ رفتیم رشیکه سمت شمش يچشمم به دست ترو...رانمر قطع شد و من نفسام تند شد يها

من همزمان با "نــــــــــــــــ ــــــــه"ادیفر!خودتو کنترل کن کنمیخواهش م يرواالن نه ت!نه!نه!موند

 یکنار الشه بانگوس !خراب شده بود زیهمه چ!دیلرزیدستام م!بود دیخندیسمت انگوس که مستانه م يترو زیخ

حبس شده بود  مهنفس ه!رمیرو بگ شتریب يزیخونر يگلوم رو گرفته بودم که جلو يجان رانمر افتاد با دستم رو

 ادیبا فر...مونده بود رهیبه من خ يترو يچشما

 "!ــــــــــــدیحملـــــــــــــه کن"

 !بودم دهیبر پا شد که تو عمرم ند یامتیق ترانتا

 یرفت و من ثابت و ب ینشونه م یآب که به سمت کس ایآتش  ایبود  ریشمش ای يچرخوند یجا چشم م هر

سرمو .دورتر از من افتاده بودن یرانمر و کنارش جسد غرق در خون انگوس کم.بودم ستادهیحرکت ا

 از يادیفر ياصد.افتادم یم نیزم يشکست و رو یاراده ام م دمید یاگه م.نمشونیبب تونستمینم.برگردوندم

 يدستامو برا عیچشمام گرد شد و سر.ومدیداشت به سمتم م نیاطیاز ش یکی.گوشم حواسم رو جمع کرد کینزد

 یب دیکه رس میبه چند قدم طانیش.خواستم ینم.خواستم ینم.رو بکشم یخواستم کس یمن نم.دفاع باال گرفتم

رو  یکیمن .به دستام نگاه کردم.روبه روم نبود یطانیش گهیاراده آتش از دستم خارج شد و بهش برخورد کرد و د

 .رو کشتم یکیمن ...من.کشتم

از  یکیبه  رشیشمش یبا چرخش. دیجنگ یشد که اون طرف تر داشت با تمام قدرت م يبه ترو رهیخ نگاهم

 .گهید یطانیبه ش گشیها برخورد کرد و آتش از دست د طانیش
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 .دستم هنوز تو هوا مونده بود.کرد یا دقت از سر تا پام رو بررسدور ب هیو  ستادیکرد ا یکه باهام تالق چشماش

 .تو چشمام نگاه کرد و دوباره برگشت يا هیثان

خواستن من رو بکشن و من با تمام وجود باهاشون حرف زده بودم و گفته بودم هدفم  یبودن که م ییآدما نجایا

به محض شروع جنگ به اطراف پناه  ندلندیمردم آرچف.اما اونا همچنان قصد کشتن ما رو داشتن ستیجنگ ن

 .داشت ریاز مردمشون تأث يحداقل حرفام رو عده ا.جنگ نشن ریگرفته بودن تا درگ

 ：تو گوشم گفت ییصدا

به صلح  یهم راض چوقتیو باز هم قصد کشتنت رو دارن ه دوننیرو م تتیکه ن نیکه با وجود ا ییکسا,آرابال

 .نخواهند شد

انگار نه انگار که پدر و .کرد یتفاوت فقط نگاه م یو مادرش که ب دیخند یوار م وانهیبه ترانتا افتاد که د چشمم

از جنگ فاصله  یلیدور تا دور ترانتا و مادرش پر از سرباز بود و خ.جون اون طرف تر افتاده بود یشوهرشون ب

 .داشتن

 .دست آتش یکیو با اون  ریدست شمش هیبا .حرکت از تو غالف درش آوردم هیبا .رو لمس کرد رمیشمش دستم

تا به خودم اومدم .ومدنیبه سمتم م يشتریب يتو دستم انگار وجودم رو مشخص تر کرد چون حاال عده  ریشمش

 ：زدمیم ادیفر نیکردم و در همون ح یداشتم حمله م

 .میبجنگ میخوا یما نم نیبس کن.نیبس کن-

 .نه يمردم عاد یول ومدنیفرشته ها از پس جنگ برم.دنینشن یچیکشتن بودن که ه ریدرگ يدرهمه به ق اما

 !؟يمردم عاد...يعاد مردم

لند اطراف محوطه قصر بودن و ما همه داخل باغ  وژالیارتش .گرد شد و به سرعت همه رو کنار زدم چشمام

از ارتش ,نیاطینه از ش.شد یم ختهیفقط خون بود که ر.نفسم حبس شد دمیبه اطراف قصر رس یوقت.میبزرگ بود

 .قتل عام بود یواقع يبه معنا میدیدیکه م يزیچ.لند وژالی

اما کم تر از دفعه  ادیها در ب یلیکه مثل قبل باعث شد ناله خ دمیکش يبلند غیشدم ج وانهیانگار د دنشید با

 .شیپ

 .به طرفم اومدن دنمیکردن به سمتم برگشتن و با د یلند رو قتل عام م وژالیکه داشتن ارتش  ینیاطیش

من که .که مقصرش من بودم یگناه یخون مردم ب.لرزوند یبود تموم وجودم رو م ختهیر نیزم يکه رو یخون

 .کشونده بودم يباز نیاونا رو به ا يپا
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دوم فرو  طانیتش رو تو دهان شاول و آ طانیرو تو شکم ش ریحرکت شمش کیوجودم رو پر کرد و با  خشم

 .کردم

 تیاهم نیزم يفقط اون خون رو.نداشت تیبدنم رو سوزوند اما اهم يکردن چند جا یکه پرت م ییها آتش

 .دیجنگ یکه کنار من داشت م دمیرو د يباعث شد به سمت چپم نگاه کنم و ترو ییآشنا ادیفر يصدا.داشت

 .شدم کیکه اطراف افتاده بود نزد يادیز يچند قدم به جسد ها.لبم نشست يرو يلبخند.دیجنگ یمن م کنار

فقط قسمت  نیجنگ کشوندم؟درسته که ا نیقدرت رو به ا یو ب يطور انقدر احمق بودم که مردم عاد چه

تو  ریشمش.بودن که خانوادشون به انتظارشون نشسته بود یهم مردم نایا یلند بود ول وژالیاز ارتش  یکیکوچ

 .دیلرز یم ادیاز فشار ز دستم

 .ستیکارا ن نیاالن وقت ا.آرابال ستیاالن وقت ضعف ن.شونم گذاشت ياومد کنارم و دستشو رو يترو

 .میمورد حمله نبود ادیز نیواسه هم میدورتر بود یجنگ کم از

زبون دونستم به  یم یکردم ول یکوه غم بود و با تمام وجودم حسش م هیتو چشماش .و نگاهش کردم برگشتم

 ：گفتم نیبنابرا.خواهد بود يکه افتاده ضربه بدتر یآوردن هرکدوم از اتفاقات

 .کنه یاوضاع رو بدتر م نیا.کنه دایجنگ ادامه پ میبذار دینبا-

من با ترس و .اومد یبه سمتمون م یکی یهر از گاه.میجنگ برگشت دانیبا هم به م.حرف سرشو تکون داد یب

گلوم .زدم يبلند غیبه سمت سکو رفتم و ج عیسر.میداشت یاز سر راه برشون م نیمصمم و خشمگ ياکراه و ترو

قبل از .گوششون بذارن يباعث شد همه ساکت بشن و دستشونو رو غمیبار ج نیا.نداشت یتیسوخت اما اهم یم

زودتر  يمانند ترو ادیبلند و فر يبگم اما صدا يزیدهن باز کردم که چ رهیکه دوباره جنگ از سر بگ نیا

 ：گفت

 یلند فقط نسلمون رو نابود م وژالیشما با کشتن ما و به خصوص ارتش .میبجنگ میخوا یما نم.نیبس کن-

 !د؟یفهم یچرا نم.رو ادامه بده نیاطیوجود نداره که نسل ش يجادوگر.دیکن

 ...آدم پست کی یرو به خاطر خودخواه نمونیسرزم دیکه دار دیفهم ینم چرا

 ：اشاره کرد و ادامه داد زدیاومده قهقهه م شیبود و به جنگ پ ستادهیفقط ا شیپ یقیترانتا که دقا به

 د؟یکشون یم یبه تباه-

 نیاطیآدم نسبت به ش شدیباعث م دنشونیکه فقط شن يطور.گفت پر از حرص بودن یکه م یتک کلمات تک

 .کنه داینفرت پ
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 ：داد زد تیجمع انیاز م یکی

 .دیکن جادیا يا گهیاتحاد د دیتون یم دیکن یکه فکر م دیاحمق یلیشما خ.بدون لرد امکان نداره-

مردم .دیرو د زیراحت همه چ یلیشد خ یسکو م ياز باال.جمله اش همه باهاش هم صدا شدن انیاز پا بعد

لند  وژالیارتش .جلوتر اومده بودن تا گوش کنن یکه گوشه گوشه قصر پناه گرفته بودن و حاال کم ندلندیآرچف

 يسرباز ها.بودن ستادهیجنگ ا دانیو در م ینگهبان يقلعه ها يرو,اطراف محوطه,صرق يجا يکه در جا

جنگ  دانیهم در م هیکردن و بق یاز هوا حمله م شترشونیکه همه جا پخش بودن و فرشته ها که ب ندلندیآرچف

 .بودن

 ：زد ادیفر تیبا عصبان يبار ترو نیا

شما ها از  د؟چرایکرد شیکه سال ها پ دیکن یرو م یدوباره همون غلط دیشماها که دار ایشما ها؟ ای میما احمق-

 د؟چرااا؟؟؟یکن یفکر نم يزیبه چ یوقت منطق چیه د؟چرایریگ یدرس نم یخیتار چیه

 .بند بند وجودم رو لرزوند ادشیفر

 ：زد ادیفر گهید طانیش هیبار  نیا

 !يما متحد شد یو با دشمن خون يکرد انتیبه خانوادت خ!یتو پدرتو کشت-

 ：گرفتش و فشارش داد.دستم رو لمس کرد يترو دست

 ...که بعد از رفتن لرد همه شما ها يهمون کار.کردم یم دیرو کردم که با يمن همون کار-

 ：رو قطع کرد يحرف ترو نیاطیهمه ش يهم صدا ادیفر

 ...وجود نداره یوجود نداره پس صلح گهیلرد د.ادینم گهید.مرده.لرد رفته-

 .رو فشار دادم يبار من دست ترو نیا

 يمن و ترو يرو به رو قایرعد و برق چند بار تکرار شد و ناگهان دق.ها خاتمه داد ادیبه فر يدیو برق شد رعد

 هیبعد از چند ثان.میبود که چشمامون رو بست دیشد ينور به قدر.میهمزمان با هم عقب رفت.شد داریپد يدینور شد

 .بود شدهچشمام رو که باز کردم نفسم حبس .کردم یرو حس نم ينور گهید

 .با همون جذبه و همون قدرت.لرد برگشته بود.برگشته بود اون

زمزمه ها شدت .رفتیها به هوا م ادیشد و فر ینفس ها دونه دونه حبس م.تر از من بود دیشد هیالعمل بق عکس

 ：گرفت یم
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 "لرد بزرگ برگشته" "لرد برگشته" "زنده است" "نمرده" "اون لرده" "لرد"

تر  بیشده بود و عج رهیترانتا که با خشم به لرد خ.کرد یزده بود و با بهت به لرد نگاه م يلبخند ناباور يترو

 .تفاوت بود یمادرش که باز هم ب

 .ه نبودتو محوط گهیکس د چیکه بلند شد همه ساکت شدن انگار که ه صداش

 ,مردم من-لرد

 دنیمدت کوتاه نباشم اما مدت کوتاه بعد از د هی يداشتم برا میاول تصم.فقط شما رو ترك کرده بودم.نمردم من

وقت فکر  چیه.یشگیهم بایرخ داد تقر نتونیکه ب یمیجنگ عظ دنیتر شد و با د یشما طوالن نیهرج و مرج ب

صلح و اتحاد با ارزشمون فقط به اندازه وجود من ارزش  يه براک ییشما,دیعلت نبود من شما باش دیشا دینکرد

 .نیبود لیقا

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .دینکن ياز هم دور تتونیبه خاطر موجود, دیدادم که با هم باش ادیبه شما  من

 يچون تضاد قاعده  دیبه خاطر تضادتون با هم دشمن نباش,بودنتون دیو سف اهیدادم که به خاطر س ادی

ماه و ,روز و شب در کنار هم.نقض رو به وجود آوردن یب یزندگ نیدر صلح با هم ا,تضاد ها در کنار هم.هیزندگ

و خوب و بد و فرشته و  دیو سف اهیس,عشق و نفرت در کنار هم,آرامش و ترس در کنار هم,در کنار هم دیخورش

 .ها با هم نیهم در کنار هم همه ا طانیش

 .دیفرصت دوباره رو هم از دست داد یشما حت.من هم برن يآموخته ها که دیشما با رفتن من گذاشت اما

 ...یحت شما

حس .به جلو هولمون داد یگذاشت و کم يرو پشت ترو یکیدستش رو پشت من و  هی.قدم عقب اومد دو

 .پدر هیمثل وجود  یحس.گاه هیتک,مثل آرامش یحس.داشت یدستش حس خوب

 ：داد ادامه

من  يها ندهیدو مثل نما نیا.نیو به حرفاشون گوش نداد نیها به من رو روند نیدو نفر از وفادارتر یشما حت-

 .نیدیبودن اما شما باز هم ند

 ：هاش رو برداشت دست
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درسته که من صلح و .رفتن من کورتون کرد.نیدیشما بودم اما ند نیب شهیمن هم.وقت نرفتم چیه یمن حت-

شدم تا  دیمن ناپد.ما نگه داشتنش و قبول کردنش با تمام قلبتون به عهده خودتون بوددادم ا ادیاتحاد رو به شما 

چند سال هم دووم  یکم بود که حت يااعتمادتون اما به اندازه  زانیو م مانتونیا زانیم.شما رو بسنجم

اومدن و .ره اومدنکه قرار بود اتحاد دوباره به دستشون رقم بخو ییمدت ها صبر کردم تا باالخره اون ها.اوردین

 .دیتمام قدم ها رو درست برداشتن اما شما نخواست

 د؟یخوا یاتحاد رو م نیبدون وجود من هم ا ایآ.سؤال ازتون دارم کی حاال

 .خواستن یم.بود يجشن و شاد.نبود ادیفر.همه با هم بلند شد ادیفر

اما فقط به  مونمیمن م.دیاشتباهتون رو درك کرد گهید دونمیشما رو ترك نخواهم کرد چون م گهیمن د-لرد

 .کنم یو نظارت م مونمیم.نه به عنوان حاکم شما مونمیم.لوسیعنوان مالک تارگاس

اتحاد فقط وجود لرد  يانگار برا.مردم بلند شد يشاد يکه بتونه حرفش رو کامل کنه دوباره صدا نیاز ا قبل

به دست به سمت  ریکه شمش دمیسرعت برگشتم و ترانتا رو د رو از گوشه چشم حس کردم به یحرکت. الزم بود

 .نبود ایدن نیانگار تو ا يترو.خشک شده بودم.دیدو یم يترو

 ：زدم ادیتمام وجود فر با

 !يترووو-

لحظه از حرکت  هیکرد  یخواهرش که به سمتش حمله م دنیبرگشت اما با د عیسر ادمیفر دنیبعد از شن يترو

رو لمس  بمیدست لرزانم خنجر تو ج.باشه تا ترانتا به هدفش برسه یتونست کاف یلحظه م هیو همون  ستادیا

 .فکر فقط پرتش کردم یحرکت درش آوردم و ب هیبا .کرد

 .يترو یبلندش همزمان شد با لرزش ناگهان غیچپ ترانتا برخورد کرد و ج يخنجر به پا هیثان کیکمتر از  در

سرم .جلوم رو گرفت یکنم که دست یخواستم حرکت.پرت کرد يترو يخودشو روبه زور از جاش بلند شد و  ترانتا

 ：لرد بود.رو باال گرفتم

 .یدخالت کن دینبا-

 .بودن يهنوز مشغول شاد هیبق تیجمع ياز جلو يعده ا جز

 يرو قایرفت باال و دق رشیشمش.ترانتا بود يبار اون رو نیکه ا دمیرو د يرو که از چشماش گرفتم ترو نگاهم

که  يادیز لیبه دال.ومدیقلبم داشت از جا در م.چشمامو محکم بستم و رومو برگردوندم.لب ترانتا فرود اومدق

 .انیپا یب ي هیگر هیبود  يقطعا االن فکر کردن بهشون مساو
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 .رو انداخت و بلند شد ریشمش يترو.رو آروم باز کردم چشمام

حضورم رو ,به سمتش رفتم و کنارش نشستم عیسر.نشست و دستاش رو تو موهاش فرو برد نیزم يرو دورتر

با سرانگشتام .دیکش یفقط تند تند نفس م دیلرز ینم,کرد ینم هیگر. شونه ام گذاشت يکه حس کرد سرشو رو

 .موهاش رو ماساژ دادم نیپشت گردنش و ب

هات به  نیزتریاز عز یکیداره که  یکنم چه حستونستم تصور  یم.آروم تر شد اما خودش آروم نشد نفساش

تونستم تصور کنم  یاما نم.یبکش ثیروز پدر و خواهرت رو هر چه قدرم بد و خب هیدست پدرت کشته بشه و در 

