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کی فکرشو میکرد زندگیم با یه تصادف عوض شه؟ یه شب سرگردون توی جنگل تاریک دنبال بازمانده های تصادف بودم که توسط یه پورتال 

مرگ با درخت های درنده و خونخوار ...زخمی و خسته به یه قصر قدیمی اما با _سر از دنیایی در اوردم تا مدتها فکر میکردم خوابه ... جنگل

 پریانی که داستان هاشون رو فقط تو قصه ها شنیده بودم منو به خوبی درمان کردن .آوردمشکوه پناه 

 سیاه صدا میزدن...هیوالی تاریک قلب ارباباما شب که شد هیوال اومد ...اون رو 

 اون منو دید و خواست معشوقه اش باشم ... 

 بازی هاش ...._تنم پذیرای عشق با تاریک شدن هوا تبدیل به معشوقه فریبنده و زیبای تختش میشدم و

با تموم تاریکی و خودخواهی درونش منو توی قصرش زندونی کرد...خواستم از دنیایی که پر از موجودات عجیب و غریبن فرار کنم اما 

 پیشگویی منو پایبند هیوال کرد...

 این بار وانیا هیوال رو میخواست.....!!!

 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

2 

 

 

 (اوتانا )پرس معشوقه شاه اعظم 

 تله پورت برای جابه جایی و جادوی ناشناخته:قدرت .1

 محافظ قلمرو...مبارز بدون رقیب 

 *و  ...دورگه از یه جادوگر و مادری گمشده،توی پیشگویی ها اون با رسیدن به نیمه گمشده اش میتونه هیوالی درونش رو کنرتل کنه

 وم شدن مشکالت بشهباعث مت

 )موقعیت قلمرو.جنگل مرگ) 

 

 (راتین ) شاهزاده و ولیعهد اِلف ها 

 جادوهای کهن باستانی و مبارز قوی:قدرت .2

 *ف ها خواهد بوددر آینده پادشاه اِل 

 (موقعیت قلمرو. رسزمین روشنایی) 

  

 (داتیس )شاهزاده و ولیعهد پریان دریایی 

 کنرتل آب ها...جادو ...مبارز قوی:قدرت .3

 *تنها پرس پادشاه دریا و دارای سه خواهر کوچیکرت 

 )موقعیت قلمرو. اب های پهناور) 

  

 (زهیر )شاهزاد و فرمانده بزرگ ارتش اجنه 

  طی االرض...جنگجوی قدرمتند قدرت: .4

 *طبق قوانین برادر بزرگ پادشاه و برادر دوم فرمانده 

 (موقعیت قلمرو.نخل و تپه های بیابانی) 

  

 (هامون و هامین )اصیل زاده های قبیله گرگینه ها...پرسان رئیس قبیله 

  قدرت : تبدیل شدن به گرگ)شیفرت( ...مبارزان و نگهبانان قوی اوتانا .5

 موقعیت مکانی.جنگل مرگ) 

شخصیت هایوگرافی ب  
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 ( وانیا )آدمیزاد 

 !قدرت :ناشناخته .6

 *دخرت پیشگویی ...کسی که باعث کنرتل هیوالی اوتانا میشه... 

 )موقعیت مکانی.جنگل مرگ) 

  

  (پریان . خواهر زاده های رئیس پریانآندیا و آرمیتی )شاهدخت 

 (قدرت : مداوا گر ... تبدیل به پریان بالدار)شیفرت .7

 )موقعیت مکانی.جنگل مرگ) 

 

 پدر اوتانا)داریا( پادشاه اعظم هست که بر متوم اقلیت ها و موجودات فرمانروایی میکنه 

 (دیوان جادوگرها)متشکل از چندین جادوگر قدیمی هست که قوانین رو زیر نظر پادشاه اعظم وضع میکنن .8

 (قرص سپید ) قرص پادشاه اعظم 

  

 به خاطر نفرت اوتانا طلسم شده  ی نفرین شده( جنگلی کهقلمرو :جنگل مرگ 

  مرز بین دره شیاطین و دنیای موازی .9

 ( قرص سنگی قدیمی )قرص اوتانا 

  

 (رسزمین روشنایی )رسزمین اِلف ها 

 اِلف ها موجوداتی باهوش با قدرت جادوگری وکامندارهای بینظیر .10

 (قرص زمزد )قرص راتین 

  

  (های پهناور )قلمرو پریان دریاییرسزمین های آب 

 پریان دریایی که قدرت کنرتل متوم آب ها در اختیارشونه و اصیل زاده ها میتونن روی زمین در هر زمان راه برن .11

 (مروارید آبی )قرص داتیس 
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 (قلمرو نخل های بیابانی )قلمرو اجنه اصیل 

 اجنه مردمی که قدرت طی االرض دارن و بهرتین ارتش قدرمتند برای اون هاست .12

 (قرص شن طالیی )قرص زهیر 

متومی این قلمروهای قدرمتند زیر نظر پادشاه اعظم هستش هر چند که اونا خودشون دولت های مستقلی هسنت....اما پیامن وفاداری  

 به شاه رو دارند

 

 موجودات قبیله ای و افسار گسیخته( این قبیله به خاطر تعداد کم از تعهد به پادشاه دوری کرده و رئیس قبیله دوتا از  قلمرو گرگینه ها(

 پرساشو به عنوان تعهد به پادشاه تقدیم کرده

  

 دم کم و دور از اجتامع که ) موجودات منزوی و گوشه گیر ..دارای قدرت جادو و شفا ( موجوداتی که به دلیل تعدا قلمرو پریان جنگلی

 از تعهد دوری کردن و دو از خواهر زاده های رئیس قبیله به عنوان تعهد به پادشاه فرستاده شده

  

 (قلمرو کوهستان های بلند )قلمرو دیوان 

دشاه از تعهد به پادشاه دارای قدرت بدنی باال و محافظ های قلمرو و حافظ ارسار ...به خاطر مشکالت بین شاهزاده ها از تعهد به پا .13

 (منرصف شدن و پیامن صلح )دوری از جنگ رو امضا کردن

 

 (قرص کوهستانی ) قرص آیریک 

  

رعیت عادی قدرت جادوگری بسیار ...متوم این موجودات یک بُعد انسانی دارن ....اما همه اونا ماهیت اصلیشون یه چیز دیگه اس 

 ...قدرت خاصی ندارند ناچیزی دارن که میشه گفت هیچ

  

دلیل استفاده نکردن همیشه اونا از جادو اینه که باعث میشه بدنشون انرژی زیادی از دست بده و ضعیف بشن به خاطر همین از  

 .شمشیر و کامن و بقیه وسایل جنگی استفاده میکنن
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 نظر به خوفناک تاریکی تو که گرفته مه جنگل به و چسبوندم شیشه به سرمو

 .شدم خیره میرسید

 باز چشمامو سماجت با اما.خواب به میکرد ترغیبم بیشتر اتوبوس نرم های تکون

 .بود شب یک ساعت برداشتم گوشیمو بودن خواب اکثرا همه داشتم نگه

 تو مدام ناراحتش های چشم بودم تهگذاش تنها رو آرنیکا که این از بودم کالفه

 و بود گرفته دم اتوبوس توی هوای اما بود اومده بارون اینکه با..اومد می ذهنم

 با بودن خواب ها دانشجو بیشتر انداختم بقیه به نگاهی میکرد تر کالفه منو این

 ریه به رو پاک هوای لذت با و بردم بیرون رو ام کله کردم باز رو شیشه احتیاط

 .ندمکشو

 دلم به عجیبی ترس عمیق سراشیبی یه دیدن با کردم باز چشامو که همین اما

 و شدید نوری و شد بلند راننده مردونه داد صدای که بکشم عقب خواستم افتاد

 ...ها داد و جیغ صدای و دره سمت به اتوبوس چرخش

 ...نبودم زدن جیغ به قادر حتی زده وحشت

 شیشه از منو دستی انگار بد های تکون از یکی تو و خوردم شدید های تکون

 ملق با بلندم جیغ و شد بلند ترس از صدام بار این انداخت بیرون اتوبوس

 ...سیاهی و درخت یه با سرم برخورد اخر در و شد قاطی اتوبوس های خوردن

 .کردم شوت کجا نبود معلوم پا با رو پتو معمول طبق باز انگار بود سردم
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 ام ناله صدای پیچید سرم توی که دردی با ! ننداخته روم توپ آرنیکا بود عجیب

 چند شد واضح دیدم تا زدم پلک بار چند کردم باز سختی به چشامو شد بلند

 .نیستم نرمم و گرم اما قدیمی خواب تخت تو االن بدونم تا برد زمان ثانیه

 شد باعث سریعم حرکت نشستم جام تو بدنم کوفتگی به توجه بدون زده وحشت

 باد اما بود نیومده خون گذاشتم سرم رو دستمو و گفتم اخی بگیره درد سرم

 .نبود سخت شده کبود اینکه حدس بود کرده

 زمان کمی کردم نگاه اطرافم به عجیب ترسی با دادم تکیه سرم پشت درخت به

 بهوش جنگل این تو تنها و تک اینکه از...اومد سرمون بالیی چه بشم متوجه برد

 قلبم رو دستمو کشیدم عمیقی نفس بود، هزار رو قلبم تپش ترس از دمبو اومده

 گذاشتم

 تو که اییه دیگه سخت شبای مثل سخت شب یه اینم...نترس..وانیا نترس-

 ...داشتی زندگیت

 بلند سختی به و گذاشتم درخت تنه رو ،دستمو میدادم دلداری خودم به مدام

 ماه از کمی نور و تاریکی نکردم؛تو یتوجه اما بود کوفته و گلی هیکلم تموم شدم

 بقیه به خودمو تا کنم پیدا رو اتوبوس داشتم سعی بود سیاه ابرهای بین که

 .برسونم

 گشتن بقیه دنبال و رفتن راه به کردم شروع ناخوداگاه نبود مشخص چیزی اما

 نیست؟ اینجا کسی اهای-

 اومد نمی باد صدای جز صدایی هیچ اما
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   بود ها ختدر بین کمرنگی مه و

 میدیدم که ها فیلم توی و نداشتم رو  شب تاریکی تو جنگل به رفتن جرات قبال

 سنگکوب باشم داستان اصلی های شخصیت جای من میگفتم آرنیکا به

 و میزد تند تند قلبم ترس از بودم کرده گیر موقعیت این تو حاال اما.میکنم

 ! کنمن فکر منفی چیزهای به میکردم سعی میلرزید دستام

 اما میشد تبدیل هموار زمین به کم کم سراشیبی و بودم رفته راه چقدر نمیدونم 

 ..نبود اتوبوس از اثری

 بزرگی بغض کشیدم ایی دیگه عمیق نفس زدم تکیه درختی به بودم شده خسته

 جای زیاد انگار که گرگ زوزهای صدای با که بود باریدن آماده چشام بود گلوم تو

 ..باز حد اخرین تا چشام و شد قطع نفسم نبود دوری

 میکردم، تعریف رو امشب قطعا دیدی خودت چشای با رو مرگ کی میگفتن اگه

 رو بزرگ خیلی درخت یه نداشتم خوبی دید گذاشتم فرار به پا فکری هیچ بدون

 اینکه فکر با بود دیدن قابل مه اون و شب تو که بود تنومند و بزرگ اونقدر دیدم،

 به اومد دلم تو امیدی بگیرم،نور پناه شب وحشی های جونور از  و برم باال ازش

 با برخورد درد اماده خودمو که کرد گیر چی به پام نمیدونم رسیدم که قدمیش یه

 بلند جیغم صدای شدم عمیقی چاه وارد و شد خالی زیرم انگار اما کردم درخت

 بدنم برخورد با .. شدم کشیده پایین سمت به شدت به ، مخوفی تاریکی توی شد

 شدم زخمی اینکه ،حدس ریخت پایین هام اشک پیچید، بدنم توی درد زمین به

 . نبود سخت
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 شکر رو خدا اما برداشت زخم بدنم دوبار هر و افتاد اتفاق برام حادثه دو امشب

 !نبود عمیق ها زخم که کردم

 ...رفتم شدن سنگکوب مرز تا بار این و شدم شکه کامال کردم بلند رو سرم

 میکردم تکرار خودم با مدام

 !نیست واقعی این !نیست واقعی این-

 در اما باشه شکسته پام و دست و باشم افتاده عمیق ایی چاله تو داشتم توقع

 بود تصورم ورای میدیدم ک چیزی ، نیفتاد اتفاقی هیچ ناباوری کمال

 !!...درخت پر وسیع جنگل یه

 تموم و... بود زده خزان انگار هاش تدرخ که جنگل یه !عادی جنگل یه نه اما

 مثل میزد، سفیدی به اشون تنه و لخت درختها های شاخه بود ریخته برگاش

 .شب تاریکی تو بود نما شب

 ابر بدون تاریک آسمون تو معمول اندازه از بزرگتر برابر چندین ماه

 ... میدرخشید

 ادم دل به یعحیب ترس پیچید می جنگل تو که باد کم زوزه و ها جغد صدای

 .. بود شده خشک دهنم مینداخت

 کجا شالم نیست یادم اصال بین این تو انداختم گوشم پشت صورتمو جلو موهای

 .افتاد
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 داغون کوتاه جمله یه در بود، شده گلی و پاره رنگم مشکی باز جلو مانتو

 کردم تکرار خودم با باور نا و شوکه... بودم

 برده خوابم خستگی شدت از اتوبوس توی من...هخواب یه حتما اره..خوابه یه این-

 !میبینم کابوس دارم االن و

 چشام شدن باز با اما شد بسته درد از چشام ک گرفتم رونم از محکمی نیشگون

 شد بلند نهادم از اه عجیب جنگل اون دوباره دیدن و

 نالیدم عجز با

 کنم؟ چیکار االن کجام؟ من-

 ...نمیکرد زندگی اینجا هیچکی انگار کردم اهنگ مخوف جنگل اون به تر عمیق باز

 باال به نگاهی بود صخره یه انگار سرم پشت چرخیدم خودم دور بار چند گیج

 ..نبود پایین بودم شده پرت ازش ک ایی چاله از خبری انداختم

 پیچید تنم تو درد ک کوبیدم زمین رو پامو محکم حرص رو از

 !...کنه لعنتت خدا اخ-

 اون دل به دل، دو...نداشتم رفتن جلو جز به ایی چاره شدم یرهخ جنگل به باز

 زدم جنگل

 ..میشنیدم رو پام زیر برگای خش خش صدای

 درست اینجا چیزی یه نیست طبیعی این میکردم حس میرفت گیج سرم

 !...نیست
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 میشد نزدیکتر زمین به داشت ها درخت برگ و شاخ انگار میرفتم جلوتر چی هر

 شنیدم رو اشون شده خشک های شاخ جیر جیر صدای اما همهتو کردم فکر اول

 کشیده من سمت به داشتن خشکیده منفور های ؛شاخه درسته حدسم فهمیدم

 زیر زمین که میدویدم تند جوری دادم ترجیح رو فرار باز ترسم تموم با میشدن

 ها شاخه برخورد از که وحشتناکی های درد وجود با حتی نمیکردم حس رو پام

 ..نایستادم داشتم،بازم بدنم به

 چیزی هیچ موندن زنده برای تالش و ترس از اما میشم زخمی دارم میفهمیدم

 ...نمیکردم حس

 میرم دارم کجا میشنیدم،نمیدونستم رو بلندم های زدن نفس نفس صدای فقط

 تنهایی اومد می مدام ذهنم تو خوبی به ک چیزی تنها نه یا دارم نجات راه اصال

 تر کس بی هست که اینی از نمیخواستم بودم من داشت که کسی تنها دبو آرنیکا

 !بشه

 .میکردم تالش موندن زنده برای توانم اخرین تا باید

 کمبود شدت از ام ،سینه بدوم تر سریع میکردم سعی باز میشد شدیدتر دردها

 .میرفت سیاهی چشام و میسوخت اکسیژن

 بدنم بیارم کم اگه میدونستم مش بیهوش و برم حال از داشت امکان لحظه هر

 ... میشه تیکه تیکه عجیب های درخت توسط

 هاش پنجره از که نوری و بود قلعه به شبیه دور از که بلند ساختمون یه دیدن با

 .. برداشتم تر بلند هامو گام و شد منتقل پاهام به ایی دوباره امید تابید می
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 میرفت پاهام از توان میشدم تر نزدیک چی هر

 از ها درخت دوباره کردم حس یهو تمومه، چی همه دیگه کردم فکر که ایی حظهل

 میکشیدم زخمی و عمیق های نفس داشتم نگه دست دویدن از ایستادن حرکت

 ام ریه داخل سختی به و حریصانه رو هوا سوختنه حال در گلوم میکردم ،حس

 اتمام به ظممن خط یه تو جنگل شدم متوجه کردم نگاه عقب به وقتی فرستادم

 ..بود رسیده

 بودم گرفته قراره خدا لطف و رحمت مورد باز انگار

 ...نبود خودم دست توقفش ک شدم بدنم شدید لرزش متوجه ایستادم که حاال

 وحشتناک درد همه اون وجود با میدونستم نداشتم رو بدنم به کردن نگاه جرات

 !..بینم نمی خوبی چیز تصور فرای و

 ...ندارم خبر فعال خودم بودم مرده انگار

 با میرسید پایان به قلعه اون سنگی های دیوار از متری بیست فاصله به درخت

 ...رسوندم ایی نرده در به رو خودم سختی به لرزون های گام

 قلعه ورودی در قسمت به ک قدمی هر با بود باز در ک بود کرده رو بهم شانس

 میشم نزدیک مرگم به دارم یدونستمم میشد خارج بدنم از روح انگار میرسوندم

 گونه هذیون تونستم فقط افتادم زانوهام رو دادم دست از رو توانم کامال دیگ

 !...بربگیره در منو سیاهی و کنم سقوط زمین روی و آرنیکا متاسفم بگم

 ...شد ظاهر اش سنگی قلعه جلوی
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 تختش رایب شدت به دلش خوابیده؛ کی بار آخرین اومد نمی یادش و بود خسته

 داستان عنوان به ها شب سنگی قلعه و مرگ جنگل این از همه بود، شد تنگ

 که جایی بود اش داشتنی دوست خونه اینجا اما میکردن نقل هم برای ترسناک

 ...باشه واقعیش خود میتونست

 بدون اش خسته و سنگین های قدم کنه فکر نمیتونست خواب جز چیز هیچ به

 ..شد برداشته لعهق سمت به ایی عجله هیچ

 و بود افتاده زمین رو ورودی در جلوی که نحیفی و کوچیک جسم دیدن با اما

 آرمیتی و آندیا سر بالیی یعنی رفت هم توی کم کم هاش اخم ، اطرافش خون

 شدن؟ رها تنها اینجا چرا پس اومده؟

 دست زد زانو کنارش رسید که جون بی جسم اون به بخشید سرعت هاش گام به

 و غریبه چهره دیدن با کرد برعکس اونو و گذاشت ظریفش های شونه روی

 .شد تبدیل کوری گره به هاش اخم زخمی

  !!! بگذره جنگلش طلسم از نمیتونست کسی !!!بود غیرممکن این

 قدرتش به اش خونه در جلوی درست هم اون کوچیک موجود این حضور حاال

 .میکرد کجی دهن

 .شد بلند هاش شزانو رو از و کرد رها رو جسم

 پیچید جا همه بلندشصدای و کرد غلبه بهش عصبانیت

 هامین....هامون-
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 بلندشون های گام صدای بعد لحظه چند کنه بلند صداشو باز که نبود احتیاجی

 و آندیا بعد کمی و شدن ظاهر مرد دو هر و شد بازبزرگ و چوبی در شنید رو

 ها اون سر پشت آرمیتی

 !شده؟ چیزی -

 کرد ها مرد به رو گونه پرخاش صداش اوردن پایین و ها اخم کردن ازب بدون

 کردید؟ غلطی چه اینجا شماها بدونم میخوام-

 شدن خیره سوالی بهش درگم سر نفر چهار هر

 شد باز چشاشون زده حیرت و افتاد جسم اون به چشمشون رفتنش کنار با

 ... کشیدن آرومی جیغی ترسیده دخترا

 اینجا دختر این وجود از کدوم هیچ که بزارم این پای رو نشدنتو شکه و تعجب-

 نداشتید؟ خبر

 به جدی و گرفت زخمی دخترک از چشم سختی به گذاشت جلو قدمی هامون

 کرد نگاه سیاهش های چشم

 .نبود اینجا میکردیم سرکشی ما که باری آخرین تا!نمیشناسیم ما رو دختر این -

 دم؟آور خودم همراه اونو من میگی پس -

 ایستاد هامون کنار و گذاشت کنار رو کنجکاوی و ترس هامین
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 شما طلسم شکست به قادر ما حتی کس هیچ که میدونید شما شاهزاده -

 !واضحه کامال این و نیستیم

 کسی میگن رو حقیقت اونا که فهمید عصبانیتش کنار در کشید عمیقی نفس

 بدون!قلعه به اومدن دهرسی چه بزاره جنگل به پا نمیتونست اون اجازه بدون

 طلسم از که باشه میتونه کسی چه یعنی کرد نگاه کوچیک جسم اون به باز حرف

 !برده؟ در به سالم جون بارش مرگ

  شکست رو بینشون سکوت هامون صدای

 کنیم؟ چیکار ما حاال-

  گرفت چشم خیال بی

 !کنن تموم رو تمومشون نیمه کار ها درخت بزارید جنگل تو بندازیدش-

 شد بلند آرمیتی لرزون صدای بار این

 !بدید انجام رو کار این نمیتونید شما اما-

 ترس از بیچاره دختر کشوند سمتش به که رو عصبیش و وحشتناک های چشم

 !شد امیز هشدار لحنش...شد قایم خواهرش پشت

 میزنی؟ حرف من دستور مخالف گفتی؟؟ چی -

 جرات و دل دوباره میسوخت هوش بی دختر اون حال به دلش چرا نمیدونست

 لب بقیه امیز هشدار نگاه به توجه بی کشید، سرک خواهرش پشت از و کرد پیدا

 .کرد باز
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 زیر در همیشه اینجا بزاره پا قلعه این تو کس هر که...اس قلعه قوانین جز این -

 اینه؟ از غیر...میگیره قرار شما لطف و امنیت سایه

 شده هوش بی دختر به نگاهشو دیگه بار یک... گرفت فرا رو جا همه سکوت

 ...کنه رسیدگی موضوع این به بعدا میداد ترجیح و بود خسته انداخت

 ک داخل به حرفی هیچ بدون رفتن کنار راهش سر از برداشت قدم که جلو به

 گفت برگرده اینکه بدون کرد مکثی رسید

 و کیه بدونم تا میخوامش زنده من کنید رسیدگی هاش زخم به.داخل بیاریدش -

 ... گذاشته اینجا به پا چطور

 هر دید از و رفت باال ها پله از و داد ادامه راهش به دستورش شدن تموم با و

 ...شد خارج نفر چهار

 زحمتی هیچ بدون گذاشت گردنش و پا زیر دست رفت سمتش به سریع هامون

 کرد بلندش

 دخترا؟ ببرمش کجا-

 داد تکونی خودش به آندیا

 ...بیا دنبالم-

  کرد باز رو ها اتاق از یکی در

 بیارم رو درمان وسایل برم من تا تخت رو بزارش-

 ...گذاشت تخت روی اونو هامون و
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 انداخت بهش دقیقی نگاه تخت کنار هامین

 مردمان از کدوم هیچ تن ها لباس این از حاال تا من !تنشه عجیبی های لباس-

 !ندیدم مختلف های سرزمین

 داد تکون تایید نشونه به سری آرمیتی

  ندیدم چیزی همچین حاال تا.هاش کفش مخصوصا عجیبه خیلی این آره -

 داد نظرشو بود رفته هم تو کردن فکر خاطر به هاش اخم که هامون

 شماست؟ از اون نظرت به آرمیتی شماست قوم شبیه بیشتر اندامش و اندازه -

 ...اومده سرزمین کدوم از بممتعج واقعا ... مشخصه کامال نیست ما از اون نه-

 برگشت اتاق به ک آندیا

 آب کاسه یه برو تو آرمیتی و بیارم در هاشو لباس میخوام بیرون برید شما پسرا-

 .کنم تمیز بدنشو میخوام حوله و تمیز پارچه با بیار

 خواستن نمی نشستن کاناپه روی بزرگ سالن تو و رفتن بیرون حرف بی پسرا

 اوتانا یقین به قطع  افتاد می اتفاقی اگر بزارن تنها غریبه جودمو اون با رو دخترا

 !میکرد مجازات رو همشون

 در دخترک تن از رو عجیب های لباس اون هم کمک با آرمیتی و آندیا اتاق، توی

 ... کردن اش برهنه کامال و اوردن

 سوخت دلش زیادش های زخم دیدن با آرمیتی
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 !بزرگ؟ های زخم ههم این با مونده زنده چطور طفلک-

 .زد لب اومده درد به دلش هم آندیا

 !هستش قوی دختر انگار-

 ساز دست مرحم هاش زخم روی تموم دقت با و کردن تمیز خون از بدنشو تموم

 ..گذاشتن رو خودشون

 شده تبدیل ماهری گرهای مداوا به بودن دیده که هایی آموزش به توجه با اونا

 زخم ریختن مرحم داخل رو خونوادشون کمیاب عصاره قطره چند وقتی و بودن

 جا به ازشون اثری و میشدن  خوب کامال دخترک اومدن هوش به و بیداری تا ها

 !نمیموند

 ...شدن خارج اتاق از کارشون اتمام از بعد

 بدن این اما بخوابم بازم میخواستم رفت هم تو ابروهام بدنم کوفتگی احساس با

 و سنگین بدنم اینطوری ک بودم خورده سرما ماالاحت نمیداد اجازه لعنتی درد

 .چرخیدم پهلو به زحمت به بود دردناک

 به گنگ کردم باز زور به چسبیدمو بهم های پلک الی شدن بیدار این از ناراضی

 نشون رو لک بدون و ابی صاف آسمون ک کردم نگاه روم به رو پنجره

 رو ساختمون پس.کردم گاهن رو بیرون پنجره از چنان هم و زدم لبخندی.میداد

 !رفت؟ کجا مون رو به
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 چند ساختمون عرض کم کوچه خاطر به ک داشت کوچیک پنجره یه من اتاق

 ...ببینم رو اسمون نمیذاشت اصال کوچه اونور طبقه

 !؟..بود چسبیده پنجره به من تخت کی کن صبر لحظه یه

 تو سریع..رخیدچ آشنا نا اتاق توی نگاهمو کرد پردازش به شروع ذهنم کم کم

 تنه باال دیدن با رفت کنار روم از ملحفه و شد بلند دردم از پر اخ که نشستم جام

 سفت هام سینه جلو کردم بلند رو ملحفه سریع شد باز ته تا چشام ام برهنه

 رو ملحفه احتیاط با کردم نگاه ادم از خالی و ساکت اتاق به باز ترسیده و گرفتم

  کشیدم کنار

 کرده؟ تعرض جونم بی بدن به یکی شدنم هوش بی از عدب دیشب یعنی

 چیز هیچ رفت هم تو هام اخم شدم خیره زیرم سفید ملحفه و پام بین به

 حیوون اونقدر کسی نکنم فک پس!نداشتم تجاوز از ناشی دردی یا مشکوک

 ..کشیدم ایی اسوده نفس..کنه سواستفاده زخمی دختر یه هوشی بی از ک باشه

 به انگشتم نوک با رفت باال ابروهام هام زخم رو مرهم شبیه ایی ماده دیدن با

 آوردم بینیم نزدیک چندش با کشیدم بود ام سینه قفسه روی که مرهمی

 دقت با اینبار...گیاهیه دارو نوع یه معلومه نیست بدک.میداد کوهی پونه بوی

 کردم نگاه بدنم به بیشتری

 بدی جراحات و میبود تیکه تیکه دنمب کل باید االن دیشب های اتفاق با مطمئنم

 و کمرنگ ردی که هاییه زخم جای میبینم من که اینی اما میداد نشون بدنم رو

 چی؟ یعنی...مونده ازش محوی
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 !کوفتیه؟ چه دیگه این

 گارد و گیج آوردم باال ام شونه تا رو ملحفه سریع باز در قفل چرخوندن صدای با

 شدم خیره در به گرفته

 آشنا نا مکان یه تو و باشی نازک ملحفه یه زیر لخت ک رفیهمزخ خیلی حس

 ..باشی نداشته خودت از دفاع برای چیزی و بیای بهوش

 .اومد داخل من قامت و قد هم دختری و شد باز در

 .اومد خودش به سریع اما کرد مکث کمی دیدنم با

 !بیای هوش به ها زودی این به نمیکردم فکر.سالم هعی-

 .گرفتم خوبی حس مکشن با لبخند از

 .سالم-

 بگم بهش اینو تونستم فقط

 .شد مهربونتر نگاهش که بود کافی براش همین انگار

 درسته؟ باشی گرسنه کنم فکر و ظهره نیمه االن-

 .دادم تکون حرفش تایید نشونه به سری بدنم ضعف و لرزش به توجه با

 برد بیرون در از اشو کله

 بیار برامون ظهر غذاهای از پر سینی یه آرمیتی-

 اومد سمتم به بعد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

20 

 گذاشت پیشونیم رو دستشو... نشست تخت لبه کنارم و

 !خوشبو چه..میداد یاس گل بوی عجیب

 چیه؟ تو اسم هستمو آندیا من-

 تو خوشگلش سبز های چشم که بود برویی دل تو دختری انداختم بهش نگاهی

 این خاطر به دنمیکر منتقل بهم خودش از بدی حس  هیچ میزد برق صورتش

 بود شده منقبض بودن معذب و ترس از که هام عضله ناخوداگاه امنیت نیمچه

  و شد تر شل کمی

 ..وانیا-

 کرد تکرار دوباره رو لبخندش

 رو بدنت آرمیتی دوقلوم خواهر و من. کردیم پیدات بیهوش حیاط تو ک دیشب-

 دور و کردن رهپا خاطر به امیدوارم...بودی بدی وضعیت تو چون کردیم تیمار

  !..باشی نشده ناراحت هات لباس انداختن

 کرد اضافه نیشخندی با و انداخت باال ایی شونه

 .نبود پوشیدن قابل دیگه چند هر-

 ..نمیذاشت ناراحتی جای ابدا اش سنجیده و متواضع لحن

 مشکلی ها لباس بابت و..کنم تشکر ازتون جونم نجات بابت باید من واقع در-

 .نیست

 خوند اش چهره از میشد قشنگ رو این بود خوشحال داد تکون سری
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 قلعه این تو وقته خیلی خوشحالیم آرمیتی و من واقع در...میکنم خواهش -

 و متعجب هم میکنه خوشحالمون هم اینجا تو بودن!نداشتیم غریبه مهمون

 ...زده شگفت

 دادم ترجیح چند هر هستش انگیز شگفت زیاد چرا اینجا من بودن نمیدونم

 ...نگم چیزی

 اومد حرف به باز

 بندازم؟ نگاه بازوت و شونه سر های زخم به میتونم -

 طوری اش قیافه عالوه به نداشتم اعتماد جز چاره انگار اما داشتم تردید کمی

 خودم دلداری برای رو چیزا این چند هر داره بدی نیت بده نشون ک نبود

 ...کنم نسبی اعتماد غریبه این به بودم ناچار ناشناخته مکان این در میگفتم

 و شونه سر تا اوردم پایین کمی رو ملحفه کردم شل دستمو کوتاهی مکث از بعد

 باشه دیدش تو بازوم

 کرد جا به جا رو مرحم کمی دستش با

 این..نمیمونه ازش اثری دقیقه چند تا..شده ترمیم کم کم بدنت خوبه خیلی -

 ...میشه خوب زودی به که دیشبه های اتفاق خاطر به هم بدنت کوفتگی

 پرسیدم رو بود کرده مشغول رو ذهنم که سوالی

 شدن؟ خوب زود آسایی معجزه طور به هام زخم چطور -

 .داد جوابمو ارومش لحن همون با کرد پاک سفید دستمال یه با رو دستش
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 زمان ک اختیارمونه در عالی های مرحم و داریم باالیی درمانگری قدرت ما -

 ..میکنه تسریع رو زخم دبهبو

 گرفتم گاز لبمو اما گرفت ام خنده.گفت اینو بود رفته باال افتخار از که ابروهایی با

 سن نمیخورد قیافشم به که دختر این یعنی پس !نکنم احترامی بی بهش تا

 معجزه که هستش گیاهی دواهای با طبیب یا دکتره؟ یه باشه داشته باالیی

 انقدر ذهنم توی !کمتره من از سنش که بخورم قسم میتونم حتی !میکنه؟

 ...نداشتم پرسیدن حوصله عالوه به کنم پیدا براش جوابی نتونستم که بود مشغله

 یه با کنجکاو و مشتاق های چشم و لبخند با دیگ دختر یه و خورد در به ایی تقه

 گفت میشد.بودن هم برابر کپی اونا واقعا شدم شکه دیدنش با.شد داخل سینی

 !...همسان کامال قلوهای دو

 !اومدی هوش به باالخره که خوشحالم سالم -

 مبادا ندم نشون زده شگفت زیاد و باشم برخورد خوش ها اون مثل کردم سعی

 .بشن ناراحت

 .ممنونم. سالم-

 گذاشت تخت کنار چوبی پایه چهار روی سینی

 .!آندیا کوچیکتر دقیقه چند خواهر هستم آرمیتی من-

 دار صدا اشون خنده که زیادشون بسیار شباهت از بود واضح زیاد بمتعج انگار

 شد
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 دو آرمیتی و من...میکنه تعجب تا دو ما شباهت از ک نیستی نفر اولین تو -آندیا

 ...همسانیم کامال قلوهای

 اومد هام لب رو لبخندی خوداگاه نا

 ..هستید خوشگل و ناز خیلی-

 جواب شده بارون ستاره های چشم با بود اومده خوشش تعریفم از که آرمیتی

 .داد

 ...تری جذاب ما از تو -

 انرژی همدیگ به ک هستش دخترونه معمول های تعارف و عادات جز اینم بله

 (: میدیم مثبت

 .بیارم دست به رو ام رفته دست از انرژی و بخورم غذامو تونستم دخترا کمک با

 اینجا بود شده تعجبم باعث که چیزی رفتم حموم به دخترا راهنمایی با بازم

 بهاری های گل عصاره با معطر صابون یه...نداشتن چیزا این و کننده نرم و شامپو

 غریب عجیب حمومشون... نبود شامپو میکنم تاکید باز اما شامپو شبیه چیزی و

 خبر من و بود جدید مد چیزا این نکنه نپرسم سوال دادم ترجیح بود

 !واال .کنم جلوه دیدب ندید نمیخواستم.نداشتم

 ...میکردم راحتی و سبکی احساس واقعا ام طوالنی دوش از بعد

 ...رفتیم بیرون اتاق از همدیگ با بعد و دادن بهم لباس دست یه دخترا
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 بودن نشسته زیبا کالسیک های مبل رو که هیکلی پسر دوتا دیدن با سالن توی

 جای رفت باال کمی وهامابر از لنگ یه هاشون قیافه دیدن با.شدم معذب کمی

 هامو چشم اما.بگه رو خودش مخصوص کشدار جوووون یه که خالی آرنیکا

 .باشن آرمیتی و آندیا همسر احتماال کردم درویش

 سالم -

  شدن بلند جاشون از مودبانه و برگشتن من صدای با

 ...میبینیم سالم رو شما خوشحالیم.بانو سالم-

 واقعا اومد خوشم نه !ادب مبادی و جنتلمن چه

 ...هستم وانیا من-

 رو بودن خجالتی و معذب حس تا زد کمرنگی و ملیح لبخند بود بزرگتر که اونی

 .کنه دور ازم

 هستم هامون من -

 داد ادامه مهربونی با هم یکی اون و

 هامون کوچیکتر برادر هامین منم و -

 ...آقایون خوشوقتم-

 اطراف به نگاهی کنجکاوی با...نشستم ها مبل از یکی روی آرمیتی تعارف با

 انداختم
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 از تابلوهای...بودن شده گچبری خاص خیلی و زیبا قدیم سبک به دیوارها

 مخوف، های طبیعت و افراد چهرهای

 و گل هیچ از...بودن زیبا های نیزه و شمشیر و سپر جای دیوار از اعظمی قسمی

 یا المپ هیچ...مداو نمی خوشم مورد این از هیچ بود نشده استفاده گیاهی

 جای هم بزرگ شومینه یه حتی...بود شمع و مشعل همش نبود موجود لوستری

 دلگیری و سرد فضای...بود ساله هزار قلعه انگار عجیبه خیلی...بود بخاری

 ...داشت

نگاهم به مبل افتاد قشنگ میشد متوجه شد از چوب خالص بود بدون دقت هم 

 عجب بر انگیز تر لباس هاشون بودمتوجه گرون بودنش میشدی. از همه ت

آندیا و آرمیتی لباس های پرنسسی یاسی و صورتی تنشون بود چیزی که ما برای 

 مهمونی ها میپوشیم.

اما پسرها هر کدوم یه جلیقه)؟( سرمه ایی و قهوه ایی که زیرش هیچی نپوشیده 

ای بودن و بدن های عضله ایی رو فرمشون رو به نمایش گذاشته بود و شلواره

پارچه ایی همرنگ جلیقه اشون...یعنی رسمشونه که اینقدر عجیب غریب لباس 

 بپوشن؟

ببخشید من مزاحمتون شدم...اما میشه منو تا جاده راهنمایی کنید ؟ باید  -

 برگردم حتما تا االن دوستم نگران شده از نبودن من..

 ه بگیرم..هر چهار نفر نگاه مشکوکی به همدیگه انداختن...که باعث شد دلشور

 هامون گلویی صاف کرد تا توجه ام رو جلب کنه
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 خوب باید صبر کنی تا اوتانا بیدار بشه با ایشون باید صحبت کنی... -

 ابروهام باال پرید .اوتانا؟ این دیگه چه جور اسمیه؟

 اوتانا؟!-

 بله اوتانا..ارباب اینجا. یعنی نمیشناسی؟ -آندیا

 .دیگ جا نداشت بیشتر از تعجب کنم..

اخه من چرا باید ارباب شما رو بشناسم.مگه دوره ارباب و رعیت بودن منسوخ  -

 نشده؟!

اونام مثل من شکه داشتن منو نگاه میکردن..سعی کردم براشون توضیح بدم تا 

 کمکم کنن هر چه زودتر برگردم.

ببیند من اهل بابلسرم، یعنی اصالتا برای یکی از روستاهای اطرافش اما به خاطر  -

نشگاه اومدیم شهر برا یه تحقیق علمی با اتوبوس دانشگاه بیرون رفتیم که دا

 ماشین سرپیچ تصادف کرد و از دره پرت شدیم پایین

من از بقیه جدا شدم...داشتم مسیرم رو پیدا میکردم که گم شدم و سر از اینجا در 

 اوردم...

ماال سعی کردم دیگه از قسمت درخت های عجیب و ادمخوار چیزی نگم احت

 دیشب به سرم ضربه خورده و کابوس دیدم.
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با دیدن قیافه هاشون ساکت شدم جوری نگام میکردن انگار به زبون مریخی 

حرف زدم و هیچی ازش متوجه نشدن...باز هم نگاه عجیب و غریب رو باهم رد و 

 بدل کردن.

 هامین با لحنی شکه گفت

 فکر کنم اوتانا بیاد بهتره. -

 دادم با لحنی کالفه جواب

 خوب جناب اوتانا کی تشریف میارن؟-

چند وقتیه به خاطر کارهاش نخوابیده احتمال زیاد برای شام بیدار بشه  -آرمیتی

 که چیز زیادی تا تاریک شدن هوا نمونده ...

دیگه شکایتی نکردم به خاطر مهمون نوازیشون ترجیح دادم تو سکوت منتظر 

 تشریف فرمایی جناب باشم!

* 

تروق سوختن هیزم های شومینه گوش میدادم...نگران آرنیکا بودم  به صدای ترق

که آالن چه حس و حالی داره اون رفیق نبود یه خواهر بود این بی خبری میدونم 

 حسابی پریشونش کرده.. 

چون رو به رو پله ها نشسته بودم اولین نفر متوجه پایین اومدن مردی شدم.با 

حرکتی خیره اش شدم یه چکمه  دیدنش تکونی خوردم و خشک بدون هیچ

مشکی که گرد و غبار روش نشسته بود و با شلوار مشکی چرم که پاهای تنومدش 
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رو به رخ میکشید و اونم یه جلیقه بدون دکمه که خشک ایستاده بود و هیکل 

عضالنیش حسابی هوش از سر ادم میبرد گردنبند بلند نقره ایی رو بدنش به 

ر اخر صورت جدی و ناخوانا و چشم هایی که شدت چشم رو خیره میکرد و د

شبیه سیاه چاله فضای بود آدم رو توی خودش غرق میکرد صورتی برنزه و موهای 

 به شدت کوتاه و به شدت  گنده بود...

آب دهنم رو به سختی قورت دادم بدون شک اون اوتانا بود به همون مقتدری و 

 عجیب بودن اسمش...

یستادم با این حرکتم پسرا و دخترا متوجه اومدن خیلی ناخوداگاه رو پاهام ا

اربابشون شدن و اونا هم بلند شدن...همینطور که مستقیم نگام میکرد جلو اومد 

 رو صندلی پر طمطراق که مشخصا جایگاه اون بود نشست 

 تونستم یکم به خودم تکونی بدم

 سالم. -

بیشتر خوف بدون جواب ساکت بهم خیره بود...رد زخم کوچیکی رو ابروش 

انگیزش میکرد.با نشستن بقیه منم نشستم...من دختر بی سر و زبونی نبودم اما 

االن واقعا کلمات رو گم کرده بودم نمیتونستم چی بگم...اوتانا به هامون نگاه کرد 

بدون هیچ حرفی اونم متوجه منظورش شد انگار ،سریع شروع به توضیح دادن 

 کرد

که اتوبوسشون تصادف کرده و از دره به پایین  گفتن اهل بابلسر هستن -هامون 

 پرت شده و ایشون راهشون رو گم کردن و سر از اینجا در اورده.
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 ازش متشکر بودم که به طور خالصه و مفید همه چی رو گفت.!

باز به من نگاه کرد و افتخار به صحبت کردن داد.. صدای زخمی و بمش .. اون یه 

 عدد جذاب لعنتی بود...

 چیه؟ اسمت -

 سریع جواب دادم

 وانیا -

 گفتی اهل کجایی؟-

 بابلسر-

 و چطور سر از جنگل من در آوردی؟ -

 جنگل من؟!منظورش چی بود؟

اتوبوسمون شب تصادف کرد...داشتم از دست گرگ های وحشی جنگل فرار  -

میکردم)در این بین متوجه در هم رفتن اخم های هامون و هامین و خنده نخودی 

افتادم تو یه چاله میدونم مسخره اس اما با افتادنم تو چاله سر از  دخترا شدم( و

 جنگل دراوردم...

 با دقت نگام کرد و کمی اخم هاش تو هم رفت.خوب اعتراف میکنم کمی ترسیدم!

 از کدوم قومی؟ -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

30 

قوم؟ متوجه منظورتون نمیشم ..اگه منظورتون فارس و کورد و ترک و این  -

 من مازنی هستم)مازندارن(چیزاس...خوب کامال مشخصه 

.نکنه از شانس انگار حرفام عصبیش کرد چون این بار اخم هاش واضح توهم رفت

 من با مازندرانی ها مشکل داشت؟

گفتم از کدوم قوم هستی ؟ داری برای من یاوه میگی؟ از بوی تنت که چیزی  -

 متوجه نمیشم!

 بوی تن؟ این بار من اخم هام تو هم رفت.مردک داشت چی میگفت؟

 منظورتون چیه؟من متوجه نمیشم!-

 حالت بدنش تغییر کرد انگار داشت بهت هشدار میداد!

 اینجا چه خبر بود؟.

پری که نیستی چون هاله پری ها رو نداری! هیکلتم به گرگ های ماده نمیخوره -

 وگرنه پسرا متوجه میشدن.

نداری! نکنه دور  بدن ریزه میزه ات به اجنه رفته هر چند خصوصیات اونا رو هم

 رگه اجنه ها هستی؟

 چشام اندازه گردو شده بود شکه و ترسیده داد زدم

 چی میگی اخه؟؟؟ اینا چیه که میگی؟؟جن و پری چیه اخه؟ -

انگار جیغم اونو عصبی تر کرد که پشتشو از مبل جدا کرد و گارد حمله 

 گرفت...دخترا و پسرا نگران و در سکوت ما رو نگاه میکردن...
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دختر بهم بگو از کدوم قوم کوفتی هستی و چطور تونستی طلسم جنگل منو  -

 بشکنی؟

 آالن جدا ترسیده بودم نکنه معتاد بود؟ توهم میزد .

اقا دیوونه شدی؟ من براتون گفتم...طلسم و این چیزا چیه که میگی مگه فیلمه؟  -

 شما حالتون خوبه؟

یغ خفه ایی کشیدن این منو سریع بلند شد و به سمتم خیز برداشت که دخترا ج

ترسیده تر کرد که تو جام خشک شدم و نتونستم عکس العملی از خودم نشون 

بدم .با سرعت غیر قابل باور بهم رسید یخه ام رو گرفت و بلندم کرد.دادم بلند 

 شد

 اوه خدای من! -

 پسرا جلو اومدن که اوتانا مثل یه حیوون از ته گلو غرید

 بمونید سر جاتون! -

 تهدیدش اونا ناچار ایستادن. با

 و میخ چشم های من شد

هیچ موجودی نمیتونه طلسم جنگل رو بشکنه! نکنه از نوچه های اهریمنی؟یا از  -

 طرف های الف های تاریکی اجیر شدی؟

بغضم گرفت از اینکه اینجوری تو این عمارت بزرگ گیر این آدم دیوونه افتاده 

 بودم..
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 نه..-

شتم تا خودمو رها کنم که نگاهش از چشم هام به دست دستم رو دست هاش گذا

 هام رسید

 ولم کن ...من میخوام برم خونه ام... -

 لرزش صدام عیان بود لعنت بهش قشنگ ترسم رو به نمایش گذاشت...

 بگو کی هستی تا جون بی ارزشت کمتر از چند ثانیه نگرفتم افریته! -

ن رگه وحشی گریم گل کرد توی یه با گفتن افریته اخم هام شدید تو هم رفت او

حرکت آنی شروع کردم به مشت و لگد انداختن...غافلگیرش کردم من رو محکم 

رو صندلی کوبید که صدای آخم بلند شد...بی توجه به درد و کوفتگی کمرم 

خواستم باز حمله کنم بهش و خودمو نجات بدم که آندیا و آرمیتی مقابل قیافه 

متری به نیم متر رسیدن و  ۱۶۰سایز دادن از یه دختر شکه و ترسیده من تغییر 

بال هایی خوشرنگی از پشتشون در اومد که گرد طالیی و اکلیلی ازشون 

 میریخت...

اومدن جلوی من و رو به اوتانا عصبی کردن ترسیده و نگران شروع به دفاع از من 

 کردن

 جونش رو نگیرید اون داره راستشو میگه! -آندیا

 یع گفتآرمیتی هم سر

 ما نمیدونیم اون چیه اما میتونیم متوجه حقیقتش بشیم... -
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پسرا هم جلو اومدن و پشت دخترا ایستادن..دقیقا انگار یه سد مقابلش ساختن 

 برا حفاظت از جونم.اما شک دارم بتونن جلوی اون رو بگیرن.

 اوتانا نفس عمیقی کشید انگار سعی داشت خودشو آروم کنه

 اومد نگران بودآندیا که به سمتم 

 حالت خوبه؟! -

 با نزدیک شدنش از شوک در اومدم و جیغ بلندی از ترس کشیدم

 نیا...جلو نیا.... -

به پشت مبل پناه گرفتم...اشک هام بارید...من کدوم جهنم دره ایی گیر کرده 

بودم؟ نکنه وقتی از اتوبوس به بیرون شوت شدم سرم به جایی خورده و رفتم تو 

 همش یه خوابه؟کما و اینا 

با جیغ من آرمیتی بازوی آندیا رو گرفت و مانع از جلو اومدنش شد...ترسیده 

 تکرار کردم

 من خوابم...من خوابم هنوز...اینا همش رویاست!-

هر پنج تاشون بهم نگاه میکردن انگار رویا نبود یه کابوس بود...با دیدن در عمارت 

 ردمتوی یک تصمیم آنی سریع به اون سمت فرار ک

 صدای بلند اوتانا بلند شد

 پسرا جلوش رو بگیرید...-
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صدای خرناس هایی شنیدم وقت اینو تلف نکردم که به پشت سرم نگاه کنم و 

ببینم چه خبره چند متر مونده به در با قرار گرفتن دو گرگ بزرگ اندازه یه 

م اسب ....سریع ایستادم که نتونستم تعادلمو حفظ کنم و محکم با باسن خورد

 زمین از ته دل جیغ زدم....

 چیزی که میدیدم باور نمیکردم.

دخترا یا همون پری ها سریع خودشون رو رسوندن و خیلی عادی به گرگ ها 

 چشم غره رفتن

 زهرش رو ترکونید...چرا تغییر شکل دادید؟ -آندیا

آرمیتی خواست جلو بیاد باز هیستریک جیغ گوش خراشی کشیدم حس میکردم 

ونه شدن و جر خوردن گلوم نمونده...گرگ ها مقابل چشم های من چیزی تا دیو

دوباره به هامون و هامین تبدیل شدن و پوزش خواهانه نگام کردن...با دخترا 

 ساکت یه گوشه ایستادن ...

همونطور نشسته با باسن عقب میرفتم صدای بوم بوم بلند قلبم رو واضح 

 میشنیدم انگار تو گوشم میکوبید..

خورد سرم رو بلند کردم و از پایین قد اوتانا بلند تر و ترسناکتر چیزیپشتم به 

بود...چند لحظه از همون باال به چشم های اشک نشسته و مردمک های لرزونم 

 خیره شد 

 بعد به خودش تکونی داد کنارم رو زانوهاش نشست
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مچ دستم رو گرفت مقاومتم رو دید با یه حرکت دستم رو به سمت خودش 

 آخه زور من کجا و اون هرکول کجا؟ با عجز گفتمکشید .

 ولم کنید ...خواهش میکنم! -

در حالی که مچ دستم تو دست های زمخت و محکمش بود بهم خیره شد دوباره 

 خواهش کردم شاید دلش به رحم بیاد...

 تو رو خدا بزار من برم...قول میدم به هیچ کی نگم که شما چی هستید! -

 اهر نشون دراورد ..از کمرش یه خنجر جو

مرگ رو با چشم های خودم دیدم..سعی کردم خودمو از دستش رها کنم که هیچ 

 فایده ایی نداشت!

با خواهش به دخترا و پسرای نگران و ترسیده نگاه کردم شاید کمکم 

کنن...دلشون برام سوخت که جلو اومد که با هشدار اوتانا باز ایستادن...چقدر 

 ازش حساب میبردن!

م که گیر دستاش بود رو باز کرد خنجر رو به سمت دستم اورد که چشم هامو مشت

 بستم...تیزی خنجر رو نوک انگشت اشاره ام حس کردم با سوزشش اخم بلند شد

 و سریع چشم هامو باز کردم 

اوتانا دست خونیمو به سمت دهنش برد و مقابل چشم های گرد شده من خون 

 من...اون داشت چیکار میکرد؟روی انگشتم رو مکید...اوه خدای 
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انگشتم رو که در اورد هیچ رد خونی روش نمونده بود متعجب خنجر رو زمین 

 گذاشت و برگشت

 سرش رو به سمت بقیه گرفت

 اون یه آدمه! خونش مزه عجیبی میداد اما میشه فهمید یه آدمیزداده... -

اولین بار دل و همه حیرت زده نگام میکردن حاال که دستمو رها کرده بود برای 

جرات خرج دادم و کاری رو انجام دادم که خودم هم شکه شدم سریع و بدون 

فوت وقت خنجر رو گرفتم و رو بازوی راستش خطی کشیدم که صدای جیغ و 

دادشون بلند شد اما خود اوتانا فقط به زخمش خیره شده بود وقت رو تلف نکردم 

در با حداکثر توانم به سمت جنگل به سمت در رفتم و بدون معطلی با باز کردن 

 دویدم انگار مرگ و زندگیم بستگی به این داشت...

با دیدن جنگل ترس از درخت هاشو کنار گذاشتم و قدم هامو کند نکردم....که 

دستی دور بازوم پیچیده شد که باز جیغم بلند شد با برگشتنم به سمتش با خنجر 

 ادمتوی دستم این بار بازوی سمت چپشو خراش د

با دیدن چشم های ترسناک اوتانا به یقین رسیدم که قطعا منو میکشه...هولم داد 

 محکم زمین خوردم که آخم رو خفه کردم 

حقیقت تلخ این بود که به طرز عجیبی میدونستم تقال و فرار بی فایده اس من تو 

 چنگالش گیر افتادم...

 نفس میزدمخاکی شده بودم بی توجه تو جام رو زمین نشستم و نفس 
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 سعی کردم خودمو آروم کنم تا از این وضعیت نجات پیدا کنم

ببین آقا متاسفم نمیخواستم زخمیت کنم! من نمیدونم شما چه موجوداتی  -

 هستید بزارید من برم قول میدم دیگ به شما آسیبی نرسونم...

نیشخندی رو لب هاش نشست و بدون توجه به زخم هاش دست به سینه و با 

گام میکرد..انگار میخواست بگه گنده تر از تو هم بیان هیچ غلطی تفریح ن

 نمیکنن...خوب متاسفانه حق با اون بود!

دوبار خواستم بلند شم فرار کنم که دستی نامرئی دور مچ پام پیچید و باز زمین 

 خوردم

 به سمتش برگشتم خنجر رو با حالت حمله و تهدید به سمتش گرفتم...

 ولم نکنی میکشمت! -

 جوری نگام میکرد انگار یه احمق جلوش رو زمین پالس شده...لعنت بهش...!

 دستشو به سمتم دراز کرد

 رو بده وگرنه مرگ دردناکی رو با اون تجربه میکنی! اون خنجر-

دو یه شک بودم خنجر رو که تنها وسیله دفاعیم بود بهش بدم یا نه.؟ اما 

 میدونستم چاره ایی ندارم

 که آسیبی بهم نمیرسونی؟چه تضمینی میدی -

 از شرط و شروطم باز نیشخندش رو تکرار کرد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

38 

 آدمیزاد داری حوصله منو امتحان میکنی؟!-

 ساکت بهش خیره شدم...هشدار امیز بهم اخطار داد

 نزار تکرار کنم...!-

با اکراه خنجر یاقوت دار رو کف دستش گذاشتم...به هر حال من جرات کشتن یه 

 چند که بشه اون رو آدم حساب کرد...آدم رو نداشتم...هر 

 خنجر رو تو قالف دور کمرش گذاشت.

 آروم از جام بلند شدم...روبه قلعه کرد 

 راه بیفت !-

 باشه...-

اما باز سریع به سمت جنگل فرار کردم هنوز دو گام برنداشتم که دستشو دور 

این  کمرم انداخت به سبکی یه پر کاه منو روی شونه اش انداخت...اول شکه

حرکت بودم اما بعد به خودم اومدم شروع کردم به تقال...نمیخواستم هیچ شانسی 

رو از دست بدم...اون بی توجه به مشت و لگدهام به مسیر خودش ادامه میداد 

حرصم گرفت ...یهو دست از دست تقال برداشتم و توی یه تصمیم آنی بدون فکر 

و غضبی که داشتم گوشت  دست دور کمر تنومندش انداختم و با تموم حرص

سفت پهلوش رو به سختی زیر دندون کشیدم محکم گاز گرفتم...جوری محکم که 

خودم فکر کردم گوشت پهلوش رو کندم ! توقع دادش رو داشتم اما بدون حرف 

وایساد و کمی بعد ضربه دست سنگینش رو باسنم نشست که باعث شد گوشتشو 
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ودم نمیخواستم باز به اون قلعه کوفتی ول کنم و جیغ بکشم...عصبی و ترسیده ب

 برگردم بازم به مشت و لگد پروندن ادامه دادم...

 قطعا این سرکشی هات بدون مجازات نخواهد بود!-

وقت نکردم به تهدیدش فکر کنم چون به عالم بی خبری رفتم و جلوی چشام 

 سیاه شد حتی با اون حال متوجه شدم بی هوشیم کار خودشه....

بدنم آخم بلند شد...پلک های سنگینم رو به زحمت از هم جدا  با کوفتگی

کردم.گیج به تم قهوه ایی و تیره اتاق چشم دوختم.چند بار پلک زدم کم کم اتفاق 

های دیشب رو یادم اومد.چشمام تا آخرین حد باز شد و سیخ سرجام نشستم این 

گار قدرت اتاق با اتاق دیروزی فرق داشت، یه حس سنگین و عجیبی داشت ان

زیادی داخلش در جریان بود ..تخت بزرگ با مالفه های سنگین سیاه رنگ که بوی 

 عجیب و خوبی میداد.

داشتم با خودم دودوتا چهارتا میکردم که چیزایی دیشب دیدم رو میتونم هضم 

 کنم یا نه.

تقه ایی به در خورد چیزی نگفتم در باز شد آندیا داخل شد اونا شبیه هم بودن اما 

ن توانایی خوبی داشتم که متوجه بشم دقیقا با کدوم قل دارم صحبت میکنم هر م

چند به طرز عجیبی آندیا بوی یاس و آرمیتی بوی نرگس میداد...لبخندی زد هیچ 

 حس بدی ازش نگرفتم.

باالخره بیدار شدی...بلند شو تنبل خانوم نیم ساعت دیگه ناهار سرو میشه و  -

 وردی حدس میزنم گرسنه باشی...چون از دیروز عصر چیزی نخ
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 بازم بدون حرکتی تو جام نشسته بودم

چند قدم جلو اومد که کمی ترسیدم و به تاج تخت تکیه زدم...لبخند شادش به 

لبخندی محزون تبدیل شد اما باز به سمتم قدم برداشت و آهسته لب تخت 

 نشست

 از من یعنی از ما نترس وانیا... -

ی رو لب هام اومد من تنها چیز عجیبی که تو کل زندگیم بی ادبی بود اما نیشخند

شنیده بودم آدم فضایی تو فیلم ها و جن و دیو تو داستان های ترسناک...که 

 همش مربوط به دوران بچگی و نوجوونی بود...

میدونم حرفم برات مضحک و خنده داره...اما وجود ما همینقدر که برای تو  -آندیا

 ما هم غیرعادی و عجیبه... غیر عادیه،آدمیزاد برا

 خوب میشه گفت یه جورایی حرف حق رو میزد!

تو دیروز قبل اینکه از بدونی ما چی هستیم آیا بهت آسیبی زدیم؟ یا رفتار  -آندیا

 بدی از ما دیدی؟ پس ترست بی معنیه چون ما هیچ وقت به تو آسیبی نمیزنیم...

 نتونستم جلوی طعنه زدنم رو بگیرم

 پسرا و اربابشون خوب بهم حمله کردن! دیشب که اون-

اوه هامون و هامین فقط تغییر شکل دادن تا جلوت رو بگیرن هیچ حمله ایی  -

 صورت نگرفت قسم میخورم!
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اما درمورد اوتانا ، اون اخالق خشک و محافظه کارانه ایی داره و سخت میشه 

 یم؟فهمید که چه حسی داره و اما دیشب برای اولین بار از نرمش دید

 به اون چیزی که دیشب نشونم داد میگی نرمش؟-

 خنده اش گرفت و دستشو جلو اورد با احتیاط رو دستم گذاشت و کمی فشار داد

باور کن هر چهارتای ما دیشب منتظر بودیم جونت رو بگیره یا بالیی سرت بیاره  -

 اما اینکه هیچ کاری نکرد برامون جالب بود و شکه شدیم.تو دیشب بهش حمله

کردی و با خنجرش هر دو بازوشو زخمی و کمرشو گاز گرفتی بهت قول میدم 

اولین باره تو عمرمون میبینم کسی به اوتانا حمله و اونو زخمی میکنه و اون با 

 نیشخند و بی تفاوتی نگاش کنه..!

میدونستم حقیقت رو بگم،مسخره به نظر میاد اما چشم هاش معصومیت و پاکی 

 رو فریاد میزد.

د برای کسی تعریف کنم ماجرا رو میخندید بهم ،فکر میکرد دیوونه شدم یا شای

میگفت چطور راحت با موضوع کنار اومدم.من ذاتا آدمی بودم که زود به شرایط 

موجود عادت میکردم و کنار می اومدم با اتفاق هایی که برام میفته...وقتی تا تو 

ت کنی! حکایت حال آالن من شرایط یکی قرار نگیری نمیتونی دقیقا اونو قضاو

بود دو روز بود مدام اتفاق های عجیب و غریبی سراغم می اومد اول اون چاه 

عجیب که منو پرت کرد به اینجا دوم اون جنگل خوفناک و درخت های کشنده 

اش .این قلعه قدیمی!سوم دوتا مرد گرگینه و دوتا دختر پری و یه مرد که 

 ناراحت بودم و فکر آرنیکا رهام نمیکردنمیدونستم دقیقا چه موجودیه...
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 برگردم؟پس اوتانا نمیزاره من -

 شونه به ندونستن باال انداخت

نمیدونم دقیقا...یکی از دلیل هاش اینه هر کی پا به قلعه بزاره بدون اجازه جز  -

 اموال اوتانا قرار میگیره و دوما اینکه تو براش عجیبی و بهت شک داره! 