 .حس کنم شتریرو ب يدرد ترو شدیباعث م نیو هم

 .همون چکمه آشنا متعلق به لرد.جفت چکمه جلومون ظاهر شد کی

لب  دیلرد رو د یسرش رو بلند کرد و وقت عیسر يترو.گذاشت يترو يشونه  يخم شد و دستش رو رو لرد

 .هاش رو به هم فشار داد و تو چشماش زل زد

 ：زد يبا آرامش لبخند لرد

 .ینیسرزم نیا يمرد ها نیاز شجاع تر یکیتو االن  ي؟ترویشیم یروز بهت گفتم مرد شجاع کی ادتهی-

هر دو .و لرد هم صاف شد ستادیا يترو.قطره از گونه ام سر خورد کیهام رو نگه دارم و نتونستم اشک  گهید

پدر چون  هیحس ,رو داشت که من داشتم یلرد همون حس دنیهم با د يانگار ترو.بودن ستادهیهم ا يروبه رو

 نیا.کرد یم هیبار گر نیا.دیرزل یبار م نیا.توش فرو رفت يکه لرد دست هاش رو باز کرد ترو نیبه محض ا

 .شروع شد انمیپا یب هیبار منم بغضم شکست و گر

 ：اش زمزمه کرد هیگر نیب يترو

و  يموند یاگه م,ياگه تو بود.نجامیتو ا که من االن ا ریلرد تقص.نجامیتو که من االن ا ریتقص..تو ا ریتقص-

 .افتاد یاتفاقات نم نیکدوم از ا چیه یمون یم یاسطوره ام باق

 .شده بود شتریاما حاال که جنگ تموم شده بود قدرت ضعفم ب.ق هقم رو خفه کنمکردم ه یم یسع

 ：زد و ازش جدا شد يچند بار پشت ترو لرد

تو .کرد یکه فقط به من نگاه م ينگران پسر.از مردم به کنار من نگران تو هم بودم یرفتم نگران یوقت-

مرد شجاع و  هی.یو االن تو خودت یکه خودت باش یگرفت یم ادی دیرو اما تو با زیهمه چ.دمید یچشمات م

و کامل  یعال تیشخص هیمن .يبود یخودت م دیبا,يبود یمن م دیتو نبا يترو.و مهربون ریپذ تیمسئول

سال رفتم و با خودم عهد بستم تا  يمن به خاطر اون ها سال ها.مردم ضعف منن نیمنم ضعف دارم و ا.ستمین
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 یهمه چ ایرو نیتحقق ا هیقدم کیدر  دمید یاتحاد برسن برگردم اما وقت یکه مردمم خودشون به معن یوقت

رو به دست خودتون  زیتو جنگ اول همه چ دیمن شا. خراب شد و جنگ شد مردد شدم و عهدم رو شکستم

دوباره در استانه جنگ و همون کشت و کشتار  دمید یوقت یول دیرو خودتون درست کن زیسپردم تا همه چ

 ...که جنگ رو کنترل کنه برگشتم ستین يتجارب گذشته و حالش در حد چکدومتونیه دمیو د دیهست

مردم من هنوز هم اتحاد و صلح رو درك  دیشا...! کنم يریکه با شما باشم و از جنگ دوباره جلوگ برگشتم

ه بودم و برگشتم هم اشتباه بود اما من نسبت به مردمم خودخوا دیمن اشتباه کردم که رفتم و شا.نکرده باشن

کنم اما حاال  يریاز جنگ جلوگ تابرگشتم .ادیبه وجود ب يا گهیخراب بشه و جنگ د یهمه چ نمینتونستم بب

 ادیاتحاد رو  یمردم بودن بهشون معن نیموندم و با کنار ا یم دیمن با.مردم رو ترك کنم نیتونم دوباره ا ینم

به  نیباشن اما از ا دهینفهم ایلیگفتم هنوزم ممکنه خ همون طور که.اشتباه من بود نیا.نه ترك کردنشون دادمیم

درسته بهشون گفتم که اشتباهشون رو .نه با ترك کردنشون دمیم ادیبهشون  نویبعد من با کنارشون بودن ا

خواستم نشون بدم  یاتحاد دوباره تن دادن و من م نیفقط به خاطر وجود من به ا ایلیخ دونمیدرك کردن اما م

 .اسطوره بودن رو ندارم اقتیمن هم ل ی؟حتینیب یم. که بهشون اعتماد دارم

کردم  یسع.چند قدم دور شدم اما چشمم به رانمر افتاد.گفت از اونجا دور بشم و اونا رو تنها بذارم یبهم م یحس

به محض لمس .و لمس کردمکنارش نشستم و گردنش ر.سر رانمر برم يراست باال هیبه انگوس نگاه نکنم و 

محافظت کنم  يبود از ترو خواستهشده بود و از من  یطرف زخم یکه تو منطقه ب یاز وقت يکردنش خاطره ا

 .بار به هق هقم اجازه خروج دادم نیا.افتادم

 ：رانمر رو نوازش کردم آروم

فت؟حتما با خودت ر ينه؟ آخرش هم در راه محافظت از صاحبت جونت رو داد,ينگران صاحبت بود شهیهم-

بدون من و خودت رو فدا  يدیرس جهینت نیتو؟و به ا ای اره؟منیتونه دووم ب یبدون کدوم نم يترو یگفت

 .یکه همش به فکر صاحبت یخودخواه یلیخ.ارهیبدون تو هم دووم نم يترو.ينه؟اما اشتباه کرد,يکرد

 .زدنیهق ها در راه خارج شدنشون انگار به گلوم زخم م هق

 يبه دلدار ازین يانگار حس کرده بود منم مثل ترو.لرد بود.نگاه کردم.کنارم نشست یکیبلند بشم که  خواستم

 ：گفت هیبعد از چند ثان.میفقط کنار هم نشست یحرف چیه یب.دارم

 .فکر نکن فقط به خاطر من اتحاد شکل گرفت-

 ：ادامه داد.تعجب نگاهش کردم با
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بگم اگه  تونمیو به جرأت م یتو با حرفات روشون اثر گذاشت.بودممردم  نیتو ب يمن در تمام مدت حرف ها-

 .نیداد یکار رو انجام م نیانگوس نبود شما بدون من ا يحرکت هوشمندانه 

 ：باور گفتم نا

 حرکت هوشمندانه؟-

 ：تکون داد سرشو

کنه و بعد رانمر رو که مانعش شده  یم يبه خاطرت هرکار يدونست ترو یاول تو رو هدف گرفت چون م -

 دونستیم.شهیاتحاد دوباره جنگ برپا م يو جا شهیم وونهیبا مردن رانمر د يترو دونستیچون م,بود درجا کشت

 .بشه رییتغ هیتونست باعث  یم يطور نیداشته و ا ریحرفات تأث

 ：از بهت بند اومده بود اما به زور گفتم زبونم

 .اوردنین مانیهنوز به اتحاد ا,مردم هنوز هم مرددن دیاما شما گفت-

 ：زد يلبخند

هنوز مرددن .داشتن انگوس نقشه اش رو اجرا کرد ازیتو ن يمردد بودن و هنوز به حرفا یچون وقت.چون هستن-

بار با  نیهم گفتم ا يمن قبول کردن دوباره صلح بشه اما همونطور که به ترو دنیفقط با د دیو االن شا

 .خواهم داد ادین بودن بهشون کنارشو

 .به شونم زد و بلند شد یدست

از گوشه چشم به انگوس نگاه کردم که با دهان باز و .و بلند شدم دمیبار دستم رو روش کش نیآخر يبرا

 ياشکامو پاك کردم و به کنار ترو.دمیکش یقیچشمام رو بستم و نفس عم.جون شده بود یگرد شده ب يچشما

گر بودند رفته بود و همه  ارهکه تمام مدت جنگ نظ ایملکه آکانتا و آر شیلرد پ.وم تر بودبرگشتم که االن آر

 .کردن یداشتن در کنار هم به مجروح ها کمک م

 .در کنار هم.همه...توماس,لوریت,ایتان,یچارل,پانتا

 ：هر دو دستم رو گرفت و زمزمه کرد.به سمتم اومد دنمیبا د يترو

 ؟یخوب-

 ：بهش زدم يخسته ا لبخند

 از چه لحاظ؟-
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 ：گونم گذاشت يدستش رو رو هی

 .یو جسم یروح.هر دو لحاظ-

 ：کردم یتلخ ي خنده

 .افتضاح-

 ：تکون داد و زمزمه وار گفت نییچندبار به پا سرشو

 ...ازت غافل شدم و  یمتأسفم اگه گاه-

 ：حرفش رو قطع کردم عیسر

 ...من متأسفم که تو امروز انقدر زجر-

 .دمیکش یو آهندادم  ادامه

 ：نشوند میشونیپ يرو يرو بلند کرد و بوسه ا سرم

 .من خوبم-

 .کلمه خوبم انگار صداش شکست سر

 ：زد ادیفر یکی ناگهان

 .کنه یداره فرار م ایملکه تال-

 !يمادر ترو ا؟درستهیا؟تالیتال ملکه

 .رفتیداشت به سمت دروازه قصر م مشیکه به همراه ند میدیو د میبرگشت

 ：داد زد يترو

 .عیسر.دشیریبگ-

 ：زدیرو گرفته بودن و اون داد م ایسربازا ملکه تال هیدر صدم ثان و

 .نیکن یچه طور جرئت م نمیسرزم نیمن ملکه ا!من ملکه شمام-

 ：از احساس گفت یخال ییبا صدا يو ترو دنیرس يترو يجلو سربازا

 .تو زندان نشیبنداز-

 ：زمزمه کردم. قطع شدکه کامال نیکم شد تا ا غشیج يکم صدا کم

 م؟یکار کن یچ دیحاال با-
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 ：اومد گفت یکه داشت به سمتمون م لرد

وارد شده به قصر رو  يها یو خراب میکشته شده ها رو به خاك بسپار.میمجروح ها رو درمان کن دیامروز با-

در رابطه  یدرباره مسائل مهم دیو روز بعدش با میکن یهمه پخش م نیفردا خبر اتحاد دوباره رو ب.میجبران کن

 .میصحبت کن نیبا سرزم

 ：شونه ام گذاشت يرو رو دستش

 يسخت تر يروز ها.ستیسختت ن يروز ها انیاما بدون که امروز پا میما همه ازت ممنون.ازت ممنونم آرابال-

 .يدار شیدر پ

 ：اما لبخند زدم دمینفهم یچیآخرش ه يکه از حرف ها نیا با

 .میشد یا موفق نمم نیاگه شما نبود-

 .نگفت و دوباره رفت يزیلبخندم رو داد اما چ جواب

 ：گفتم يترو روبه

 !اون مثل پدرته؟ یکن یتو هم حس م-

 ：دور شونم حلقه کرد و زمزمه کرد دستشو

 .حس رو داشتم نیا شهیهم-

 .میرفت هیو به کمک بق میدیکش یدو همزمان آه هر

به  میوقت کرده بود يها باالخره من و ترو یو مرمت خراب يروز درمان مجروح ها و خاك سپار کیاز  بعد

 .میکه خاکستر رانمر رو پخش کرده بود میبر ییجا

ازش  یوقت.نذاشته بود رانمر رو دفن کنن و گفته بود بسوزوننش تا خاکسترش رو به آسمون بسپاره يترو

 ：چرا گفت دمیپرس

خوام جسمش هم به همراه روحش  یم.خاك باشه ریخوام جسمش اس ینم.ردن بودرانمر عاشق پرواز ک-

 .در پرواز باشه شهیهم

رفع ترسم از ارتفاع  يمنو برا يروز ترو هیکه  میخاکستر رانمر رو به دل آسمون داده بود يهمون صخره ا يرو

 .برده بود

 .گذاشتم يترو يشونه  يسرم رو رو.میداد یو پاهامون رو تو هوا تکون م میصخره نشسته بود نوك
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 ：و گفت دیکش یقینفس عم يترو

 چرا خودم انگوس رو کشتم؟ یدونیم-

 ：بدنم رو لرزوند اما فقط گفتم سؤالش

 چرا؟-

 یکرد و وقت یوقت به من محبت نم چیانگوس ه,یدونیم.بود میانگوس در دوران بچگ ي هیرانمر هد-يترو

رانمر کم کم .مثل جونم از رانمر مراقبت کردم نیاز محبتشه واسه هم یقسمت نیرانمر رو بهم داد حس کردم ا

بهم داده که مثل  يزیکه چ رهکردم انگوس حتما دوستم دا یواقعا شد مثل عضو خانوادم و من با خودم فکر م

از محبتش رو از  یخواست بکشتم شکستم اما من هنوز بخش یانگوس م دمیفهم یوقت.از خانوادمه يعضو

به  زیچ چیه گهید دمیرس نیقیرانمر رو کشت به  یوقت یول...یول.به همراه داشتم پس بلند شدم میدوران بچگ

اژدها بهم  هیکرد رو به شکل  یم غیازم در شهیکه هم یپدرم محبت,انگوس.ستیما ن نیب يعنوان پدر و پسر

 .منم که اون محبت رو از دست داده بودم به اون رحم نکردم.به محبت خودش هم رحم نکرد یداده بود اما حت

شونش برداشتم و  يسرم رو از رو. پاکشون کردم عیسر نهیصورتم رو بب يرو ياشک ها يکه ترو نیاز ا قبل

 ：صورتش رو در دستم گرفتم

شکل  هین درسته منم از دستشون دادم اما تونم درکت کنم چو ینم قایدق. يتو خانوادت رو از دست داد يترو-

 .گهید

تو من رو .که دوستمون دارن یو من تو رو و ما هر دو دوستان يتو من رو دار.ستمیمن تنها ن,یستیتو تنها ن اما

 .با همه وجودم.که دوستت دارم يدار

 .شدم ایدن يجا نیو من باز هم وارد امن تر دیتر کش کیو منو نزد زنیتو چشمش بود اما نذاشت بر اشک

ور و اون ور رفتن و منم  نیدستم رو گرفت و شروع کرد قصر رو ا.میو به قصر برگشت میبعد بلند شد قهیدق چند

 .میریم میدونستم کجا دار یشناختم نم یقصر رو خوب نم نیاز اونجا که ا

 ：گفتم باالخره

 م؟یریم میما کجا دار-

 .نمیرو بب ایتال دیبا-يترو

 ：گرد شد چشمام
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 تو مطمئنى؟ يترو-

 ：مصمم گفت. میزندان شد يراهرو ها وارد

 .هم هستم یلیخ.اره-

 . و دستش رو فشردم دمیکش یآه

 .نهیبب بیاز درون آس نیاز ا شتریخواستم ب یدادم اما نم یحق م بهش

خورد  يچشمش به ترو یانگار حضورمون رو حس کرد چون سرش رو آورد باال و وقت.میستادیسلولش ا يجلو

 ：ستادیا عیسر

 ؟يباالخره اومد,پسرم-

 ：زد يپوزخند يترو

 االن شدم پسرت؟-

 ：سلول حلقه کرد يها لهیجلوتر اومد و دستاشو دور م ایتال

 ؟یپسر من شهیتو هم-

 باور کنم؟ يانتظار دار-يترو

 ：رو لمس کنه يها رد کرد تا صورت ترو لهیم ياز ال دستشو

 ...من مادرت,ياره ترو-

 ：زد ادیو فر عقب رفت عیسر يترو

 .و دستتم به من نزن اریاسم مادر رو ن-

 دنیکش یمرگ به قول خودت پسرت نقشه م يشوهر و دخترت برا یوقت.ياسم رو ندار نیا اقتیل یحت تو

 کجا رفته بود؟ها؟ تتیمادر

 ：قدم عقب رفت هی ایتال

 ...یتو اشتباه م ينه ترو-

 ：قطع شد يهم حرفش توسط ترو باز

. يتکون نخورد یو حت يبود سادهیخواست منو بکشه کنارش وا یکه ترانتا م یتو موقع یکنم؟لعنت یاشتباه م-

 کنم؟ یمن اشتباه م.يکرد یو نگاه م يبود ستادهیتو در تمام مدت اون همه اتفاق فقط ا
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 ：باال گرفت دیجلو رفت و انگشت اشارش رو به نشانه تهد يبار ترو نیا

 هی يروز هیفراموش کن .شد یخواه دیاومدم فقط بگم که تو تبع.ها رو گوش کنمبهانه  نیکه ا نجایا ومدمین-

 .وقته فراموش کردم پدر و مادر و خواهر داشتم یلیمن که خ.يبه اسم ترو یداشت يپسر

 ：متوقفش کرد ایتال يبرگشت تا بره که صدا.وقت بود که ول کرده بود یلیرو خ دستم

 !یکن یتو تنها عضو خانوادت رو از خودت دور م-

 ：که برگرده گفت نیا بدون

 .ستادهیکه االن رو به روت ا هیخانواده من دختر-

 .بعد رفت و

گرما رو عقب روندم و  ایتال يگرم شد اما با نگاه کردن تو چشما دونستیاز خانوادش م يکه منو جزو نیاز ا دلم

 ：مش گفتمبزنه با آرا یکه حرف نیقبل از ا

 .که ازش محافظت کنم دمیبرات مهمه بهت قول م,مادر فقط هیاگه به عنوان -

 .از زندان خارج بشم عیتا سر دمیبگه چرخ يزیکه چ نیبازم قبل از ا و

 تونستمینم...رفتن و موندن مردد موندم نیب...و از حرکت متوقف شدم دمیهق هقش رو شن يصدا يلحظه ا یول

 یعنی هیهق هق و گر!نیتر ثیخب یحت!باشه خوادیکه م یحاال هرکس!توجه باشم یب یدر برابر هق هق کس