 یدم اینم از شانس منه!پوف کالفه ایی کش

 دستمو کشید 

 پاشو دیگه وقت ناهاره کم کم... -

 ضعف داشتم بی حال بلند شدم 

 کلی سوال دارممن-

بعد از ناهار اونقدری وقت هست که حرف بزنیم و من قول میدم به تک تک  -

 سوال هات جواب بدم..

 سر پا ایستادم 

 من چرا تو اتاق دیروزی نیستم؟-

 از گرفت و با لحن محتاط لب زد.گوشه لبش رو گ

 اینجا اتاق اوتاناس،اون تو رو دیشب اینجا اورد-

 چی؟!!! چشمام باز تا اخرین حد باز شد و صدای جیغم بلند شد

 چیییی؟یعنی دیشب اونم با من رو این تخت خوابیده؟ -
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از جیغ و صورت تو هم رفته از عصبانیتم ترسید و بعد از مکثی کله اش رو با 

 به نشون تایید تکون داد تردید

 از حرصم پامو زمین کوبیدم 

 غلط کرد مردک روانی بی اعصاب وحشی! -

آندیا ترسیده به سمتم خودشو پرت کرد و دستشو رو دهنم گذاشت و وحشت 

 زده پچ زد

خواهش میکنم اینجوری نگو اون گوشای تیزی داره بشنوه تنبیه ات میکنه! اونو  -

 دارش نیست... عصبی نکن چون هیچ کی جلو

نفس عمیقی کشیدم و سری تکون دادم که با اکراه دستشو از رو دهنم برداشت و 

 منتظر بود باز چیزی بگم ک دوباره خفه ام کنه.

 تف تو این وضعیت...من کجا دست و صورتمو بشورم ؟ -

با دست به در گوشه اتاق اشاره کرد.در حالی که زیر لب بد و بیراه میگفتم به 

 رکت کردم سمت در ح

 انگار سرویس بهداشتی بود...

یه گوشه یه حوض خیلی بزرگ که فکر کنم جای وان ازش استفاده میکردن که پر 

بود از اب گرم و ازش بخار بلند میشد انگار یه چشمه داشت میجوشید وسطه 

حوضه از بس چیز عجیب غریب دیدم کم کم داشتم عادت میکردم...اونجا نقش 

 ا چند پله بلندتر از بقیه سطح سرویس بود...حموم رو داشت که ب



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

44 

 اینطرف تر یه سرویس شبیه توالت فرنگی و از همه جالبتر روشویی بود

که شبیه یه صدف بزرگ که درش باز شده و آب اونم مثل چشمه ازش 

 میچوشید...هر چند گفتم عادی شده برام اما بازم تعجب کردم...

 بعد از تموم شدن کارم بیرون رفتم 

 دیا یه شلوار چرم مانند و یه شومیز سفید به سمتم گرفتآن

 بیا حدس میزنم این رو دوست داشته باشی-

 لباس هام خاکی و کثیف بود چقدر ممنون بودم که اینقدر به فکرم بود

 خیلی ممنون خیلی بهش احتیاج داشتم-

 انگار از تعرفم ذوق کرد که نیشش باز شد

 عوض کردی بیا خواهش میکنم ..من پشت در منتظرم-

سریع عوضشون کردم و لباس های کثیفمو یه گوشه انداختم به سمت کنسول و 

آینه ایی که گوشه اتاق بود رفتم شونه ایی که روی کنسول بود رو برداشتم و با 

دونستن اینکه متعلق به اون مردک بود نیشخند پلیدی زدم آدم وسواسی نبودم و 

 نبود...اون مرد هم اصال چرک آلود و چندش 

 اگه اون وسواسی بود به من هیچ ربطی نداشت.

 موهامو شونه زدم و همراه آندیا پایین رفتیم.
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.. گوشه یکی از سالن ها یه میز غذا خوری بیست چهار نفره بزرگ بود که پسرا یه 

 سمت نشسته بودن و در راس میز جناب اوتانا نزول اجالس کرده بود...

وتا خدمتکار با لباس های ساده و درسکوت سمت دیگ آندیا نشسته بود و د

 داشتن میز رو میچیدن...

 با نزدیک شدنمون نگاه بقیه جز اوتانا به سمتم چرخید.

 وانیا خوشحالیم که به جمعمون پیوستی.-هامون

 شونه ایی باال انداختم

 یه جور توفیق اجباریه...-

 سوالی نگام کرد ...حوصله نداشتم که توضیح بدم

 خیال.هیچی ...بی-

 آرمیتی با ذوق به کنار خودش اشاره کرد

 وانیا بیا کنار من بشین برات بشقاب آوردم -

 دلم نیومد تو ذوقش بزنم ...با یه تشکر کنارش نشستم

 نگاه سرکشم به سمت اوتانا کشیده شد

با یه تیپ مشکی و نقره ای متفاوت دیگ بازم خیلی مرموز به نظر میرسید...اصال 

 ی نکردبه حضور من توجه

 با دست خدمتکارها رو مرخص کرد
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کم شروع اولین نفر اون بود شروع به غذا خوردن کرد و بقیه هم کم

کردن...غذاهای ناشناخته..تو خوردنشون تردید داشتم اما این ضعف و گرسنگی 

اجازه نمیداد زیاد فکر کنم با احتیاط یه قاشق ازش تو دهنم گذاشتم و با قیافه تو 

کردم به جویدن مزه خوبی داشت میتونستم طعم مرغ همراه چند هم رفته شروع 

ادویه رو حدس بزنم نه انگار واقعا خوب بود که قیافه ام از هم باز شد با اشتیاق 

سرم رو بلند کردم نگاه خیره اوتانا روی خودم شکار کردم شروع کردم به خوردن..

به غذا خوردنش ادامه داد  یه لنگه ابرومو به معنی چیه باال بردم که بی توجه باز

 مردک بی ادب!

بعد تموم شدن ناهار همه بلند شدن به سمت سالن راه افتادن و منم مطیع 

 دنبالشون رفتم....

مه رو مبل ها که نشستن...کمی به سمت اوتانا چرخیدم گلومو با سرفه ایی صاف 

 کردم تا توجه اشو به خودم جلب کنم

 تا کی قراره من اینجا بمونم؟-

نه چندان میکرد با مکثه گیالس شراب قرمز دستش بود و داشت باهاش بازیی

 نگاه کردطوالنی بهم

اومدن به دنیای ما بر خالف قرار داد ادم ها و دنیای ما هستش...هیچ پورتالی  -

 برای بازگشتت باز نمیشه!تو تا ابد قراره تو این قلعه زندگی کنی.

 وحشت زده کمی صدام بلند شد
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ی اخه؟مگه من زندانیم؟مگه من با خواست خودم اومدم تو این دنیای یعنی چ-

 کوفتی شما؟

 خیلی خونسرد جوابمو داد

وقتی با من حرف میزنی ادمیزاد کوچولو مواظب بلندی صدات باش! و اینکه -

 کجای حرفام ناواضح بود؟

 ه! من نمیخوام اینجا بمونم..خونه و زندگی دارم! تا آالن دوستم از نگرانی مرد-

 عاجزانه و با مظلومیت التماس کردم بلکه دلش به رحم بیاد

خواهش میکنم منو بفرست خونه..بهت قول میدم هیچ وقت هیچی از چیزی -

 دیدم رو به کسی نگم!

 اما انگار دلش سنگی بود که هیچ تاثیری روش نداشت 

د اونجا من که حرفامو زدم... هفته آینده پادشاه قراره مهمونی برگزار کنه بای -

 بیای تا بودنت رو برای همیشه تصویب کنه...

 بدنم لرزید نمیخواستم تو این جهنم دره زندونی بشم

 اومدم چیزی بگم که بلند شد و رو به پسرا کرد

 باید به مرز ها سرکشی کنم.مردم گزارش یه آشوب رو دادن....-

آه از نهادم  هامون و هامین بدون هیچ حرفی همراش شدن و باهم بیرون رفتن...!

 بلند شد حاال من باید چیکار کنم؟



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

48 

وانیا اون حقیقت رو میگه سال های ساله هیچ پورتالی به دنیای ادم ها  -آرمیتی

 باز نشده...بودنت اینجا درست مثل یه معجزه هستش!

من یه دوست دارم اسمش آرنیکا هستش.درست مثل یه خواهر میدونم االن -

 چقدر ناراحته..

 دی دستمو گرفت کمی بازومو نوازش کردبه نشون همدر

 صبر کن شاید یه روزی همه چی درست شد. -آندیا

 امیدوار نگاش کردم

 یعنی واقعا یه راهی هست من االن برگردم؟ -

 با تاسف سری تکون دادن.آهی از روی نا امیدی کشیدم.

 دوباره نگاهی به فضای دلگیر سالن انداختم.

 یهو بی مقدمه گفتم

 ی سوال دارم.من االن کل-

 توجه هر دو بهم جلب شد 

 ما تا هر وقت که تو بخوای میتونیم به سوال هات جوابی بدیم.-آندیا

از این لطف و مهربونیشون واقعا سپاسگذار بودم اونا میتونستن خیلی بد با من 

برخورد کنن اما این کار رو انجام ندادن و صبوری و دلرحمیشون رو بهم پیشکش 

 رو پرسیدموال مهممکردن...اولین س
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شما و دنیای ما باهم ارتباط دارید؟ اصال میشه کامل این دنیاتون رو برام توصیف  -

 کنید؟

ببین دنیای ما و شما موازی باهم قرار گرفته،فقط دنیای ما پر از جادو و  -آندیا

موجودات متفاوت هستش برعکس شما. هزاران سال قبل سرزمین ما با شما در 

رود به هر دو دنیا با کسب مجوز آزاد بود اما کم کم حرص و طمع ؛ ارتباط بود و

کسب قدرت مطلق آدم ها رو حریص کرد مردم به خاطر نیروهای اهریمنی خبیث 

تاریکی کم کم وحشت کردن و از ما ترسیدن فکر میکردن اونا از ما هستن دست 

هزاران به شورش زدن علیه ما و اینطوری زمینه جنگ ها شروع شد این بین 

موجودات سرزمین ما و شما کشته شدن. این جنگ های خونین بی رحمانه 

وحشتناک دل پادشاهمون رو به درد اورد پس پیشنهاد صلح داد و طی یه پیمان 

نامه قرار شد دنیای ما با وجود جادو خودش رو مخفی کنه و تموم پورتالهای 

ما رو فراموش کنن پادشاه  ارتباطی بسته بمونه.برای اینکه انسان ها کم کم وجود

 قبول کرد مقابله و کنترل نیروی اهریمنی رو برعهده بگیره.

وای اصال باور نمیکردم همچین چیزی رو خیلی برام جالب بود.برای همین مشتاق 

 تر سوال کردم

 یعنی آالن هیچ موجودی از شما توی دنیای ما زندگی نمیکنه؟ -

نه توی دنیای شما باشن.چون جادوگرهایی چرا االن خیلی از دو رگه الف ها ممک-

 توی دنیا شما وجود دارند.البته ما این اطالعات رو از جن های شما گرفتیم.

 اوه یعنی جن ها واقعی هستن؟-
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آره،صدتاها نوع جن وجود دارن البته جن های اصیل توی دنیا ما موندگار -

 شدن ....

 ترا شد.هیجان زده دست هامو بهم کوبیدم که باعث خنده دخ

 وای آالن توی دنیای شما چه موجوداتی زندگی میکنن؟-

 این بار آرمیتی با صبر و حوصله جوابمو داد

پری ها که ما جزشون هستیم .پری ها تعدادشون خیلی زیاد نیست خیلی -

محتاط و منزوی هستن.ولی قدرت جادو دارن و مداواگرهای قابلی هستن.گرگینه 

پری ها هستن تعدادشون.خیلی یاغی و سرکش ها هم همینطور اونا هم مثل 

هستن گروهی زندگی میکنن و کاری به کسی ندارن. تمدن های بزرگ و اصلی 

یکی الف ها هستن،اونام دو دسته هستن الف های تاریکی و روشنایی ...الف های 

تاریکی قدرت نامحدودی دارن خیلی کم پیدا هستن همه از اونا میترسن!چون 

تن!ولی برعکسشون الف های روشنایی محافظ طبیعت و صلح قابل اعتماد نیس

طلب هستن من خیلی ازشون خوشم میاد.پریان دریا که قدرت آب ها و موجودات 

داخلش رو توی دست دارن کسی اطالعات خاصی ازشون نداره اما قابل اعتماد 

هستن.جن های اصیل اونا زیرک و باهوش هستن ،وفادار به پادشاه .دیوها هم 

ن که دیمن هم بهشون گفته میشه قبال در خدمت پادشاه بودن اما به خاطر هست

 کدورتی راهشون رو جدا کردن. 

با تموم شدن توضیحاتش کپ کردم امیدوارم این حجم از اطالعات عجیب و شک 

 آور یادم بمونه 
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اصال فکر نمیکردم یه همچین موجوداتی هم وجود باشن.انوقت این پادشاه جز -

 ستش؟کدوم قوم ه

 آندیا و آرمیتی نگاهی رد و بدل کردن

جادوگرا.تعدادشون خیلی محدوده! در مرکز دنیای ما زندگی میکنن و -آرمیتی

 حکومت دست یکی از قدرتمندترین اوناست ...

 چیزی که ذهنمو مشغول کرده بود به زبون آوردم

 اونوقت ما االن کجا هستیم؟ منظورم همین جنگل عجیب غریب هستش؟-

بهش میگن جنگل سیاه یا جنگل مرگ.ما آالن مرز بین سرزمینمون با  -آندیا

 سرزمین سرزمین آتش یا همون اهریمنی هستیم!

 با چیزی که گفت فیوزم پرید و ترسیده صدامو بلند کرد

چی؟؟؟؟نیروهای اهریمنی؟یعنی با این چیزی که من فهمیدم این جنگل مرز -

 شماست؟محافظتی بین نیروهای اهریمنی و سرزمین 

هر دو با تردید سری تکون داد.واقعا باورم نمیشد بین اون همه جایی که گفتن 

پورتال دقیقا منو به این مرز لعنتی پرت کرد.خدای من وقتی این شانس کوفتی 

 پخش میشد من دقیقا کدوم جهنم دره ایی بودم؟...

ن سوال جواب لبمو گاز گرفتم از این بدتر میشد؟ نمیدونم واقعا شاید بعدها به ای

میدادم! سعی کردم آروم باشم واکنش شدیدی نشون ندم به خودم تلقین کردم 
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آالن جام نسبتا امنه و کولی بازی در نیارم و بیشتر با اینجا آشنا شم...به خاطر 

 همین آروم گفتم

 چرا شما اینجا زندگی میکنید؟-

آندیا نگاه کرد با این حرفم نگاه هردوتاشون غمگین شد ..آرمیتی بغض کرده به 

اونم ناراحت به نشون همدردی دست های خواهر همسانشو گرفت...انگار غمشون 

 رو شریک میشدن..

 آندیا با لحن ناراحتی که دلمو به درد می آورد گفت

ما خواهر زاده های پادشاه پریان هستیم.پدر و مادرمون رو ندیدیم هیچ وقت -

ینکه کجان...وقتی خواهر زاده یه پادشاه بهمون نگفتن اونا زنده هستن یا مرده یا ا

باشی حکم امان نامه رو داری. پادشاه اعظم از داییمون وفاداری خواست اون ما رو 

 پیشکش کرد!

بلند شدم وسطشون نشستم هر سه همدیگه رو بغل گرفتیم...من حالشون رو 

 قشنگ درک میکردم میفهمیدم تنها و بی کسی یعنی چی! 

دی میکردم و به طرز غریبی دوسشون داشتم و غمشون عجیب بود احساس همدر

 باعث ناراحتیم میشد من و من فقط دو روزه اونا رو میشناسم.!..

 بحثو ادامه دادم

 پسرا چی...؟-

 آرمیتی دستی زیر چشم خوشگل اشکیش کشید و لبخند کمرنگی زد
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تن به اونا یه خوانواده شلوغ دارن ده تا خواهر و برادر...که همشون جفت داش -

جز هامون و هامین که فرزند های آخر بودن، اوناهم به عنوان وفاداری به پادشاه 

 داده شدن..

 با احتیاط سوال بعدیمو پرسیدم

 و اوتانا...؟ -

آندیا تکونی به خودش داد انگار از حرفی که به من میزد مطمئن نبود کمی بهم 

 کرد خیره شد نمیدونم چی توی صورتم دید که باالخره لب باز

 اوتانا پسر ارشد پادشاه هستش!-

 چشمام گرد شد و نفسم قطع

 یعنی اوتانا ولیعهد هستش؟؟-

 سری به نشونه نه تکون داد گیج بهش خیره شدم

 مگه پسرهای ارشد به جانشینی نمیرسن؟-

 میرسن اما نه پسرهایی که از یه معشوقه متولد میشن!-آندیا

 شتم..دهنم باز موند سریع دستمو جلو دهنم گذا

 به خاطر پسر معشوقه بودنش اینجاست؟-
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ببین یه چیزایی هم هست باید خود اوتانا برات بگه.ولی خوب به خاطر اینکه  -

پسر یه معشوقه هستش و طمع حکومت به دلش راه نیفته اونو به اینجا فرستادن 

 که محافظ دنیای ما باشه...و ما رو هم همراهش فرستادن...

سخته!حس میکردم یکم هنوز ناراحتن...به خاطر همین سوال واقعا جای اونا بودن 

 پرسیدن رو خاتمه دادم

 واقعا متاسفم که این تجربه های سخت رو داشتید...-

هر دو لبخند مهربونی زدن...اونا دیگه جز دوست های من محسوب میشدن این 

 برام تصویب شد!

سردش رو در نظر بقیه روز رو به گشت زدن تو قلعه گذشت اگر فضای دلگیر و 

 نگیریم معماری قشنگی داشت...

**** 

برای شام هامون و هامین همراه اوتانا نیومدن آندیا گفت این معمولیه چون گاهی 

به شدت سرشون شلوغ میشه که حتی برای خواب بر نمیگردن قلعه..بعد خوردن 

 شام به صحبت کردن و اینا گذشت و موقعه خواب بهم گفتن به اتاق اون مردک

برم...واقعا باورم نمیشد دخترا مجبورم کردن تو اتاق اوتانا بمونم چون جناب واال 

اعظم اینطور دستور دادن! چقدر حرص میخوردم سر این جریان...همینطور که 

طول اتاقو باال و پایین میکردم زیر لب به زمین و زمان فحش میدادم با صدای در 

شدم سعی کردم تا میتونم قیافمو  باالخره یه جا وایسادم،شاکی دست به کمر
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جدی نشون بدم تا شده یکم ازم حساب ببره..اون یکی دستمو مشت کردم و 

 انگشت اشاره ام رو چند بار جلوش تهدیدی تکون دادم...

ببین جناب اوتانا تو نمیتونی منو مجبور کنی تو اتاقت بمونم!من که زندونی  -

غریب شما در اوردم تو حق نداری  نیستم از روی بد شانسی سر از دنیای عجیب

 به من زور بگی...!

کمی صبر کردم تا نتیجه حرفامو ببینم.ساکت توی چهارچوب در وایساده بود با یه 

ابرو باال رفته منو نگاه میکرد..منم پرستیژمو حفظ کردم تا بفهمه از موضع خودم 

چشمام اومد پایین نمیام در این بین خیلی کلیشه ایی یه شاخه از موهام جلو 

باعث شد اخم هام تو هم بره با یه فوت کنارش زدم...دوباره به اوتانا نگاه کردم که 

باالخره نگاهشو ازم گرفت خیلی ریلکس بدون توجه به من در رو بست شنل سیاه 

رنگشو از رو دوشش برداشت و به چوب لباسی اویزون کرد دست به کمرش برد یه 

رشو دربیاره چشمام گرد شد و شکه نگاهش لحظه فکر کردم که میخواد شلوا

کردم که بر خالف تصورم کمربندی که شمشیر و خنجرش بهش وصل بود رو 

دراورد لعنت به ذهن منحرف من بعد خودمو توجیه کردم همش تقصیر این فضای 

 مجازیه ...با رفتنش به سمت سرویس بهداشتی باز صدامو بلند کردم

 تاق نمیمونم !جناب من با شمام من تو این ا -

بازم انگار وجود ندارم تو اتاق داخل سرویس شد از روی حرص جیغی کشیدم و 

حاال که دخترا نیستن اصرارشون دلمو به رحم بیاره پس به سمت در رفتم اما هر 

 چی دستگیره رو باال و پایین کردم باز نشد ...
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زدم بی فایده من که ندیدم در رو قفل کنه پس چطور در باز نمیشه؟ هر چی زور 

 بود ..

 از رو عصبانیت یه لگد به در زدم که صداشو شنیدم

 تالش بی فایده نکن اون در تا زمانی که من نخوام باز نمیشه! -

برگشتم دست و صورتش نم داشت و فقط یه شلوار راحت پاش بود...بدن عضالنی 

ه برنزه اش داشت چشمک میزد سعی کردم خیلی عادی باشم خیلی شمرده شمرد

 و محکم گفتم 

 این...در..رو ...باز...کن...-

 نیشخندی زد لعنت بهش انگار داشت به کارام میخندید

 مودبانه درخواست کن. -

چندتا نفس عمیق کشیدم تا آروم باشم یه لبخند مضحک زدم و دوباره تکرار 

 کردم

 این در رو باز کنید ....لطفا -

 فتم لطفا اخر رو از روی اکراه و خیلی بی میل گ

 این بار لبخندش یکم واضح تر شد..

حاال یکم بهتر شد...نه خیر اون در باز نمیشه، از این به بعد شبا تو این اتاق -

 میمونی..
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 محکم پامو رو زمین کوبیدم

 تو یه مرد شیاد هستی که خیلی خودخواه تشریف داری...-

 در جواب توهین هام کمی اخم هاش توهم رفت

میدم تو اولین نفر هستی که قدم فراتر از خودت میزاری و  آدمیزاد کوچولو قول -

من هم برای اولین بار رحم خودمو نشونت میدم...و دفعه بعدی قول نمیدم که 

 بالیی سر اون دهن کوچولوت نیارم شیرینم!

ابروهام به سقف پیشونیم چسبید اون داشت علنا منو تهدید میکرد..فهمید که جا 

 اخت و ارنجشو تا کرد و روی چشماش گذاشت...خوردم خودشو رو تخت اند

 به سمتش رفتم دقیق کنار سرش رو تخت وایسادم و بهش طعنه زدم

از اینکه تو قدرت فوق بشری داری و اینو خوب میدونی که من بی دفاعم و بهم  -

 ظلم میکنی؟ و زورتو به رخم میکشی؟ .

 بدون اینکه دست هاشو برداره بدون حرکت اروم گفت

 ی حرف میزنی آدمیزاد کوچولو...خیل -

خوب من نمیخوام تو این اتاق بمونم اینقدر خودخواهی که خواسته دیگران  -

 برات مهم نباشه؟

 و الزمه من حرفمو دوباره تکرار کنم شیرینم؟-

لبمو گاز گرفتم سعی کردم صدای جیغم بلند نشه خم شدم و آروم بالشت کنارشو 

 م تو صورتش که بازم بدون تغییر حالت خوابیدنشبرداشتم باال بردم که محکم بزن
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 این بار جدی هشدار داد

 حتی نخواه انجامش بدی! -

انگار همه جاش چشم داشت لعنتی.نذاشتم تهدیدش منو بترسونه از حرصی که تو 

دلم میجوشید قبل از اینکه عکس العمل نشون بده بالشتو محکم تو صورتش 

لشو بسنجم دست های تنومندش دور کمرم کوبیدم...خیلی زمان نبرد عکس العم

حلقه بست و به سبکی یه پر توی یه حرکت ماهرانه منو اونور خودش رو تخت 

 کوبید صدای جیغم از این حرکت یهویش تو اتاق پیچید

 تا به خودم بیام روم خیمه زد از ترس بدون هیچ حرکتی نگاش کردم

کرد ..سنگینی بدنش روم دستامو دو طرف سرم قفل دست های زبر و مردونه اش 

نبود چون رو زانوهاش تکیه زده بود اما صورتش بیست سانتی صورتم بود جوری 

 که هرم نفس های گرمش روی صورتم حس میکردم.

.صداش بم بود لعنت بهش من االن باید جیغ و داد اخم هاش تو هم گره خورده بود.

 میکردم اما مثل خمیر وارفته خیره اش شده بودم

زیادی داری چنگال های کوچولوتو نشونم میدی انگار تصمیم داری  جونور-

اهریمن سیاه درونمو کم کم بیدار کنی...شنیدم قدیم ها توی دنیاتون داستان 

هایی میگفتن که اهریمن ها تو دل سیاهی شب میان آدمیزاد کوچولوها رو 

 داره!میدزدن ....باید از این درس عبرت گرفته باشی که چه عواقبی در پی 

 با اینکه ترسیده بودم اما لجباز لب زدم



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

59 

 من از تو نمیترسم... -

این بار اخم هاش ناپدید شد و دوباره نگاه سرگرمش برگشت خم شد و زبونشو در 

 اوردم تا به خودم بیام روی لب هامو لیس زد ...

خدای من زبونش خیلی گرم بود قبال در هر صورتی بود چندشم میشد اما حتما با 

د به این دنیا تموم حواس های من برعکس شده بود که هیچ حس بدی نگرفتم ورو

 در عوض ضربان قلبم باال رفت...

ترسیده از این حالم شروع به دست و پا زدن افتادم تا یه جوری خودمو از زیرش 

 بیرون بکشم اما اون بدجور منو بین دست و پاهاش قفل کرده بود

ردنم کشید به نبضم رسید و اونجا رو دوبار بی توجه به حرکت سرم زبونش رو گ

 زبون زد

 ببین شیرینم تموم زندگیت به این ضربان کوچیک عجیب بنده! -

 و باز زبونشو تا گوشم کشید و دم گوشم زمزمه کرد

من از دیدن چنگال کشیدنت خوشم میاد اما جای تو باشم از بیدار کردن هیوال  -

 خودت بخوابی...میترسم. سعی کن بی سر و صدا سر جای 

بعد خیلی سریع به سمتی که دراز کشیده بود رفت و بی توجه به من با همون 

 پرستیژ قبلیش خوابید

دست و پام کامال لمس و سرشده بود به زور دست های سنگینمو بلند کردم و روی 

قلبم که دیوانه وار میتپید گذاشتم دوباره نگاهی به اون مردک وحشی خطرناک 
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تو خوابم ابهت داشت من با چه دل و جرائتی با این غول بی شاخ و انداختم حتی 

 دم کل کل میکردم؟

این بار بدون هیچ حرکت اضافه ایی سعی کردم بخوابم تا یه وقت از آقا غوله شاخ 

 نخورم!

باید با صبر و حوصله راه خروج از اینجا رو پیدا میکردم...! آرنیکای عزیزم صبور 

 نمت....باش یه روز دوباره میبی

 

*********** 

 

 .یه هفته از بودنم تو این قصر میگذشت

طی روز با دخترا قلعه رو چرخ میزدیم...دم غروبا هم تو ایوان قصر که هیچ نرده یا 

محافظی نداشت غروب افتاب رو توی سکوت نگاه میکردیم...شبا هم گاهی 

اتاق شخصی بهم بده  لجبازی میکردم تا اوتانا منو از اتاقش بیرون بندازه شاید یه

اما فایده ایی نداشت پس دیگه بیخودی تالش نکردم...هنوز متوجه نشدم که چرا 

 منو تو اتاقش نگه میداره اونم روی تخت خودش!

امروز دخترا در جنب و جوش بودن چون امشب در قصر پادشاهی مهمونی برپا 

 بود...

اشتم از این قصر سرد واقعا مهمونی منو خوشحال و کنجکاو میکرد چون کم کم د

 و بی روح خسته میشدم
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 احتیاج به کمی تنوع و بیرون رفتن و خوش گذرونی داشتم...

از صبح پسرا بیرون رفتن و خبری ازشون نبود تنها اوتانا موقعه رفتن امر کرد که 

 عصر همگی اماده باشیم به اونجا میریم...

پدر اوتانا چقدره و ما قراره  این ذهن منو مشغول کرده بود که فاصله اینجا تا قصر

 با چی بریم که به موقعه برسیم!

باز شدن یهویی در اتاق باعث شد از فکر و خیال در بیام و چشم غره ایی جانانه به 

 دخترا برم

 شاید من لخت باشم بدون در زدن یهو میاید-

 آندیا در حالی که کلی لباس تو دستش بود به سمتم اومد.

 بزنیم اما آرمیتی دوست داره یهو بیاد تا لخت تو رو ببینهراستش منم گفتم در -

 شکه در حالی که خندم گرفته بود به آرمیتی نگاه کردم

 که اونم در جواب نیشخندی زد .

 اینجور نگاهم نکن وانیا...من عاشق موقعیت های حساسم...-

 خنده ام بلند شد که اونم جرات خندیدن پیدا کرد

 ی تخت گذاشت.آندیا لباس های دستشو رو

 دخترا خنده و شوخی کافیه باید برای امشب حاضر شیم کم کم-

 به آرمیتی که هر دو دستش پر بود نگاه کردم
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 اونا چیه دستت آرمیتی؟-

 اینا وسیله های ارایشی عطر ها و اسانس گیرهای مو و جواهراته-

 بعد اونا رو روی کنسول گذاشت و دستاشو تو هم گره زد به سمت جلو عضله

 هاشو کشید

 آخیش دستم خسته شدا...-

 آندیا بی توجه به ما نگاهی به اتاق انداخت

خیلی کم مگه در مواقعی اوتانا صدامون میزد به این اتاق می اومدیم حاال به -

 لطف ورود به اتاق وقتی اوتانا نیست آزاده

 به آرمیتی که هر دو دستش پر بود نگاه کردم

 اونا چیه دستت آرمیتی؟-

 وسیله های ارایشی عطر ها و اسانس گیرهای مو و جواهراته اینا-

بعد اونا رو روی کنسول گذاشت و دستاشو تو هم گره زد به سمت جلو عضله 

 هاشو کشید

 آخیش دستم خسته شدا...-

 آندیا بی توجه به ما نگاهی به اتاق انداخت

 طوری که انگار اولین باره اینجا رو میبینه به خاطر همین پرسیدم

 تاحاال اتاقشو ندیده بودید؟-
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خیلی کم مگه در مواقعی اوتانا صدامون میزد به این اتاق می اومدیم حاال به -

 لطف ورود به اتاق وقتی اوتانا نیست آزاده

 کنجکاو چشمامو ریز کردم.

 یعنی اوتانا قبال هیچ دختری اینجا نیاورده؟-

 آرمیتی شونه ایی باال انداخت.

ه اینجا ممنوع کرده حاال اگه بخواد با دختری بخوابه میره کال ورود هر کسی رو ب-

به محلی که اونجا مشروب سرو میشه و همه جور دختری شبا خودشون رو به 

 فروش میزارن

 از این حرف هیچ خوشم نیومد و دهنم کمی کج شد.

 با بشکنی آندیا جلو صورتم زد بهش نگاه کردم

 نظرت درمورد این لباسا چیه؟-

ه چند لباس انداختم ..به ترتیب زیتونی،جیگری ،سرمه ایی ،مشکی و نگاهی به ب

آبی بین همه یه لباس طالیی چشممو گرفت...زیبایی خیره کننده ایی داشت 

 دستمو رو گذاشتم که آندیا نیشخندی زد

 از انتخابت خوشم اومد-

 آرمیتی هم با لبخند بدجنسی گفت

 ن .امشب از همه جای سرزمین ها به قصر شاه میا-
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 غرور آمیز سرشو باال اورد 

خوشم میاد همه امشب زیبایی تو رو ستایش کنن و بفهممن عضو جدید خونواده -

 ما چقدر خوشگله.

مطمنم داشت قلو میکرد سعی کردم خنده ام صدا دار نشه که بهش برنخوره...به 

 آندیا که نگاه کردم دیدم اونم با قیافه موافق به آرمیتی خیره اس.

اینکه جدی هستن و این براشون مهمه پس سعی کردم خنده ام به خوب مثل 

 لبخند تشکر مانند تبدیل کنم

 بلند شدم جلوی دوقلو ها نمایشی تعظیمی کردم.

 ممنون پرنسس های دوست داشتنی باعث افتخاره منه.-

 آندیا که لباسو جدا کرد از بقیه....

 خوب حاال لباستو در بیار -

 ابروهامو باال بردم.

 رار نیست شما حداقل پشتتون رو به من بکنید تا لباسو در بیارم؟ق-

 آرمیتی پوف کالفه ایی کشید.

 حاال انگار ما تو رو تا حاال برهنه ندیدیم! زود باش دیگ-

 برام مشکلی نبود چون قبال من آرانیکا خیلی راحت کنار هم لباس عوض میکردیم



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

65 

ونا هم تو پوشیدن لباس بهم کمک لباسو در اوردم با لباس زیر جلوشون وایسادم ا

 کردن در حینی که لباس پف دار رو تنم میکردن پرسیدم

 خوب مهمونی امشب به چه مناسبته.؟-

 آندیا در حالی بندهای لباسو محکم میکرد جوابمو داد.

پادشاه بنا بر رسم های قدیم اول هر فصل رو جشن میگیره ... امشب قراره -

از تموم پادشاهای دیگه دعوت میکنه...اوتانا هم  جشن زمستونه رو با پا کنن و

 میخواد امشب تو رو به اونا معرفی کنه....

جشن باحالی به نظر میرسید هر چند سعی میکردم استرس بودن در جمع شلوغِ 

ناشناخته رو نداشته باشم...ولی در کل مشتاق بودم به این جشن برم..اینطوری 

 .یکم بیشتر با این دنیا آشنا میشدم

با تموم شدن کارشون جلوی آینه قدی رفتم با دیدن خودم چشمام گرد شد و 

 لبخند ذوق زده ای زدم..

خدای من خیلی شبیه لباس بال توی الیو اکشن دیو و دلبر شده بودم...لباس 

طالیی بلنداش دقیقا اندازه ام بود دامن از جنس ساتن براق و تور زرد فوق العاده 

کلیل های طالیی بود و میدرخشید روی تورها به شکل های زیبا که انگار پر از ا

 ماهرانه نگین کاری شده بود...

از کمر تنگ شده و دقیقا رو قسمت تنگی و گودی کمرم یه نوار باریک مثل 

 کمربندی نگین مانند بود...
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باال تنه اش دکلته بود که کامال سینه هام رو پوشنده بود شونه ها و گردنم برهنه 

سمت بازو همون تورنازک طالیی تمامامرواید و نگین های ریز به کار رفته اما از ق

بود آستین زیباش رو تا دست هام ادامه داشت و به صورت حلقه ایی ظریف دور 

 انگشت وسطم کشیده شده بود.

 چرخی جلوی آینه زدم

 وای دخترا یکی از فانتزیهام براورده شده ...این لباس خیلی خوشگله-

 کلمه فانتزی نشدن که قیافه اشون گنگ شد .... انگار متوجه

 خوشحالم که خوشت اومده-آندیا

 وای وانیا خیلی زیبا شدی دقیقا عین یه رز زرد ...زیبا و خاص.. -آرمیتی

 لبخندم دوباره کش پیدا کرد

 ممنون...-

آرمیتی آرایش صورتم رو انجام داد و در اخر یه عطر خوشبو بهم زد که از بوی 

 رینش چشمام بسته شد...اروم و شی

در کمال تعجب آندیا با جادو موهام رو فر درشت کرد نگاه متعجب منو دید خنده 

 ایی کرد

 خوب دوست دارم زود کارا پیش بره موهای توام بلند و زیاده ...-

از جلو موهامو فرق زد و به پشت برد با یه شونه نقره ظریف اونا رو پشت سرم 

 فیکس کرد...
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 نگ لباسمو پوشیدم کفش های همر

و در اخر آرمیتی یه گوشواره و گردنبند ظریف خوشگل که انگار طالی سفید بود 

 تیپم رو کامل کرد ...

بازم جلو اینه به خودم نگاه کردم یه وانیای دیگه شده بودم هیچ وقت فکر 

نمیکردم چنین لباسی رو بپوشم چون من و آرنیکا کسی رو نداشتیم که مهمونی 

شنی دعوتمون کنه تهش دورهمی و تولدهای دوستانه هم دانشگاهی بزرگ یا ج

 هامون دعوت میشدیم که اونم به این همه تشریفات نیازی نبود

 حاال به شدت جای خالیشو کنارم حس میکنم...

کاش اونم اینجا بود و به اندازه من از این دنیای عجیب و غریب و پر از شگفتی 

 لذت میبرد...

ه مراتب ساده تر از من تا روی زانو به رنگ فیروزه ایی و سبز دخترا هم لباسی ب

پسته ایی پوشیدن و برعکس من که موهام باز بود اونا با یه ترفند جالب باالی 

سرشون بستن...حاال من فقط بلدم موهامو ساده ببافم یا لخت باز بزارم و تهش 

دو احتیاج داشتم گوجه ایی باالی سرم جمع کنم...احساس میکنم تو زندگی به جا

 واقعا...

 با اومدن پسرا پایین رفتیم 

در کمال تعجب اونا اماده بودن حاال کجا لباس پوشیدن رو نمیدونم! هامون شلوار 

و جلیقه اش نیلی رنگ و هامین زیتونی...و اوتانا هم طبق معمول 

این  مشکی...ناخوداگاه فقط به اوتانا خیره شدم و مثل احمق ها میخواستم بدونم با



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

68 

تغییر زیاد منو چطوری نگام میکنه مثل همیشه مستقیم بدون هیچ عکس العملی 

اونم سرتاپامو با یه حرکت آروم مردمک چشم هاش آنالیز کرد نمیدونم انگار 

اشتباه میکردم یا قوه تخیل دخترونه ام بود که فکر میکردم رنگ چشم هاش 

ا بدون هیچ دلیل خاصی گرمتر به نظر میرسید...یه تشر به خودم زدم که چر

منتظر حرکتی از جانبش هستم اون یه کوه یخ زده و مغروره که انگار دنیا به یه 

 ورشه!...

 بیخیال فکرها لبخندمو کش اوردم.

 جلو پسرا یه چرخی زدم

 سالم پسرا چطور شدیم؟؟؟؟.-

 بی شک امشب خیره کننده میشی. -هامون

 هامین بی تعارف چرخی به چشم هاش زد.

وری که شما سه تا به خودتون رسیدید من کال حواسم به شما باشه تا کسی اینج-

 یه وقت نزدیکتون نشه

 تهش یه خرناس آروم جذاب کشید که دخترا ریز خندیدن...

این نگاه پر مهر هامون به آندیا و هامین به آرمیتی قطع به یقین بی دلیل نیست! 

 ب به همدیگه اس ...انگار بینشون قلب های قرمز پشمالو در حال پرتا

چشم هامو ریز کردم و با دقت به دلبری ریز دخترا برای پسرا نگاه کردم اونام اگه 

 از ترس اوتانا نبود االن باید اب دهن اویزونشون رو جمع میکردن..
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اوه لعنت خدا....یعنی اینا واقعا همو دوست دارن؟ اخه تفاوت قد و هیکل دخترا و 

ب ذهن منحرف من جاهای خوبی نرفت یعنی واقعا پسرا زیادی تو چشم بود خو

 میشه؟؟؟؟؟ وای وانیا ذهن منحرف و بی ادبتو جمع کن

 صدای اوتانا به این برنامه عاشقونه پر احساس اون چهارتا پایان داد...

وقتشه بریم ما باید زودتر از بقیه اونجا باشیم...حوصله غر زدن های شاهو -

 ندارم...

 مراسم رو نداشت چه برسه  به پادشاه و غر زدن هاشانگار کال حوصله این 

تا خواستم بپرسم قراره چطور بریم ...چشام سیاهی رفت و بعد انگار هزاران طیف 

نور به سمتم اومدن تا خواستم چند بار پلک بزنم با دیدن قصر باشکوه جلوم سرم 

 گیج رفت و مات شدم

 االن کجاییم؟ دقیقا چیشد؟-

 هامون خنده ایی کرد

 به لطف اوتانا جلوی در ورودی قصر شاه هستیم...-

 گیج به اوتانا نگاه کردم .

 تو چوب جادو داری؟!-

 نیشخندی زد و جمله امو اصالح کرد

شما! نه من چوب جادو ندارم...و حاال جای سوال کردن های بی مورد بهتره راه  -

 بیفتیم...
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 بازم چشامو براش کج کردم

ازوی هامون و آرمیتی هم این کار رو با هامین انجام دیدم که آندیا دستشو دور ب

 داد و به سمت در راه افتادن

 از این که طبق انتظارم به اینجا نیومدیم لبام مثل بچه ها آویزون شد

 اوتانا که کنارم ایستاده بود با دیدن چهره ام یه لنگ ابروهاش باال رفت

 آالن دقیقا چرا این قیافه رو گرفتی؟ -

 نق زدم

ن دوست داشتم با کالسکه و اسب بیایم اما با اون چوب جادویی نامرئیت ضد م -

 حال زدی

 سرگرم شده سعی کرد لبخند محوش رو پنهون کنه

 ضدحال؟-

 تو ذوق زدن...خوشی رو ناخوشی کردن حاال هر چی -

 من اینجا نیستم که فرمایشات تو رو انجام بدم-

نمون که تو واقعا یه زورگو کسی نیست جز ما دوتا و این پنهون نیست بی-

 خودخواهی

 نیشخندشو پر رنگ تر کرد

 بازوشو به سمتم گرفت
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 جای گریه کردن دستمو بگیر...-

 با همون لب اویزون دستمو دور ارنجش حلقه کردم و چشامو چرخوندم

وای چه افتخار بزرگی نصیبم کردی جناب اوتانا که منو همراه خودتون معرفی -

 میکنید!

 تم چرخوند.سرشو به سم

 همینطور امشب همه شگفت زده میشن از این افتخار  -

لبمو کج کردم...نگاهی به اطراف انداختم با دیدن فاصله بقیه خودمو به سمتش 

متمایل کردم و سعی کردم با کشش بدنم و وجود کفش های پاشنه دارم خودمو 

شدم با نزدیک صورتش بکشم که کمی بازم تاکید میکنم کمی به هدفم نزدیک 

چشم های مظلوم و لبخند ملیح به اون که متعجب به این نزدیکی نگاه میکرد 

 آروم گفتم

ببین اوتانا من االن مثل یه مهمون بی آزار و معصوم هستم یکم اون غرورتو کنار  -

 بزار و نمیشه کمی مهربون تر باشی؟

ازش حاضرم قسم بخورم که چشم هاش برق کوتاهی زد.هم چنان با همون حالت 

 اویزون بودم و منتظر بودم

 که باالخره لب باز کرد

 زیاد حرف میزنی آدمیزاد کوچولو! -
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علنا بادم خوابید؛ از اونجایی که به تو ذوق زدن هاش عادت کرده بودم پوفی 

 کشیدم و خانومانه کنارش راه رفتم....

 کنار در ورودی بقیه منتظر ما بودن...

 بهم نگاه کردقبل از ورود اوتانا هشدار امیز 

بهتره امشب مراقب رفتارهات باشی و سعی کن با پادشاه کمتر صحبت کنی -

 کوتاه در حد نیاز!

 پشت چشمی نازک کردم...

با باز شدن در سالن زیبا که همه چی از تمیزی برق میزد جلو چشمام پدیدار شد 

 واقعا از این همه شکوه و زیبایی اصیل مبهوت شدم

 اس های زیبا وسط سالن ایستاده در حال حرف زدن بودنحدود دویست نفر با لب

 و آهنگی گوش نوازی حاکم بر سالن بزرگ بود

 هامین نفس آسوده ایی کشید.

 خوبه انگار هنوز مهمونا نرسیدن-

 چشمام اندازه گردو شد یعنی هنوز بازم مهمون مونده؟اوپس

 بهتره زودتر بریم به پادشاه سالم کنیم... -هامون



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

73 

ین مثل ندیده ها در حال کاوش سالن بودم...هر چه جلوتر میرفتیم و من این ب

متوجه نگاه خیره بقیه روی خودم و اوتانا میشیدم و من در جواب نگاه متعجب و 

 کنجکاوشون لبخندی مهمونشون میکردم

 واقعا انگار داشت کم کم اینجا بهم خوش میگذشت !

و نیم متری قسمت شاه در انتهای سالن دقیقا وسط هاش یه سکوی حدود یک 

نشین وجود داشت که با دو سه پله از سطح سالن جدا میشد ...ستون ها که با 

 سنگ های گرانیتی خوش تراشی چشم ببینده ها رو به خودش جلب میکرد

پرده های مخمل نفیس از پشت شاه نشین به شکل باشکوهی نصب شده بود و در 

ساله با  ۶۰داشت که مردی حدود وسط سکو یه صندلی پر طمطراق شاهانه وجود 

موهای جوگندمی و لباس پر نقش و نگار بنفش نشسته بود و متفکر ما رو نگاه 

میکرد که اوتانا واقعا شباهت خیلی زیادی به اون داشت...در سمت راستش یه 

صندلی دیگه که یه پسر هم سن و سال من نشسته بود و سمت چپ دوتا صندلی 

 ون حدس زدم ملکه و دختر نوجوونش باشن...که با توجه به قیافه هاش

دخترا و پسرا با متوقف شدنشون کنار پله ها به احترام پادشاه خم شدن ..اما اوتانا 

کمی سرش رو خم کرد که به خوبی متوجه شدم از روی اکراهه! یعنی پدر و پسر 

 روابط خوبی باهم ندارند؟ منم مثل چوب خشک سرجام وایساده بودم واقعا لزومی

 ندیدم به مردی که نمیشناختم احترام بزارم!

 آغاز زمستون پر از برکت های خوب عالیجناب -اوتانا

 پدرشو عالیجناب خطاب کرد؟
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 خوش اومدی پسرم...توقع داشتم از ظهر اینجا باشی.-

متاسفانه از گوشه و کنار زمزمه هایی از شورش تازه و غریب الوقوعی از  -اوتانا

سیده بود احتیاج به سرکشی شخصی داشت...دلیل دیر اهریمن ها به گوشم ر

 رسیدنم به حضور شاه همین بود

اینا چقدر رسمی باهم حرف میزدن...یعنی دنیای اونها اینطوری بود؟ با احترام 

 رسمی و سرد..؟

پادشاه سری از روی رضایت تکون داد و نگاهشو به سمت من کشوند به شدت 

تپاچه میکرد سنگینی نگاهش ادمو معذب متفکر و خونسرد بودن این ادمو دس

 میکرد .

 این همون دختریه که مهمون ناخونده دنیای ما شده؟-

 بله همینطوره!-اوتانا

انگار ادمیزادها هیچ بویی از ادب نبردن که نمیدونن مقابل  -پوزخند کمرنگی زد 

 یه شاه چطور رفتار کنن!

بدم که اوتانا چشم هاشو از توهینش خوشم نیومد اومدم جواب تند و تیزی بهش 

از روی تهدید برام گرد کرد نگاه برنده اش منو به سکوت وادار کرد گوشه لبمو 

 گزیدم

پادشاه ؟ ایشون رو ببخشید ...ایشون از دنیای دیگه اومدن و کامال به  -هامون

 فرهنگ و اداب و رسوم ما بیگانه هستن...
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خواهش میبارد انگار دخترا ترسیده طوری نگام میکردن و از چشم هاشون 

 میخواستن بگن حرکت احمقانه ایی نکن

 دخترک اسمت چیه؟ -پادشاه

 از روی اکراه اما مودب به خاطر دوستام جواب دادم

 وانیا اولیاحضرت...-

 چند وقته به اینجا اومدی ؟-

 حدود ده روزی میشه..-

خوردار پدر و مادرت چطور ادمایی بودن؟ ایا مثل مردمان من از قدرت خاصی بر-

 بودن؟

 پدرم یه مرد ساده کشاورز و باغبان بود و مادرم موقعه تولدم فوت کردن... خیر،-

که اینطور! میتونی از جشن لذت ببری موقعه تموم شدن مراسم میخوام اینجا -

 بمونی برای صحبت های بیشتر...

 به اجبار مثل اوتانا سری هر چند کوتاه برای احترامش تکون دادم...

وظیفه رفته بود بین مهمونا ز پایه بلندی جمع شده بودیم...اوتانا بر حسبدور می

 بچرخه...

یه گیالس از ظرف میوه برداشتم و به سمت دهنم بردم همونطوری به پسری که 

 کنار پادشاه نشسته بود خیره شدم
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 اینجا هم بنا به رسم حکومت از پدر به پسر ارشد میرسه؟ -

 اره چطور؟ -هامون

 س رو توی پیش دستی نفیس انداختمهسته گیال

 با سر اشاره ایی به قسمت شاه نشین انداختم 

 پس چرا جای اوتانا اون پسر سمت راست پادشاه نشسته؟ -

 هامون آهی از روی ناراحتی کشید

 به خاطر اینکه اون صندلی مخصوص ولیعهد هستش -

 ابروهام توهم رفت

 برای چی اوتانا اونجا ننشسته؟ -

 ترا بهت نگفتن اوتانا پسر معشوقه شاه بوده؟دخ -هامون

 به خاطر این مسئله بی ارزش اونو ولیعهد نکردن؟ -

هامین که انگار دلش پر بود مشتی اروم وکنترل شده روی میز کوبید و با غیض 

 گفت 

 دقیقا به خاطر همین اون پسره دست و پا جلفتی لوس رو شاهزاده کردن  -

 هامون هشداری بهمون داد

 تره اروم صحبت کنید اینجا همه گوش هاشون تیزه منتظر بهونه هستن...!به-
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توجه به هشدار هامون نگاهی پر حرص به قسمت شاه نشین کرد و هامین بی

 دندون هاشو بهم سابید

 اره باید اروم باشیم و این ناعدالتی رو نگاه کنیم-

یکه و پاره کی هر بار بدنش تو جنگ های خونین با اون اهریمن های وحشی ت

میشه و بدون مدال افتخار تهش میشه وظیفه از این سرزمین دفاع میکنه؟ کی 

باید توی یه جنگل کوفتی همرز با دشمن زندگی میکنه و امنیت رو تامین میکنه 

تا ولیعهد آینده غرق در ارامش توی حرمسراش با معشوقه های زیباش می 

 نه اما کسی جرات اعتراض نداره! خوارگی کنه؟ ظلم شاه به اوتانا برای همه روش

 آرمیتی به نشونه همدردی بازوی هامین رو فشرد 

هامون هم با حرص و غضبی که با برادر کوچیکترش موافق بود لیوان مشروبشو 

 سر کشید...

 یه روزی اوتانا به اونچه که حقشه میرسه اینو پیشگویی میگه! -آندیا 

 کنجکاو تکرار کردم

 پیشگویی؟؟؟ -

 هیسسسس! لطفا دهنتون رو ببندید و حرفا رو نگه دارید برا خونه!-هامون 

اینجا انگار ماجراهای زیادی وجود داشت که باید ازش سر در می اوردم! درسته در 

بطن اتفاق هایی که براشون  افتاده بود نبودم اما میتونستم بفهمم حقیقت رو 
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یگفتن نداشتم وگرنه میگن چون واقعا هیچ حس خوبی به اون مرد که بهش شاه م

 کدوم پدری اینطوری با پسری که از گوشت و خون خودشه رفتار میکنه؟!

 اونجا رو نگاه...رفیق های جدا نشدنی باز بهم رسیدن -آرمیتی

 به مسیر اشاره آرمیتی نگاه کردم

اوتانا در میان سه تا مرد جذاب بود که در کمال تعجب لبخند کمرنگی رو لب هاش 

ود این رو میشد لحظه تکرار نشدنی تاریخ به حساب آورد از جا خوش کرده ب

اینکه این افتخار تکرار نشدنی نصیبم شد نیشخندی زدم و با ابرو باال رفته به 

 سمتشون اشاره کردم

 اونا کی هستن؟ -

اونی که لباس آبی سرمه ایی پوشیده شاهزاده داتیس هستش ایشون یکی  -اندیا

 ب ها هستن از پسران امپراطور دریا و آ

 قشنگ اندازه پرتقال های روی میز شد باحیرت زمزمه کردمچشام

یعنی میگی اون پری دریایی؟؟؟واقعاااااا اون یه پری دریایی؟؟؟ بگید من هنوز -

 زندم و تونستم یه پری دریایی رو دیدم! اونم تازه تو خشکی! خدااای من!

براشون بامزه بود اونها این  از این شگفتیم جمع به خنده افتاد انگار عکس العملم

متعجب بودن من رو درک نمیکردن چون من به شدت درگیر یه زندگی کلیشه 

ایی بودم که خوردن پام به گوشه تخت یا صندلی تنها هیجان زندگیم بود یا گاهی 

 ...با آرنیکا شیطنت های کوچیک میکردم.
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 آندیا در کمال متانت جوابم رو داد

ایشون پری دریایی هستن...اونی که که لباس یشمی رنگ بله وانیای عزیزم  -

 پوشیده ولیعهد سرزمین الف های روشنایی جناب راتین هستش...

...از هیجان دستمو رو لبم گذاشتم اینم شگفت اوره که میتونستم یه الف ببینم

 ضربان قلبم رو هزار رفت

های اصیل هستن که و در آخر اون لباس قهوه ایی شاهزاده زهیر جز اجنه  -آندیا 

 فرمانده یکی از بزرگترین ارتش ها پادشاه و دست راست شاه سرزمین خودش

هیجان زنده لبه ی میز رو گرفتم تا یه جوری این انرژی زیادی که وارد بدنم شده 

 رو خالی کنم

درسته قبال یه چیزایی مختصر بهم گفتید اما از نزدیک دیدنشون واقعا یه چیز -

 دیگه اس!

 با محبتی اشکار رو بهم کردهامون 

 دوست داری از نزدیک باهاشون مالقات داشته باشی؟ -

 از روی اشتیاق تند سر تکون دادم و لبخندی عظیم رو لب هام شکل گرفت

 پس بهتره بریم تا تو رو به اونا معرفی کنیم -هامون

 از روی استرس و هیجان دست آرمیتی رو فشردم که فشار کمی به دستم داد و از

 ذوقم نخودی خندید

 واقعا اونا مردهای شریف و مهربونی هستن! -آرمیتی
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 اگه اونا اینجور تعریف میکردن قطعا دیدنشون افتخار بزرگی بود...

با نزدیک شدن بهشون اون جمع جذاب )در تعجب بودم ..یعنی موجودی زشت هم 

تو این دنیای غیب و غریب وجود داشت؟!( متوجه حضورمون شدن و 

هاشون دوستانه و محترمانه بودن دخترا و پسرا باهاشون سالم و لبخند

احوالپرسی کردن...هامون که سمت راستم بود دستشو با کمترین برخورد از پشت 

 رو شونه چپم گذاشت و رو به اون ها که منتظر معارفه بودن گفت

 ته...آقایون ایشون بانو وانیا که از دنیای آدم ها که به جمع خونواده ما پیوس -

اول از داتیس همونی که پری دریایی بود جلو اومد میخواستم باهاش دست بدم 

که دستمو محترمانه گرفت و بوسه ایی نرم رو دستم گذاشت که باعث شد گونه 

 هام مثل دخترای قجری سرخ بشه 

 به دنیای ما خوش اومدی بانو وانیا... -داتیس

 به آرومی کمی خم شدم 

 ممنون قربان... -

بعدی جناب زهیر بود...نحوه ی اشناییشون متفاوت بود چون این بار زهیر  نفر

وقتی مردونه دست داد در اخر دوستانه مشتشو جلو اورد و منم مشتو به دستاش 

چسبوندم ... چه باحال خیلی خوشم اومد و اون بازوی های تنومندش واقعا زیادی 

 تو چشم بود!

 اعث افتخاره آشنایی با بانویی زیبایی مثل شما ب -
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 لبه دامنم رو گرفتم بازم کمی خم شدم 

 منم خوشوقتم فرمانده...-

لبخندی بهم تحویل داد ...لعنت تا حاال کسی به این سه مرد گفته بود 

لبخندهاشون چقدر شیرین و مدهوش کننده اس...؟ البته فکر کنم زیاد بهشون 

 اعتراف شده باشه!

متانت بود جلو اومد مقابل چشم های حیرت  این بار اون الف که به شدت باوقار و

زده من دستشو اروم و بدون هیچ نیت بدی پشت سرم گذاشت و سرشو جلو اورد 

 تموم تالشمو کردم که عکس العمل بدی نشون ندم!

اما برخالف تصور من پیشونیشو چند ثانیه به پیشونیم چسبوند و عقب رفت در 

ای متفاوت و خوشبویی به مشمام همون چند ثانیه من از طرف اون بوی گل ه

رسید ..واووو خیلی حیرت انگیز بود...رایحه ایی متفاوت که یقنا عطر و هیچ 

 اسانسی نبود کامال از بدنش ساطع میشد...

 منم به نوبه ی خودم حضورتون رو خوش امد میگم بانو.... -

نو خوب باید در شرمساری کامل اعتراف میکردم وقتی سرشو جلو می آورد و م

 می بوسید هیچ اشکالی نداشت و خوب....لعنت به شیطان!

 در عوض شیرین ترین لبخندی که داشتم تحویلش دادم

 باعث افتخاره منه شاهزاده... -
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بعد از کمی مکث با لحن مودبانه که کامال از من بعید بود محترمانه درخواست 

 کردم

 لطفا منو فقط وانیا صدا بزنید اینطوری راحترم! -

بدنمو در برگرفت وایسادم و خواهشمندانه به چشم  داگاه ترس و استرسناخو

 هاش زل زدم

 مطمنی؟ -

 اونم ایستاد و قاطعانه جواب داد

 بله اون بعد از اینکه تو رو تخلیه اطالعاتی کنه ازت میخواد اینجا بمونی -

 بی نهایت مظلوم وار شدم

 اوتانا تو که نمیزاری من اینجا بمونم؟ -

 متفکر باال برد ابروهاشو

نمیزاری نه؟ من اون قصر تاریک و دلگیر و اون جنگل کوفتی مرگت رو به  -وانیا

 این قصر باشکوه اما مرموز ترجیح میدم...باشه اوتانا؟.

 اوتانا؟؟؟ داتیس و راتین و زهیر شاهزاده و قربان و فرمانده بودن!-

 تر کردمباهوش همش رو به یاد داشت دقیقا...بازم نگاهم رو مظلوم

بدجنس نشو ...خوب با تو اشنا تر از اونام..ناسالمتی آالن من خونواده شما  -

 محسوب میشم...
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عمیقا به چشمام خیره شد انگار داشت به چیزی فکر میکرد یا روحم رو کالبد 

 زیر این نگاه خیره تکونی تو قلبم حس کردم! اوه...شکافی میکرد اما من

 بعد از کمی آروم زمزمه کرد

...اما از این به پاشاه بگو خواستار زندگی تو قصر من هستی و من تاییدش میکنم -

 به بعد سرکشی هات عواقب دارن!

 لبخندی بهش زدم که چشم غره ایی بهم رفت

 بداخالق... -

اما بی توجه به سمت میز طویل رفت...واقعا نمیدونستم چرا با اوتانا نسبت به بقیه 

در حالی که اون یه شاهزاده اس و من به شدت از تاریک  متفاوت تر رفتار میکردم

بودن روحش و خشم درونیش به شدت میترسیدم...انگار هر چی اون مستبدتر 

 میشد در کنارش من از ترس لجوج تر و بی پرواتر...

صندلی بین دخترا و اوتانا خالی بود اونجا نشستم به محض سر بلند کردنم پادشاه 

 رو دیدم! شانس....!

به خاطر خوردن شیرینی و میوه و نوشیدنی زیاد اشتهایی برای خوردن شام 

 نداشتم...

فقط با غذام بازی میکردم و هر از گاهی یه تیکه کوچیک تو دهن میذاشتم که به 

 پادشاه اعظم برنخوره! 
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نیم نگاهی به اوتانا انداختم ظاهرا اونم اشتهایی به خوردن نداشت.حیقیت رو 

م تو این لحظه باهاش همدردی میکردم دقیقا تو قصری که بخوام اعتراف کن

متعلق به پدرش بود مثل یه مهمون باهاش برخورد میشد..جدا از پادشاه بیشتر 

 متنفر شدم و حتی نمیدونم چرا؟

 پادشاه گلویی صاف کرد که نگاهم به سمتش کشیده شد،رو به اوتانا کرد

این بار کدوم فرقه از شیاطین دیده بان ها خبر یه شورش جدید رو اوردن... -

 میخوان به دنیامون نفوذ کنه؟ 

 اوتانا بدون هیچ حس خاصی با چشم های تاریک و سرد به پدرش خیره شد

شورش ها که چیز جدیدی نیست من سالهاست باهاش دست و پنجه نرم  -

 میکنم..)با کمی مکث و طعنه وار ادامه داد( دیده بان هاتون باید بهتون گفته باشه

 که کدوم جناح شمشیرهاشون رو از غالف در اوردن...