بشم سمت  مونیپش نکهیقبل از ا...یدرجه ناراحت نیباالتر یعنی!صبر و تحمل وارهیرفتن د نیاز ب یعنی...شکستن

نوز ملکه الحق که ه...که نشسته بود بلند شد و اشکاش رو پاك کرد يمن از گوشه ا دنیسلولش برگشتم با د

 :گفت يگرفته ا يو با صدا ستادیروبروم ا قایدق!بود و مغرور

 ؟يو بر ياریمنو به زانو درب ي؟اومديو لذت ببر ینیشکستنم رو بب يه؟اومدیچ-

 :ارامش گفتم با

تفاوت  یانقدر ب یتونیمن اومدم بپرسم چرا؟چطور م...ومدمین نجایبه ا یگیکه م ییزایکدوم از چ چیه يمن برا-

 ؟ياز پسرت از پاره تنت بگذر یتونیم ؟چطوریباش

 :دادمیوقفه ادامه م یمن ب یول...زدینم یداده بود و حرف هیسرد سلول تک لهیرو به م سرش

که سالها  يمرد!همسرت!افتاد نیزم يچشمات رو يجلو!ته؟دخترتیاهم یموضوعات برات ب نیانقدر ا یعنی-

 !ردرو گلگون ک نیامروز،خونش زم يکرد یباهاش زندگ

 :رو بلند کرد و با بغض گفت سرش
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 فیضع دیمن نبا!شدن میتسل یعنی هیگر نجایا!ضعف یبه معن نجایدوست داشتن ا یول!دوسشون داشتم-

 !بشم میتسل دینبا!باشم

 :نشست و ادامه داد نیزم يرو همونجا

 فیضع خوامیم....رمیگیکه کردم رو م ییحاال که دارم جواب تمام کارا....رو از دست دادم زمیحاال که همه چ-

 ...خوامیم...بشکنم خوامیباشم م

 يبرق پالك تو گردنش که به جا دنیدستش رو سمت گردنش برد با د...هجوم اشکاش نذاشت ادامه بده یول

بهش  یدقت یلباسش پنهون بود کس ریز قایکرده بود و چون دق زونیاو یکیگردنبند به خودش چاقو کوچ

 ...دیشنیانگار نم یول زدمیمن تند تند حرف م...جاش بلند شد و عقب عقب رفت از...دمیبه خودم لرز کردینم

 ! یکن یزندگ یتونیتو هنوزم م...یکنیاشتباه م يدار....ستیراهش ن نیرو نکن ا نکارینه نه ا-

 :قلبش گذاشت و ضجه زد يدستشو رو هی

 !ارمیدووم نم ییمن تنها...پس بذار نابودش کنم شهیقلب نم گهید یاهیس نیا-

بود که صدا همه جا  نیا وفتادیکه م یتنها اتفاق یبتونم بازشون کنم ول دیتا شا دمیکوبیها م لهیم به

 :مقدمه گفت یخالص رو رها کنه ب ریت نکهیقبل از ا یدستاش رو باال برد و ول....دیچیپیم

 ؟يرو دوست دار يترو-

 :گفتم تند

 ...دوسش دارم-

 :لباش جا گرفت و گفت يرو یلرزون و تلخ لبخند

 ...نداشته یخوب یرو حس کنه اون زندگ چکسیدوسش داشته باش کنارش بمون نذار نبود ه شهیهم-

 ادینکرد دستاش رو به سرعت باال برد و قلبش رو نشونه گرفت و من خشک شده بهش نگاه کردم فر معطل

 ه؟یخون ک نیا!مهم بود ختهیر نیزم يکه رو یاالن فقط خون یول...کردیکه اسمم رو صدا م دمیشنیرو م یکس

فقط !هیک دمینفهم...کمرمو چرخوند و منو سمت خودش برگردوند ی؟دستیراحت نیکشت به هم کشت؟خودشو

 :گفتمیم کیستریه

 !مرده....مرده...مرد...چاقو داشت..چا...خودشو کشت-

 :گفت يگر خیتوب يصدا

 ؟يموند نجایا یچ ي؟برايومدیتو چرا با من ن-
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 ....بود يترو! شناختمش

 :دهنم گذاشتم و خفه گفتم يدستامو رو دوتا

 ...قلبش فرو کرد يچشمام چاقو رو تو يجلو...دیلرزیدستاش م-

 :تو اغوشش گرفت و اروم گفت سرمو

 ...!تموم شد زیتموم شد همه چ...اروم باش سیه-

 :گفتم هیگر د؟بایلرزیواقعا م ایاحساس بود  هی د؟فقطیلرزیصداش م کردمیحس م چرا

 !تموم نشده یچیه!نه نشده-

 یاتفاقات واقع نیافتاده بود نگاه کنم و مطمئن بشم ا نیزم يرو ایکه تال ییچرخوندم تا دوباره به جا سرمو

 :شد دنمیسرمو نگه داشت و مانع چرخ يترو یول!بوده

 نگاه نکن، باشه؟-

 دینبا"که خودش شکسته؟ یردم؟به کسک هیتک یمن به ک"فکر کردم نیداد و به ا نیرو چ میشونیپ يزیر اخم

 :کردم،گفتمیکه راهمو کج م یدر حال!اونجا بمونه نیاز ا شتریب يترو ذاشتمیم

 ...میبر نجایاز ا ایب-

 :انداخت و گرفته گفت نییشده بود سرشو پا رهیمادرش خ نیبهش کردم که به جسد خون ینگاه

 ...میبر-

بگه  تونستینم....رو با هم گذروندن یباالخره ساعات...با هم داشتند یباالخره خاطرات!بود مادرش بود يزیهرچ

فضا !نداره يترو يبرا یتیکه اهم ستین نیبر ا لیدل یدوستش نداشته باشه ول تونستینداره م تیبراش اهم

ر د يدر ورود و خروج زندان ترو يجلو...رونیو خفه کننده بود دوست داشتم هر چه زودتر از اونجا برم ب نیسنگ

 یول دادیانجامش م یبه خوب يکه روز یتفاوت یخودش رو ثابت کنه همون ب یتفاوت یب کردیم یکه سع یحال

 !کردیم دیتقل انهیاالن فقط داشت ناش

 ...دیمناسب منتقلش کن يخودشو کشت به جا ایتال...ما-

 :مقدمه گفتم یب...دیاز رفتنشون مطمئن شد دوباره دستمو کش یوقت يگفتند و ترو یچشم نگهبانها

 ...دوستت داشت-

 :لحظه نگاهم کرد و گفت هی

 ؟یک-
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 :هم فشردم و گفتم يرو لبامو

 ...مادرت-

 :نتونست به جاش گفت یکرد اخم کنه ول یسع

 !ستیاون مادر من ن-

 :و گفتم دمیکش یقیفقط منتظر نگاهم کرد نفس عم ومدیعقب ن دمیدستشو کش...کرد شتریسرعتش رو ازم ب و

 !بهم گفت دوستت داشته باشم...بهم گفت ازت محافظت کنم-

 :زد و گفت یکج شخندین

 !؟یرخواهیخ يحتما از رو-

 :زدم غیج بایتقر

 !ستیوانمود نکن برات مهم ن-

 :خشک و عبوس شد و گفت صورتش

 !ستیبرام مهم ن-

 :و گفتم ستادمیبار کامال روبروش ا نیا

 !ببخشش بذار روحش در عذاب نباشه...ببخشش-

 :رد بشه،گفت کردیم یکه سع یحال در

 !ارابال بس کن-

 :رو بستم و با خواهش گفتم چشمام

 ...که شکست و خورد شد يدیتو ند!يدیتو ند...ببخشش کنمیخواهش م يترو-

 د؟یکه من شکستم و خورد شدم؟مگه اون د دیمگه اون د-

که سالها  يپسر ای کنهیکه بعد از سالها طلب بخشش و دوست داشتن م يه؟مادریکلحظه فکر کردم حق با  هی

 ده؟یطلب بخشش و دوست داشتن رو نشن

 ...!سکوتم استفاده کرد کنارم زد و رفت از

 :در اتاقش رو ببنده گفتم نکهیرفتم و قبل از ا دنبالش

 !حداقل بهش فکر کن-

 :دمیغر برلیرو نداد و به جاش در رو محکم بست ز جوابم
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 !لجباز-

بهش  ینذاشت حرف...کنه یزندگ تونستیهنوز م ایواقعا تال...دادم و چشمام رو بستم هیتک واریبه د سرمو

رو حس  شیمونیپش تونستمیصرف نظر کنه م دشیرو متقاعد کنم تا از تبع يرو تونستمیم دیشا...بزنم

 :گفت یو زن دمیپا شن يصدا!اونجا بود زدیحرف م ایتال یوقت يکاش ترو...کنم

 ارابال؟ زهیدوش-

 :گفتم گرفته

 بله؟-

 ...با شما داره یاستکس کار واجب امیلیبه اسم و یشخص-

 ام؟یلیو-

 :تند تند تکون داد و گفت سرشو

به حرفام نکردند و  یتوجه یول دیصلح و بازموندگان هست يماجراها ریگفتم که شما درگ شونیالبته من به ا-

 نندیاصرار داشتند شما رو بب

 کجاست؟...باشه-

 !باغ یقسمت شرق-

من  دنیبا د...دیکاویاطراف رو م يکه با کنجکاو دمشید...که گفت رو دنبال کردم يریتکون دادم و مس يسر

 :لحظه مشکافانه نگاهم کرد و بعد گفت هی

 ؟یارابال وودل-

 ...نذاره يریرفتارم باهاش تاث يکه داشتم رو ییکردم ماجراها یزدم و سع يزیر لبخند

 ...خودمم-

 :گفت رتیح با

 !یکن رییانقدر تغ کردمیفکر نم-

شروع  دیچطور با دونستیدر سکوت گذشت انگار نم يا قهیچند دق...نگفتم يزیباال انداختم و چ يا شونه

 :کردم کمکش کنم یسع!کنه

 ؟یبا من داشت يکار-

 :هم فشرد و گفت يرو لباشو
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 ...فکر کردم یلیمن خ-

 :نگفتم و گذاشتم ادامه بده يزینداختم و چباال ا ییابرو

هم  تونمینم یول...کنار بذارمش تونمیمن نم ایمقام و ارزش تان یو حت...یو حت ایتان...میزندگ..درباره خودم-

 ...رمیرو ازش بگ یعال یزندگ هیخودخواه باشم و فرصت 

 :کردم و گفتم زیچشمام رو ر!زدیانتظارم حرف م برخالف

 ه؟یمنظورت چ-

 :تر شده بود،گفت لکسیکه ارومتر و ر حاال

 شهیرابطه فقط باعث م نیادامه ا...ناستیاز ا شتریب قیال ایتان...نداره یعالقه سرانجام نیا...یگفتیدرست م-

 دنیجنگ اقتیمن ل...وارد بشه یلند هم ضربه سخت نتیبه سا یحت شمیندارم و باعث م یچیمن ه...ضربه بخوره

 ...رو ندارم

 :اورد و گفت رونیرو ب یبرد کاغذ کوچک بشیتو چشمام نگاه کرد دستشو سمت ج میمستقبار  نیا

رو داشته  شیحرف بزنم فکر نکنم هنوز امادگ ایبا تان خواستیدلمم نم...برم یبدون خداحافظ خواستیدلم نم-

ممنونم که چشمام رو ...ممنونم ارابال...که کردم به خاطر خودش بود يرو بهش بده و حتما بگو هرکار نیا...باشم

 ایبه تان...!دمیم ينفر رو به باز نیچند یزندگ ممن دار دمیتازه فهم!داریب الیو از خواب خ يباز کرد قتیبه حق

 ...بگو منو فراموش کنه همونطور که من فراموشش خواهم کرد

 :فتمسرخ شده بودم،گ تیکه از عصبان یحال در

با عشق و  ينجوریا يتو حق ندار!يو بر يریبگ میطرفه تصم هی یتونینم!یکار رو بکن نیا یتونیتو نم-

 ...یکن ياحساسش باز

 :کرد و گفت يزهرخند

 ...وقت رو حروم کرد دینبا!نداشت چه امروز چه فردا یفرق...شدیتموم م ییجا هی دیرابطه با نیا-

 !قلبشو بهت داده!بهت اعتماد کرده بود ایتان!شهیباورم نم-

 ...دمیحاال هم من دارم قلبشو بهش پس م-

 يزیحرفاش چ!عقب عقب رفت و سوار اسب شد و منو وسط باغ تنها گذاشت یک دمیشوکه بودم که نفهم انقدر

نامه رو انقدر تو دستام فشردم که کامال مچاله !بخواد عقب بکشه کردمیفکر نم!قرار بگه کردمینبود که فکر م

 ...توش مستقر بود رفتم ایکه تان یمحکم سمت اتاق يبا قدمها...شد
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*** 

 :کرد،گفتیم هیکه مثل ابر بهار گر یحال در

 !یگیدروغ م يدار-

 :و گفتم دمیگز لب

 ...رو بهم گفت نایخودش هم-

 :من انداخت و گفت يرو،رو وزنش

 رفت؟ یعنی-

 :با ارامش گفتم کردمیکه کمرش رو نوازش م یحال در

 يازدواج دار يبرا يادیز يتو فرصتها...و امثال اون امیلیاز و شتریب یلیتو خ اقتیل گفتیاون درست م-

 :سرخ شده بود،گفت هیکه از گر یحال در

 تنهام بذار-

 :گفتم ینگران با

 ...که یتو مطمئن ایتان-

 :تکون داد و گفت سرشو

 ...اره فقط برو-

نذاشت ...رو بهش گفتم و نامه رو دستش دادم امیلیو يتمام حرفا یوقت...و سمت در اتاق رفتم دمیکش یاه

 !با خوندنش شروع کرد به هق هق کردن ینوشته ول یبخونم تا بفهمم چ

 !ختیبهم ر نطورینوشته بود که ا یچ امیلیو دونمینم

 شه؟یانقدر به بار مشکالتمون داره اضافه م شن؟چراینمها تموم  یبدبخت چرا

 :و گفتم دمیبه در کوب!قفل بود یول دمیدر رو کش...گرفتم شیرمق راه اتاقمون رو پ یب يقدمها با

 !در رو باز کن يترو-

 !کردمیبود نگاه م دهیکه انگار توش بمب ترک یبه اتاق رتیبعد در باز شد و من با ح هیثان چند

که کنار تخت بود همه به  یکتابخونه کوچک يکتابها!مچاله شده بود يو کاغذها شهیاتاق پر از خورده ش تمام

 :با وحشت گفتم!پاره شده بود يا انهیطرز وحش

 ؟يکرد کاریتو چ...تو-
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 :و گفت دیتخت دراز کش يرو بست و رو چشماش

 ...کننیجمعش م انیاالن م-

 :گفتم يتند با

 ؟يکار رو کرد نیبدونم چرا ا خوامینکنند م اینند جمعش ک ستیبرام مهم ن-

 :کرد زمزمه

رانمر ...ستین گهید یول...میبا هم بود شهیو هم بردمیارامش به رانمر پناه م يبرا شهیهم...اروم بشم نکهیا يبرا-

 ...ستین

 :صداش ازارم داد کنارش نشستم و دستامو تو موهاش فرو بردم و گفتم بغض

تمام ...تو یول...باهاش نبودم دوستش داشتم يادیزمان ز نکهیمنم با ا!بگم یچ دیبا دونمیدر رابطه با رانمر نم-

 ...يرو با رانمر بود تیزندگ

 :پاهام گذاشت و گفت يرو سرشو

 گرده؟یارامش برم یک-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...دونمینم-

سرش  ریز یسرش برداشتم و بالش ریپاهام رو از ز خوابش برده اروم دمیکم از منظم شدن نفساش فهم کم

بعد باز  يچقدر گذشت که در صدا خورد لحظه ا دمینفهم...گذاشتم روبروش نشستم و بهش زل زدم

 :گفت یخدمتکار با شرمندگ...شد

 ...کنم زیرو تم نجایاومدم ا-

 ...تو برو کنمیم زشیخودم تم-

 يبرخورد شهیش يمواظب بودم که پاهام با خورده ها...شدم تخت بلند يدر رو بست و از رو یو به اروم رفت

مچاله شده رو به سطل اشغال منتقل کردم و بعد کتابها رو سر جاشون  ياول کاغذ ها...نداشته باشه

بهش سخت  یلیخ زچند رو نیحق داشت ا...کردم که هنوز غرق خواب بود يبه ترو ینگاه...برگردوندم

 ...گذشته
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تا .کردم و از اتاق خارج شدم يبه صورت غرق در خواب ترو يا گهیکه اتاق رو جمع کردم نگاه د نیاز ا بعد

که  دمیرو شن يزدن مرد ادیفر يصدا میدیبه باغ که رس.راحت بخوابه و تا منم اتفاقات افتاده رو هضم کنم

 ：گفتیم

 .نیباش عیسر.نجایا نشیاریب-

که نگاه کردم  شتریب.کردن یرو حمل م یکه بدن غرق در خون دمیسمت صدا که رفتم چند تا از سربازا رو د به