نیشخند کمرنگش زیاد به مذاق شاه خوش نیومد که ابروهاش توهم رفت اما 

 سیاستمدارانه بیخیال تیکه اوتانا شد و بحث رو ادامه داد

 من به تو و پاسداریت از سرزمینمون اعتماد دارم. -

ی به وضوح از کلماتش اه چه جمله مضحک و خنده داری بود پاچه خوار

میبارید..ظاهرا اوتانا هم با نظر من موافق بود که همچنان نیشخندش پا برجا بود 

 ولی یهو دستش دور چنگالش محکم شد و جدی گفت
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حمله ها کمتر و برنامه ریزی شده میتونم حدس بزنم اهریمن داره یه نقشه  -

 کوک شدههایی میکشه ! این روزها همه چی به طرز عجیب غریبی مش

 تشویش صورت شاه رو در برگرفت و اخم هاش از رو تمرکز فکری توهم رفت

 میخوای بگی اونا دارن یه استراتژی جدید به کار میبرن؟ -

 اوتانا سری تکون داد و شاه یکی از ابروهاشو باال برد

 و تو از کجا اینو فهمیدی؟ -

 پوزخند اوتانا این بار واضح بود با لحن تلخی جواب داد

 من حس ششم قوی دارم اینو که خوب میدونی! -

 انگار داشت تلنگر میزد...

شاه که کال بیخیال خوردن شده بود دستشو دور  گیالس طالی شرابش انداخت 

 جرعه ایی نوشید و به صندلیش لم داد...

 به نظرت آیریک تو این ماجراها دخالت داره؟ -

میشد در پس اون اخم ها ناراحتی  این بار اخم های اوتانا تو هم رفت با کمی دقت

 رو حس کرد

نه اون خیلی وقته هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده! ما کاری به اون  -

 نداریم این قضیه رو پیش نکش!

 جمله دومش پر از تهدید و اتمام حجت بود...
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خیلی وقته پس گرفته ! این خودش   اما یادت باشه اون قسم وفاداریش رو -شاه

 ن جنگهیه اعال

اوتانا اخطار پدرش رو نادیده گرفت و سکوت رو در پیش گرفت ظاهرا دیگه 

 حوصله بحث باهاش رو نداشت...

 شاه این بار رو به من کرد

 اعضای دیوان دربار امشب ورود و موندن شما رو به این سرزمین ثبت کردن... -

قبلیم این حرفش باعث شد اون کور سوی امیدی که برای برگشتن به زندگی 

داشتم از بین بره...از اینکه هیچ چاره و راهی فعال نداشتم لب هام از ناراحتی 

 جلو رفت و با اعتراض محترمانه ایی گفتمکمی

 یعنی هیچ راهی برگشتن من به دنیای خودم وجود نداره؟ -

 هیچ راه برگشتی نیست چون تمام اون پورتال ها بسته شدن! -شاه 

 امیدوارانه ادامه دادم

 اما یه پورتال برای اومدن من به این دنیا که باز بود! -

 اخم هاش تو هم رفت 

دختر تمامی جادوگرهای من از موقعه اومدنت به این دنیا همه جا رو با جادو دید  -

 زدن اما هیچ پورتالی پیدا نکردن

 حرصم باعث شد طعنه ایی بهش بزنم
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در اختیار دارید نمیتونید من  یعنی شما و تموم جادوگرهاتون با قدرت زیادی که -

 رو به دنیای خودم برگردنه؟.

 از اینکه قدرتشو زیر سوال بردم خوشش نیومد واخم هاش توهم رفت

ناگهان اوتانا از سمت میز پامو لگد زد که صدای آخمو با گاز گرفتن لبهام خفه 

 کردم

ون سال ها ست که عهدنامه بسته شده و هیچ قدرتی قادر به شکستن ا -شاه 

نیست دختر! حتی اگه زمینه محیا بود تو اجازه بازگشت رو نداشتی هیچ کس 

 نباید از دنیا و سرزمین من خبر داشته باشه!

نفس عمیقی کشیدم تا این میز پر تجمل رو سرش خراب نکنم البته اونم مسلما 

 در جواب با یه جادو ناک اوتم میکرد...

ه که لبخند رضایت بخشی زد و ادامه ظاهرا فکر کرد سکوتم به معنی مطیع بودنش

 داد

اما من برخالف افکارت سخاوت و مهمون نوازیمو بهت پیشکش میکنم و از این  -

 میکنی! به بعد تو قصر من زندگی

 حرفش بوی دستور میداد

ترس مبهمی تو دلم نشست من هیچ از اینجا بودنم خوشم نمی اومد...از این مرد 

 یافت میکردمبه طرز عجیبی انرژی منفی در

 سعی کردم طرز صحبت کردنم جوری نرم باشه کا باعث بشه نظرشو عوض کنه 
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از سخاوت و مهربونی شما سپاسگذارم اما میخوام در قصر شاهزاده اوتانا زندگی  -

 کنم!

از اینکه اوتانا رو شاهزاده خطاب کردم شاه صورتش توی هم رفت و اوتانا با نگاهی 

 نامفهموم خیره ام شد

من از این به بعد شاه تو محسوب میشم خوش ندارم از دستوراتم سرپیچی  -شاه 

 شه...!

تهدیدش اعصابمو خورد کرد قبل از اینکه جواب تیزی به این مردک خودپسند 

 بدم اوتانا پیش دستی کرد و با لحن قاطعی جواب داد

ناه وانیا اول توی جنگل و منطقه من پا به این سرزمین گذاشت و به قصر من پ -

اورد و پریان من بدن نیمه جونش روشفا دادن طبق قوانین این دختر به من تعلق 

 داره !

خوب از اونجایی که داشت به خاطر من پادشاه رو جای خودش مینشوند نتونستم 

بهش بتوپم که جناب من اموال و ملک نیستم که سند منو به نام خودت زده 

 اطر منافع خودم غالف میکردم!باشی...اما خوب فعال زبونم رو باید به خ

 پادشاه نگاهی بین من و اوتانا چرخوند و صداشو زمزمه وار کرد

 یعنی این دختر معشوقه توعه؟! -

معشوقه هیچ کس نبودم اما ته قلبم لرزش از این حرف چشمام گرد شد ...من

 به جود اومد که باعث میشد احساس احمق بودن داشته باشم... کوچیکی
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تم اوتانا مخالفت کنه اما اون هیچی نگفت و در سکوت نگاه هشدار انتظار داش

 آمیزش رو از پدرش نگرفت

 واقعا اون آدم شجاعی بود که دل با نگاه تهدید کردن شاه رو داشت!

 شاه نیشخند مفرحی زد

خوب من با موندن معشوقه زیبای آدمیزادت توی قصرت هیچ مخالفتی ندارم!  -

رایی تو هستش و ظیفه ات اینه مواظبش باشی و من تو رو اون از این به بعد جز دا

 مسئول کارایی که انجام بده میدونم!

 مردای عوضی زورگو جوری توافق کردم که انگار من اونجا حضور ندارم.

پادشاه حرف  بعد از شام دوباره دور هم جمع شدیم اونها درمورد صحبت های

از حال آرنیکا خبرپیدا کنم یا نه میزدن و من توی فکر بودم آیا راهی هست که 

چون طبق اوضاع من تو این دنیا موندگار شده بودم خوب به هر حال قلبا از 

 موندن کنار دوقلوها و قصر اوتانا خوشحال بودم ...

اما نمیدونستم در آینده اتفاق هایی میفته که از تصمیمی گرفتم دچار دردسر 

 بشم!

لباسم در اوردم با یه شب خیر ازشون شب که برگشتیم خسته به کمک دخترها 

 جدا شدم...

 خسته بودم و احتیاج به دوش داشتم...
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شکر گذار وان و آب گرمش بودم...دراز کشیدن و لم دادن باعث میشد خستگیم 

کمتر شه...بعد با حوله که بلندیش تا زانوهام و باال تنه ام رو مثل یه لباس دکلته 

 یدن اوتانا روی تخت هینی کشیدم ...در برگرفته بود بیرون رفتم با د

 باال تنه اش برهنه اما شلوارش هنوز پاش بود...به سقف نگاه میکرد

 میشه از اتاق بیرون بری؟-

 نگاهشو به سمتم چرخوند

 چرا؟ -

 واقعا میپرسی چرا؟ میخوام لباس بپوشم احتیاج به فضای خصوصی خودم دارم.-

 بیخیال یه لنگه ابروشو باال برد

 ونی عوض کنی من که جلوتو نگرفتم!میت -

 اون واقعا گاهی اوقات پادشاه عوضی ها بود

 ادب حکم میکنه که از روی نزاکت از اتاق بری بیرون. -

 بیخیال با لحن جدی اما ارومی جوابم رو داد.

هیچکس! تاکید میکنم هیچ کس تو این دنیا قدرت بیرون انداختن منو از اتاقم  -

 کنار بیا شیرینم... نداره! با این موضوع
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اصال من چرا با این متکبر بحث میکردم؟ با حرص به سمت کمد رفتم تا لباس 

راحتی هامو در بیارم برم تو حموم عوض کنم که یهو یاد موضوعی افتادم و کنار 

 کمد ایستادم و اعتراض کردم

 اصال چرا وقتی پادشاه منو معشوقه ات خوند هیچ مخالفتی نکردی؟ -

عنی داری خیره ام شد که شکه شدم جوری که با زبون بی زبونی گفت با نگاه م

 مگه غیر از اینه؟...

 صبر کن ببینم اینجا چه خبر بود؟ یعنی من معشوقه اون بودم؟

 صدام از روی تعجب تیز و جیغ جیغو شد

اونجوری بهم نگاه نکن اوتانا ...)به تقلید از خودش ادامه دادم(....هیچکس تاکید  -

 یچ کس نمیتونه منو مجبور کنه که معشوقه توعه از خود راضی بشم!میکنم ه

 نگاهش برق سرگرمی رو داشت انگار از بازی با من لذت میبرد...

 با بیخیالی مخصوص خودش جوابم رو داد

آدمیزاد کوچولو امشب تو اون مراسم وقتی کنار من راه رفتی و نشستی و -

 تو معشوقه من شدی! فهمیدن تو در مالکیت من هستی متوجه شدن

نفس هام بلند و کشیده شد سینم از روی اعصبانیت باال و پایین میشد و دست 

 هامو مشت کردم

برای اینکه حرصش بدم سعی کردم مثل خودش نقش یه بیخیال رو بازی کنم که 

 هر چند تو نقشم افتضاح بودم...
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دیگه ایی هست  شاید امشب بقیه اشتباه برداشت کرده باشن...اما واقعیت چیز -

 و من دوست دارم مردی که خودم انتخاب میکنم معشوقه ام باشه...

با تموم شدن حرفم کم کم صورت سرخوشش پاک شد و چهره سیاه و ناخوانایی 

جاشو گرفت حاضرم قسم بخورم این صورت هیوالی درونش بود...ترسیدم...این 

 چهره سرد واقعا ترس داشت...!

م ظاهر شد از روی ترس جیغ خفه ایی کشیدم با اون در کسری از ثانیه مقابل

هیبت بزرگ و تنومندش من کامال زیر سایه اش مخفی بودم...نگاهش پر از تهدید 

 و صداش زخمی و از ته گلو بود

از این به بعد هیچ مردی به نشان عشق نزدیکت نمیاد چون میدونه غضب من  -

 ی بزاره که برای منه؟رو پیش روش داره؟ و کی جرات داره دست روی چیز

 لب هام لرزید خیلی بی ربط پروندم

 من کی معشوقه تو شدم؟-

نیمه ترم بود که قطره ایی روی گردنم چکید نگاه خیره اش اما این بار روی موهای

و بین سینه هام در حصار حوله محو شد...دستشو جلو اورد تکونی خوردم بی 

رزشمند لمس کرد، این نوازش نرم و توجه به عکس العملم موهام رو مثل یه شی ا

 پر احساس از این مرد یخی بعید بود و بعد موهامو پشت گوشم انداخت 

 دستشو بدون اینکه از صورتم جدا کنه به سمت گونه ام اورد و ریز منو نوازش کرد 
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جنگل نفرین شده...و کسی که لقب قلب سیاه رو داره  همه میدونن اوتانا حاکم -

 کی هست!

تموم سرزمین جادو از روی من داستان حقیقی ترسناکی ساختن! میدونن مردم 

بخشش و محبتم رو پیشکش هر کسی نمیکنم! و تنها دختری در کنار من توی 

 محافل دیده شده تو بودی ...

انگار با حرفاش داشت اغوام میکرد...اما من تاحاال معشوقه کسی نبودم ...لرزیدم 

 از این حس ناشناخته

 چرا من؟-

 سمت بازوهای برهنه ام رو گرفت و منو سنجاق سینه ستبرش کرددو

 بی پروا نگاهش بین چشم ها و لبهام در گردش بود

کی جرات داره به من حمله کنه اما سالخی نشه؟ کی جرات داره بی پروا با من -

رفتار کنه و خشم منو در پی نداشته باشه؟ کی تا حاال پا به اتاق من گذاشته و 

ت خواب من شده؟ تو اولین و تنها معشوقی هستی طی سالیان دراز ساکن تخ

 برای خودم انتخاب کردم

 قلبم بی امان میکوبید لعنتی چه ضرب پر قدرتی در پیش گرفته بود

 مسخ شده و مصرانه تکرار کردم

 چرا من؟-

 سرشو نزدیکم اورد ...که نفس های گرمش توی صورتم میخورد
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چولو...فقط وقتی بیهوش در قصرم افتادی برای من از من چرا نپرس آدمیزاد کو-

شدی...نمیدونم چرا اما فقط میدونم اوتانا تو رو انتخاب کرده! من تو رو فقط برای 

 خودم میخوام...

 بگم با چشم های گرد شده فقط تونستم

 اوه...-

خوب وانیای احمق این اوه یعنی چی؟ واقعا برای این مرد زورگو مخوف چراغ سبز 

 دادی؟ نشون

پر از حس ناشناخته بودم..گیج بودم اما قدرتی باعث میشد هیچ مخالفتی نشون 

 ندم...

حقیقتا من توی زندگی هیچ دوست پسر یا مخاطب خاصی نداشتم نمیدونم چرا 

هیچ وقت نسبت به مردای اطرافم هیچ حسی نداشتم حتی گاهی آرنیکا میپروند 

ما میدونستم من هیچ میلی به زن برو تست گرایش بده نکنه همجنسگرا هستی ا

 ها نداشتم فقط انگار هیچکس اونی که من میخوام نیست.

فشار دستشو رو بازوهام کمی بیشتر کرد و منو نزدیک صورتش کشوند سرشو 

جلو آورد و چشم هام خودکار بسته شد و تپش قلبم از روی هیجان و استرس 

 تندتر شد

مالکیت خودش در اورد...از این جرقه  کمی بعد لب های گرم و خیسش لب هامو به

که بینمون خورد شکه و مبهوت چشم هامو باز کردم...انگار بعد مدتها حس خال 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

95 

درونم پر شد و به جایی برگشتم که بهش تعلق دارم...روانشناس ها چی بهش 

 پیدا کردن نیمه گمشده؟؟؟ چی دارم میگم؟؟؟ انگار هزیون میبافم! میگن؟

هوشیار بود جوری که انگار موجود ناشناخته ایی رو میبینه  چشم های اون باز و

 بهم نگاه میکرد عبور یه شهاب سنگ پر نوری رو واضح تو چشم هاش دیدم

لعنت بهش اونم واقعا شکه شده بود...چشم هاش با درک دوباره خمار و خیره لب 

بهاشو هام شد سرشو جلو اورد لبهامو جفت کرد..چند ثانیه بدون حرکت اروم رو ل

نگه داشت و نفسمو دمید و بعد به آرومی لب هاشو حرکت داد ...از هجوم حس 

های مختلف چشم هامو بستم..کم کم حرکاتش عمیق و خیسی لب هام بیشتر 

شد...بدون هیچ کنترلی ناشیانه همراهش لبهامو تکون دادم همراهیم رو که دید 

م باز کرد و اولین و زیباترین دستشو توی موهام اورد و زبونش راه رو به داخل دهان

 بوسه عمرم رو دریافت کردم...

دست دیگه اش به سمت حوله ام رفت و گره اش رو باز کرد و جلوی پاهام روی 

 زمین افتاد...

خجالت زده بهش کامال چسبیدم و دستامو دورکمرش قفل کردم که نتونه بدنمو 

 ر گوشم لب زد ببینه....با اکراه از لب هام جدا شد و پر حرارت کنا

 امشب به این باور میرسی که برای منی! -

و دوباره توی یه چشم بهم زدن روی تخت بودیم ...سرم برای لحظه ایی به خاطر 

این تله پورت کوتاه گیج رفت اما اون مالکانه روی بدنم خیمه زد و بدن تراشیده 

 اش رو به رخم کشید و سرشو دوبار به سمتم آورد....
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اشو رو لب های نرم و پف کرده ام کشید و با خشونت شیرینی دوباره لب ه

 مکید ...

خدای من خیسی و گرمای لب هاش مستقیم به سمت قلبم در حرکت بود که انگار 

پمپاژ خونم رو  چند برابر کرد باال رفتن آدرنالین خونم رو کامال از تپش بی امان 

 قلبم حس کردم...

ستمو دور گردنش انداختم جوری گرم ناخودآگاه از این حس جدید و خوب د

باهاش همراهی کردم که انگار اونی که چند دقیقه قبل سخت پافشاری میکرد 

 معشوقه اش نیستم من نبودم...

تموم عقل و منطقم دست احساسات سرکش و افسار گسیخته ام افتاده و به 

 دمسرعت میتاخت جوری که خودمم از این حس ناشناخته و اما آشنا سردرگم بو

لعنت بهش انگار تموم سالهای عمرم منتظر همچین لحظه ایی بودم که حاال بهش 

 رسیدم

لب هاش از سمت دهنم به سمت گردنم رفت و نزدیک نبضم رو مکید و انگار قصد 

داشت مهر مالکیتش روم بزاره لبم رو گاز گرفتم تا صدای آهم بلند نشه...کمی ازم 

ب ها و بعد به سینه ها و پایینتر نگاه کرد فاصله گرفت اول به چشم ها بعد به ل

ازخجالت قرمز شدم به شدت دلم میخواست تو خودم جمع بشم و صورتمو با 

 دست هام قایم کنم...

توی چشم هاش شوری به پا بود لبشو با زبونش خیس کرد و با صدایی که ازشدت 

 شهوت زمخت شده بود گفت
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قدر خیره کننده که میتونم قول بدم تا هیچ بدنی به زیبایی تو ندیدم شیرینم؛اون -

 اخر  ازت کام بگیرم و سیر نشم

 از تعریفش چیز گرمی در وجودم جاری شد

 نگاهش جدی شد و لبشو چند سانتی لبم اورد به طور هشدار آمیز غرید 

 تو از این به بعد و تا آخر عمرت برای اوتانایی! -

خاطر زورگویش مخالفت  اونقدر تو حال و هوای خاصی بودم که نتونستم به

کنم..روی لبم رو بوسید و بعد قطار بوسه هاش روی سینه سمت راستم رسید انگار 

هزارن تیر به وسط پام برخورد کرد که پاهام رو به سختی بهم پیچیدم...اما کمی 

بعد با خیسی زبونش رو نوک سینه ام اینبار نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و آهم 

 این عکس عملم راضی بود که خرناسی از روی لذت کشیدبلند شد انگار از 

و زبونش داغتر و پر حرارت تر سینه امو به داخلش دهنش کشید و با دست 

 راستش سینه چپمو تو مشتش گرفت کنترل صدام دیگه دست خودم نبود ...

اون خیلی حرفه ایی بود لعنت بهش من هیچ کنترلی روی خودم نداشتم با 

 ام رو کشید که از این حس لذت یهویی جیغم بلند شددندونش نوک سینه 

 اوتانا...-

 صدام انگار متعلق به من نبود که انقدر کشیده و خمار و با التماس صداش زدم

 اما اون بی توجه به سمت سینه چپم اومد 
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دست دیگش بیکار نموند و اروم از روی پوستم پایین رفت و به وسط پام رفت که 

های مختلف بهم قفلشون کرده بودم اما اون با یه حرکت از شدت خجالت و حس 

 پامو باز کرد در کمال خجالت خیس شده بودم، لعنت به زور بازوش!

 وقتی دستش شروع به حرکت کرد دوباره آهم بلند شد

 اوتانا-

 در گوشم خیلی وسوسه گونه زمزمه کرد

 ازش لذت ببر کوچولوی شیرینم...-

انشگاهم چرا با لذت از تجربه های جنسیشون حاال میفهمیدم هم کالس های د

حرف میزدن و من هیچ وقت درکشون نکردم...امامسلما اونا در مقابل اوتانا پسر 

 بچه های نوجوون بیشتری نبودن ...

اوتانا با دست هاش داشت تموم رمز و راز بدنم رو کشف میکرد و اولین فاتح من 

 بود

ید بدنم مثل یه ذغال برافروخته شده گوشمو با زبونش خیس کرد و به دندون کش

 بود حس میکردم پوستم از حرارت زیاد میسوزه.

بوسه هاش به سمت پایین رفت دوباره بدون اینکه به سینه هام توجه ایی داشته 

 باشه پایینتر رفت

زبونشو دور نافم چرخوند و در یه عمل غیر منتظره دهنش روی خصوصی ترین 

 اندام دخترونه ام رفت
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م از شوک پامو دوباره ببندم که اجازه نداد از پایین دستشودور پام قفل خواست

 کرد و کف پام تو هوا بود

با حرکت دهنش ناخونم توی گوشت برامده شونه اش فرو کردم و از این حس به 

 شدت خوشایند آهم بلند شد

 اوه اوتانا-

 شیرینم تو خیلی خیس شدی و من از این خیلی خوشم میاد... -

ین بار به موهاش چنگ زد و با این کارم تشویق به ادامه کار شرم آور اما دستم ا

 بینهایت داغش کردم...

یه دستش به زبونش اضافه شد و قسمت های حساس رو تحریک کرد و کمی بعد 

 زبونش متجاوزنه به داخلم هجوم اورد و از لذت زیرش پیچ و تاب خوردم....

یری بود یه چیز باشکوه و جدید از این یه چیز بزرگی داخل شکم در حال شکل گ

حس میخواستم گریه کنم اما همین که خواستم رها شم دهانش ازم دور شد و به 

 شدت احساس مایوسی کردم

ناراحت و رنجیده به اون بدجنس که لبخند پیروزی رو لب هاش بود خیره شدم 

حال روی تخت خواستم بلند شم که با دستش ضربه اروم به شونه ام زد و دوباره بی

 افتادم

 شیرینم برای تموم کردن هنوز خیلی زوده-
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در مقابل نگاه کنجکاو و گنگم شلوارشو در اورد با دیدن اون چیز بزرگ و 

 وحشتناک بین پاش تموم حس هام پرید و وحشت زده تو جام پریدم 

 نه تو اجازه نداری اون هیوال رو نزدیکم بیاری! -

 بار صدای قهقه اش بلند شد با تموم شدن حرفم برای اولین

 نترس کوچولوی من این فقط برای لذت توعه... -

 از ترس و شک صدام بلند شد

 این هیوال بیشتر شبیه آلت قتاله اس تا وسیله لذت -

 و او همچنان نیشخند مفرحش پابرجا بود

 بی توجه به جمع شدنم روم خیمه زد 

 بهت قول میدم لذت ببری و خواستار بیشتر باشی -

 مشتی به شونه اش زدم

 اوتانا اگه اونو نزدیکم کنی اونقدر جیغ میزنم که همه بریزن تو اتاق-

اول فکر میکرد دارم ناز میکنم اما من به شدت ترسیده بودم اگه اون هیوال رو 

 داخلم میکرد بی شک امشب جون میدادم...

 ه شدم...با دقت که نگاهم کرد بغض و ترس روی توی چشم هام دید و فهمید شک

 نگاهش کمی نرم شد 
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دهنشو روی گوش گذاشتم و منو توی اغوش گرفت با برخورد اون چیز بزرگ به 

 شکمم بدنم منقبض شد و لرزید

 صداش شبیه دلداری شد 

نترس شیرینم ...امشب کاریت ندارم...تا اماده نشی رابطه رو کامل نمیکنم فقط -

 بهت لذت میدم

ت شدن مردونگی بزرگش از بودن با من میگذره؟از یعنی باور کنم با توجه به راس

رگ های برجسته اش معلوم بود فشار زیادی رو تحمل میکنه تا اونجوری که 

 خودش میخواد جلو نره...

 مثل بچه جلوی صورتش لب هامو جلو دادم

 قول میدی؟-

 با حس غیر قابل خوندنی خیره ام شد و کمی بعد لب های آویزونم رو بوسید

 و که تو میخوای بدست میاری شیرینم...اونچه ر -

 ناخوداگاه کمی توی دلم براش احترام قائل شدم.

 ناخواسته شروع کردم به توضیح دادن

به جز تو تاحاال هیچ مردی به من نزدیک نشده و تو اولین نفر من هستی و تموم -

 این ها برام تازگی داشت

وهامو اروم اما مالکانه چشم هاش خمار شد لبهامو بوسید و دست از پشت سرم م

 تو مشتش گرفت
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 گردنم لب زدو مقابل رگ

میدونم من بوی بدن و بوی دختر بودنت رو به خوبی حس میکنم کوچولو...من -

 اولین و اخرین مرد تو خواهم بود...

 زبونشو از پایین گلوم تا باالی چونم باال اورد و چونه رو نیش کشید

 .حاال نترس تا من پاداشتو بدم...-

دوباره لب هاش شروع به جستجو و خیس کردن بدنم کرد و اون حس فوق العاده 

 دوباره برگشت و با حرکت ماهرانه انگشت هاش بین پام باالخره رها شدم...

این یکی از زیباترین و باحال ترین حس رهایی عمرم بود که از لذت به نفس نفس 

نم رفت و شل و بی حال تو جام افتادم و تموم شدن ارگاسمم انگار انرژی هم از بد

 تکون نخوردم

 اون منو روی بازوش کشید سرم رو شونه محکمش میزان کرد

 آروم لب زدم

 این خارق العاده ترین لذت زندگیم بود اما نمیدونم چرا انقدر خسته ام -

 صورتش رو نمیدیدم اما نیشخندش قابل حس بود

 چون این اولین تجربه ارضا شدنت بود شیرینم-

 ک هامو به زحمت تکون دادم و کمی تکون خوردم و چونه اش تو دیدم بودپل

 اما تو چی؟-
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 االن بخواب وقت برای جبران زیاد داری آدمیزادکوچولو-

انگار با این دستورش پلک های سنگینم رو هم افتاد اما قبل اینکه به خواب برم به 

میبره شیرینم رو این فکر کردم بین تموم لقب هایی که به جای اسمم به کار 

 بیشتر دوست دارم.... 

با خوردن نور توی چشم هام و سر و صدای دخترا که پرده رو کنار میزدن اخم هام 

 تو هم رفت و غر زدم

 اه..بزارید یه چند دقیقه دیگه بخوابم...-

اما آندیا بی توجه بی حوصلگیم و خوابالود بودنم پتو رو از روم کشید سکوت یک 

تعجبم شد یه گوشه چشممو باز کردم دیدم با چشم های گشاد  باره اشون باعث

شده خشک منو نگاه میکنن مسیر نگاهشون رو دنبال کردم با دیدن بدن نیمه 

برهنه ام که فقط لباس زیرهام تنم بود جیغم بلند شد و خیز برداشتم پتو رو 

ازدست اندیای خشک شده بیرون کشیدم و روی خودم انداختم....لپ هام از 

 حرارت زیاد سرخ شده بود...

نمیدونستم چطور براشون توضیح بدم! اصال چی رو براشون تعریف کنم؟ یهو 

چطور شد وا دادم دیشب و گذاشتم اوتانا برای خودشون بتازونه؟ ای وای حس 

میکردم از حرارت زیاد ذوب میشم ...دستمو رو گونه هام گذاشتم...پشیمونم از 

فکر در کمال حیرت و ناباوری به خودم اعتراف کردم نه معاشقه با اوتانا اما کمی 

 اصال پشیمون نیستم!

 چون اون لحظه بودن با اوتانا رو خواسته بودم...
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با جیغ آرمیتی ترسیده دستمو از روی صورتم برداشتم اما اون ذوق زده خودشو 

 روم انداخت

..ارباب یه جور میدونستم!!!! میدونستم باالخره بین تو و اوتانا اتفاقی میفته.-

 متفاوتی با تو رفتار میکنه...

 خواستم توجیح کنم

 نه..نه اصال اونجوری که تو فکر میکنی نیست...-

آندیا هم نیشخندی از رو خوشحالی زد و معنیش بی گمان فکر کنم این بود آره 

 دختر خر خودتی!

از کبودی های رو گردنت و سر و سینه ات قشنگ معلومه هیچ خبری اینجا -

 نبوده دیشب...

 نمیشد دیگه پنهون کاری کرد خجالت زده ریز ریز خندیدم...

 باور کنید یهویی شد خودمم هنوز شکه ام...-

 آرمیتی لپمو کشید 

تو خوشگلی و تو دل برو و شجاع تنها کسی جرات تو روی اوتانا ایستادن رو  -

 .داره! مگه از تو بهتر گیر می آورد اوتانا که معشوقه اش باشه..

 کله اش رو از خودم دور کردم 

 حاال تو از روم بلند شو له شدم زیرت...-
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 چپ چپی بهم رفت

 دیشب زیر اون گنده بک له نشدی حاال بایه ذره وزن من آه و ناله میکنی-

 دیدم راست میگه بیخیال غر زدن خنده ام بلند شد

 آندیا اما دوباره پتو رو از روم کشید

 عه! چیکار میکنی؟-

 ن بی توجه نگاهی به بدنم و بعد به وسط پام کشوند و متفکرانه گفتاما او

 متعجبم با این همه کششی که داری چطور هنوز دختری؟-

 چشم هام گرد شد

 تو از کجا متوجه شدی؟...-

 آرمیتی از روم بلند شد و کنارم به تاج تخت تکیه زد

 ...بوی بدنت قشنگ مشخصه...دخترها و زن ها بوهای متفاوتی دارن-

واقعا این شگفت انگیز بود چه بد که من هیچ قدرتی نداشتم که این چیزها رو 

درک کنم سری از روی فهمیدن تکون دادم و حقیقت رو گفتم به هرحال اونا دیگه 

 دوستای خاص من توی این دنیای عجیب غریب بودن

 خوب اوتانا میخواست اما من ترسیده بودم نذاشتم از حدی جلوتر بره-

 ن باهم هووو کشیدنهمزما

 چیه؟!-
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خوب خیلی مفهوم داره که اینجا یه مرد از خواسته های خودش بگذره به  -آندیا

خاطر احساسات طرف اونم مردی به قدرت اوتانا...فکر کنم تو خیلی مهتر از یه 

 خوشگذرونی شبونه و یا معاشقه سطحی بودی براش...

نشست نمیدونم چرا احساس  حرفش قلبم رو گرم کرد و لبخند نرمی رو لب هام

 خوبی داشتم

اون دیشب بهم گفت من معشوقه اونم...البته اینو خودخواهانه بدون توجه به نظر -

 من گفت..