 ه؟یماجرا چ.دمیدرخت د ریز يقبر

 ：دمیپرس يتر شدم و با کنجکاو کینزد بهشون

 ن؟یکن یکار م یچ نیدار-

 ：از سرباز ها برگشت سمتم یکی

 .میکن یرو دفن م ایجسد بانو تال میدار-

 .بود ایتال.گرد شد و به بدن نگاه کردم چشمام

 ：وجودم رو گرفت تیآن عصبان کی

 ؟ينجورینجا؟ای؟ایچ-

 ：گفت عیسر سرباز

 .يترو جنابیدستور عال-

 ：باال بردم صدامو

 چه وضع دفن کردنه؟ نیا.نشیتو تابوت نگذاشت یو حت نیلباسش رو عوض نکرد,نیشما زخمش رو نبست-

 ：بدون توجه مشغول به ادامه کارشون شدن و گفتن سربازا

 .میکن یدفن م ينجوریار ها رو اما گناهک-

از .درباره گناهکار بودنش فکر کنم دادیتکرار حرف هاش تو ذهنم اجازه نم...اما...گناهکار بود اما گناهکار؟اره

خالص صداقت رو  يحرفاش بو نینبودم چون آخر یبود و از طرف يازش متنفر بودم چون باعث درد ترو یطرف

 .دادیم

 ：ستادمیچاله ا يو جلو دمیدو

 .نیکار رو کن نیا دمیاجازه نم-
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 ：آشکار گفتن یحوصلگ یها با ب سرباز

 .کنار نیایلطفا ب.میریگ یما از شما دستور نم-

کرده بودم و اگه اون نبود من رو پرت  روزیکه د هیهم که برام قائلن به خاطر کار یاحترام اندک نیهم دونستمیم

 .کردن کنار یم

 ：گفت یمحکم يصدا

 خبره؟ چه نجایا-

 .خم شدم عایمرد رو به روم سر دنیاحترام گذاشتن و منم با د عیها سر سرباز

 ：از سرباز ها دهان باز کرد یکی.چند قدم جلوتر اومد و منتظر نگاه کرد لرد

 .ذارنینم شونیاما ا میکن یرو دفن م ایجسد بانو تال میما دار-

 ：نگاه لرد متوجه من شد.به من اشاره کرد و

 .بال ایتو با من ب.نیشما ها فعال دست نگه دار-

 ：ستادیکه روبه روم ا نیتا ا میو از اونا دور شد میقدم زد یکم.و دنبالش رفتم دمیکش یآه

 چرا؟.خب-

 .نبود سؤالش رو کامل کنه يازین

 شیزندگ ينفس ها نیداشته نبوده اما آخر ازیکه پسرش بهش ن ییاگه تمام زمان ها یچون حت.چون مادره-

چون هر چه قدرم گناهکار .رو دوست داشته باشم و مواظبش باشم ياز من خواست ترو.انیبوده و گر مونیپش

 .دفنش کنن ينجوریاجازه بدم ا تونمینم.اومده و سال ها ملکه بوده ایاشراف زاده به دن هی

 ：رو تکون داد سرش

 .يدیکار رو انجام م نیا يدار يفهمم که به خاطر خود ترو یم.فهمم یم-

 ：دست دست کردم و در آخر گفتم یکم

 ن؟یصحبت کن يشما با ترو شهیم-

با قلبش قبول  يخوا یاما اگه م.زنمیبا من قبول کنه من باهاش حرف م یسیاز سر رودروا يخوا یاگه م-لرد

 .یکار رو بکن نیا دیکنه خودت با
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تم و برگشتم تا به داخل قصر برگردم کردم و احترام گذاش يتشکر.زدمیخودم باهاش حرف م دیبا.با اون بود حق

 .ستادمیاما ناگهان ا

 نیا یحت.سمتش و بغلش کردم دمیکنم دو یکار م یکه بفهمم چ نیو نگاهش کردم و قبل از ا دمیچرخ آروم

 .کرد یم یآغوش هم پدرم رو برام تداع

 ：وار گفتم زمزمه

 .نیدیپدر رو به آدم م هیشما حس .داشتم یبیحس عج دمتونیاز همون اول که د-

 ：پشتم گذاشت دستاشو

 .تک تکتون. آرابال نیهمه شما فرزندان من هست-

 ：جدا شدم و با التماس نگاهش کردم ازش

 .میدار ازیپدر ن هیبه  يو ترو ن؟منینر گهید شهیم-

 ：زد يلبخند

 .کنم یطور فرزندانم رو به حال خودشون رها نم نیمن مردمم و هم.نخواهم رفت گهید-

زنده کننده خاطرات .ياتاق ترو.در اتاق رو آروم باز کردم.دمیبار به سمت قصر دو نیلبخندش رو دادم و ا جواب

 .ترسناك نبودن گهید يترو یکه البته با وجود خود واقع یمیترسناك قد

که  يزیکه شدم تنها چ کشینزد.نوشت یکاغذ م يرو يزینشسته بود و چ یصندل يشده بود و رو داریب يترو

 .درهم بودن يکاغذ بود خط ها يرو

 .دادنیم لیرو تشک يکه بدون شک االن افکار ترو ییها خط

که احتماال اون از غرق در افکار بودنش  يدرد.شده بودن دیکه سف يطور دادیمحکم قلم رو فشار م دستش

 .قلبم حس کردم يکرد من تو یحس نم

 .دستش گذاشتم يلرزانم رو رو يدستا

 .دادیبهم آرامش م نیلمس کنم و ا تونمیروحش رو م یکردم حت یدستم با دستش حس ممحض تماس  به

و برخالف دست  شهیمثل هم.دست اون گرم بود.دست سرد و لرزانم گذاشت يو دست آزادش رو رو دیکش یآه

 .من يها

 .تخت نشستم يو رو دمیکش رونیکه گذشت آروم دستم رو ب یکوتاه مدت
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 ：دمیکش یقینفس عم.گفتم یم دیبا.گفتم یم دیبا

 ؟يترو-

 .از خودش در آورد "هوم"مثل  ییصدا

 ：دادم ادامه

 .دوستت داشته.مادر نبوده اما بوده,که مادرت گناهکار بوده دونمیم-

 ：گفت زدیکه تند تند تو اتاق قدم م یو بلند شد و درحال دیکش يکالفه ا نفس

 ؟یفهم یم دید یمنو نمآرابال اون .دید یمن رو نم یاون حت.نداشته.نداشته-

 ...االن.اون مال گذاشته بود-

 ：باال رفت صداش

 خوره؟یبه چه درد من م نیشد؟ا مونیپش رهیمیداره م دهید ی؟وقتیچ ؟االنیاالن چ-

 .زد ادیآخرش رو فر جمله

 ：انگشتام فشردم نیتخت رو ب يرو يپتو

دوست داشتنت  قیحاال که ال گمیاما م يدیبه خاطرش درد کش دونمیم. اون االن مرده.گمیرو م نیمنم هم-

 .بخششت باشه یکم قیال تونهیحداقل م ستین

 ：و نگاهم کرد ستادیا

 .زدیکنم اون حرفا رو م دشیخواستم تبع یچون م.نبود مونیپش یاون حت-

 ：رو تکون دادم سرم

 کردم؟ یآرزو م یچ شدیکدوم از آرزوهام برآورده م هیاگه  یدونیم-

 ：ظر نموندمنگفت و منم منت يزیچ

 .يدیشن یو صداش رو م يپنهان شده بود يگوشه ا زدیضجه م ایکه تال ییکردم اون لحظه ها یآرزو م-

 ：گفت زدیکه قدم م یحال در

 .ستمیمن مثل تو ساده ن-

 ：زدمیم ادیمن بودم که فر نیبار ا نیا
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داشت که حرفاش دروغ باشه؟اون  یلیچه دل.اون خودش خودش رو کشت,يترو ستیبحث ساده بودن ن-

 بوده باشه؟ یالک دیبا شیمونیاظهار پش یکن یچرا فکر م,رو از خودش گرفت یخودش زندگ

 ：ستادمیشدم و رو به روش ا بلند

 .انجام بده يکار هیبه خاطر من  يو حرفم رو باور ندار یکن یباورم نم,یکن یاگه قبول نم یحت-

 .کنم شیراض تمتونسیم دیبود که شا یتنها راه نیا

 ：گفت يکنجکاو با

 ؟یچ-

 ：هام رو درهم قفل کردم دست

حداقل  یو روحش رو از عذاب آزاد کن شیببخش یکم یتونیاگه نم.ملکه و با احترام دفن کن هیرو مثل  ایتال-

 .جسمش رو عذاب نده

 ：دستم رو گرفت و زمزمه وار گفت هی

 چرا؟چرا اون انقدر برات مهمه؟-

 ：گونش گذاشتم يآزادم رو رو دست

به گفتن اون  ازین,که دوستت داشته باشم و من دارم,بود نیکه گفت ا يزیچ نیآخر ایچون تال.یچون تو مهم-

که  یخواد کس یقائلم و من مطمئنم تو خودت هم دلت نم تیتو اهم يتو رو دوست دارم برا یاما وقت. نبود

 .ین کنخفت دف نیرو حداقل با ا يکرد یبه اسم مادر صداش م يعمر

 .بار اون از اتاق خارج شد نیدستم برداشت و ا يرو از رو دستش

تخت دراز  يآوردم و رو نییتو هوا مونده بود رو پا يلمس صورت ترو يکه هنوز به هوا یو دست دمیکش یآه

 .دمیکش

 دیشا.گذاشتم میشونیپ يدستم رو رو ؟ساعديدیجد يزهایدر راه بود؟چه چ یچه اتفاقات.گهید يو فردا ها فردا

 .داشته باشه ریتأث ندهیآ يفردا ها يخواد بزنه رو یکه لرد فردا م یحرف

 .و کم کم خواب وجودم رو گرفت دمیاطرافم رو بلع يبستم و تمام هوا چشمام

 .باعث شد چشمام رو محکم به هم فشار بدم ومدیکه از پنجره م يدیشد نور
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بودم و صدا ها از پشتم  دهیت به در و روبه پنجره خوابپش.چشمم رو باز کردم هیپچ پچ  يصدا دنیشن با

 ：بود يترو يصدا.به دقت گوش دادم.ومدیم

 .ممنونم جک-

 .فرمانده که بهمون کمک کرده بود جک؟همون

 ：جک اومد يبعد صدا و

 .کردم یبه شما کمک م دیمن با.جنابیکنم عال یخواهش م-

 ...و هم االن يهم بهمون تو جنگ کمک کرد.شدم ونتیمد یلیخ-يترو

 کار کرده بود؟ یجک چ ؟مگهیچ االن

 ：حرفش رو قطع کرد جک

 .نیحرفشو نزن-

 .رو با احترام دفن کنن ایتا تال...تا يمن رو رسوند غامیبه هر حال ممنونم که پ-يترو

 .پس درك کرده بود.بود دهیپس فهم.به حرفم عمل کرده بود.لبم نشست يرو لبخند

 .تخت نشسته يرو دمیبا تکون خوردن تخت فهم.چشمام رو ببندم عیبسته شدن در باعث شد سر يصدا

 ：که ناگهان گفت نیلحظه به سکوت گذشت تا ا چند

 .يداریب دونمیم-

 .و چشمامو باز کردم و نشستم دمیکش یآه

 ：کرد یاخم نگاهم م با

 .ستاین یکار خوب ستادنیگوش وا-

 .نگفتم يزیلبخند نگاهش کردم و چ با

 .که اخم هاش محو شد میهم نگاه کرد يتو چشما انقدر

 ：گفت کبارهی به

 .میبر ییجا دیآماده شو با-

 ：تعجب گفتم با

 کجا؟-
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 .ایفقط ب.نپرس-يترو

 ：دمیشن یجواب م هیدونستم کجاست و هر بار  یکه نم میرفتیم ییبه جا میبعد سوار بر اسب داشت یقیدقا

 .ینیب یم میدیرس-

 .میبود ندلندیآرچف يتو جنگل ها ییجا هی.ستادمیتوقف کرد و منم پشتش ا يوتر باالخره

 نجاست؟یا-

 ：راه افتاد یجا بست و به سمت هیرو به  اسبش

 .ایفقط دنبالم ب-

با تعجب نگاهش کردم که کنار .ستادیکه ا دمیبعد د قهیچند دق.کردم و منم اسب رو بستم و دنبالش رفتم یپوف

 یلیسه تا سنگ خ نیبود ب یگوشه جنگل مکان ییجا.رو لمس کرد نیفکم زم دیبا کنار رفتنش شا.رفت

 هیسبز  يبود رو طانیش کی یسنگ قرمز نقاش يرو.بودن یآب یکیسبز و  یوسط,از سنگ ها قرمز یکی.بزرگ

کوچک آب  ریهر مس نیداشت و ب انیآب جر نیزم يسنگ ها رو نیب.فرشته کی یآب يو رو یآدم معمول

 .یو حرکت کن يروشون پا بذار ین تا بتونبود ییسنگ ها

 ：زمزمه کردم یشگفت با

 جا کجاست؟ نیا يترو-

 ：کنارم اومد

اون موقع که هم من و هم رانمر  شیسال ها پ.ساخته یساخته و ک یرو ک نجایکه ا دونمینم.دونمیخودمم نم-

 .میکرد دایرو پ نجایا یو اتفاق میپرواز کنه ما تو جنگل گم شد توتستیو رانمر نم میبود کیکوچ

بزرگ رفتم و لمسشون  يها وارید دیشا ایسنگ ها گذاشتم و به سمت سنگ ها  يرو با دقت رو پاهام

 ：کردم

 ...نیا...نیا-

 معرکه اس؟-يترو

 ：خنده گفتم با

 .دمیکه تا حاال د هیزیچ نیتر بیخواستم بگم عج یم,نه-
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سه وجب اما  ایدو  دیشا.نبود ادیعمق آب ز.خورد و افتادم تو آب زیسنگ ل يبرگردم سمتش که پام رو خواستم

 .بود یشدن کاف سیخ يهمون هم برا

 .گرد شده نگاهش کردم يکه بلند شد با چشما يترو يخنده  يصدا

 ：حرص گفتم با

 ؟يخندیبه من م-

 هیاز اون همه اتفاق  خنده اش بعد دنیکه د نیبا ا!پررو.تکون داد دییسرشو به نشانه تأ دیخند یکه م یحال در

 .نکنم یشد تالف ینم لیبود اما دل ینعمت اله

با .تعادلش رو از دست داد و افتاد تو آب.آروم به سمتش رفتم و از پشت هلش دادم.گرم بود دنیبه خند سرش

 ：خنده گفتم

 !يبه من نخند یتا تو باش-

 .نگفت يزیچ

 ؟يترو-

 ：خنده ام محو شد.تکون هم نخورد یحت

 ؟يترو-

ممکن بود سرش با سنگ  یعنی. از سنگ ها داشت یکیبا  یکم یلیسرش فاصله خ.نشستم کنارش ینگران با

 .برخورد کرده باشه

 .شدم و آروم چرخوندمش هول

 ：صورتش ضربه زدم داد؟بهینم یپس چرا جواب.نبود شیشونیاز ضربه رو پ یعالمت چیه.بسته بود چشماش

 ؟يروووت.پاشو جوابمو بده..شو ؟بلندي؟ترويترو-

 !هوش شده یب دیپس شا.دیکش ینفس م.نگه داشتم شینیب يتا انگشتم رو جلو دو

 ：صورتم و تو کف دستش زمزمه کردم يدستشو بلند کردم و گذاشتم رو.بغض کردم ناگهان

 .فکر کنم ممکنه سرت به سنگ بخوره هولت بدم یکه حت نیچه طور بدون ا.چه قدر من احمقم ایخدا يوا-

دو تا از  نیب مینیصورتم بردارم ب يکه فرصت کنم دستشو از رو نیقبل از ا.لرزهیکردم بدنش داره م حس

 .عطسه هام شروع شدن لیو بالفاصله س دمیبه سرعت صورتم رو عقب کش.انگشتاش فشار داده شد
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نشست و .با پام به پاش ضربه زدم.دیخند یدوختم که در همون حالت دراز کش داشت م يرو به ترو نگاهم

 ：گفت

 .ینباش یبه فکر تالف یتا تو باش-

 ：دستشو آورد جلو.با حرص نگاهش کردم فقط

 ره؟یگ یکنم عطست م ينجوریپس ا-

که  يکردم تا عطسه ا یکه به آسمون نگاه م یبلند شدم و درحال عیکه دوباره اون کار رو کنه سر نیاز ا قبل

 ：گفتم ادیکرده بود ب ریگ

 ...بعدش يخند یم یکه کمکم کن ییتو آب جا فتمویمن م.ییزور گو یلیخ-

 .نفسم بند اومد دنشیبردم تا نگاهش کنم اما با د نییرو پا سرم

 !حلقه هی.که تو دستش بود و به سمت من گرفته بودش يزینشستنش و چ حالت

 ：زده گفتم بهت

 ؟يترو...ت-

ساعت ها و روز ها من بهت ,ها قهیدق,بعد از گذشت لحظه ها یول دمتیکه د يلحظه ا نیگم در اول ینم-

که از تنفر  نیبشه تا ا شتریو ب شتریعالقه ب نیتا ا لیدل هیتلنگر شد و هر جمله  هیهر اتفاق .عالقه مند شدم

 .به اسم عشق به وجود اومد یحس

 ؟یکن یبا من ازدواج م یوودل آرابال

 انیتک تک کلماتش تو بدنم جر.شدیم تو گوشم تکرار يترو ؟جملهیکن یمن ازدواج م ؟بایکن یمن ازدواج م با

چونم ,کرد خیدست و پام .دنیموهام رس يجمالتش از نوك پاهام شروع شدن تا به تار ها ریتأث.کرده بود دایپ