 چشم هاشون گرد شد

 آرمیتی رو به آندیا کرد

 اونو معشوقه خودش دونسته این محال ممکنه! -

 تو جام نیم خیز شدم وگیج پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

دونی خوب اینجا مردا هر وقت نیاز جنسی دارن به بارهای مخصوص می -آرمیتی 

میرن و خوب اونجا دخترایی هستن که خودشون رو برای فروش میزارن و مگه 

اینکه واقعا یکی از هر لحاظ براشون مهم باشه که اونو معشوقه یا جفت خودشون 

 معرفی کنن...مثل دادن یه افتخار بزرگ به یه دختر!

 اریک شده اونو نگاه کردمبا چشم های ب

 چیه چرا اینطوری نگام میکنی؟-آرمیتی
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 تا خواستم چیزی بگم آندیا بازوم رو کشید و منم سر جام نشستم

منظورش اینه تاحاال اوتانا هیچکس رو نه تنها معشوقه بلکه جفت خودش  -آندیا

 معرفی نکرده...و نمیدونم اینو میخواد به همه بگه یا نه!

 کنجکاو شدم

 لیل پنهون کاریش چی میتونه باشه؟د -

 آندیا و آرمیتی باهم نگاهی پر معنا رد و بدل کردن

 به خاطر اینکه دشمن زیادی داره!  -آندیا

خوب عالی شد...من توی دنیایی گیر افتاده بودم که همه نیروهای عجیب و غریب 

جایی داشتن و بدتر از اون من توی جنگل مرگ ظاهر شدم که نمیتونستم آزادانه 

برم وهم مرز با قلمرو شیاطین بودم و نکته جالب تر این بود معشوقه مردی شده 

 بودم که دشمن های زیادی داشت.... از این بهتر نمیشد!

بدون سوال اضافه ایی که جوابش منو بترسونه نگاهی به اطراف انداختم ناخوداگاه 

 مثل خنگا دنبال رد حضوری از اوتانا میگشتم

 نا االن کجاست؟خوب خود اوتا-

بازم دخترای نگاهی بهم انداختن آرمیتی بلند شد و از کمد ربدوشامبر کوتاهی 

 برام اورد .منتظر به اندیا نگاه کردم که لبشو گاز گرفت

 خوب؟.-

 پوف کالفه ایی کشید
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 صبح زود با هامون و هامین بیرون رفتن. -

ا خوب انتظار داشتم دلگیر شدم نباید توقعی داشته باشم از مردک بی احساس ام

بعد از اولین رابطه احساسی هر چند نصفه صبح روز بعدش تنها نباشم ولی اون بی 

 توجه به حس و حال من بیرون رفته بود ...ناراحت شدنم خودمم رو هم شکه کرد

 یکم امیدوار نگاهش کردم

 خوب اشکالی نداره برای ناهار برمیگرده درسته؟.-

 جواب نمیذاشتنگاه ناراحتشون جایی برای 

 مایوسانه زمزمه کردم

 برنمیگرده!-

 نفس عمیقی کشیدم و امیدوارانه ادامه دادم

 شب چی؟-

 آرمیتی درحالی که با ربدوشامبر توی دستش بازی میکرد 

با توجه به وسایلی که بردن و گفته پسرا ماموریت جای دوری دارن احتماال تا  -

 هفت روز ،ده روز دیگه برنگردن!

دا عصبی شدم....با حرص از جام بلند شدم و به سمت حموم رفتم تا این بار ج

 خواستم در رو ببندم صدام زدن برگشتم به چهرهای ناراحتشون نگاه کردم

 برگشتم به چهرهای ناراحتشون نگاه کردم
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 چیه چرا غمبرک گرفتید؟-

 درکت میکنیم...حاال میخوای چیکار کنی؟ -آندیا

 خیلی عادی و ریلکس جواب دادم

 حموم!-

آرمیتی اما انگار این پاسخ واقعی سوالش نبود پس مشکوک سری تکون داد و 

 پرسید

 بعد حموم چی؟ -

 نیشخند پلیدی لب هام رو کش آورد و خیلی شیطانی چشم هامو باریک کردم

 دخترا ده روز اون سه تا مردک احمق قصر نیستن...وقت یکم خوشگذرونیه!-

جبشون در رو بستم در حالی که به سمت وان و درمقابل چشم های سوالی و متع

میرفتم با خودم تکرار میکردم من دختری نیستم که بزارم هر کسی به راحتی 

بتونه منو ناراحت کنه و شرایط فعلی باعث عذاب کشیدنم بشه....من شرایط رو 

اونجور که میخوام تغییر میدم ...جناب اوتانا با تنها معشوقه ات وانیای واقعی آشنا 

 میکنم....!

 

****** 
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روی ایوان بزرگ بدون حفاظ قصر ایستاده بودم و از اون باال به جنگل سیاه خیره 

 شدم...

جالب بود روزا رنگ هاشون سیاه بود و شبا رنگ هاشون مهتابی و روشن میشد 

اگه کسی االن واقعیت رو نمیدونست و این منظره رو نگاه میکرد فکر میکرد یه 

 تیش همه چی اون رو نابود کردهجنگل بزرگیه که آ

حضور آندیا و آرمیتی رو کنارم حس کردم بدون اینکه به سمتشون برگردم سوالی 

 که مدتها ذهنم رو مشغول کرده بود رو پرسیدم

 این جنگل از اول اینطوری بوده یا بعد سوخته؟ -

 نسوخته!-آندیا 

 کردن برگشتم و نگاهشون کردم که عمیق و ناراحت به جنگل نگاه می

 پس چه بالیی سرش اومده؟-

 طلسم شده وگرنه درختا هنوز زنده ان-آندیا 

 کنجکاو شدم

 چرا طلسم شده؟ چه کسی دلش اومد درخت ها رو طلسم کنه؟-

از سر پا موندن خسته شده بودم همونطور که منتظر جوابم بودم لب ایوون 

ت چپ به طبع از نشستم و پامو ایزون کردم ..آندیا سمت راستم و آرمیتی هم سم

 من کنارم نشستن و پاشون رو آویزون کردن

 اوتانا..!-آرمیتی
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 سوالی نگاهش کردم که تکرار کرد

 اوتانا طلسمش کرد-

متاثر به منظره روبه روم نگاه کردم پر از سوال بودم این بی خبر ی به شدت کالفه 

 ام میکرد

 میشه جریان رو کامال تعریف کنید؟-

 و پام بود گرفت و شروع کرد به تعریف کردنآندیا دست راستم که ر

قبال بهت گفتم اوتانا پسر اولین معشوقه پادشاه بود به جز اوتانا و پادشاه و  -

تعداد خیلی کمی کسی نمیدونه معشوقه شاه کی بوده...اوتانا تا یازده سالگی توی 

ن که قصر اصلی با یه ندیمه تو اقامتگاه جدا خودش بزرگ شد.اما بقیه متوجه شد

پادشاه به چشم یه تهدید اونو نگاه میکنه هیچ وقت اعتراف نکرد اما با یه دلیل 

ناشناخته از اون پسر بچه میترسید.دوزاده سالش که شد شاه گفت اعالن کرد  

دیگه بزرگ شده و باید از قصر بره و به وظایفش عمل کنه اما اینا همش بهونه بود 

ان حساسی بود اهریمن ها میخواستن وارد که اوتانا رو از خودش دور کنه...زم

قلمرو بشن و ارتش متحدین به سختی باهاشون مقابله میکرد ..اوتانا به اینجا 

 فرستاده اما در اصل تبعید شده بود...

این بار که نگاهم کرد چشم هاش از احساس ناراحتی و غم پر اشک شده بود...این 

 هاش ابراز همدردی میکردندخترها واقعا اربابشون رو دوست داشتن و با

 دستمو اروم فشار داد
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فکر کن وانیا اون از بچگی هیچ محبتی از سمت پدر و مادرش دریافت -

نکرده  ...تنها اونو اینجا رها کردن...این جنگل زمانی جز یکی از زیباترین جنگل 

ها بوده اما اوتانا با بزرگ شدنش و با دست اوردن قدرت هاش کم کم گوشه گیر و 

شمگین شد و توی یه روز از شدت ناراحتی جنگل رو طلسم و مرگ رو میزبان خ

 هر کسی که پاش رو بدون اجازه به این مکان باز میشد کرد...

همه ترسیده بودن و میگفتن ارباب قلبش سیاه شده و پیام آور مرگه...اما نمیدونن 

 یکی از دالیلش اینه که اون طلسم به خاطر محافظته از مردمه

 ثر و دردمند از چیزی که شنیدم لب زدممتا

 یعنی نمیتونه جنگل رو به حالت قبل برگردنه؟ -

 یه بار پرسیدیم اما کوتاه جواب داد از کنترلم خارج شده! -آرمیتی

جالب بود اوتانا در ظاهر مردی خشن و بدون احساس نشون میداد اما گذشته اش 

 ه در اصل توی دلش چه خبره!پر از رنج و ناراحتی و درده بوده هیچکس نمیدون

 شما کی به اینجا اومدید؟-

وقتی ما اومدیم اوتانا هیجده سالش بود...اما پسرها قبلتر از ما اومدن که  -آرمیتی

 اون یه پسر چهارده ساله بوده...

 چشم هام گشاد شد

 خدای من شما یه بچه بودید که به اینجا فرستاده شدید؟-

 آندیا لبخند غمگینی زد
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ا هشت سالمون بود ...هامین ده و هامون دوزاده سالش بود...به نحوی اوتانا آره م-

 ما رو بزرگ کرده و تحت حمایت خودش قرار داده...

لبمو گاز گرفتم واقعا اونا بچه هایی بودن که مثل یه خونواده بزرگ شدن حاال 

 احساس وفاداریشون رو به همدیگه درک میکنم ...

 کنجکاوانه پرسیدم

 زگاری موقعیتش جور شد برمیگردید به سرزمینتوناگه رو-

 که همزمان سریع و قاطع جواب دادن

 هرگز!!!-

 ما به اینجا و کنار اوتانا تعلق داریم -آندیا

 آرمیتی پر حس ادامه داد

 ما به خونوادمون تعلق داریم هر اتفاقی که بخواد بیفته!-

ر این ادما بودن خوشم میاد لبخندی رو لب هام نشست...کم کم داره از اینجا  و کنا

 هر چند نبود آرنیکا مثل خاری تو قلبم میره... 

******* 

 نههههههههه!-

 با خنده از این جیغ همزمانشون دست هامو رو گوشم گذاشتم

 چه خبرتونه ؟-
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 آرمیتی ترسیده با چشم های گرد شده وحشت زده صداشو دوباره بلند کرد

 آدمیزاد !داری شوخی میکنی؟ اره اعتراف کن  -

 خنده ام این بار صدا دار شد به تقلید از خودش جواب دادم

 پری کوچولو به هیچ عنوان من شوخی نمیکنم -

 آرمیتی رو مبل کنارش وا رفت

 آندیا روی بازوم کوبید.

 اگه از جونت سیر شدی اعتراف کن -

 دست هامو به کمر زدم و جدیتمو به رخشون کشیدم

 من کامال جدی ام دخترا! -

آندیا با حرص تو پیشونیش کوبید که لبهامو گاز گرفتم خنده ام بلند نشه از این 

 حرکت با نمکش که امکانش بود با این تصمیم هوار شن روی سرم ...

که باز تنها روی تخت بیدار شدم احساس غریبی   قضیه از این قرار بود روز دوم

کنم که سرگرم شم و  داشتم و بدون هیچ دلیلی حرصی شدم ...نمیدونستم چیکار

کمتر فکر و خیال الکی کنم ...سر پله ها که ایستادم با بیحوصلگی از اون باال 

و نگاهی به سالن پایین انداختم و بعد با فکری که ذهنم رسید نیشم باز شد

 بشکنی زدم.

متوجه شدم احتیاج  داخل قصر به شدت فضای دلگیر و خسته کننده ایی داشت و

 اساسی داره! به تحول و تغییر
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 حاال که اوتانا اینجا منو زندونی کرده پس باید منتظر عواقبش باشه...

در دل به خاطر این تصمیم عالی خودم رو تحسین کردم و حال خوبی داشتم 

وقتی دخترا جویای حالم شدن و با شنیدن تصمیمم که پر ذوق باهاشون در میون 

 گذاشتم وحشت زده شدن و رنگشون پرید

 وانیا عزیزم بیا و از این فکر احمقانه ات بگذر. -آرمیتی 

 به نشونه مخالفت تکون دادم تخس و غد جواب دادم  سری

 به هیچ عنوان! -

 آندیا بدبخت وارانه نالید

 ما اجازه همچین کاری نداریم-

از غر زدنشون خسته شدم و بی توجه به اونا سمت نگهبان ها رفتم که از اونا 

 مزمان گفتندرخواست کمک کنم که ه

 کجاااااا؟-

 چپ چپ نگاهشون کردم

آه و ناله اتون روی من تاثیری نداره،به هیچ عنوان از تصمیمم منصرف نمیشم و -

شما میتونید دخالت نکنید خودم انجامش میدم چون از زندگی کردن تو همچین 

 جای کسل کننده ایی خسته شدم...

 روع به غر زدن کردنپا کوبان از جاشون بلند شدن و مثل بیچاره ها ش



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

116 

 اوتانا ما رو میکشه میدونم! -

 نیشم باز شد میدونستم اونا هیچ وقت رفیق نمیه راه نیستن..!

 آرمیتی بدخلق سوال کرد

 آالن ما چیکار کنیم؟-

 جلو رفتم و لپ اویزونش رو کشیدم

اخه تو چقدر بامزه ایی دختره...اینجوری بدخلق نباشید تو ذوقم  -

 قدر دوستون دارم من...میخوره.میدونید چ

با حرفم هر دو لبخند مالیمی زدن باالخره...خدای من این دخترا چقدر پاک و 

 معصوم بودن

 خوب بانو وانیای بزرگ شروع کنید -آندیا

 با کلی حس خوب نفس عمیقی کشیدم و کلی فکر و ایده تو ذهنم بود

..میخوام کوالک خووووب دخترای من ما نه روز برا یه تحول عظیم وقت داریم..-

 کنم

گیج از حرفام به همدیگه خیره شدن... و من بینشون رفتم و دستمو تو بازوی هر 

دوتاشون قفل کردم و در حالی دنبال خودم میکشیدمشون از کارایی میخداستم 

انجام بدیم صحبت کردم با شنیدن دستوراتم فقط تونستن ترسیده سر تکون 

بدجنسی توی وجودم خودی نشون میده! که  بدن...اعتراف میکنم واقعا گاهی رگ
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مجبورشون کردم بی حرف کارهایی که میخوام رو انجام بدن...خوب رفاقت به درد 

 همین روزها میخورد!

 اول از همه از سالن پایین شروع کردیم 

من دقیقا نمیدونستم وسایل از کجا پیدا کنم اما با عنوان کردن چیزی میخواستم 

ا جادو اکثر کارها رو انجام بدن، و این باعث خشنودی و دخترا گفتن میتونن ب

 لبخند رضایت بخش رو لب هام بود.

این جادو چیز بی نهایت خوبی بود و جای تاسف داشت که من از این نعمت الهی 

برخوردار نبودم.واقعا چرا انسان های معمولی هیچ قدرت خاص و متفاوتی ندارن تا 

 باشم؟ آالن منم حرفی برای گفتن داشته

 به هرحال حواسمو روی کارام دوباره جمع کردم

اول تمامی مبل ها و کاناپه های قدیمی رو بیرون بردیم و از خیاط خواستیم کاور 

 جدیدی براشون درست کنه تا این رنگ تاریک قهوه ایی تیره عوض شه...

گ بعد اون چندتا نگبهان رو مجبور کردم پنجره ها رو بشورن و به قاب هاشون رن

طالیی و سفید بزنن... اول ترسیده به من جدی نگاه کردن و بعد بیچاره وار به 

آندیا و آرمیتی نگاه انداختن تا بدونن اجازه این کار رو دارن یا نه؟ که دخترا ناچار 

سری از روی موافقت تکون دادن اونا هم بدون حرف اضافه کاری که خواستم رو 

 انجام دادن....

شمیشیر ها و نیزه و سپرهای روی دیوار رو پایین اوردیم جاروی تمومی تابلو ها و 

دسته بلندی رو اوردن و خاک سقف و دیوار رو تمیز کردن و دخترا رنگ سفید 
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تازه ایی با کمک جادو به سقف و دیوارها زدن و سقف این بار دخترا از روی عالقه 

ه کردن که دست خودشون بدون دخالت نظر من پر از نقش فرشته هایی نیمه برهن

هر کدوم یا گل یا ستاره و ماه بود انگار اونا بیشتر از من برای اینکار اشتیاق 

 داشتن بعد ازاتمام کارشون نمیتونستم چشم از سقف بردارم...

قصر خاک  لوسترها قدیمی پایین اومدن و لوسترهای جدیدی که توی انبار

رگ چیزی شبیه یه فروشگاه میخوردن تمیز و جایگیزین قدیمی ها شدن؛ انبار بز

خاک خورده بود که کلی وسیله داخلش قرار داشت انگار اوتانا هیچ تمایلی به 

 استفاده از وسایل نو نداشت واقعا برای این کج سلیقگی براش متاسف بودم...

ضلع شرقی شومینه قرار گرفته بود که بعد از تمیز شدن واقعا جلوه واقعیش پیدا 

 نباتی رنگ زیبایی داره نه سیاه و چرکی!..شد و متوجه شدم سنگ 

چوب جدید توی شومینه گذاشته شدن و بعد باالی اون سپر سیاه زیبایی که طرح 

یه پرنده طالیی روی اون نقش بسته بود رو به دیوار کوبیدیم..و کنارش دوتا نیزه 

قهوه ایی و نقره ایی خوش دست کنارهاش که آویز سلطنتی زردی به اون وصل 

با فاصله دو سمتش گذاشتیم...و شمیشرهای گران بها رو در ده سانتی سپر بود 

 مثل دو خوشه گندم گذاشتیم...

 لبه شومینه چندتا مجسمه سنگی قرار گرفت...

 کف سنگ گرانیت بود که بعد از شستشو براق شد...

دور تا دورش رو در حاشیه   جنوبی که دیوار خالی بود  با کمک جادوی دخترا ضلع

بیعار با شاخ و برگ های زیاد و گل های رنگی نقش بست که بعد مدتها با گل 
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دیدن یک نشونه از سرسبزی هر چند روی دیوار لبخند آرامش بخشی روی لب 

 هام نشست ...

عالقه ام کلی تابلو با اشکال مختلف   بعد کمی گشت و گذار توی انبار مورد

 ون دیوار نقاشی شده نصب کردیم...و بعد از برق انداختنشون به ا  انتخاب کردم و

نگهبان ها هم کار پنجره و رنگ آمیزیشون تموم شده بود واقعا از کارشون راضی 

 بودم...

مبل ها و صندلی ها رو با روکش جدید سبز و زرد وقرمز واقعا دیدنی شدن و 

روحیه ادم رو باز میکرد...کلی براشون توضیح دادم که چطور برای روی کاناپه ها 

سن هایی به رنگ زرد و سبز بسازن اونا هم با کنجکاوی حرفمو گوش دادن و کو

برخالف تصورم کوسن های شیکی تحویلم دادن که اونقدر ذوق زده شدم لپ 

خیاط رو کشیدم و به چشم های گرد شده از تعجبش توجه ایی نکردم ...دخترها 

گ کمرنگ از هم به شکه بودن اون خانوم میانسال خندیدن که اونم کم گم رن

 لبخند روی صورتش نشست....

چوبی پایه بلند خوشتراش به جای عسلی گوشه و کنار مبل ها گذاشتیم و با از میز

 گذاشتن ظرف های قیمتی و مجسمه ها برنزی فضا رو دیدنی کردیم....

بعد تموم شدن کار سالن لبخندی رو لب همه حتی نگهبان و خدمتکارا اومد اونا 

 رنگ و فضای شاد خوشحال بودن...هم از این همه 

خدمتکارها هم خود جوش آشپزخونه رو تمیز کردن وبه پیشنهاد من یه دوتا کمد 

شیشه ایی برای ظروف گوشه آشپزخونه گذاشته شد و برای دیوارها از سه طرف 
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سه طبقه چوبی نصب شد که دخترا خوراکی و حبوبات رو توی شیشه ریختن و با 

 دن...سلیقه توی طبقه ها چی

باورم نمیشد دوتا اشپز در این حد خوشحال باشن از من تشکر کنن ، جدا 

 امیدوار شدم و کمی هم این بین افتخار نصیب خودم کردم...  به

یه میز ناهار خوری دوزاده نفره هم توی اشپزخونه برای چهار تا نگهبان و دوتا 

 د...اشپز و دوتا خدمتکار مسئول تمیزی قصر و یه خیاط گذاشته ش

نفره جدیدی گذاشته شد و روی اون  ۲۴گوشه سالن پذایریی هم میز ناهار خوری 

 گذاشتیمرو شمعدان

طبقه های باال هم به این ترتیب تمیز و تابلو و مشغل ها و جدید جایگزین 

 شدن...و در اخر روی پله ها موکت قرمز با حاشیه طالیی انداخته شد...

شد پر از انرژی مثبت و حس خوب بینظیری  خدای من وقتی کار داخل قصر تموم

بودم...اون همه دلگیر بودن فضا داشت روانیم میکرد...تو ذهنم به اوتانای افسرده 

جمع گریز هم چپی چپی رفتم که هم خودش و هم بقیه رو مجبور به زندگی توی 

اون دخمه قدیمی کرده بود هر چند از حق نگذریم هیچ جای این قصر به دخمه 

 د....نمیخور

با اب برق بندازن رنگ   و در اخر همه رو مجبور کردم که دیوار های بیرون رو

روشنش که بعد کار نمایان شد لب هامو بهم جفت کردم وااااقعا یک آدم چقدر 

 میتونه به تمیز و مرتبی اطرافش بی توجه باشه؟؟؟

 دوباره توی ذهنم یک خاک برسرت حواله اوتانای دور از خونه کردم...
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در نهایت ایوان جلوی در ورودی تمیز شد و دوتا فانوس بزرگ دو کنار در به  و

 دیوار کوبیده شد...

 واقعا بوی تمیزی و نم خاک چقدر برام دلپذیر بود...

بعد از چند روز باالخره قصر کلی تغییر کرده بود با چشم های خودم میدیدم که 

میخندیدن و صدای شاد توی این تغییر کلی روی روحیه خدمه تاثیر گذاشته همه 

 قصر میپچید....به این میگفتن جریان زندگی...

روی پله اول ورودی قصر نشسته بودم و متفکر به باغچه نگاه میکردم که با ضربه 

 ایی که روی شونه ام خورد به خودم اومدم...طبق معمول دخترا دو طرفم نشستن

 کارت واقعا حرف نداشت وانیا... -آندیا

 عنوان تشکر بهش زدم  لبخندی به

 کارهممون حرف نداشت...این حاصل تالش گروهیمون بود... -

 نیشخندی زد و سری از روی تایید تکون داد

 اما آرمیتی چشماش رو چرخوند و غر زد

 هر چند میدونم با برگشتن اوتانا باید منتظر یه جنگ داخلی بزرگ باشیم... -

 لبهامو از روی چندش کج کردم

 باید کمی از زور گویی هاشو کنار بزاره  اون مردک -

 میکشه ما رو! -آرمیتی
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میتونه بکشه اما ما کاری که دوست داشتیم رو انجام دادیم و  -نیشخندی زدم 

 خوشحالیم همین کافیه اونم میتونه بره به جهنم...

 هر دو از این شجاعت کالم من خنده ایی کردن

 حاال چرا انقدر تو فکر و ناراحتی -آندیا

دوتا آرنجم رو به لبه ی پله پشت سرم تکیه دادم و خودم رو کمی به عقب هول 

 دادم و با حسرت به باغچه بزرگ اما خالی حیاط اشاره کردم.

حیف این قصر نیست که حیاط سرسبزی نداره؟ واقعا خالی بودنش بد رو -

 اعصابمه....

 آرمیتی شونه ایی از روی بیخیالی باال انداخت 

و باغچه انگار تاثیر گذاشت که همه چی خشک و بعد از اون هیچ طلسم هم ر -

 چیزی توش سبز نشد ....بهش فکر نکن ما بهش عادت کردیم...

 اخم هام تو هم رفت

به هرچیزی عادت کنم اما به اینکه اطرافم خشک و بی روح باشه نمیتونم عادت  -

 کنم...!

 ینجا طلسم شده...به هر حال هر کاری هم کنی بی فایده اس ا -آرمیتی 

 لب هام از ناراحتی آویزون شد و آهی کشیدم...

 آندیا با حس همدردی دستی روی شونه هام گذاشت
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 من میتونم برات چندتا گلدون گل طبیعی بیاریم  -

 شنیدم چشمام تا اخر باز شد هیجان زده صدام بلند شدبا شک از چیزی

 گلدون بیاری؟؟؟از کجا؟؟؟ -

 یتی انداخت و بعد به مندو دل نگاهی به آرم

 خوب میتونم برم از شهر نزدیک به جنگل بخرم و بیام -

 گیج شدم

 یعنی تو میتونی از این جنگل بگذری و بیرون بری؟ اجازه اشو داری ؟؟؟؟!!!! -

 لبخند مالیمی تحویلم داد

 اره من و آرمیتی و دوتا پسرا اجازه داریم-

 یشید؟اون درختای آدمخوار رد ماخه چطور؟؟؟از-

 ریز خندید

اوتانا میتونه به هر کسی که بخواد اجازه رفت و امد بده طوری که درختا مانع  -

 نشن برامون...

به این فکر نکردم که من اینجا زندونی ام و اونا آزادن و حسودی کنم به هر حال 

من غنیمت زندونی شده ای اوتانا ارباب این قصر و جنگل بی و سر وته کوفتی 

 بودم... 

 ذوق زده دست هامو بهم کوبیدم
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 واااای این عالیه میخوام کلی گلدون گل داشته باشم. -

 بعد از کمی فکر ادامه دادم

 اوتانا بابت این کار تنبیه اتون نمیکنه؟-

 هر دو شونه ایی همزمان باال انداختن

 آرمیتی پوفی کشید 

یکنه اونم بدجور اون به هر حال به خاطر این کار خود سرانه امون تنبیه امون م-

 بزار این چند روزم توام با گلدون هات خوش حال باشی!

از اینکه جواب خودمو به خودم برگردوند نیشمو باز کردم بی شک چشم هام 

شبیه دوتا قلب شده بود...برگشتم روی هر دوتاشون پریدم و دستامو دور 

 گردنشون انداختم با افتادنشون از پشت جیغشون بلند شد 

 ون رو بوسیدمگونه اش

 من عاشق شما دوتا شدم....پری های دوست داشتنی من... -

خنده هر سه تامون بلند شد و کمی بعد آندیا و آرمیتی زیرم شروع کردن به 

 مشت و لگد پروندن تا منو از روشون بلند کنن...

دقیقا روز بعد که از خواب بیدار شدم با صدا زدن دخترا بیرون از قصر رفتم به 

از کردن در ورودی چشمم به کلی گلدون گل های زیبا و سبز افتاد جیغ و محض ب

فریاد خوشحالیم باعث شد همه بیرون بیان و کنجکاو شن با دیدن گلدون کمی 

گیج و ناباور نگاهم کردن و بعد بیتفاوت داخل رفتن لعنتی های بی احساس اونا 
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زی درک کنن...بی هیچ وقت نمیتونستن عمق عالقه منو به گل و گیاه و سرسب

اهمیت به اون یخمک های سرما زده بی احساس جلو رفتم با عشق گلدون هامو 

 بغل کردم...

بعد از این دوتا گلدون کاج پایین پله ها و دوتا گلدون کاج هم جلوی در ورودی 

 گذاشته شد...

و داخل سالن پرده رو کنار زدیم تا نور داخل بیاد و جلوشون به قطار کلی گلدون 

 یدیم...چ

حتی توی اتاق های خودمون طبقه باال و توی تراس دوست داشتنیمون که کال 

گلدون گذاشته شد ...وقتی در تراس رو باز میکردی انگار وارد یه گلخونه رو باز و 

 با سقف آسمون شدی....

 این بار لبخند هام از ته دل بود! 

بدون اونا چطور  من به این دو خواهر دو قلوی همسان مدیون بودم نمیدونم

 روزگارم میگذشت... 

      **** 

شب شده بود.دخترا تو اتاقشون خوابیده بودن...ولی من بی خوابی عجیبی به 

 سرم زده بود

مقابل آینه داشتم موهامو بی حوصله شونه میزدم نیم نگاهی به پنجره انداختم 

تم از اینجا شب آرومی بود ماه کم و بیش بین ابرهای تیره مشخص بود دوست داش
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برم بیرون و قدم بزنم، اما افسوس این اجازه رو نداشتم واقعا اوتانا یه هیوالی بی 

 رحم بود ...

با اومدن اسمش گره ایی بین ابروهام افتاد مردک چطور میتونه این همه بی تفاوت 

 باشه؟!

من واقعا توقع داشتم بعد از اون شب یکم رفتارش نرم تر شده باشه وقتی بیدار 

یشم کنارم  باشه و حداقل کمی بهم توجه کنه .یا میتونست اون سکوت و غرور م

لعنتیشو کنار بزاره و بگه داره و خداحافظی کنه، اما اون هیچ تغییری نکرد بازم 

 همون صخره جلبک زده بی احساس بود...

خوب حقیقتو بخوام بگم ابدا با اون هیبت و قیافه هیچ جاش به صخره جلبک زده 

 د بیشتر شبیه مجسمه ابولهول بود..نمیخور

فکر کنه یکی از اون زنای هرزه دور و برش هستم   شاید چون من اون شب وا دادم

 که میتونه هرجور دلش میخواد باهم رفتار کنه؟

با تصور درست بودن تصوراتم حرصی تر شونه رو بین موهام کشیدم و آهسته 

 غریدم

ت داری با من برخورد کنی سخت در اگه فکر میکنی میتونی هر جور که دوس -

 اشتباهی مردک خودپسند!

در حال نوشخوار فکری بودم که با صدای نعره ایی بلند شونه زدن رو متوقف کردم 

 و چشام تا آخرین حد باز شد...
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 لعنت بهش این دیگه چی بود؟

 هنوز از بُهت در نیومده بودم دوباره نعره بلند آشنا تکرار شد

 آندیا.آرمیتی -

 ربان ترسیده قلبم بلند شد و شونه از دستهام افتادض

 خدای من! صدای وحشتناک عصبی اوتانا بود!

 اون برگشته!

 کدوم گوری هستید شما دوتا؟-

 با این حرف سیخ سر جام ایستادم...صدای دویدن پاهایی منو به خودم آورد

 اینجا چه خبر بود؟

 ایین شنیدماز اتاق بیرون زدم ...صداش رو دوباره از سالن پ

 جلو بیاید ببینم...با شما دوتا هستم ....زود!-

با شنیدن این حرف که از روی عصبانیت زده شد به گام سرعت بیشتری دادم به 

پله ها رسیدم چندتا پله رو پایین رفتم اوتانای خسته و خاکی اما وحشتناک 

 عصبی با اخم های در هم دیدم...

 سیده و ناچار پشت سرش ایستاده بودن...پسرا با حالی مشابه اوتانا اما تر

 نگاهم به سمت دخترا افتاد که لرزون و ترسان در فاصله دورتری ایستاده بودن...

 اوتانا دستشو تهدیدی بلند کرد 
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 بهم بگید اینجا چه خبر بوده؟! -

 اوه گندش بزنن...فکر میکردم عصبی بشه اما نه در این حد!

و آندیا از روی احتیاط و دوری از خشم  آرمیتی خودش رو پشت آندیا کشوند

 اوتانا گامی به عقب برداشت و آرمیتی همگام با اون عقب رفت

 خ ..خ...خوب....من....م....یعنی....ما... -آندیا

 از ترس زیاد نمیتونست خوب نمیتونست حرف بزنه

 فریاد اوتانا و جیغ دخترا دوباره بلند شد

 شما احمق ها چی؟-

 ونشو بهم چفت کرد اما بعد مکثی یکم مسلط تر دهن باز کردآندیا لب های لرز

 خوب ما تصمیم گرفتیم یه تغییری به اینجا بدیم... -

گذاشت و همراهش نعره اش گوش همه رواذیت کرد ..واقعا   یه گام تهدیدی جلو

 چطور گلوش جر نخورده تا االن؟ ابدا نگران سالمتیش نبودم

 ن کاری زدید؟شما به چه جرائتی دست به همچی -

واقعا دیوونه شده بود و میخواست به دخترا حمله کنه که هامون و هامین دست 

هاشو سفت چسبیدن اما اون انگار وحشی شده بود که با یه حرکت هر دوتاشون 

 رو به عقب هول داد .

 از این حجم خشمش ترسیده بودم...دوباره به سمت دخترا رفت 
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 ه توی قصرمن خود سرانه کاری انجام بدید؟کی همچین اجازه داده به شما ک -

این بار آرمیتی کوچولوی من از ترس زیر گریه زد و آندیا چونه اش لرزید اما گریه 

نکرد درعوض دو گام عقبتر رفت بلکه خودشو از خشم ویرانگر اوتانا دور نگه 

 داره...

دستور  تا اوتاناخواست به سمتشون بره ...به خودم اومدم و به پاهای خشک شدم

حرکت دادم سریع دوتا پله رو یکی کردم از ترس جون دخترا...با شتاب به 

سمتشون رفتم و مقابل اوتانا ایستادم و تموم قدرتمو به دست هام منتقل کردم از 

شدت ترس و خشم و ناراحتی اونو به عقب هل دادم که یه گام کوچیک به عقب 

ه و ترسیده به سمتم اومدن برداشت دخترا جیغشون بلند شد و پسراهم هل شد

اما اوتانا جا خورده وخشمگین و متحیر نگاهم کرد،نفس هاش کشیده و ترسناک 

 بود از این حجم شجاعت من غافلگیر شده بود ..

حقیقتا خودمم توقع نداشتم اما نگاه اشک آلود دخترا قلبمو به درد اورده بود در 

خونم باالرفته بود از ترس و خشم حالی مقصر تموم این ماجرا من بودم...آدرنالین 

نفس نفس میزدم  ...رگ های اوتانا بیرون زده بود چشم هاش به قرمزی میزد و 

رنگ برنزی پوستش به سیاهی میرفت...اما تموم جراتمو جمع کردم مثل خودش 

 تهدیدی انگشت اشاره ام رو جلوش گرفتم و غریدم

 گنده!دست از داد زدن سر این دوتا دختر بردار مرد  -

با این حرفم توی چشم هاش جرقه هایی ازعصبانیت بیشتری زده شده انگار این 

 عصیان من براش گرون تموم شده بود...غرید
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 آدمیزاد تو چطور جرات میکنی جلوی من گستاخی کنی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم تا اعتماد به نفسمو به دست بیارم

کوچیکتر از خودت بلند  همینطور که تو جرات کردی صداتو برای دوتا دختر-

 کنی!

 مثل یه خرس زخمی وحشی نفس میکشید

 بدون توجه به حالتش حرفمو ادامه دادم

 محض اطالع شما من این تغییر روبه قصر دادم -

 از بین دندون کلید شده اش غرید 

کی تو رو به این باور رسونده که میتونی هر کاری که دوست داری انجام بدی  -

 آدمیزاد؟

 به خودم اشاره کردم با غرور

وقتی منو اینجا زندونی کردی توقع داشته باش هر جور که من خودم میخوام  -

 رفتار میکنم ... و تو اوتانا فکر نکن ارباب منی!

وقتی به سمتم اومد میتونستم با صراحت اعالم کنم دلم هری ریخت از ترس 

گ زجر آور اماده عکس العملش اون غیر قابل پیش بینی بود، خودمو برای یه مر

کردم ...پسرا دوباره خواستند اوتانا رو متوقف کنن که صدای دادش باعث شد قدم 

 هاشون ثابت شه

 سرجاتون بمونید این دختر نیاز داره یکم ادب شه! -
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از این لحنش حقیقتا ترسیدم و در کمال حیرت و ناباوریم مردمک چشم هاش 

ه سمتم پرتاپ میکرد اینو از انرژی که کامال قرمز شد انگار داشت یه نیرویی رو ب

به بدنم میخورد حس میکردم اما درک نمیکردم چی بود و داشت چه اتفاقی می 

 افتاد که فریاد از سر وحشت پسرا بلند شد و به سمتش اومدن

 اوتانا اون نیرویی نداره میمیره! -هامین

 و به عقب پرت شدناما یه متری اوتانا که رسیدن انگار به یه حفاظ نامرئی خوردن 

خدای من داشت چه اتفاقی می افتاد اونقدر شکه بودم که جیغ دخترا انگار از 

 جایی دور میشنیدم...

اما با برخورد دستی که منو به کناری هل داد نتونستم خودم رو کنترل کنم و روی 

دم زمین افتادم به آندیایی که آالن جلوم بود و مسیر دید اوتانا قرار گرفت نگاه کر

تا به خودم بیام جیغ از سردردش کل قصر رو در بر گرفت و چندثانیه طول نکشید 

 از شدت دردبه خودش بپیچه و روی زمین بیفته وخون باال بیاره...

 همین این ها تو چند ثانیه اتفاق افتاد.

 حس میکردم االن چشمام از حدقه بیرون بیرون میزنه....

ردم انگار خودش نبود کبود شده و با رگای با حالی وحشتناک به اوتانا نگاه ک

برامده به آندیا نگاه میکرد حاال متوجه شدم اون داشت با چشم هاش طلسم یا 

 جادویی به بقیه انتقال میکرد...
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آرمیتی به سمت خواهرش که از درد جیغ میکشید و مثل یه جنین تو خودش 

 و دوباره خون باال آوردجمع شده بود رفت اما قبل از رسیدن آندیا چند سرفه کرد 

 هامون وحشت زده طاقت نیاورد و نعره ایی زد

 اوتانا کافیه االن میمیره!-

یاما اوتانا انگار نمیشنید نگاهی به هامین انداخت که هر دوسری تکون دادن 

سریع تبدیل به گرگینه های عظیم شدن و به سمت آندیا دویدن همین که بهش 

ورد که زوزه اشون بلند شد سرشون از درد به رسیدن انگار طلسم به اونا برخ

سمت زمین کشیده اما به خاطر آندیا و آرمیتی گریون که سر خواهرشو تو بغلش 

 گرفته بود تکون نخوردن!

 لعنت به من همش تقصیر من بود!

چشم از صحنه مقابلم گرفتم....سعی کردم به بدن لرزونم توجهی نکنم به سختی 

ا دویدم...یه حسی بهم میگفت اون خودش نیست سرپا شدم و به سمت اوتان

 تسخیر شده!

نرسیده بهش خنجرشو از کمرش بیرون کشیدم و بی فکر بازوشو خراشیدم که 

چشم هاشو بست تا به خودش بیاد خودمو با تموم وزنم روش انداختم که انتظارشو 

له نداشت باعث شد ازپشت بیفته و منم روش بیفتم چون بازومو به خاطر اون حم

 گرفته بود

با افتادم رو جسم سنگی ایش آخم بلند شد اما اون گیج چندبار پلک هاشو محکم 

 بهم فشرد و سرشو تکون داد اینطوری میخواست به خودش بیاد.



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

133 

چشم هاشو که باز کرد با دیدن منِ ترسیده، کمی اخم هاشو تو هم برد اما کم کم 

هاش گرد شد و دستشو  با درک موقعیت و کاری که داشت انجام میداد چشم

پشت کمرم گذاشت و نیم خیز شد به صحنه مقابلش نگاه کرد ، گنگ و متحیر به 

هامون و هامین که در همون حالت گرگی بیحال روی زمین نشسته بود و بعد 

آندیایی که دهنش و چونه اش خونی بود و بیهوش سرش روی پاهای آرمیتی 

 گریون بود انداخت...

 یتونستم دقیقتر صورتشو ببینمچون نزدیکش بودم م

 رنگش پرید و نگاهش ناخوانا شد، مات زمزمه کرد

 آندیا! -

 سرشو از روی شک و ناباوری تکون داد

 من چیکار کردم؟-

 نگاهی به من ترسیده انداخت و با همون حال لب زد

 چطور تو هنوز سالمی؟-

 ابروهام باال پرید منظورش چی بود؟

نار زد و سریع روپا ایستاد با گام های بلند به سمت با یه حرکت منو از آغوشش ک

 آندیا رفت...
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منم سریع دنبالش رفتم و با چشم های اشکی به اون که بیهوش بود خیره 

شدم ...لباس خونیش دلمو به درد آورد و اشک هام پایین ریخت از عذاب وجدان 

 .شدید لب هامو محکم گاز گرفتم که طعم خون روی تو دهنم حس کردم..

لعنت به من...به خاطر سرکشی من اونا توی این حال بودن...اما اوتانا به خودش 

مسلط بود که دستی روی سر آندیا کشید و موهاشو از جلوی صورتش کنار 

 زد...شونه ظریفشو گرفت و بلند کرد 

سر آندیا به عقب افتاد انگار واقعا هیچ جونی تو بدنش نمونده باشه...با دیدن این 

تمو روی دهنم گذاشتم تا صدای گریمو و زار زدنم روخفه کنم...خودمو صحنه دس

نمی بخشیدم هیچ وقت اگه بالیی سر آندیای مهربونم بیاد....اوتانا اونو روی زمین 

می اش در اورد ...یه بطری شیشه ایی گذاشت و یه بطری از توی کیف کمری چر

.یه دستشو زیرگردن آندیا بود...درشو باز . رنگ کوچیک که توش یه محلول سبز

گذاشت و کمی بلند شد کرد و بعد بطری رو لب های سفید اما خونی آندیا گذاشت 

 و محلول رو توی دهنش ریخت...

هامون و هامین دوباره به حالت انسانی برگشتن و ناراحت به سمتون اومد...هامین 

سرش گذاشت و  کنار من مغموم ایستاد اما هامون کنار آندیا زانو زد دستشو روی

موهای قهوه ایشو نوازش میکرد...انگار میخواست با این لمس دردشو تسکین بده 

با دیدن چشم های تر و پر از دردش حاال شک نداشتم هامون واقعا عاشق 

 اندیاست...و باز هم لعنت به من!

 اون خنجر رو به من بده-
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بودم نفهمیدم  با صدای اوتانا نگاهم به سمتش کشیده شد اونقدر شکه و گیج

 منظورش کیه...

 با صدای دادش شونه هام باال پرید

 با توام اون خنجر لعنتی رو بهم بده زود باش..کری؟-

 با نگاهش روی خودم متوجه شدم منظورش منم...

 با سنگینی دستام انگار تازه مغزم به پردازش افتاد که خنجر اوتانا دست منه...

قلبم باال رفت ...عکس العملم دست من نبود  به خاطر صدای بلندش این بار تپش

به خاطر اتفاقات چند دقیقه پیش و حال آندیا شکه و به شدت ناراحت بودم 

 طوری که قادر به حرکت دستهام که خنجر رو حمل میکرد نبودم...

 چونه ام لرزید از این ضعفم ...

سمت  هامین با دلگرمی نگاهی بهم انداخت و خنجر رو از دستم گرفت و به

اوتانایی که دوباره اخم کرد بود گرفت ...خنجر رو از هامین گرفت و نگاهی شماتت 

 بار همراه با عصبانیت بهم انداخت ...

تحملشو نداشتم من خیلی وقت بود کسی رو نداشتم که به خاطر خرابکاری هام 

 سرم داد بزنه و عصبی شه...

شو دور شونه ام قفل کرد و دوباره اشک هام چکید هامین متاثر نگام کرد و دست

 منو به سمت بغلش کشوند

 شیشش اون خوب میشه...-
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این خبر باعث امیدواریم شد ...بغلش حس خوبی بهم داد یکم از تنش هام کم 

شد..از کی یه بغل مردونه حمایتگر رو نداشتم؟ و بالفاصله جواب خودم رو پیدا 

 کردم دقیقا از زمانی که پدرم رو از دست دادم! 

تانا نوک تیز خنجر رو انگشت شصتش فشار داد  زخم کوچیکی ایجاد کرد و او

 چند قطره از خونشو توی دهن آندیا ریخت...

کم کم صورت آندیا رنگ گرفت و به حالت طبیعی برگشت...نفس راحتی 

 کشیدم...خدا رو شکر...

 با تکون خوردن پلکش ...آرمیتی ذوق زده باال سرش صداش زد

 حالت خوبه؟... آندیا...خواهری-

آندیا که بیحال چشم هاشو باز کرد و چند بار پلک زد ،گیج چرخی به چشم هاش 

 زد و همه ما که با لبخند از باال نگاهش میکردیم رو دید 

 اینجا چه خبره؟ -

قبل از اینکه آرمیتی به سمتش خیز برداره،هامون پر از احساس در مقابل چشم 

آغوش کشید که آخ آندیا بلند شد ولی آندیا به های گشاد شده ما اونو محکم در 

جز اون دیگه هیچ اعتراضی نکرد انگار خیلی وقته منتظر همچین آغوش پر از 

 عشق هامون بود...

اما اوتانا اخمالو بی توجه به صحنه احساسی مقابلش بلند شد و به طرف من که 

هدیدی نثار هامین و تغریبا تو بغل هامین کز کرده بودم چرخید...نگاه تیز پر از ت
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دست هاش که دور شونه ام بود انداخت که باعث شد هامین آب دهنشو قورت بده 

 و با اکراه دستشو برداره...با بیچارگی لب زد

 اوتانا خواهش میکنم دوباره عصبی نشو!-هامین

 اما لعنت به این مردک بدون انعطاف عصبی غرید

 م دورتر شی!هامین به نفعته که دهنتو ببندی و چند گا -

 هامین از این تهدید آشکار ناچار چند قدم ازم فاصله گرفت ...

لب های زخمی ام رو دوباره گاز گرفتم طعم درد رو دوبار چشیدم ، این بار خود 

اوتانا در یک قدمیم ایستاد ...نفس های عصبیش باعث شد توجه همه به ما جلب 

 بشه 

....میدونم دخترا بدون اجازه من فکر نکن این ماجرا باعث شده فراموش کنم -

همچین کاری رو خودسرانه انجام نمیدن! کی بهت اجازه داد توی قصر من آزادانه 

 هر کاری دلت بخواد انجام بدی؟

آروم صحبت کردنش باعث آرامشم نشد چون میدونستم چقدر میتونه طوفانی و 

 باشه!  ویرانگر

 از ترس تو جام تکون بخورمهنوز فکرم کامل نشده صداش بلند شد و باعث شد 

 بهم بگو با اجازه کی؟ -
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم تا شجاعت قبلیمو به 

دست بیارم اما متاسفانه به خاطر اتفاقات چند لحظه پیش دست پاچه شده بودم و 

 توی دلم احساس ترس و ناامنی میکردم.

پشیمونیم نه به خاطر اوتانا بلکه به خاطر سرمو شرمنده و ندام پایین انداختم این 

بالیی که سر آندیا و بقیه اومده بود اونم به خاطر کاری که از سر لج و دل تنگی 

 برای خونم انجام دادم.

 اوتانا اما منتظر جواب من نبود ...لحن صداش گزنده شد

ی چون توی تختم میخوابی و یه شب با بدنت بازی کردم فکر کردی ملکه قصر من-

 که میتونی هر کاری که دلت خواست انجام بدی؟

با این حرفش انگار ضربه محکمی تو صورتم خورده شد که سریع سرمو بلند 

کردم؛ درد بدی تو قلبم حس کردم لعنت بهش این دیگه چه کوفتی بودم که من 

 شنیدم؟! ...

صدای شکه دخترا رو شنیدم اما به سمتشون نچرخیدم خشک به اون که سرد و 

اموش من رو تحقیر کرده بود خیره شدم...انگار میخواستم باورم بشه این حرفا خ

 رو از زبون اون شنیدم یا نه؟ 

 یه گام فاصله بینمون رو از بین برد و نفس گرمش توی صورتم پخش شد

 آدمیزاد تو اینجا برده ایی هستی که من خواستم شبها منو سرگرم کنی...  -

 زنگ خورد... از این حجم حقارت و ناراحتی گوشمحرفش مثل سیلی بدی بود که 
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دوباره دردی بدی تو قلبم پیچید مثل اینکه خود اوتانا با اون دست های تنومندش 

مشت محکمی تو قلبم زده باشه این باعث شد چهره ام از درد توی هم بره و 

 بشه ....سوزشش باعث جمع شدن اشک توی چشم هام

پرید و دستام از عصبانیتی که زده باشه...زیر پلکمباورم نمیشد همچین حرفی رو 

توی دلم قل قل میزد به لرزه دراومد و توی زندگیم به اندازه االن تحقیر نشده 

 بودم ...

من احمقانه فکر کرده بودم که اون احساساتی نسبت بهم داره...لعنت بهت وانیا 

به چشم ارضای اینجا که دنیای خودم نیست این شاهزاده گوشت تلخ  همه رو 

 نیازش میبینه...

نفس لرزنمو بیرون دادم به خودم اجازه ندادم که جلوی همچین آدم بیشعوری  

 گریه کنم و ناراحتیمو بروز بدم .با لرزی از چندش جوابشو دادم

 تو یه هیوالیی که حالم ازت بهم میخوره... -

 جوابمو دادفورا مثل یه بچه بی ادب و تخس اخم هاش هم چنان پابرجا بود،

توام جز معشوقه که شبا تختمو گرم میکنه هیچی نیستی و هیچ حقی توی قصر -

 نداری جز این چیزی که من گفتم!....

حس میکردم دیگه ضربان قلبمو حس نمیکردم اون نمیتونست انقدر بی رحم 

 باشه!
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صدایی از هیچکس نمی اومد اونقدر خجالت میکشیدم که نمیتونستم نگاهشون 

 کنم...

اون بی رحمانه غرورمو جلوی همه شکست و منم سنگدالنه در جوابش خیلی 

 محکم گفتم

 من زندونی تو نیستم حرومزاده! -

ترس و تنش بقیه رو حس کردم ولی ابدا از حرفی که زده بودم پشیمون نبودم! به 

 هیچ عنوان!

د های گردنش بیرون زاما انگار حرف من برای اون حسابی گرون تموم شد که رگ

 و دوباره رنگ پوستش تیره شد و داد زد

 از قصر من گمشو بیرون! -

 خشک شدم! اون آالن منو بیرون کرد؟!

توی چشم هاش خیره شدم بلکه ذات واقعیشو بدونم با این حرکتم جا خورد بدون 

 هیچ حرفی زنجیره نگاه کردن رو قطع نکرد.

 این مردک چی تو ذهنش میگذره!چرا نمیتونستم بفهمم

 کردن ما بلند کردین صلح جویانه دستشو برای آرومهام

 اوتانا خسته و عصبانی هستی بهتر نیست فردا به این ماجرا رسیدگی کنی؟ -

 اما اوتانا بدون اینکه بهش نگاهی بندازه
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 دستشو به سمت در سالن بلند کرد و غرید

 از قصر من گمشو بیرون  -

 نیشخندی زدم

اون درخت های وحشیت زخمی بشم اما توی  با کمال میل...من حاضرم توسط -

قصر کوفتی تو که مثل اربابش سیاه و دلگیره زندگی نکنم! آزاد مردنم ارزش این 

 زندون رو داره!

 و بعد بی توجه به صدا زدن دخترا و پسرا به سمت در رفتم...

هوای بیرون سوز داشت اما مانع رفتنم نمیشد...من از این جنگل سرد و تاریک 

 یدم بدون شک...میترس

اما حرفای اوتانا بیشتر از جنگل آزار دهنده بود اون قلبمو شکسته بود غرورم رو 

 پیش دوستام خورد کرد...

من رو به اندازه یک هرزه پایین آورد....اون میدونست که من اولین بار بود که با یه 

 مرد رابطه دارم پس چرا بیرحمانه قضاوتم کرد؟

یستادم و نگاهی به سکوت وهم آور و تاریکی روبه رو بارسیدن به لبه جنگل ا

 انداختم....

 من  شب تصادف همچین ترسی داشتم 

 با صدای داد دخترا به پشت سرم نگاهی انداختم

 هر دوتا ناتوان کنار در ورودی ایستاده بودن و هامون و هامین کنارشون بودن ...
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یان ...معرفت و دوستی اونا میدونستم اجازه خروج ندارن چون نمیتونستن بیرون ب

 برای من ثابت شده بود.

حتی اگر هم میمیردم دلم برای اونا تنگ میشد با فکر این اشکم پایین ریخت و 

 زمزمه کردم

 دوستون دارم...-

 برای اینکه تردیدم باعث نشه غرورم شکسته بشه و به سمتشون برم،

 به سمت جنگل دویدم....

          ***** 

 رفتن وانیای ناراحت و دل شکسته گذشته بود.نیم ساعت از 

آندیا و آرمیتی با کمک پسرا سعی داشتن طلسم در قصر رو بشکنن و دنبال وانیا 

 برن بلکه بهش برسن و جونشو نجات بدن..

بدن هامون و هامین از بس محکم به طلسم نامرئی کوبیده شده بود ناتوان و پر از 

وانیای کوچک توی این جنگل جون سالم به در درد شده بود اما با فکر به اینکه 

 نمیبره دست از تالش برنداشتن.

آندیا با کمک آرمیتی با تموم قدرت جادویی که در اختیار داشتن به حفاظ 

میکوبیدن اما میدونستن جادوشون در مقابل جادوی قدرتمند و ناشناخته اوتانا 

 اصال حرفی برای گفتن نداره..

 وده برداشت و به سمت اوتانا برگشت ...آندیا دست از تالش بیه
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ساکت و بی روح روی صندلی مخصوص خودش نشسته بود به شومینه خیره شده 

 بود...

 اشک هاشو پاک کرد و نا امید به سمت ارباب جوانش قدم برداشت...

وقتی مقابلش ایستاد نگاه اوتانا روی صورتش قفل شد..برای اینکه دلشو به رحم 

 انو زد و شروع به التماس کردبیاره جلوی پاش ز

اوتانا نجاتش بده...اون کار غیرقابل جبرانی انجام نداد که مستحق چنین  -

 مجازات سختی باشه...

 وقتی سکوت اوتانا رو دید صدای گریه اش بلند شد

 خواهش میکنم نجاتش بده قبل از اینکه دیر بشه . -

 اوتانا پر از حسی ناشناخته به آندیا خیره شد. 

این چیزی که باعث تالطم و به خروش افتادن قلبش کرده بود اخم هاش توی  از

 هم رفت دلیلشو رو نمیدونست و این بیشتر عصبانیش میکرد...

گریه های آندیا توجه بقیه رو به خودش جلب کرد و همگی دور اوتانا امیدوارانه 

 جمع بستن...

تر تازه وارد براشون مهم نگاهی به چهره های ناراحتشون انداخت...انقدر این دخ

بود؟مگه چقدر با اون زندگی کردن که اینطور نگرانش هستن و حاضرن به 

 خاطرش فداکاری کنن؟ اصال این وانیا کی بود؟...

 بازم عبور یه حس ناشناس بند بند وجودش رو به لرزه در آورد...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

144 

 باالخرخ طلسم سکوت رو شکست و لب باز کرد

ه بفهمه سرپیچی از قوانین من چه عواقبی در پی اون سرکشه باید تنبیه بش -

 داره...

هامین با شنیدن کلمه تنبیه کمی امیدوار شد و قدمی جلو گذاشت فهمید اوتانا 

 قصد کشتن وانیا رو نداره...

 اما اوتانا اون یه آدمیزاد که با دنیای ما آشنایی نداره... -هامین 

هاش نکرد ...پنجه هاش دسته ی نفس کالفه ایی کشید و فکر وانیا لحظه ایی ر

 صندلی رو به چنگ گرفت و فشرد.. 

 هامون اما جدی مقابلش ایستاد 

اوتانا مردم ما توی این جنگل کمتر از ده دقیقه دوام نمیارن و کشته  -

میشن...اون دختر یه آدمیزاده که هیچ قدرتی برای دفاع از خودش نداره...االن 

ستش که خودت خوب میدونی هیچ راه حدود یک ساعته توی جنگل کوفتی ه

 فراری براش وجود نداره...

 هامون سعی داشت چی بهش بفهمونه؟!

 اخم هاش به گره ایی کور تبدیل شد

 میخوای چی بگی هامون؟ -

این بار اخم های هامون توی هم رفت دردناک اما بدون اینکه به جدیت صداش 

 لطمه ایی وارد بشه محکم جوابشو داد
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شب زخمی و درمونده به خونه تو پناه آورد.خودت میدونی چه حسی  وانیا اون -

به اون دختری داری که امشب غرورشو پیش همه شکستی...حاال که برات اهمیت 

 نداره...حداقل االن برو جنازه اشو بیار قبل از اینکه درختا بدنشو متالشی کنن...!

قی جبران نشدنی برای با این حرف جیغ ترسیده دخترا بلند شد و از اینکه اتفا

 وانیا بیفته قلبشون شکسته شد اون حاال عضوی از خونواده اشون بود..

اوتانا مشت محکمی رو دسته صندلی زد حتی فکر   نبودن اون دختر کوچیک 

 قلبشو به درد آورد 

سریع از جاش بلند شد لعنت بهش امشب چیکار کرده بود ؟ چرا تموم عصبانیت و 

 حیوون کوچولو خالی کرده بود؟ خستگی هاشو روی اون

 غرور و خشمش رو نتونسته بود کنترل کنه. 

 حاال میفهمید اون حسی ناشناخته توی قلبش نگرانی و استرس هست...

 به سمت در ورودی رفت. گام هاش بی شباهت به دویدن نبودن...

 بقیه هم خوشحال و امیدوار از واکنش اوتانا پشت سرش بیرون رفتن...

 قصر هامین نفس عمیقی کشید و نگران لب زد توی حیاط

 من بوشو از هیچ کجا حس نمیکنم! -

 هامون با عجله  پیشنهاد داد

 هر کدوم از یه سمت بریم؟ -
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 اوتانا اما با صدایی بم و جدی جواب داد.

 احتیاجی نیست.. -

روی زانو نشست و دستشو روی زمین سرد گذاشت و اخم هاش از تمرکز زیاد توی 

 این کار انرژی زیادی ازش میبرد چون باید با زمین ارتباط برقرار میکرد.. هم رفت

با پیدا کردن موقعیت وانیا بدون ثانیه ایی معطلی غیب شد و به سمت وانیا طی 

 االرض کرد...

 با دیدن صحنه مقابلش خشک شد...

وانیا با لباس های پاره شده و بدن زخمی روی زمین افتاده بود و توی تاریکی 

 میتونست ببینه که خون خاک زمین زیرشو تیره کرده ...

 ریشه درخت ها میخواستن جسمشو ببلعن...

عصبی فریادی زد و با خوندن وردی درخت ها رو سر جای خودشون خشک 

کرد...مقصر این جریان خودش بود کاش کمی غرورشو کنار میذاشت و این دختر 

 رد...!تخس و زبون دراز رو جور دیگه ایی تنبیه میک

کنارش نشست میترسید جسم مقابلش ضربانی نداشته باشه...با احتیاط انگشت 

اشاره و وسطشو رو گلوی زخمیش گذاشت با حس ضربان کوچیک اما منظم زیر 

دستش آهی از رضایت کشید...برای اولین بار توی زندگیش ترس زیاد رو احساس 

 کرد...اول آندیا و حاال وانیا از این بهتر نمیشد!

 بند شنلش رو باز کرد و دور بدن نحیف دخترک پیچوند..
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روی پا که ایستاد به صورتش که خراش هایی بزرگ و کوچیک افتاده بود نگاه 

 کرد ..زخم ها روی زیبایی و معصومیتش اثری نذاشته بودن..

 لبشو روی شقیقه اش گذاشت و بوسید

 بدون اینکه لبشو جدا کنه زمزمه کرد

شق چطور تونستی از خشم من و درخت های خونخوارم  جونور کوچولو کله -

 جون سالم ببری؟

دوباره با حس اینکه با لحظه ای دیر کردن به خاطر خشم و عصبانیتش دخترک 

 دیگه نباشه با حرص چند بار پشت سر هم شقیقه اشو بوسید خشن لب زد

 و زندگیتم با منه شیرینم...تو حتی مرگ -

ز حسی که برایش ناشناخته بود این بار صداشو بلند سرشو کمی فاصله داد و پر ا

 تر کرد ..انگار میخواست به خودش اطمینان بده

 تا ابد برای اوتانایی!  -

ثانیه ایی بعد توی اتاقش ظاهر شد و وانیای بی هوش رو ؛به آرومی روی تخت 

 گذاشت.

با یه  یقه لباس خواب حریر سفید رنگ که حاال خونی و خاکی شده بود رو گرفت و

 حرکت کشید و پاره کرد...

 دلش نمیخواست این بار دخترها اونو مداوا کنن..
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به خاطر همین خودش کاسه ایی اب با یه پارچه تمیز برداشت و با احتیاط خون ها 

و سفید رنگش تمیز کرد . و ملحفه خونی زیرشو عوض   رو از روی بدن ظریف

 کرد...

کشوی  کمد چوبی گوشه اتاق در آورد و  شیشه ایی معجون بنفش رنگ رو از توی 

لبش گذاشت و  دستشو زیر گردنش گذاشت و آروم بلندش کرد و سر شیشه روی

 با آرامش تموم بطری رو توی دهنش ریخت...

 دوباره سرشو روی بالشت گذاشت...بوسه ایی نرم روی لبش گذاشت و زمزمه کرد

وچولو...میدونم فردا بازم بیشتر از اون چیزی که فکر کنی خسته ام جونور ک -

 شروع میکنی به چنگال کشیدن ...