 .دهانم خشک شد و تو چشام اشک حلقه بست,دیلرز

عاشق نشدن به  يروز اخطار انگوس برا هی م؟کهیبرس نجایروز از اون تنفر به ا هیکرد  یفکرش رو م یک

 ...ونده؟کهیبپ قتیحق

 .تینها یب یزندگ هی يبرا تینها یو ب یکاف.یبه اندازه کاف.رو دوست داشتم يترو من

 آرابال؟ یهست یچ منتظر

 ：ختیقطره اشک از چشمم ر هیکه پر از حس خوب بودم  یحال در
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 .مکن یمن باهات ازدواج م مزیج يترو.کنم یمن باهات ازدواج م ياره ترو,اره-

 ：زمزمه کردم ختمیر یکه اشک م یدر حال,شد بلند

 .دوستت دارم-

 .پر از احساس اتفاق افتاد يدستاش گرفت و بوسه ا نیزد و صورتم رو ب يلبخند

هوا  غمیج.خورد و افتاد زیاما ناگهان حلقه ل رمشیدست بردم که بگ.حلقه رو جلوم گرفت.میهم جدا شد از

 ：رفت

 .حلقم-

 يرفت و من و ترو یطرف و اون طرف م نیکرد و ا یم دایپ انیحلقه تو آب جر.میدیدو با هم به سمتش دو هر

بلند  يترو ادیفر يصدا یساعت دیبعد از شا.میدیخند یو م میافتاد یو م میخورد یم زیل ایو  میخوردیبهم م ای

 ：شد

 .گرفتمش-

 .خورده بودم اومد و بلندم کرد و بدون مکث حلقه رو وارد انگشتم کرد زیشد و به سمت من که باز ل بلند

 .بایرنگ و ز دیسف.آب سرد بود ياز سرد حلقه

 ：و با خنده گفتم يبه ترو یبه حلقه کردم و بعد نگاه ینگاه

 جعبه نداشت؟ انایحلقه اح نیا-

 ：و گونم رو نوازش کرد دیخند

 .يدادیبه باد م یداشت نمیهم-

 .میدیو با هم خند دیبوسام رو  گونه

 يکه افتاده بود تمام مدت لبخند رو یدست در دست و من خوشحال از اتفاق.میبعد به قصر برگشته بود یساعت

 زیچه قدر ممنون بودم که اون حلقه از دستم ل.از درخواست ازدواجش,ياز عشق ترو,از اون حلقه,ياز ترو.لبم بود

احترام  يو ادا ستادیروبه رومون ا يخدمتکار میکه به اتاق برس نیاز اقبل .بخنده شتریب يخورد و باعث شد ترو

 ：کرد

 .منتظر شمان یدر سالن اصل نیریجناب لرد و سا-
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نگاه کردم و انتظار  يبه ترو.خواست با همه حرف بزنه یبود که لرد م يافتادم که امروز روز نیا ادیحرف  نیا با

 .کرد یمتعجبم م نیاما خونسرد بود و ا نمیکنجکاو بب ییداشتم چشما

 ...از ترانتا یخال,ایاز تال یخال,از انگوس یخال يقصر.میرفت نیاطیقصر ش یهم به سالن اصل با

 نیاگه ا.نشسته بودن يزیو لرد دور م ایملکه آکانتا و آر.میو خدمتکار در رو باز کرد و ما وارد شد دمیکش یآه

 چرا ما رو هم احضار کردن؟ دونستنیم دینبا هیو بق ایتان ایبود که پانتا و  یمطلب

 .میدونست یدونست و ما نم یکه لرد م یبود به خاطر مطلب يسکوت بد.مینشست زیم پشت

 ：از چند لحظه لرد سکوت رو شکست بعد

 .ها رو نیسرزم ي ندهیآ.میرو مشخص کن ندهیآ فیتا تکل میجمع شد نجایامروز ما ا-

 .شد یم میباعث ناراحت نینداشتم و ا ندمونیاز آ یتیذهن چینده؟هیآ

رو  تیسلطنت و حاکم تیمسئول گهیهمه مردم اعالم کردم که د نیکه دور روز قبل ب دیدار ادیاحتماال ب-لرد

 نیقبل از اول شیحاکم خواهد بود؟سال ها پ یاومده که پس چه کس شیسؤال براتون پ نیو ا.قبول نخواهم کرد

اتحاد رو برقرار  یلوس بودم اما وقتیمن فقط مالک تارگاس.سمت داشتم هیاتحاد من فقط  نیجنگ و قبل از اول

عالوه بر  یحاکم نیاتحاد به همچ.رو هم به عهده گرفتم نیهر سه سرزم تیکردم به درخواست مردم حاکم

به دو ,رو حفظ کنم تمیقادر نخواهم بود عنوان حاکم گهیاما االن من د.داره ازین نیهر سرزم يملکه و پادشاه ها

 .لیدل

 رو ندارم اقتشیل گهیکه کردم د یاشتباه لیمن به دل,اول لیدل

 ...دوم لیدل و

 .فقط تونستم آب دهانم رو قورت بدم و منتظر نگاه کنم تا ادامه بده. رو قطع کرد و به من نگاه کرد حرفش

 .باتنر کامل باشه کی دیبا نیسه سرزم یکه حاکم واقع نهیدوم ا لیدل-لرد

 یم حیجملش سکوت همه جا رو فرا گرفت و من داشتم جمله اش رو تو ذهنم تشر دنیرس انیاز به پا بعد

باتنر کامل؟مگه من باتنر کامل نبودم؟پس چرا لرد .باتنر کامل باشه کی دیبا نیسه سرزم یحاکم واقع.کردم

 من بود؟...هم هست؟منظورش من يا گهیگفت باتنر کامل؟مگه باتنر د

 ：لرزان گفتم يصدا با

 من؟...م-

 ：بلندتر گفتم.تکون داد نییلرد فقط سرشو به پا.کردنیبا شوك به من نگاه م ایآکانتا و آر ملکه
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 من؟-

 چرا اون شوکه نبود؟چرا خونسرد بود؟.برگشتم نگاهش کردم.گرفت زیم ریدستم رو از ز يترو

 ：گذاشت و با آرامش گفت زیم یدستاش رو رچ لرد

 .د توخود خو.تو,درسته-

 ：گفت ایبار ملکه آر نیا

 ه؟یکه آرابال حاکم اصل دیگیچه طور ممکنه؟چه طور م-

 ：کرد ایبه ملکه آر ینگاه لرد

 !باتنر کامله هیآرابال -

 ：به حرف اومد دیباریبودن از سر و روش م جیآکانتا که گ ملکه

 یم رشیپذ بیآس نیمرز هاست و ا ریتحت تأث تشیشخص!داره؟بال باتنره یخاص یژگیچرا؟مگه آرابال چه و-

 شما باشه؟ ینیجانش قیچه طور ممکنه اون ال.کنه

 يپس ترو.دادم هیتک یصندل یبه پشت.متمرکز کرد يترو يملکه آکانتا گرفت و رو يچشماش رو از چشما لرد

 !دونستیم

 ：خم شد زیبرعکس من سمت م يترو

و  دیشد جیگ دیشا.باتنر کامله کیآرابال .صه نه کاملباتنر ناق کیمتعلق به  نیکه شما گفت ییها یژگیو,ملکه-

 ....دونهیباتنر کامل نم کی يها یژگیدرباره و یچون جز لرد کس هیعیطب

 يمن به ترو,که لرد به من گفته بود ییزایهمون چ.خواد بگه یم یچ دونستمیم.حرف هاش گوش ندادم هیبق به

 .گفته بود يو حتما لرد هم به ترو

 ：گرد شده به لرد نگاه کرد يکه حرف هاش تموم شد ملکه آکانتا با چشم ها يترو

 گه؟یدرست م-

 .نشون داد دییسرش رو به نشانه تأ لرد

 ：با عجله گفت ایآر ملکه

 داره؟ تیبه مسأله حاکم یها چه ربط نیا.ها درست نیتمام ا.فهمم یمن نم-
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هر کدوم بتونه به طور مجزا فکر کنه  يبرا.محافظت کنه نشیداره از سه سرزم تیمسؤل نیحاکم سه سرزم-لرد

 کیکه مربوط به  رهیبگ یماتیتصم دیموقع ها با یبعض.با هم فکر کنه نیبتونه به هر سه سرزم یو از طرف

 قایباتنر کامل دق.ذارهیم دیشد ریأثت نیهر سه سرزم يکه رو رهیرو بگ یماتیتصم دیموقع ها با یو بعض نهیسرزم

هر سه جور فکر  تونهیفکر کنه و م یآدم معمول هیو  طانیش,فرشته کیمثل  تونهیم.ها رو داره یژگیو نیتمام ا

 کیباتنر ناقص بود و به شکل  یوقت.کنندشونه نییخودش تع.ستنین تشیکننده شخص نییمرز ها تع گهید.کنه

آرابال .ستیطور ن نیا گهیکرد اما االن د یکار م تیهمون موجود بهمغزش هم مختص  ومدیدر م تیموجود

 .حاکم شدن آرابال به نفع تک تک مردم خواهد بود.مقامه نیا يشخص برا نیو بهتر نیتر قیال

 حاکم؟ هیاصل و نسب؟ یدختر ب هیمن؟..پر پر.پر بود مغزم

 ：بلند شد و گفت لرد

 .من حرفام تموم شد-

 رونیهمراهش بلند شد و هر دو ب یتیهم با نارضا ایملکه آر.آکانتا با لبخند سرش رو تکون داد و بلند شد ملکه

 .رفتن

 .ستادیبه سمت پنجره رفت و دورتر از ما ا لرد

 ：نگاه کنم گفتم يکه به ترو نیا بدون

 ؟یدونستیتو م-

 ：که هنوز گرفته بود رو آروم ول کرد دستم

 .دمیفهم يخواب بود یوقت شبید-

 ：بار نگاهش کردم نیا

 ؟يچه طور-

 ：نشست و گفت شیصندل يجواب بده لرد برگشت به سمتمون و دوباره رو يروکه ت نیاز ا قبل

و بعد درباره موضوع ازدواج با تو و زمان مراسم  ایمن و اول درباره دفن کردن ملکه تال شیاومد پ يترو شبید-

 .صحبت کرد

درباره زمان مراسم  رهیکنه و جواب ازم بگ يکه از من خواستگار نیقبل از ا يکه ترو نیاز ا.زدم يدلم لبخند تو

 .گرفته بود میتصم
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 ：داد ادامه

 میمراسم برگزار کن کیرو در  يمراسم ازدواج و تاج گذار میتونیمن فکر کردم که م دیبحث که به مراسم کش-

 يداشته باشن من به ترو داریها صلح پا نیبه سرعت انجام بشه تا سرزم دیبا يو از اون جا که مراسم تاج گذار

بهش اعتماد کنم  تونمیو با خودم گفتم م ردهم شک ک يکردم و ترو شنهادیم ازدواج سه روز بعد رو پمراس يبرا

 .بهش گفتم لیدل نیو ازش کمک بخوام و به هم

به انجام  گهیکه من امروز جواب داده بودم دو روز د یگه؟درخواستیروز د ؟ازدواج؟دويتاج گذار.شده بودم خشک

 د؟یرس یبهم م گهیبودم دو روز د دهیاالن فهم نیکه هم یتید؟حاکمیرسیم

 ：بلند شدم یصندل يرو از

 .فکر کنم دیمن با-

 ：بعد من بلند شد يترو

 ؟یبه چ-

 ：موهام چنگ زدم و کالفه گفتم به

امروز بهت جواب مثبت دادم اون وقت چه طور به  نیمن هم.من هنوز قبول نکردم که حاکم بشم!یبه همه چ-

 اقتیل م؟منیرو اداره کنم؟من مگه ک نیسه تا سرزم تونمیازدواج کنم؟من چه طور م باهات دیبا يزود نیا

 !ندارم

 ：که در رو باز کنم لرد گفت نیقبل از ا.به سمت در حرکت کردم و

باتنر  هیجز تو که  چکسیتونه حاکم بشه چون ه ینم يا گهیجز تو کس د.به دقت بهش فکر کن آرابال-

تو به خاطر اتحاد .به مردم فکر کن.یمقام برس نیروز به ا هیتا  يتو به وجود اومد.هها رو ندار یژگیاون و یکامل

 .رهیبه باد م تتهمه زحما يقدم رو اشتباه بردار نیاگه ا.قدم آخره نیا.يکرد يهر کار

 .اومدم رونیدر رو باز کردم و از سالن ب زیو شوکه از همه چ دمیکش یآه

 !پر از احساسات مختلف بودم...دستام گرفتم نیاتاق نشستم و سرمو ب يتو

در صدا !ازدواج ينه برا...حاکم شدن ينه برا....رو نداشتم شیمن امادگ تونستمیمن نم!یعشق،ترس،خوشحال

 ...خورد و باز شد
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ازش  نکهیبدون ا!کردیحاال من بودم که از احساسات مختلف داشت خفم م!عوض شده بود يمن و ترو يجا

 :نشست و گفت کنم کنارم یدعوت

 ارابال؟ هیمشکل چ-

 :دمینال یچارگیدستم کردم و با ب يبه حلقه تو ینگاه

 ...رو ندارم شیامادگ ،منيترو تونمیمن نم-

 ...يرو دار اقتشیو ل یستگیتو شا یتو باتنر کامل...کنهیکه لرد اشتباه نم یدونیتو م-

 ...و دمیشب به کجا رس هیبودم و  یمن چ یدونیم ،تویدونیم نویتو خودتم ا يخدمتکارم ترو هیمن -

 :انداختم و ادامه دادم نییپا سرمو

 .میریم شیتند پ یلیخ میدار کنمیازدواج،حس م يبرا-

نوع احساساتم رو  تونمیم...ستمیبچه ن!سالمه ارابال 26 شه؟منیم یکه رابطمون داره رسم یستیتو خوشحال ن-

 !بشناسم

 :از جام بلند شدم وگفتم کالفه

 !امیموضوعات برب نیاز پس ا تونمیمن نم یول!دونمیمدونم،یم-

 !یتنها باش ذارمیمن نم!یستیتو تنها ن-:محکم گرفت و گفت دستمو

 ندهیموضوع ا!ستیعشق و تنها موندن من ن ؟موضوعیفهمینم يترو-:زدم ادیرو از دست دادم و فر کنترلم

 !لوسیتارگاس

 :گفتم یبا شرمندگ...کرد نشون نده که ناراحت شده یو سع دیعقب کش دستشو

 ...من دیببخش-

 :ادامه بدم و گفت نذاشت

 !یفکر کن یتا بتون ذارمیتنهات م...خودخواهانه جلو رفتم شهیمن مثل هم يحق دار-

من بشم حاکم ...و به سقف زل زدم دمیتخت دراز کش يرو...رفت رونیبگم از اتاق ب يزیچ نکهیاز ا قبل

 لوس؟یتارگاس

رو دوست داشتم به احساسم مطمئن بودم  يترو...بدونم تیحاکم قیبودم که خودم رو ال يزیاز چ فتریضع هنوز

و  دیسف يبه بالها"گردمیبرم"برداشتم و خالصه و کوتاه نوشتم زیم ياز رو يبا خشونت از جام بلند شدم کاغذ

 ...فکر کردم مییطال يبزرگ و موها
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رو کامال  رمیهوا شناور شدم مس يپنجره رو باز کردم و تو...وستیپ تیکه تصورم به واقع دینکش هیثان به

از  عتریسر...راحت ساعتها نشست و فکر کرد الیبا خ شدیبود که م ییتنها جا ندلندیارچف يکوه ها...شناختمیم

 رپاهامیکه ز ندلندیرچفنشستم و به ا یتخته سنگ يرو...اونجا نبود یکس شهیمثل هم...دمیبه اونجا رس شهیهم

من رو در عمل انجام شده قرار  ییجورا هی گفتیبهم م یحس کردیقبلش با من مشورت م دیلرد با...بود زل زدم

 ...کردمیاعتراف م دیبا رمیمنافع خودم رو در نظر بگ خواستمیاگه م!داد

 شنهادیپ...حس رو داشتم نیبدتر رمیبگ میتصم لوسیبه نفع مردم تارگاس خواستمیاگه م یول!بود یخوب حس

 دیحاال خودم با...ارامش بودم یفقط در پ میمن از اول زندگ...من دنبال قدرت نبودم یول...بود يوسوسه کننده ا

سال با لقب خدمتکار  نیکه چند یمن...نیسنگ یلیبود خ ینیسنگ تیمسئول...شدمیم انمیمنبع ارامش تمام اطراف

بغض گلوم رو ...شدیباعث ترسم م يازدواج با ترو یاز طرف شدم؟ویم نیزمحاکم کل سر دیگذرونده بودم حاال با

 :گفتم رلبیلرزوند و ز

 کنم؟ کاریچ دیبا دیبه من بگ دیشنویصدامو م دونمیبابا م...مامان-

 :زدم ادیسرجام بلند شدم و فر از

 کنــــــــــــم؟ کاریچ دیمن با-

برم بالهام رو باز کردم و  نیو از ب وفتمیب نیزم يرو نکهیقبل از ا یپرت کردم ول نییکوه خودمو به پا يباال از

قصر  تونستمیم یشده بود ول کیو هوا کامال تار کردیم ییماه کامال در اسمون خودنما...گرفتم شیراه قصر رو پ

 ...نمیرو بب

 يرو!يمتعلق به ترو دیفهم شدیراحت م یلیو خ دمیشنیم ادیفر يو صدا دندیدویبه اطراف م مهیسراس نگهبانها

به پشت  کردیداشت باهاش بحث م يکه ترو يتمام سربازها از حرکت متوقف شدند و سرباز...فرود اومدم نیزم

 نیوقت بود ا یلیخ!وحشت کردم ظهلح هی دیسمتم چرخ یبودم اشاره کرد وقت سادهیکه من وا ییجا یعنیسرش 

 !بودم دهیحالتش رو ند

به هم  يدندونا يبه عقب برداشتم از ال یناخوداگاه قدم!نابودم کنه خواستیانگار م ومدیسمتم م يجور

 :فشردش گفت

 ؟يکجا بود-

 :دهنمو قورت دادم و گفتم اب

 ندلندیارچف يبه قله ها...رفته بودم-
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 :زد ادیخودش رو کنترل کنه و با صورت سرخ شده فر نتونست

 ؟يریکجا م يخبر بد دیبا يفکر نکرد!دختر احمق-

 :که هم از تعجب و هم از ترس چشمام گرد شده بود گفتم یحال در

 ...من تو کاغذ نوشته بودم...من-

 :زد ادیرو تو بغلم انداخت و دوباره فر يمچاله شده ا کاغذ

 يبرنگرد یخواستیم!يگردیبرم ینه ک!يریکجا م یگیم ن؟؟نهیهم"گردم؟یبرم"خبر دادن؟ یگیم نیتو به ا-

 !گهید

گوش  يترو يها ادیترس داشتند به فر یوحشت به دورمون نگاه کردم که همه سربازها با احترام و اندک با

 :کردم ارومش کنم یسع...دادندیم

 شه؟یشه،میبا عربده زدن مشکل حل نم!يباشه،باشه ترو-

 :همزمان گفت بردیو سمت قصر م دیکشیکه کتفمو م یحال در

نه تنها من همه نگرانت بودن و همه !ياریسر خودت ب ییبال کردمیفکر م...شدمیم وونهید یمن داشتم از نگران-

 !ییهم از من انتظار داشتند بدونم تو کجا

 :گفتم یبا شرمندگ!طبق معمول اشتباه کرده بودم!گفتن نبود يبرا یحرف

 !واقعا شوکه بودم!درك کن...بد بود یلیحالم خ..يمن متاسفم ترو...من-

رو باز کرد در صورت همه  یدر سالن اصل...ارومتر و از فشار دستاش رو کتفم کم شد یکم میعذرخواه دنیشن با

 :و اکانتا گفت دنیمن همه از جاشون پر دنیبا د!ایار یحت!اشکار بود ینگران

 !یفکر عمل کن یانقدر ب شهیبال باورم نم-

 !نداشتم که بخوام بدم یندادم در واقع جواب یجواب

 کیو بهش نزد دمیبرم لب گز کشیو بهم اشاره کرد نزد کردینگاهم م یحالت خاصبه لرد افتاد که با  چشمم

 :گفت يشدم و با خونسرد

 ؟يکجا بود-

 :انداختم و گفتم نییپا سرمو

 کردمیداشتم فکر م-

 به؟-
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 :چشماش نگاه کردم و گفتم يبار تو نیا

 !شما يبه حرفا-

 اش؟ جهیو نت-

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم!کردینم ياشاره ا هیخودش و بق یبود که به نگران بیعج برام

 !کنمیمن قبولش نم-

و اکانتا تعجبشون رو با  ایو ملکه ار کردیگرد شده نگاهم م يبا چشما ينگاه کردم ترو هیچرخوندم و به بق چشم

 !ابراز کردند"اوه"به  هیشب يکلمه ا

 :گفت يبلند يبا صدا دیرو د تمیجد ینگاهم کرد و وقت یکم لرد

 د؟یما رو تنها بذار یخواهش کنم کم شهیم-

به سکوت گذشت و لرد  يا قهیچند دق...رفتند و در رو بستند رونیجلوتر از همه و دو ملکه پشت سرش ب يترو

 :گفت

 ؟یباعث شده انقدر اشفته و ترسان باش یچ-

 !تونمیمن نم...رو ندارم شیمن امادگ...شما فکر کردم يمن واقعا به گفته ها-

 ؟یتونینم یه فکر کنباعث شد یچ-

 :تکرار کرد تیندادم با جد یانداختم و جواب نییپا سرمو

 اشتباه انتخاب کردم؟ یگیم ي؟داریتونینم یباعث شده فکر کن یگفتم چ-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 ...دیبد رییرو تغ متونیتصم دیبا کنمیبگم فکر م دیکه براتون قائلم با یبا تمام احترام-

 :ابروش رو باال انداخت و گفت دوتا

 ؟يدر رابطه ازدواج با ترو یحت-

 ...نگفتم يزیچ یلحظه چشمام گرد شد ول هی

 :کرد و گفت یخنده کوتاه دیبه شونم کش یدست مانهیصم

 ...بدم حیرو بهت توض يزیچ هی دیبا نیبش-

 :روبروش نشستم و گفت یصندل يرو
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گرچه ...یبگ دیبا یو ک یبگ دیبا یچ....يریبگ میتصم دیچطور با یدونیتو م...يبال تو شعور و تفکر کامل دار-

 !هیعاد زیچ هی نیو ا کنندیهمه اشتباه م

 :دستام گرفتم و کالفه گفتم يتو سرمو

رو  سکیر نیا تونمیمن نم!يعاد يو ادمها طانیفرشته و ش یبا کل نیسرزم هیبحث،بحث !ستین ينه عاد-

 ...بکنم

ارزش  نتیو ارامش سرزم نتیسرزم ياگه برا...یحرف من ارزش قائل يه برااگ...یکنیسختش م يبال دار-

باتنر  هی مونهیکه ازت تو ذهنم م يریتصو نیبهم ثابت کن اخر...کردمیبهم ثابت کن دربارت اشتباه نم یقائل

 ...ستیو اشفته ن دهیترس

 :التماس گفتم با

 !دیحاکم هست نیتر قینظر مردم شما ال د؟ازیدیقرار م یدوراه نیمنو تو ا د؟چرایکنیرو م نکاریچرا ا-

 یحاکم مناسب تونمیکه نم کنهیثابت م نیو هم دونمیخودمو گناهکار م ؟منیخودم چ یاحساسات درون-

 ...سرنوشت توئه نیا!تو خونته بال نیا!يشد جیتو فقط گ!بال کنمیحسش م...تو یول...باشم

 :ادامه داد شتریب دیام با

 ؟یکنیقبولش م-

 :هم فشردم و گفتم يلبامو رو...دارند ازیمردم به من ن دونستمیم...کنهیلرد اشتباه نم دونستمیم

 !کنمیقبولش م-

 ...!فرستادم و سمت در سالن رفتم رونینفس حبس شدم رو ب همزمان

که قرار  یکس!واهمه داشتم يترو دنیاز د ییجورا هی...سمت اتاقمون رفتم تونستمیکه م یراه نیتر یطوالن از

از اونجا که هر ...دادیبهم دست م یو خوشحال شیبه تشو هیشب یحس...همسر من بشه ندهیچند روز ا یبود در ط

رو قورت دادم و اروم در زدم و بعد از صادر  دهنماب ...سرمو بلند کردم و با در اتاق روبرو شدم...داره انیپا یراه

 :شد و گفت زیخ میمن ن دنیبود با د دهیز کشتخت درا يرو يترو...شدن اجازه اروم داخل رفتم

 خب؟-

 :رو پس زدم و گفتم استرسم

 ؟یخب چ-

 بود؟ یصحبتت با لرد چ جهینت-
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 :تخت زانو زدم و گفتم يروبرو طنتیش با

 از چه لحاظ؟-

 :تو جاش نشست و گفت کامال

 ه؟یمنظورت چ-

 :شدم،گفتمیم کیو بهش نزد رفتمیکه چهار دست و پا از تخت باال م یحال در

 حاکم شدنم؟ رفتنیپذ ایاز لحاظ ازدواج با تو -

 ...نگفت يزیتکون داد چ يبه من که روبروش دو زانو نشسته بودم کرد و سر ینگاه

 :گرفتم،گفتمیکه ازش فاصله م یحال در

 ؟یتو مطمئن يترو-

 :کرد،گفتیم کیکه منو به خودش نزد یشد و در حال يجد کامال

 ... انقدر مطمئن نبودم میگتو زند زیچ چیدرباره ه-

 :دادم و گفتم یتکون سرمو

 ...برسم نجایبه ا کردمیفکرشم نم...یدونیم-

 :زد،گفتیصورتم رو کنار م يکه موها یزد و در حال يلبخند

 يدیرس یول-

 :دمیبپرسم رو پرس خواستیوقت بود دلم م یلیکه خ یسوال

 ؟يمنو دوست دار يدیفهم يتو چجور-

 :مکث کرد و باالخره گفت یکم

 یول يبه چشم اومد شتریو لحظه به لحظه ب!چطور اتفاق افتاد دونمیسخته،خودمم نم یلیراستش گفتنش خ-

 ...یکیبود و اون  نیا لمیاز دال یکی!سخت بود یول...رمتیبگ دهیناد کردمیم یمن سع

 :گفتم يبا کنجکاو!نگفت يزیصبر کردم چ هرچقدر

 بود؟ یدومت چ لیدل-

 :کرد و گفت یپوف

 !نارمال-

 :نگفتم يزیچ یاخمام تو هم رفت ول ناخوداگاه
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با اومدن  یول...دختر نشم هیبا  یوقت وارد رابطه احساس چیه گهیمن بعد از مرگش به خودم و اون قول دادم د-

فرصت  هیبه خودم  دیکم کم درك کردم که من با...سوال رفت ریز م،باورهام،اعتقاداتمیزندگ يتو تمام برنامه ها

 ...گذشته ها رو کنار بزنم و به حال نگاه کنم....دوباره بدم

 :بار اون گفت نیا...به احساساتش زدم ياز هم باز شد و به جاش لبخند اخمام

 ؟يکه منو دوست دار يدیتو چطور فهم-

 دیلرزیکه از خنده م یدر حال...که به طور ناخوداگاه خونده بودم و براش شرح دادم ياتفاقات تو زندان و اواز تمام

 :گفت

 !دوستش دارم،دوستش ندارم!فکر کن يکه خوند يزیچ یبه معن کمیواقعا زده بود به سرت؟-

 :کردم و گفتم زیرو ر چشمام

 ...بودم دهیکنارت نخواب نجایاگه همون اهنگ نبود االن ا-

 :خاروند و گفت يبه طرز بامزه ا سرشو

 !يخوند یچه اهنگ قشنگ نمیبیم کنمیحاال که فکر م-

 !شد و خوابم برد نیانقدر موهام رو نوازش کرد که چشمام سنگ...میدیبار هر دو همزمان خند نیا

*** 

با حس نبودنش به سرعت  یقرار بود باشه رو لمس کردم ول يکه ترو ییبه بدنم دادم با دستام جا یو قوس کش

 ...خودشه يکارا ریاون درگ!بود ينباشه عاد مشیپ نکهیا...دمیچشمام رو باز کردم و اطراف رو کاو

همه به  تیجمع...رفتم رونیاشفته ام از اتاق ب يلباس و صاف کردن موها ضیرو لبم نشست بعد از تعو يلبخند

 "ازدواج کنند؟ خوانیم جنابیعال"رو بشنوم ییزمزمه ها تونستمیتکاپو افتاده بودند و م

با تعجب !لحظه وحشت کردم هیبودن  نییکه پا یتیجمع دنیبا د...فتمر نییهمون لبخند سرحال از پله ها پا با

 :گفتم رتیبا ح...کردند میو تعظ سادنیوا خیس دنمیپر از ادم بود همشون با د...به اطرافم نگاه کردم

 چه خبره؟ نجایا-

 :گفت میشد و بعد از تعظ کیاز خدمتکاران قصر دوان داون نزد یکی سایماد

 مشونیمراسم ازدواجتون اورد يبرا-

 :تند تند ادامه داد سایماد

 ...اومدند نجایبه ا ندلندیها در شهر خبر ازدواج شما رو جار زدند هر کس از گوشه و کنار ارچف یجارچ یوقت-
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 همشون واجب که باشن؟!نفر هستند 50 بایتقر نجایا-

کرد کنترل اوضاع رو به دست  یافتاد و سعکه ملتمسانه بهم زل زده بودند  یتیتازه چشمش به جمع سایماد

 :رهیبگ

 ...سمت چپ،تمام طالسازان سمت راست،کفاشها اون گوشه و اطهایتمام خ-

 :برد و گفت اطهایو سمت خ دیدستمو کش...کرد نیطرف رو تع هی یهر شغل يبرا و

 د؟یپسندیکدوم رو م-

 :تعجب گفتم با

 هان؟-

 د؟یپسندیم تونیو دوخت لباس عروس یطراح يرو برا اطیکدوم خ-

 که انتخاب کنم؟ شناسمیرو م یمگه من کس-

 بله بله،اسمتون؟..شینه کنار...تو...خب اریبس-

 :که با ذوق گفت دمیرو شن یزن يصدا

 من؟-

 اسمتون؟!بله شما-

 توارد انایل-

 ...نیو دوخت لباس رو بر عهده دار یخوبه شما طراح-

بخواد  سایماد نکهیقبل از ا...مونده بودن ینفر باق 8چند نفر از هر شغل انتخاب کرد حاال فقط  بیترت نیهم به

 :گفتم رلبیبگه ز يزیچ

 کجاست؟ يترو-

 دونمینم قایدق-

 کجا رفته بود؟ یعنی!مشغول شد فکرم

 :رفت،گفتیم رونیکه از در قصر ب یحال در

 !دیایتاالر رو دارند همراه من ب تیکه مسئول یکسان-

 :به حرف اومد و گفت شونیکی...کردندینگاهم م رهیخ رهیمونده بودند و خ ینفر باق 4فقط  حاال

 مو؟ د؟لباس،طال،کفش،مدلیرو انتخاب کن زیچه چ دیلیبانو اول ما-
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 :گفتم

 !لباس-

رو سمتم گرفت و  يو دفتر ستادیانتخاب کرده بود روبروم ا سایکه ماد یاطیسر خم کرد و همون خ متواضعانه

 :گفت

 بانو دییبفرما-

گرفته بودم  جهیبودم که سرگ دهیانقدر لباس د...لباس بود هیاز  یاروم دفتر رو ورق زدم رو هر صفحه نقاش اروم

 :بود اشاره کردم و گفتم ستادهیکه کنارم ا يبه خدمتکار

 د؟یدعوت کن نجایبه ا ایاز پانتا و تان شهیم-

 چیکه ه ایو تان دیگنجیتو پوست خودش نم یبعد با پانتا که از خوشحال یقیدقا...تسر تکون داد و رف دوباره

 :و گفت ستادیروبروم ا ایمبل نشست و تان يپانتا کنارم رو...به اون دختر شاداب قبل نداشت برگشت یشباهت

 شده بال؟ يزیچ-

 :رو سمتشون گرفتم و گفتم دفتر

 !خوامیکمک م کمی-

رو  یطال و کفش و مدل موهام رو انتخاب کردم از خستگ سیبه کمک اون دو لباس و بعدش سرو نکهیاز ا بعد

به اتاقمون برگشتم  ایبعد از تشکر از تمام کارکنان و پانتا و تان...رسوندمشیبه اتمام م دیبا یول...!پاهام بند نبودم

رو فراموش کردم با  یو خستگ کارم بودم درغرق ...کردم جمالت رو کامل کنم ینشستم و سع یصندل يرو

 :در گفتم يصدا دنیشن

 !تو ایب-

 :دیپرس يکه با کنجکاو دمیرو شن يترو يصدا...بازم مشغول نوشتن شدم و

 ؟یکنیم کاریچ-

 ...ستیمهم ن-

داد و  نیرو چ شیشونیپ...برداشتم و تا کردم زیم يکاغذ رو از رو عیسرم افتاد سر ياش که باال هیسا دنید با

 :گفت

 بود؟ یاون چ-
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عکس العمل نشون  عیسر یشد و خواست از دستم بکشه ول کیبهم نزد...نگفتم يزیباال انداختم و چ يا شونه

 :دادم و دستمو عقب بردم با اعتراض گفت

 دستته؟ یگفتم چ-

 :زدم و گفتم يلبخند

 رفت؟ شیکارها چطور پ!يترو یفهمیبعدا م-

 :گفت تند

 بود؟ یاون چ گمیم...امادست زیهمه چ-

 :گفتم کالفه

 ست؟یگرسنت ن!یچیه يترو يوا-

 :بهم کرد و گفت يخمصانه ا نگاه

 ؟يراجب من کرد يچه فکر-

 !رو بهت بگم زیهمه چ دیکه من نبا يایکنار ب دیبا يترو-

 :باره نزد و به جاش گفت نیدر ا یاصرار و حرف گهیانتظارم عمل کرد و د برخالف

 تو باغ غذا بخورن خوانیبهت بگم امروز همه م ومدمیداشتم م-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 !امیباشه،برو م-

 :گفتم رلبیرو اضافه کردم و ز خواستمیکه م یجمالت نیاخر...مطمئن شدم رفته یوقت

 خواستمیکه م یهمون-

 ...بردم شیبود پنهون کردم و راهم رو سمت باغ پ يترو زیم ریکه ز یصندوقچه کوچک يکاغذ رو تو و

*** 

به لباسم که حاضر و اماده روبروم  ینگاه...کردیاضطراب و استرس داشت خفم م...گذروندم یبه سخت رو شبید

و دستام با تور پوشونده  قمیسه ربع و  نیبا است دیبه رنگ سف...کیساده و ش...خواستمیهمونطور که م...بود کردم

 ..!تنه راحت و ازاد نییشده بود و باالتنه تنگ و پا

 !و سبز یاز سه رنگ قرمز،اب یبیترک...موند رهیروبروم خ يالط سیبه سرو چشمم

 ...کردم،باشم یهمونطور که سالها باهاش زندگ...میگرفتم در حالت معمول میتصم يکمک ترو به
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 يمدام با انگشتام باز...داد نتیز یبه موهام داد همه رو باال جمع و با تاج مجلل یروبروم حالت جذاب زن

باغ  يمراسم تو...برم نییرنگم رو دستم داد و اشاره کرد که پا دیدست گل سف يخدمتکار نکهیبعد از ا...کردمیم

چونم ...نندیبیمادر و پدرم منو م دونستمیم...کنه میمن از لرد درخواست کردم به عنوان پدر همراه...شدیبرگزار م

 میزندگ يروزا نیاز مهمتر یکیوز امر...میخندیم دیامروز فقط با...زهیبر نیینذاشتم قطره اشکم پا یول دیلرز

 :و گفت ستادیلرد با همون لبخند پدرانه اش روبروم ا قهیپله ها منتظر موندم و بعد از چند دق يباال...بود

 ارابال؟ يحاضر-

 :زدم و گفتم یلرزون لبخند

 ...حاضرم-

دست دنباله لباسم رو در دست داشتم و با  هیکه با  یگرفتمش در حال یسمتم دراز کرد و من به اروم دستشو

 نجایهر گوشه از ا...رفتم و همزمان وجب به وجب قصر رو گذروندم نییدست لرد از پله ها پا گمیدست د

لبخند  شدیبهشون باعث م کردنفکر  ینه چندان جالب ول يروزا...يخاطراتم با ترو...بود دهیخاطراتم خواب

 نجایمن از هم...دمیلحظه رس نیبه ا...دمیرس يبه ترو...دمیرس نجایبها به انه چندان جال نیمن با هم...بزنم

 ....کردم دایشکفتم و خودم رو پ

لرد چند  يدستا يفشار دستام رو میقصر رو باز کردند و حاال وارد باغ شده بود ينگهبان با احترام در ورود دو

که حاال شکمش کامال  انایو توماس و د لوریا،تیو تان ا،پانتایملکه اکانتا و ار...دیچشمم رو همه چرخ...برابر شد

با کت و ...شهیجذابتر از هم...موندم رهیخ يترو يرو کردم یابیکل مهمونها رو ارز نکهیبعد از ا...بزرگ شده بود

وجود  دنیترس يبرا يزیرو داشتم و چ يمن ترو...یشگیو با همون لبخند کج هم یبه رنگ مشک يشلوار

رو  هیهم حضور و وجود بق يانگار ترو...میما کنار هم بود...میومدیما با هم از پسش برم گفتیراست م...نداشت

رو گرفته  ياشفته اش حاال کوتاه شده بود و حالت مرتب تر يموها...شده بود رهیمن خ هفراموش کرده و ب

 يلرد دستمو تو دستا...میحاال کامال روبرو هم قرار گرفت...فقط چند قدم...شدم کتریو نزد کیبهش نزد...بود

 :زمزمه کرد رلبیز...سادمیباال رفتم و روبروش وا گاهیگذاشت و من از پله جا يترو

 !يخوشگل شد-

 :زدم و مثل خودش زمزمه کردم لبخند

 !يجذاب شد-

 :باعث شد زمزمه ها خاموش بشه شیکش يو صدا میبود ستادهیهم ا روبرو
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 میباش مزیج يو ترو یارابال وودل وندیتا شاهد پ میجمع شده ا نجایامروز ا-

 ...دمیکش ینامحسوس قیدهنمو قورت دادم و نفس عم اب

 دیلطفا عهدتون رو بگ-

 :نگاهم کرد و گفت یرچشمیز يترو

با تمام قلبم من تو .بود میکه من و تو با هم خواه یو به زوج یتا باش يکه رشد کرد یکس,من تو را باور دارم-

 قیرا همان طور که تو تصد تیها ییها و توانا بیع رمیپذ یکنم و م یم قیتصد.رمیپذ یرا به عنوان زنم م

 شهیکننده باشم و هم تیوفادار و حما ادهم ت یمن قول م.من را يها ییها و توانا بیع يریپذ یو م یکن یم

 ...یتو خواهم بود در فراوان يمن برا.قرار بدهم تیمان را در اولو يو عشق خانواده  يشاد

 :بار من گفتم نیا

 و فقدان-

 يماریدر ب-يترو

 یو سالمت-من

 در شکست-يترو

 .يروزیو پ-من

 دیخواهم د ایمن با تو رو-يترو

 با تو جشن خواهم گرفت-من

 .گذرم یموجبش باشد م یکه زندگ يزیهر چ انیو در کنار تو از م-يترو

 :میبار همزمان با هم گفت نیا

 .شهیمروز و هما,یمن هست یعشق من و زندگ,تو وجود من-

دستشو  يترو دیصورتم چک يقطره رو هیاشک چشمام رو پر کرد و ...میهم زل زد يتو چشما میمستق باالخره

 :دوباره گفت شیکش...باال اورد و اشکم رو پاك کرد

 د؟یریپذیخود م یرو به عنوان همسر قانون یشما ارابال وودل ایا مزیج يترو يجناب اقا-

 :محکم گفت يترو

 رمیپذیم-

 :گفت شیدست زدن بلند شد و بعد از سکوت،کش يصدا
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 د؟یریپذیخود م یرو به عنوان همسر قانون مزیج يترو يشما جناب اقا ایا یخانوم ارابال وودل-

 :در دل از پدر و مادرم اجازه گرفتم،گفتم نکهیفرو دادم و بعد از ا بغضمو

 رمیپذیم-

سر دختر ....شد کیبهمون نزد دیبرق دو حلقه رو د شدیمکه  یبا لباس عروس و کوسن بزرگ یبچه کوچک دختر

دست چپم رو باال اورد و حلقه رو توش گذاشت و من هم حرکتش  يرو نوازش کردم و حلقه رو ازش گرفتم ترو

 رو تکرار کردم

 دیهمسر خود را ببوس دیتوانیم يترو يکه به من داده شده،اقا یاراتیو حال با تمام اخت-شیکش

بوسه  نیها،خنده ها،احساسات همه و همه در ا هیعاقبت تمام دعواها،گر...تموم شد...شد کیبهم نزد يترو سر

 ...تمام عشق و احساس من بود انگریکه ب يبوسه ا...خالصه شد

قصر انجام  يتو يقرار بود مراسم تاجگذار رفتیم یکیبودند و هوا کم کم رو به تار يمشغول جشن و شاد همه

دادند و اهنگ  یسرشون رو تکون میرفتم و از اونجا که قبال با هم هماهنگ کرده بود یقیموس سمت گروه...بشه

روز  نیکه حاصل چند يچشم دوختم و کاغذ کردیکه مشکافانه نگاهم م يترو يمن رو نواختن به چشما

و به من زل  دستادنیکم کم همه از حرکت ا...اوردم بدون توجه به همه شروع به خوندن کردم رونیزحمتم بود ب

 زیخودم رو گرفتم که نخندم و همه چ يبه زور جلو کردیمهم بود که شوکه نگاهم م ياالن فقط ترو یزدند ول

 :رو خراب نکنم

 

You’re the light, you’re the night 

 یهست یکی،تارينور تو

You’re the color of my blood 

 یبه رنگ خون من تو

You’re the cure, you’re the pain 

 یدرمان ودرد من تو

You’re the only thing I wanna touch 

 که دوست دارم لمسش کنم یهست يزیچ تنها

!Never knew that it could mean so much, so much 

 سخت باشه ادیانقدر ز ادیکردم انقدر ز یوقت فکرش نم چیه
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You’re the fear, I don’t care 

 ستیبرام مهم ن یترسم ول یم ازت

’Cause I’ve never been so high 

 حد تو اوج نبودم نیوقت تا ا چیتا حاال ه چون

 :دادمیمن با همون لبخندم ادامه م یول کردینگاهم م يهمچنان با ناباور يترو

Follow me through the dark 

 ایدنبالم ب یکیتار نیا يتو

Let me take you past our satellites 

 بده تورو از قمر خودمون دور کنم اجازه

!You can see the world you brought to life, to life 

 ینیرو بب يداد یکه بهش زندگ ییایدن یتون یم

So love me like you do 

 دوستم داشته باش يخوایمنُ هر جور که م پس

شونش بذارم  يدستاش گرفت و وادارم کرد دستمو رو يکمرمو تو رمنتظرهیغ یلیخ...برداشت و جلوتر اومد قدم

همچنان !چون حفظ بودم!هم نداشت یتیاهنگ شروع به حرکت کرد کاغذ از دستم افتاد اهم تمیو همراه با ر

 :چرخوندیاهنگ نرم م تمیمنو با ر يو ترو خوندمیم

Lo-lo-love me like you do 

 دوستم داشته باش يخوایهر جور که م منُ

To-to-touch me like you do 

 لمس کن يخوایکه م يهر جور منُ

?What are you waiting for 

 ؟یهست یچ منتظر

 :خنده کنار گوشم زمزمه کرد با

 !عاشقتم ارابال-

گرما  نیبا ا یکینزد نیبا ا یول...کردم تمرکزم بهم نخوره و همچنان اهنگم رو بخونم و کار رو خراب نکنم یسع

 !:بود یکار واقعا سخت
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Fading in, fading out 

On the edge of paradise 

 یشیم دیناپد ،یشیاز بهشت ظاهر م يگوشه ا هی

Every inch of your skin 

 ذره از وجود تو هر

Is a holy grail I’ve got to find 

 کرده ام داشیجام مقدسه که پ هی

!Only you can set my heart on fire, on fire 

 !یبکش شیقلبمو به آت یتون یکه م ییتو فقط

کردم و دوباره به جلو  یدست مخالفش دست راستمو گرفت و من رو عقب هل داد چرخش اروم با

 !يهمه از سر راه ما کنار رفته بودند و فقط من بودم و ترو...برگشتم

Yeah, I’ll let you set the pace 

 یخودت انتخاب کن دمیاجازه م آره

’Cause I’m not thinking straight 

 تونم درست فکر کنم یمن نم چون

My head’s spinning aroun 

 رهیم جیداره گ سرم

I can’t see clear no more 

 نمیتونم درست بب ینم گهید

?What are you waiting for 

 ؟یهست یچ منتظر

Love me like you do 

 دوستم داشته باش يخوایهر جور که م منُ

Touch me like you do 

 لمس کن يخوایکه م يهر جور منُ
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قطع  یقیاومدند و موس رونیکلمات از دهنم ب نیاخر یوقت یول میدیو چرخ میدیچرخ میاخر اهنگ فقط مال تا

 !بهم ثابت کرده بود يکه احساسش رو دوباره با بوسه ا ،يترو...شد دوباره هوا رفت

 .میمردم شد یخوشحال دنیو مشغول د مینشست يو گوشه ا میاز هم جدا شد آروم

 ：گفت یدور شونه ام حلقه شد و بت لبخند کج يترو دست

 حاال واقعا انقدر استرس داشت؟-

 دیشا,ایشاد اما تان شهیپانتا مثل هم.دمیو پانتا رو د ایبرگشتم و تان.به شونم خورد یبگم که دست يزیچ خواستم

 ：و گفت دیخند عیلبخند رو لبم محو شد سر نشدیبعد از د دیکه د ایتان.بهتر بود یفقط کم

 گذره؟یخوش م-

 .کرد یهم من رو خوشحال م زدیم یمصنوع يبه خاطر من لبخند ها یکه حت نیهم.سر جاش برگشت لبخندم

 ：گفت دینگاهم رو که د.برگشتم سمتش يبلند شدن ترو با

 .جک شیپ رمیم-

جک .نمینگاهش کردم تا جک رو بب ستادیا يکه کنار مرد یبهش زدم و سرم رو تکون دادم اما تا وقت يلبخند

 .قرمز ییو چشم ها يو خاکستر يقهوه ا يرنگ ها نیب ییبود با موها طانیش کیهم 

 ：قبال نشسته بود نشست يکه ترو ییجا عیسر پانتا

 ...لباست نازه اما-

 ：حرفش رو قطع کرد ایتان

 .ساده عالقه داره يزایآرابال به چ.ساده است-

رو  امیلیو ایکه تان نیا يادآوریکنه اما با  یلند برگزار شده بود اشاره م نتیکه در سا یداره به زمان جشن دمیفهم

بگم اما با اعالم زمان  يزیچ عیخواستم سر وفتهیاز همون مراسم شناخته و ممکن بود االن دوباره به فکرش ب

برام تکون دادن و به  یرو گرفت هر دو دست ایتان ستپانتا بلند شد و د.دمیساکت شدم به خودم لرز يتاج گذار

 .سمت قصر رفتن

 يرو ینیسنگ يها تیسرم بذارن و در کنارش مسئول يتاج به ظاهر سبک رو هیبود که  نیوقت ا حاال

انجام مراسم انجام شد من بعد از ورود همه  يدر قصر برا زیکه همه چ نیبعد از ا.دمیکش یقینفس عم.دوشم

 .وارد قصر شدم
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 .پشت سر هم و بدون وقفه,میاتفاق مهم در زندگ دو

متعدد  يها یسالن رو صندل يدر کناره ها نیسرزم يجا يکه مردم از جا ییجا.دمیسالن مراسم ها رس به

نگاهشون بهم منو .و چند مرد و زن شروع به آواز خوندن کردن ستادنیبا ورود من به سالن همه ا.نشسته بودن

چند پله باالتر دو ,دورتر یکمروبه روم .شم یحاکم م کیکرد که دارم  یم يادآورینگاهشون بهم .ترسوند یم

االن  نیاز هم.دمید ینگاه که کردم کنار دست لرد تاج.چشمم رو زد یبرق.بودن ستادهیا يملکه و لرد و ترو

 .کردم یسرم حس م يرو رو شینیسنگ

 یکه موهام رو شونه م یرم اومد تو ذهنم در حالپد ریاول که گذاشتم تصو يپله  يقدم رو.دمیسه تا پله رس به

کردم و پله سوم روز  یکار م نیمارت يکه برا ییروزها ادآوردنیدوم مصادف بود با به  يپله  يقدم رو. کرد

 .يبا ترو يها

 .خواستن فراموشش نکنم یانگار ازم م.بودم و از کجا اومدم یک ارنیب ادمیخواستن به  یم واریدر و د انگار

که قبال  یهمون.شدم باز همون آرابال بودم یحاکم هم م هیمن اگه .کردم یفراموش نم.زدم يخاطرات لبخند از

 .بودم

 .ستادمیرو به روشون ا يشتریافکار آروم ترم کردن و با آرامش ب نیا

 ：که در سالن بودن گفت یجلو گذاشت و رو به تمام مردم یقدم لرد

را به  نیسرزم نیامشب من کنترل ا.دیمحکم خواهد رس يه اتحادب,بزرگ ما نیسرزم,لوسیامشب تارگاس-

 .سپارم یم يگرید ي ستهیدست شخص شا

که داخلش نهفته  ییزهایسبکه اما باز هم به خاطر تمام چ دونستمیکه م نیبا ا.سمت تاج رفت و برش داشت به

 .یاز همه چ..تیاز مسئول,از وسوسه,از قدرت نیسنگ.نهیکردم سنگ یبود حس م

 نیوقت در ا چیپام نگاه کردم و اون لحظه دعا کردم تا ه ریز نیسرم رو خم کردم و به زم.سمت من اومد به

سرم رو بلند .کردم یپوست سرم حسش م يموم و رو يتار ها نیب.سرم قرار گرفت يتاج رو.سخت نلغزم ریمس

 ：گفت يشتریبار با اقتدار ب نیلرد تو چشمام نگاه کرد و ا.ستادمیکردم و صاف ا

 نانیقبل از اطم دیاز امشب تو نبا.گرفت یرا به عهده خواه نیسه سرزم تیمسئول,یآرابال وودل,از امشب تو-

 .به تو تعلق خواهد گرفت میعظ یاز امشب عنوان.یراحت بخواب الیمردمت با خ دنیحاصل کردن از راحت خواب

که هروقت چشم باز کردم راحت  ییجا. شدیقابل دسترس مستقر م ییو جا شدیحرف هاش وارد مغزم م تمام

 .چشم هامو باز نگه دارن شهیکنم تا هم دایپ.کنم دایارزش مند رو پ ياون جمله ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٤٦٣ 

هام اعتماد  ییبه من و توانا.کرد ینگاهم م یانداختم که با لبخند کمرنگ يبه ترو یگوشه چشم نگاه از

 .دمیدیاز چشماش م نویا.داشت

 ：بار آروم تر گفت نیو ا دیکش یقینفس عم لرد

 .بعد از من تکرار کن-

 .رو آروم تکون دادم سرم

 ：رسا ادامه داد ییبا صدا دوباره

 من-

 من-

 یآرابال وودل-لرد

 یآرابال وودل-

 لوسیتارگاس نیحاکم سرزم-لرد

 ：دیصدام لرز ناخودآگاه

 لوسیتارگاس نیحاکم سرزم-

 خورم یقسم م-لرد

 خورم یقسم م-

 باشم عادل یتا حاکم-لرد

 باشم عادل یتا حاکم-

 فداکار-لرد

 فداکار-

 صبور,  ریپذ تیمسئول-لرد

 صبور,  ریپذ تیمسئول -

 و مهربان-لرد

 و مهربان-

 لوسیتارگاس نیمن حاکم سرزم-لرد

 ：دیبار صدام نلرز نیا
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 لوسیتارگاس نیمن حاکم سرزم-

 زیتا قبل از هر چ خورمیقسم م-لرد

 زیتا قبل از هر چ خورمیقسم م-

 به فکر صالح مردمم باشم-لرد

 به فکر صالح مردمم باشم-

 .وفادار باشم نمیتا به آن ها و سرزم-لرد

 .وفادار باشم نمیتا به آن ها و سرزم-

 یها اشکاشون رو پاك م یکردن و بعض یهمه با لبخند نگاهم م.حرکت سر لرد به سمت مردم برگشتم با

 .کردن

 .ستادنیمحض برگشتنم دوباره ا به

 جهینت.هم شیها همه در کنار هم و پ طانیفرشته ها و ش,يمردم عاد.و به روم باعث شد بغض کنمر تیجمع

 .بودن ستادهیما جلومون ا يهمه  يتالش ها

 ：دیچیسالن ساکت پ يبلند و محکم لرد تو يصدا

 .آرابال لوسیحاکمِ تارگاس-

 ：رهیو همزمان مردم باعث شد تپش قلبم شدت بگ کپارچهی يبعد صدا و

 .آرابال لوسیود بر حاکمِ تارگاسدر-

 يسرمو چرخوندم و به ترو دیچک یکه از چشمم م یبا لبخند و قطره اشک.دست سردم رو فشرد یگرم دست

 ：گوشم زمزمه کرد ریز.کرد یمطمئنش نگاهم م ينگاه کردم که با چشما

 !؟ياینگفتم از پسش بر م-

 .پررنگ تر شد لبخندم

 .کردن ینگاه م گهیبه هم د يدوختم که با شاد یو من چشم به مردم میرو همزمان از هم گرفت چشمامون

 .دمیکش یقیعم نفس

 یکه م ییتنها آرزو.به عنوان حاکم یکیهمسر و  کیبه عنوان  یکی.امروز دو بار قسم خوردم و قول دادم من

 نیرو ا يدست ترو.که دادم با تمام قلبم بمونم ییبتونم سر قسم ها و قول ها شهیبود که هم نیتونستم بکنم ا

 .شدم رهیرو به روم خ يبایز يبار من فشردم و به منظره 
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داخل اتاق رفتم و در  نکهیبه محض ا...میبرگشت يبه اتاق ترو هیمراسم به سرعت گذشت و ما با بدرقه بق هیبق

 يتو یبه سرش چسبوندم موهامو به نرم مویشونیو منو به خودش چسبوند پ دیسمتم چرخ يرو بستم ترو

به ... دیبرد و نفس کش نسرشو داخلشو...ختیشونم ر يرو یدستاش گرفت و باز کرد موهام به طرز ناگهان

 يو چشما يخاکستر يبار موها نیا...دادم رییناخوداگاه خودمو تغ...دمیخودمو د شیچشماش نگاه کردم در قرمز

 :و گفت شوکه شد و عقب رفت يلحظه ا کردیم ییقرمز رنگ و شاخهام بود که خودنما

 بود؟ یچ يبرا نیا-

 :دمش،گفتمیکشیکه جلو م یدور گردنش حلقه کردم و در حال دستامو

 !میهماهنگ و هم شکل باش نکهیا يبرا-

رو داشتم،از حاال و تا  يحاال من ترو...اون شب من دوباره شکفتم..شروع شد دمیشا..جلو اورد و تموم شد سرشو

 !فاتح جسم و ذهن و روح و قلبم بود يترو...اخر عمرم

 

 

 ماه بعد1

 ...من ين؟بانویریم نیمن کجا دار يبانو-

ادامه  رفتیکه لنگ لنگان و با دست پر راه م یرزنیراهمو به سمت پ,آنا ممیند يتوجه به داد زدنا یب

 ：ستادمیکنارش ا.دادم

 .کمکتون کنم نیاجازه بد-

 .صورتم بود معلوم نبود يکه رو یه خاطر شنلبرگشت و نگاهم کرد اما صورت من ب رزنیپ

 .ستین يازین.نه ممنون- رزنیپ

 ：رو از دستش گرفتم لشیتوجه به حرفش وسا یب

 .خواد کمکتون کنم یدلم م ن؟منیکن یچرا تعارف م-

 میدیاش رس یچوب يکلبه  يبه جلو یوقت.بهم زد و جلوم راه افتاد تا راه خونه اش رو نشونم بده يلبخند رزنیپ

 ：بهم کرد ینگاه قدردان رزنیپ.در گذاشتم يها رو جلو لیوسا

 .دخترم يدیزحمت کش یلیخ-

 ：بهش زدم يلبخند دیدیکه نم نیا با
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 .کنم یخواهش م-

 .راه اومده رو برگشتم و

 .دمیخاك رو به مشام کش یسیخ يو بو دمیکش یقیعم نفس

 ن؟یکجا رفته بود.من يبانو-

به شونش زدم که سرش رو انداخت  یدوستانه دست.نگاه کردم زدینفس نفس م دنیآنا که از دنبال من دو به

 ：نییپا

 ؟يدیفهم یچ نمیبب-

 ：سرش رو باال آورد و تند تند گفت آنا

 .نیراض یو فرشته ها و مردم معمول نیاطیکردن کنار ش یهمه مردم از زندگ دمیکه شن ییزهایطبق چ-

که  نیبعد از اتحاد با ا.که گرفته بودم مورد قبول واقع شده بود یمیکه تصم نیلبم نشست از ا يرو يلبخند

 نتیدر سا طانیش هیامکان وجود نداشت که  نیمثال ا يها آزاد شده بود اما برا نیسرزم نیرفت و آمد همه ب

 .شده بود ریهم امکان پذ نیکنه و حاال باالخره ا یلند زندگ

 ：گفت میگشت یبرم ندلندیکه به قصر آرچف یدر حال آنا

مردم  نیو ب دیایب دیخودتون با یواسه چ.کنن یدست شما کار م ریهمه آدم ز نیفهمم ا یمن؟من نم يبانو-

 ن؟یکن یسرکش

 ：بهش زدم يلبخند

 .رفته؟اول مردم بعد من ادتی-

 .شنلم رو درآوردم و نگهبان ها بهم احترام گذاشتن میدروازه قصر که رد شد از

 .راحت شدن ازش نبود يبرا یکرد اما راه یم تمیمن ها اذ يبانو,شما شدن ها,احترام ها نیکه ا نیا با

 .تو اتاق نبود.شدم يو وارد اتاق مشترکم با ترو دمیکش یآه

و ناراحت عوض کردم و تاجم رو  یلباس سلطنت کیرو با  میدوست داشتن يرو درآوردم و لباس ساده  شنلم

 .سرم گذاشتم يرو

درخواست ,ها تیمختلف از شکا يپر بود از نامه ها زیم يرو.نشستم یصندل يرم رفتم و روکا زیسمت م به

بود اما هربار با به خاطر آوردن جمالت لرد در مراسم  يکار خسته کننده ا...روزانه و و و يکار ها,مراسم ها,ها

 يرو باز کنم اما چشمم رو تا نامه اول مدست برد.دادمیکردم و ادامه م یرو از خودم دور م یخستگ يتاج گذار
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همسر  کیمن .کردم و حلقه رو لمس کردم کیبا لبخند دست چپم رو به چشم هام نزد.برق حلقه ام موند

 .حاکم کیو . سرم رو لمس کردم يدستم رو باال بردم و تاج رو.بودم

 ：اول رو باز کردم و شروع کردم به خوندنش نامه

 .نیچهار عصر جلسه با ملکه ها و پادشاهان سه سرزم ساعت

 .دادیبه ساعت کردم که سه رو نشون م یسرعت نگاه به

 .دادم هیتک یصندل یچشمام رو بستم و سرم رو به پشت.ساعت وقت بود کی.دمیکش یراحت نفس

 دمیترس یکه ازشون م ییها تیمسئول.زایچ یلیخ.گذشت یم میتو زندگ زایچ یلیماه از عوض شدن خ کی

 یاز طرف.ومدمیکردم سخت بودن اما همونطور که لرد گفته بود من از پسش بر م یهمون طور که فکر م

نخ بهمون  سرسخت فقط چند تا  یلیکرد و لرد که در مسائل خ یبود و کمکم م يترو.تنها نبودم چوقتیه

 .میحلش کن دیخودمون با گفتیو م دادیم

 .مشکالت زدم انیآرامش م نیاز ا يلبخند

و  دمیچشمم نشست با وحشت سرمو عقب کش يکه رو یچه مدت در اون حالت بودم با بوسه ناگهان دونمینم

که به دوش داشت هنوز  ییها تیبا تمام مسئول, ندلندیپادشاه ارچف دمیرو د يچشمامو باز کردم و جلوم ترو

 .خود خودش,خودش بود

 هیمحکمش تک يو تو دستاش قفل کردم و سرم رو به شونه هابهش زدم و به سمتش رفتم و دستام يلبخند

 ：داد و گفت هیسرش رو به سرم تک.دادم

 ؟يکجا بود-

 ：گفتم یشونه اش برداشتم و با لحن مظلوم ياز رو سرمو

 .رونیب-

 ：کرد یمصنوع اخم

 نه؟ يدیتو حرف گوش نم-

 ：گفتم طنتیباال انداختم و با ش ابروهامو

 .نوچ-

 .نذاشتن ریخودمون بودن تأث يرو دیجد يعنوان ها نیکه ا نیخوشحال از ا تینها یخودم بودم و ب منم
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 ：بهم زد و گونم رو نوازش کرد يلبخند

 .شهیشروع م يجلسه به زود.میبر دیبا-

 .میو به سمت سالن جلسه رفت میتکون دادم و با هم از اتاق خارج شد سرمو

 .لبم پررنگ تر شد يلبخند رو زیجمع بودن همه دور م دنیدر در رو باز کردن و من با د يجلو يها نگهبان

 .کنارش يو من و ترو زیدر صدر م لرد

 .و آکانتا سلطنتشون رو به فرزندان ارشدشون واگذار کرده بودن ایآر ملکه

و  لندندیپادشاه آرچف يترو.لند نتیپادشاه و ملکه سا انایتوماس و د,لند وژالیپادشاه  یلند و چارل وژالیملکه  پانتا

بود در جلسه ها حضور داشت و در  لوسیو لرد که مالک تارگاس لوسیو حاکم تارگاس ندلندیو من ملکه آرچف...من

 .کرد یصورت لزوم کمکمون م

ها و  نیجلسه حول محور اتفاقات ماهانه سرزم.میو جلسه رو شروع کرد میدونه به همشون خوش آمد گفت دونه

 .دیچرخ یم... ها و یفراوان,کمبود ها ,مردم يو درخواست ها دیجد ماتیتصم

 ：که توماس هم خارج بشه گفتم نیقبل از ا.همه دونه دونه بلند شدن که خارج بشن دیرس انیکه به پا جلسه

 حالش خوبه؟ ایتان-

 ：سرش رو تکون داد توماس

 .خوبه و به شما سالم رسوند.من يبله بانو-

 .خارج شد و

خسته  کیزد و با  يبه من و ترو,همونطور که قول داده بود,يبخند پدرانه ابلند شد ل شیصندل ياز رو لرد

 .رفت رونیب دینباش

 ：و گفتم ستادمیراه ا انیم.میاومد رونیاز سالن جلسه ب يبا ترو هیاز بق بعد

 .به پانتا سر بزنم رمیمن م-

 .میبهم زد و از هم جدا شد يلبخند يترو

 .وجودش رو گرفته بود يدراومده بود و سرسبز شهیسمت باغ رفتم که االن از اون حالت خشک هم به

 .زدیتو باغ قدم م یکه با چارل دمیرو د پانتا

 ：پانتا متوقفم کرد يخلوتشون رو بهم بزنم و خواستم برگردم که صدا دیخودم گفتم نبا با
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 .من يبانو-

 .کلمه اخم هام در هم رفت نیا دنیشن با

محکم به سمت پانتا رفتم و  يبا قدم ها.سرشو به نشانه احترام برام خم کرد و به داخل قصر برگشت یچارل

 .چشماش گرد شد.صورتش گرفتم يانگشت اشارم رو جلو

 ：گفتم

 !یکن یشما صدا م ای "من يبانو"بار آخرت باشه منو -

 ：بش نشست و انگشتم رو گرفت و با خنده گفتل يرو یگرد شدش لبخند بزرگ يچشما يجا

 .نیشما بگ یهر چ.من يچشم بانو-

 .میقدم زنان وارد باغ شد میدیخند یکه م یحال در

 کجا رفتن؟ يترو جنابیعال-

 ：به سمتم اومد و احترام گذاشت عیکرد سر یکه داشت از راهرو قصر عبور م ینگهبان

 .نیکه خاکستر اژدهاشون رو در هوا پخش کرد یبه مکان-

 ：تکون دادم سرمو

 .نیمن آماده کن ياسب برا کیلطفا -

 .سر تکون داد و رفت نگهبان

جلوتر که رفتم  یکم.دمیرو د يشدم و اسب ترو ادهیپ.بودم دهیبعد سوار بر اسب به اون صخره رس یقیدقا

رفتم و  يلبم نشست و به سمت ترو يرو يندلبخ.نشسته بود یشگیهم يهمون جا,که لبه صخره دمشید

 .نشون نداد یشوکه اش نکرد چون عکس العمل دنمیانگار د.کنارش نشستم

اطراف به وجود آورنده  نیوجود رانمر ا دیشا.کرد یداشت که انقدر آدم رو آروم م یتیمکان چه خاص نیا دونمینم

 ：زمزمه کردم.آرامش بود نیا

 نجا؟یا يچرا بدون من اومد-

 ：مثل من زمزمه وار گفت نماو

 رو زهر کنم؟ تیتا خوش نجایآوردمت ا یم دیبا یواسه چ يدیخند یم یو داشت يتو خوش بود-

 ：گفتم یکردم و با ناراحت اخم
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 .میکنار هم قدم بردار یدر هر اتفاق میکه نرفته؟ما قول داد ادتی-

 ：رو حس کرد چون باالخره نگاهش رو از دوردست ها گرفت و به من دوخت میناراحت

 .حق با تو ا-

سکوت آرامش .دمیازش کنارش دراز کش تیو منم به تبع دیو دراز کش دیکش یآه.رو تو دستم گرفتم دستش

 ：شکست يرو ترو انمونیبخش م

 خواد؟ یم یدلم چ یدونیم-

 ：رو چرخوندم و نگاهش کردم سرم

 ؟یچ-

 یو در سادگ یدگیچیهمه پ نیدور از ا يجا هی میبر میو مقام رو به بچه هامون داد نیعناو نیا یکه وقت-يترو

 .میرو کن مونیزندگ یو راحت

بهم ,کرد یشد بلکه خوشحالم م ینم میباعث سردرگم گهید ندهیحرف از آ.لبم آورد يلبخند رو رو جمالتش

 ：گرمش گذاشتم و زمزمه کردم شهیهم يدستا يسرم رو رو.کرد یو وجودم رو پر از گرما م دادیآرامش م

 .خواد یکه دل منم م هیزیچ نیاز االن ا-

 ：رو دور شونم حلقه کرد و زمزمه کرد دستش

 دوستت دارم آرابال یلیخ-

 ：تکرار کردم یو منم به همون آروم ختیلباسش ر يقطره اشک از چشمم رو هی

 .يدوستت دارم ترو-

 ,دارن تیاهم یدر زندگ یمتفاوت يزهایچ

 .مشابه یحت ایمختلف و  يها زیچ

 .داریپا یو خوش یخوب يشنا کردن در مشکالته و نه به معنا ينه به معنا یزندگ

 .جا گرفته شیقسمت يرو یکه هر کس هیمیچرخ و فلک بزرگ و عظ یزندگ

 .میش یکه سوار چرخ و فلک م يمثل لحظه ا میذاریم ایکه پا به دن يروز

 .وفتهیکه قراره ب یاز اتفاقات یها با آگاه یا چشم بسته و بعضه یبعض



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sediو  paniz  –افسانه ارابال 

wWw.98iA.Com ٤٧١ 

در  ایو  میایم نییو پا میریباال م.منتظره ست ریاز اتفاقات غ یانیجر یمونه چون زندگ یثابت نم گاهمونیجا

 .میستیا ینقطه تعادل م

در ارتفاع بودنمون لذت  هیثان هیاز ثان میریبگ میکه تصم.میکن یزندگ میریبگ میکه تصم,کردنش با ماست شروع

 .مینش دیبودنمون ناام نییو از در ارتفاع پا میببر

 یم ایو  میرو زهر کن یتا زندگ میکن يو ناسازگار میکنه عمل کن یکه حرکت م یدر خالف جهت میتون یم

 .میرو شوك زده کن یو زندگ میدر اوج وحشت مقاومت کن یحت میتون

 ...نه انشیگذروندن با ما باشه اما پا وهیشروع و ش دیشا

 ..با شماست میتصم حاال

و  دیریدرست بگ يها میتصم,و مقاوم دیو شاد باش نیلذت ببر مونیچرخ و فلک یزندگ هیثان هیاز ثان دیتون یم

 دیو همه رو شاد کن دیکن يفداکار,دیعشق رو تجربه کن

 و

 ...دینیبش انیو به انتظار پا دینباش ای

 

 انیپا

 

 

 

 

  94 هریورش  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member208197.html    :ناظر 
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