بی حرف بلند شد به سمت حموم رفت ...الزم نبود خبری به بقیه بده 

 میدونست االن پسرا بوی اونو تشخیص دادن و به دخترا میگن ..چون

 چون از اون میترسیدن جرات نداشتن به اتاقش برن..

سمت تخت رفت ...پتو رو کنار زد زخم ها در  بعد از حموم بدون پوشیدن لباسی به

حال ترمیم و بستن بودن تا فردا هم ردی محوی از اون ها باقی نمیموند این کمی 

 خیالش رو راحت میکرد...

با خستگی فراوان بدن گرم و بدون پوشش وانیا رو در آغوش گرفت و بعد چندین 

ب سوال های زیادی از روز باالخره خواب چشم هاشو در برگرفت....قبل از خوا

 ذهنش عبور کرد...
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به راستی این دختر کی بود که اوتانا کنارش آرامش میگرفت؟پس پیشگویی چی؟ 

چرا نیروی درد اوتانا روی وانیا تاثیری نداشت؟ چطور دوبار توی جنگل زنده 

 مونده بود؟

 برای هیچ کدام از سوال ها جوابی نداشت...! 

          **** 

توی آغوش کسی هستم زیر لب شروع کردم به غر زدن البد آرمیتی با حس اینکه 

 طبق معمول داره منو تو آغوشش میچلونه تا بیدار شم...

 هنوز خوابم می اومد کالفه شدم چقدر بدن آرمیتی این بار سنگین تر شده ..

چندبار پلک زدم تا بتونم به خوابم غلبه کنم با چشم های نیمه باز به کله ی 

 ا موی کوتاه مواجه شدم ؛ اوه این که آرمیتی نبود اوتانا برگشته یعنی؟مردونه ب

کش و قوسی به بدن کوفته ام دادم دست اوتانا دورم شل شد اونقدر خسته بود که 

 با حرکاتم بیدار نشد...

 اصال چرا انقدر بدنم کوفته و خسته بود؟

رو مثل یه پرده به صورت غرق خواب اوتانا خیره بودم که کم کم ذهنم اتفاقات 

 سینما پشت سر هم ردیف کرد.

کمی نیم خیز شدم پتو از روی باالتنه ام کنار رفت با دیدن سینه ها و بدن بدون 

 پوششم چشم هام میخواست از حدقه بزنه بیرون.اینجا چه خبر بود؟
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با احتیاط گوشه پتو رو باال زدم با دیدن لنگ های بدون شلوارم عرق سردی رو 

 ست .شقیقه ام نش

 چرا هر بار من به هوش میام باید لخت باشم؟

با یاد آوری درد زخم هایی که از حمله درخت ها وارد بدنم میشد اخم هام توی 

 هم رفت...اما بدتر از حرفای اوتانا نبود!

 خشم با سرعت غیرقابل باوری بهم غلبه کرد.

 عمال مثل یه خرس زخمی نفس میکشیدم...

اوتانای ریلکس خوابیده خیره شدم روبه روی اون دراز  خورده بهمثل یه مار زخم

کشیدم دستمو روی شونه هاش گذاشتم و با حداکثر توانم پامو عقب بردم و زانومو 

 وسط پاش کوبیدم...

با صدای دادش خودمم جا خوردم...لعنتی اونم لخت بود و زانوم اوتانا کوچولوی 

بهتر ضربه فنی کرد...فکر کنم  بین پاشو بدون هیچ پوششی لمس کرد یا به عبارت

 از ادامه نسل ناتوان شد اما خوب پشیمون نبودم بدتر از این ها حقش بود!

باز بی توجه به نگاه برنده و عصبی اون داشتم فکر میکردم دیشب که من بی 

 هوش بودم اینجا چه اتفاقی افتاد؟

دن و های گرشاکی نگاهی با هشدار به اوتانای کبود شده و عصبی که رگ

 پیشونیش ورم کرده بود انداختم که نفسشو پر سر و صدا بیرون انداخت.
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خوب بخوام اعتراف کنم این شیوه خوبی برای بیدار شدن نبود اما حق اوتانای 

 احمقی بود که دیشب کلی غرورمو زخمی کرد و بعد منو از قصرش بیرون کرد

 با لحنی پرخاشگونه پرسید

 چه مرگته جونور! -

 ش رفتمچپ چپی به

 من اینجا چیکار میکنم؟ -

چشم هاشو از درد روی هم گذاشت انگار سعی میکرد خودشو آروم نگه داره...اما 

 جوابمو با صدای بم ناشی از خواب و درد داد

توی جنگل زخمی و بی هوش افتاده بودی و من تصمیم گرفتم به اندازه کافی  -

 تنبیه شدی و این شد که آالن اینجایی.

مرد خودخواهی بود...پتو رو دور خودم پیچوندم دوست نداشتم این  واقعا که

 مردک دیگه بدن بدون پوششم رو ببینه به هیچ عنوان...

 بازم عصبی غریدم

 چرا من لباس تنم نیست؟ -

خیز شد و به تاج تخت تکیه داد انگار نه انگار یکی پایین تنه خیلی بیخیال نیم

د میشد و چهره خنثی و نیشخند رضایتمند هر کی از در واراش رو سرویس کرده

گوشه لبشو میدید فکر میکرد این مرد توسط بوسه فوق العاده توسط یه معشوقه 

 بیدار شده.!
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شیرینم از اونجایی که لباس هات پاره شد بود و من باید زخم هاتو مداوا  -

 میکردم پس لباس هات دیگه به هیچ دردی نمیخورد...

می روی بدنم نبود..به حق اگه پری ها و اوتانا توی راست میگفت هیج جای زخ

دنیای من پزشک بودن درآمد خیلی زیادی داشتن...نذاشتم ذهنم جای دوری بره 

 نگاهی مشکوک بهش انداختم..

 چرا تو لباست تنت نیست؟ -

 با حفظ نیشخندش جواب داد

 چون اینطوری ترجیح دادم! -

م اینطوری پتو از روی باال تنه گرفتم و تو جام نشستبا دست پتو رو محکم

خوشتراش کنار رفت و منظره تماشایی به نمایش گذاشت اما نذاشتم عضله تیکه 

تیکه  و سفت شکمش ، شونه و سینه پهن و ستبرش اغوام کنه ، اوتانا واقعا یه مار 

 خوش خط و خالِ.

 انگشت اشارمو جلوش تکون دادم

 رت بخوابم تو دیگه حق نداری منو مجبور کنی که کنا -

دست هاشو پشت سرش قالب کرد ..واوووو عضالتش با این کشش بیشتر 

 خودنمایی کردن . بی شک سعی داشت منو هیپنوتیزم کنه..

 با ابروهای باال رفته نگاهی کلی بهم انداخت

 کی اینو تعیین کرده که میتونه منو مجبور به کاری کنه؟ -
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 با همون انگشتم به خودم اشاره کردم

اینو میگم! میفهمی ؟ من! بعد از حرفای توهین آمیز دیشب وبیرون کردنم من  -

 دیگه حقی بر من نداری!

  کمی به سمتم کج شد

 من هر جور که بخوام رفتار میکنم... -

 چشم هام دوباره از این حجم زیاد خود به جانب بودن لحنش گرد شد

 رفتار کنی؟تو واقعا فکر کردی چون پدرت شاهه هر جور دلت میخواد  -

 کمی اخم هاش توی هم رفت

نه من نیازی به قدرت اون مردی که میگی ندارم! تو به من تعلق داری...کسی  -

 نمیتونه خالف این چیزی بگه..

از حرص لبمو گاز گرفتم که نگاهش به سمت لبم کج شد و چشم هاش حالت 

 خماری به خودش گرفت...سریع لبمو رها کردم

با اون حرفایی که زدی هر حس مثبتی که بهت داشتمو فراری  اوتانا تموم شد ... -

 دادی!

 من اینجا نمیمونم...

 پوزخندی زد
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دیشب داشتی میمیردی تو جنگل من نجاتت دادم! همونطور که اولین بار  -

 تصمیم گرفتم زنده بمونی ! حاال متوجه شدی مرگ و زندگیت دست منه؟

بکوبم تا انقدر لحنش از خود  دستامو مشت کردم میخواستم محکم توی دهنش

 راضی نباشه...ولی اون مشتاقانه به مشتم نگاه کرد

 میخوای با اون مشت های کوچولوت چیکار کنی؟چرا بیخود دست و پا میزنی..؟ -

نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط باشم و بیشتر از این مایه خوشحالی و 

 سرگرمیش نشم...

 از این به بعد توی قصر اون زندگی کنم... من به پادشاه میگم که میخوام -

 با این حرفم نیشخندش پاک و صورتش سرد، استخوون فکش سخت شد...

 تو این کار رو انجام نمیدی!چون اجازشو بهت نمیدم -

 از سر لجبازی و حرص جوابشو دادم

 انجام میدم...هر جا برم بهتر از جایی که منو ازش بیرون انداختن...-

 م گره زد و نگاهش تهدیدی شداخم هاش توه

 من اجازه نمیدم..!-

 من به اجازه توهیچ نیازی ندارم...چون برده تو نیستم! -

بازومو گرفت تو یه حرکت آنی منو به سمت خودش کشوند..از حرکتش هول شدم  

 و جیغم بلند شد با اون دست آزادم شکمشو گرفتم که روی بدنش نیفتم
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 این بار صداشو بلند کرد

 چ جا نمیری جونور کوچولوهی -

 مصمم توی چشم های سیاهش خیره شدم کوتاه نیومدم

 دیگه حق نداری بهم دست بزنی  میرم ! تو -

با این حرفم برقی از عصبانیت توی چشم هاش زده شد ،این نافرمانی براش گرون 

 تموم شده 

 یهو مثل یه حیوون وحشی با دست هولم داد از پشت روی تخت نرم افتادم به

قدری شکه شدم که هیج صدایی ازم نیومد تا خواستم عکس العملی نشون بدم 

 پتو رو کشید 

ترسیده یه هین گفتم تو خودم میخواستم جمع بشم که بهم فرصت نداد و 

سنگینی وزنشو بدون هیچ پوششی روم انداخت و دستامو کنار سرم قفل 

 کوبیدکرد ...قلبم از شدت ترس و وحشت مثل پتک  دیوانه وار می

با عصبانیت شروع کردم به دست و پا زدن که خودمو خالص کنم اما وضع بدتر 

شد با حس مردونه محکم و بزرگش که روی شکمم  توی جام خشکم زد و از شرم 

حدس میزدم صورتم قرمز شد اما اون بی توجه به خجالت و معذب بودنم لبشو 

 روی گوشم گذاشت

دشاه هم نمیتونه برخالف خواسته ام تو رو از تو نمیتونی هیج جا بری ...حتی پا -

 من دور کنه شیرینم پس بهتره به اینجا بودنت عادت کنی...
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 بعد روی گوشم رو یه لیس کوچیک زد و نرم بوسید

از این حس ناتوانیم در برابرش بغضم گرفت به خاطر سکوت یهویی دیم کمی 

شد با چونه لرزون  سرشو فاصله داد با دیدن چشم های پراشکم ساکت خیره ام

 لب زدم

اوتانا تو نمیتونی یه شب منو در حد یه هرزه پایین بیاری و صبحش منو تو بغلت  -

به زور اسیر کنی منم آدمم حس دارم ، دیشب با حرفات قلبمو و غرورمو پیش 

 دوستام شکستی!..

با وجود مقاومتم مقابل گریه امایه قطره اشک سمج از چشمم پایین ریخت که پر 

 ز حس سرشو خم کرد و اشکمو با بوسه خیسش مکید....ا

 دو سانت  لبشو از صورتم فاصله داد

وقتی خسته ام...نافرمانی ازم منو پر از خشم میکنه خشمی که به سختی  -

کنترلش میکنم تا هیوالی درونم رو آزاد نکنه...به خاطر همین نمیدونم چه کاری 

 ی شیرینم...!انجام میدم...دیشب رو فراموش کن کوچولو

جمله آخرش رو محکم و دستوری گفت ...گیج شدم لحنش شبیه عذر خواهی بود 

 به زبون بیاره ... واقعا چقدر میتونست مغرور باشه؟ پوزش  بدون اینکه کلمه ایی

بغضم رو قورت دادم و سعی کردم در مقابل این لمس وا ندم..سعی کردم از 

 موقعیت استفاده کنم

 ازه ندارم از اینجا برم توی یه اتاق دیگه میمونم...باشه حاال که اج -
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بدون توجه به حرفم به بدنش حرکتی داد و سفت لبمو گاز گرفتم که آهم بلند 

 نشه اما اون خمار لبم رو که توی حصار دندون هام بود عمیق بوسید ...

 و مردونگیش رو بین پام به حرکت دراورد

 ات بود...خدای من اماده و محکم برای شروع عملی

نه ..نه...من این اجازه رو بهش نمیدادم...نه بعد از حرفایی که دیشب تو صورتم 

 کوبید

از حس خمار بودنش استفاده کردم و دست هامو رها کردم و سفت کمرشو گرفتم 

 تا جلوی حرکتشو بگیرم

 لعنت بهت اوتانا تو نمیتونی این کار رو انجام بدی.. -

 بازم بیخیال لبمو بوسید

 میتونم شیرینم! -

میخواستم به خاطر وضعیتی که توش قرار گرفتم جیغ بزنم که مسلما اوتانا بازم 

بی توجه کار خودشو انجام میداد  با حرص ناخن هامو تو گوشت پهلوش فرو بردم 

 که برای اون مثل نوازش بود

 توی یه زورگو خودخواه هستی من نمیخوام  -

 به حرکتش ادامه داد

 من خیسی تو یه چیز دیگه میگه اما کوچولوی -
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 از شرم و حرص مشت محکمی به کمرش زدم 

 رهام کن تو نمیتونی منو دستمالی کنی...-

انگار حرفام نتیجه عکس داشت که با دستش سینه هام رو تو مشتش گرفت و 

 گردنم رو مکید و زبونشو تا روی لبم کشوند و بم لب زد

 ز من جدا کنه؟اوه جونور کوچولو کی میتونه تو رو ا -

اون یه خدای اغواگر میتونست باشه که با حرکت دست ها و بدن کوفتیش بدنم رو 

شل کنه تا مطابق خواسته اش پیش برم...اما االن نمیخواستم بهش میدون بدم...به 

 خاطر همین بازم پهلوشو محکم گرفتم تا از حرکت بایسته

 ز این اتاق نمیرم ...تو بردی...من اباشه...باشه ... لعنت به تو... -

 با این حرفم آهی کشید و مایوس از حرکت ایستاد

 ناامیدم کردی شیرینم...توقع مخالفت بیشتری داشتم!  -

واقعا یه خبیث بود میخواست تقال کنم تا کارشو تموم کنه و به من بفهمونه روی 

ی من کنترل داره  و راحت کنارش وا میدم...ولی سخت در اشتباه بود...چپ چپ

 نثارش کردم که با چشم های خندون نگاهم کرد

این کار رو آالن تموم کردم اما خودت به زودی برای نفس نفس زدن زیرم  -

 میکنی... التماس

خوب االن خیلی دوست داشتم انگشت فاکم رو بهش نشون بدم اما بعید 

 میدونستم معنی حرکتم رو بفهمه...
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نیتم خوشحالش نکنم...نگاهشو روی پس ترجیح دادم جوابشو ندم...و با عصبا

صورتم چرخوند و در آخر دوباره لبمو بوسید و با یه حرکت از روم بلند شد که منم 

 سریع پتو روی خودم کشوندم...

 بعد لباس پوشیدنش دم در برگشت و گفت

 سر میز ناهار میبینمت... -

 ادامه داد با یه چشمک

 کنیممگه اینکه بخوای کار نصفه امون رو تموم -

 بعد بیرون رفت...

 االن چشمک زد و شوخی کرد؟؟؟ اوتانا؟؟؟؟

از حرص جیغی زدم چطور میتونست به این سرعت مود عوض کنه؟...پتو رو کنار 

زدم درحالی به سمت حموم میرفتم چندتا فحش نثار خودش و پدر و پدر 

 پدربزرگ اوتانا کردم...

 که همچین تخم و ترکه وحشی رو پس انداختن!

یه حموم سعی کردم حرارت تنمو پایین بیارم و کمی آرامش از دست رفته ام رو با 

 دوباره بدست بیارم و سراغ پری هام برم....

                   *** 

پایین رفتنم از پله ها مساوی شد با جیغ ذوق زده آندیا و آرمیتی...وقتی به خودم 

 پر محبتشون بودم..اومدم با یه لبخند گنده در حال له شدن بین آغوش 
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 وای وانیا نمیدونی از اینکه سالم میبینمت چقدر خوشحالم.. -آرمیتی

 با لحنی شرمسار زمزمه کردم

 ببخشید دخترا مقصر من بودم شما دیشب به خاطر من سرزنش شدید.. -

 آندیا دستشو روی شونه ام گذاشت

ی راضیم ...دوست ما یه خونواده ایم وانیا ..از اینکه میبینم دوباره پیش مای -

 نداریم از دستت بدیم..

خدای من واقعا این دوتا فرشته بودن...اشک تو چشم هامو پس زدم که 

 ناراحتشون نکنم..

توقع داشتم اوتانا دوباره ظاهر قصر رو مثل اولش کنه یا گلدون هامو بیرون بندازه 

 اما هیچی تغییری نکرده بود...نیشخندی حاکی از رضایت زدم

 قبول کرد قصر دخمه مانندش رو خوشگل کردیم!در عوض -

 هر دو ریز ریز خندیدن

 آرمیتی دستمو کشید

برای صبحانه   اره ... برای ما هم جالب بود که کاری نکرد؛ حاال بریم سر میز ناهار -

 که بیدار نشدی...

خیلی عادی برخورد میکردن انگار نه انگار دیشب تغریبا توی سالن این قصر 

 نی به پا کرد...اربابش طوفا
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طبق معمول اوتانا صدر میز نشسته بود و هامون سمت راستش، داشتن آروم با هم 

 حرف میزدن ...

 کنجکاو بودم درمورد چه مسئله ایی انقدر جدی حرف میزدن؟

 همزمان با رسیدن ما هامین هم کنارمون اومد .

 من رو توی آغوشش کشید...

 انیا..از اینکه دوباره میبینمت خوشحالم و -

 منم -

من تا حاال برادری نداشتم بدونم داشتنش چه معنی میده اما این آغوش بوی 

 حمایت برادرگونه میداد...دلم رو گرم میکرد....

 حاال این وسط باید یکی نیش شل شده منو ببنده

 با صدای رسای اوتانا از آغوشش بیرون اومدم

 بهتره بنشینید تا غذا سرو بشه.. -

بود و نگاهش برنده اش روی من و هامین بود و در آخر چپی چپی  اخم هاش تو هم

 نثار هامین کرد...اوه پسر یعنی اوتانا حسودی میکنه؟!

 از این افکاب دخترونه با یه نشیخند به سمت صندلی خودم رفتم 

 هامون اما بی پروا بدون توجه به اوتانا بد عنق صدام زد

 حالت چطوره خوشگله؟ -
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 م کش پیدا کردباز نیشم تا گوش

 خوبم ... تو چطوری؟ -

 از همیشه...بهتر -

 نشستم با صدای تشر اوتانا سریع رو صندلیم

 اون واقعا داشت حسودی میکرد و این حس خوبی به من میداد

 لبمو گاز گرفتم تا خنده ام بلند نشه ک باز حساس شد

 خوشحال میشم دلیل خندیدنت رو بدونم! -

 مستقیم نگاهش کردم

دیدن من اذیتت میکنه؟؟؟ با دیدن دوباره دوستانم خوشحالم ... مشکلی با خن -

 این قضیه داری؟

 ابدا لحنم جنگ طلب نبود اینو با لبخند بسیار ملیحی تو صورتش کوبیدم

 یه تای ابروش باال رفت

 خوبه ... امیدوارم خوشحالیت پایدار باشه... -

 غذا مشغول شد...مشکوک نگاهش کردم اما اون بدون حرف به خوردن 

 اواسط غذا بودیم ک اوتانا بدون مقدمه گفت

 برای عصر زهیر و راتین و داتیس مهمون ما هستن -
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با کمی فکر متوجه شدم اون سه تا شاهزاده جذاب رو میگه.. خوب بود خیلی وقته 

 این قصر مهمونی نداره برخورد با آدم های جدید رو دوست دارم

 گاهش کردماما با حرف اوتانا متحیر ن

 شام امشب با شماست دخترا میخوام میز باشکوهی چیده بشه... -

حتی دخترا هم متعجب نگاهش کردن فکر کنم این درخواستش جدید بود.لب به 

 اعتراض باز کردم

اما من آشپزی بلد نیستم، یعنی منظورم اینه من غذاهای شما رو نمیدونم چطور  -

 میشه درست کرد

 ر توی چشم هام خیره شدبا تخسی هر چه تمام ت

 چه خوب که امشب یاد میگیری!. -

 بعد از کمی مکث با لبخند پیروزی ادامه داد

اگر نقصی تو پذیرایی امشب ببینم بی شک کار صبحمون ادامه پیدا میکنه بعد  -

 از مهمونی...

 با حرص کارد غذا خوری رو به سمتش گرفتم

 تو خیلی بدجنس تشریف داری .... -

 نسرد نگاهم میکردهمچنان خو

 هر چقدر خرابکاری پیش بیاد میدونم چقدر مشتاقی شیرینم... -
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 تا حاال کسی بهت گفته چقدر حال آدمو بهم میزنی.؟ -

با این حرف دخترا ترسید از دو طرف بازومو گرفتن ک بحث رو ادامه ندم بیچاره 

این دوئل ما  رو بد ترسونده بودیم با این دعواهامون...برخالف دخترها، پسرا به

 نیشخندی زدن...لعنت بهشون این وضعیت کجاش خنده دار بود؟

نه شیرینم...تو اولین نفری هستی که میتونی این حرف رو به زبون بیاری و زنده  -

 بمونی!

 بی حرف به ادامه غذا خوردنش مشغول شد...

با  واقعا دوست داشتم این کارد رو توی شاهرگش بزنم و خون فواره بزنه...بعدش

 لذت به این صحنه دلخراش اما دوست داشتنی خیره بشم...

نفس عمیقی کشیدم امشب سوپرایزش خواهم کرد . نمیتونستم به آسونی 

 شکست رو قبول کنم

 از این فکر دوباره لبخند ملیحی زدم

 باشه ، قبوله.... -

نیم نگاهی مشکوکی بهم انداخت ظاهرا توقع نداشت اینقدر زود قبول 

 دمو بیشتر تو چشم هاش فرو کردمکنم .لبخن

خیلی مشتاق دیدار اون سه شاهزاده باوقار و خیره کننده و دوست داشتنی  -

 هستم...
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داشتم قلو میکردم صدرصد...اما به چزوندن حال اوتانا می ارزید..پسرا با دیدن 

 اخم اوتانا خنده اشون رو قایم کردن اما چشم هاشون برق میزد از خنده خفه شده

دخترای سرزمین شما انقدر هالک مردا هستن جوری آب دهنشون آویزون  -نااوتا

 بمونه؟

 اوپس تعبیر جالب و بامزه ایی بود اما سعی کردم چهره ام اینو نشون نده...

دخترای همه دنیاهای مختلف مردای جذاب و مبادی ادب رو دوست دارن این  -

 حقیقت غیرقابل پنهانیه..

به طرفم پرتاب کرد که متقابل منم تیرشو بازگشت  با چشم هاش تیری زهرآگین

 زدم...

چه بد شد که امشب توی آشپزخونه نمیتونی بیای بیرون و از حضور دوستان  -

 من لذت ببری شیرینم!

 لبخند حرص دراری زدم

اوه اوتانا بیخیال! نمیخوای که اونا بفهمن از من داری مثل برده کار میکشی؟ این  -

 وانمردهای مبارز نیست که زورتون به یه دختر بی پناه برسه...قانون دنیای شما ج

 توی سکوت مستقیم نگاهم کرد...منم برای تالفی کارای دیشب و امروزش

 شجاعتمو جمع کردم دستمو روی دست های مردونه زبرش گذاشتم

عزیزم خیالت راحت امشب به خوبی از دوستات پذیرایی میکنیم جوری که همه  -

 حیرت کنن...
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بر خالف تصورم بدون عکس العملی به منی که داشتم تالشمو میکردم عصبیش 

کنم نگاه میکرد بعد نگاهشو رو دستم چرخوند و نیشخند معناداری زد..یهو 

سرجاش ایستاد دستمو گرفت و روی صندلیم خم شد من هول زده کمی عقب 

.اما اون با همون رفتم که صندلی آندیا اجازه بیشتر از این عقب رفتن رو بهم نداد.

 نگاه شاهانه اش به لب هام خیره شد.

کوچولوی شیرینم خوشحال میشم امشب با افتخار از معشوقه ام در جمع  -

 دوستان تعریف کنم...تالش تو مایه خوشحالی منه..

بدون اینکه به من فرصت حرکتی بده لب هامو کوتاه اما عمیق بوسید...اونقدر 

 شکم زد...شکه شدم که بی هیچ حرکتی خ

 اما اون سرشو عقب برد و به سمت سالن رفت

حس میکردم االن از گونه هام آتیش بیرون میزنه چطور به خودش جرات داد 

جلوی جمع اینطور منو ببوسه؟؟ میخواستم حرصش بدم اما با دو جمله و یه 

حرکت انتحاری ناک اوتم کرد...توی دلم یه خاک برسرت بی عرضه نصیب خودم 

 کردم...

هامون و هامین سری از روی تاسف تکون دادن و با همون لب های چاک خورده 

پشت سر اوتانا رفتن...چرخیدم به دخترا نگاه کردم که دیدم اونا هم سعی دارن 

 لبخند های ذوق زده اشون رو قایم کنن...

 چرا میخندین شما؟ -

 این بار خنده اشون صدا دار شد
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 آندیا لپمو کشید

 ی وانیا باید خودتو ببینیخیلی بامزه شد -

درست مثل یه توت فرنگی  قرمز خوشگل که آماده خوردنه...به اوتانا  -آرمیتی

 حق میدم ازت نگذره...

که بی اهمیت دستمو دراز کردم از پشت آندیا رد کردم و یکی توی سرش زدم

 فقط میخندید

حثا به اون پیروز وانیا اوتانا یه موجود ناشناخته اس فکر نکنم بتونی با ب -آندیا 

 بشی سعی کن شگفت زده اش کنی...

 و مقابل چشم های سوالیم چشمکی زد

 باید به فکر غذاهایی که شب قراره درست کنیم باشیم... -

 آرمیتی ذوق زد ادامه داد حرف خواهرشو

آندیا درست میگه ...اوتاتا داره روی تو حساسیت نشون میده ...امشب باید  -

 نی اونو جذب خودت کنی...بدرخشی تا اونو بتو

از این حرف چهره ام توی هم رفت ،کی میخواست اون کوه غرور و خودخواهی رو 

جذب کنه؟؟؟ اما خوب میتونستم امشب غافگلیرش کنم تا بفهمه وانیا میتونه توی 

 هر شرایطی پیروز باشه...این بهتر بود!

***** 
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استه های خودش بگذره به خوب خیلی مفهوم داره که اینجا یه مرد از خو -آندیا

خاطر احساسات طرف اونم مردی به قدرت اوتانا...فکر کنم تو خیلی مهتر از یه 

 خوشگذرونی شبونه و یا معاشقه سطحی بودی براش...

حرفش قلبم رو گرم کرد و لبخند نرمی رو لب هام نشست نمیدونم چرا احساس 

 خوبی داشتم

ته اینو خودخواهانه بدون توجه به نظر اون دیشب بهم گفت من معشوقه اونم...الب-

 من گفت..

 چشم هاشون گرد شد

 آرمیتی رو به آندیا کرد

 اونو معشوقه خودش دونسته این محال ممکنه! -

 تو جام نیم خیز شدم وگیج پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

میدونی خوب اینجا مردا هر وقت نیاز جنسی دارن به بارهای مخصوص  -آرمیتی 

ا دخترایی هستن که خودشون رو برای فروش میزارن و مگه میرن و خوب اونج

اینکه واقعا یکی از هر لحاظ براشون مهم باشه که اونو معشوقه یا جفت خودشون 

 معرفی کنن...مثل دادن یه افتخار بزرگ به یه دختر!

 با چشم های باریک شده اونو نگاه کردم

 چیه چرا اینطوری نگام میکنی؟-آرمیتی
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 بگم آندیا بازوم رو کشید و منم سر جام نشستم تا خواستم چیزی

منظورش اینه تاحاال اوتانا هیچکس رو نه تنها معشوقه بلکه جفت خودش  -آندیا

 معرفی نکرده...و نمیدونم اینو میخواد به همه بگه یا نه!

 کنجکاو شدم

 دلیل پنهون کاریش چی میتونه باشه؟ -

 ل کردنآندیا و آرمیتی باهم نگاهی پر معنا رد و بد

 به خاطر اینکه دشمن زیادی داره!  -آندیا

خوب عالی شد...من توی دنیایی گیر افتاده بودم که همه نیروهای عجیب و غریب 

داشتن و بدتر از اون من توی جنگل مرگ ظاهر شدم که نمیتونستم آزادانه جایی 

شده برم وهم مرز با قلمرو شیاطین بودم و نکته جالب تر این بود معشوقه مردی 

 بودم که دشمن های زیادی داشت.... از این بهتر نمیشد!

بدون سوال اضافه ایی که جوابش منو بترسونه نگاهی به اطراف انداختم ناخوداگاه 

 مثل خنگا دنبال رد حضوری از اوتانا میگشتم

 خوب خود اوتانا االن کجاست؟-

شامبر کوتاهی بازم دخترای نگاهی بهم انداختن آرمیتی بلند شد و از کمد ربدو

 برام اورد .منتظر به اندیا نگاه کردم که لبشو گاز گرفت

 خوب؟.-

 پوف کالفه ایی کشید
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 صبح زود با هامون و هامین بیرون رفتن. -

دلگیر شدم نباید توقعی داشته باشم از مردک بی احساس اما خوب انتظار داشتم 

ا نباشم ولی اون بی بعد از اولین رابطه احساسی هر چند نصفه صبح روز بعدش تنه

 توجه به حس و حال من بیرون رفته بود ...ناراحت شدنم خودمم رو هم شکه کرد

 یکم امیدوار نگاهش کردم

 خوب اشکالی نداره برای ناهار برمیگرده درسته؟.-

 نگاه ناراحتشون جایی برای جواب نمیذاشت

 مایوسانه زمزمه کردم

 برنمیگرده!-

 ادامه دادم نفس عمیقی کشیدم و امیدوارانه

 شب چی؟-

 آرمیتی درحالی که با ربدوشامبر توی دستش بازی میکرد 

با توجه به وسایلی که بردن و گفته پسرا ماموریت جای دوری دارن احتماال تا  -

 هفت روز ،ده روز دیگه برنگردن!

این بار جدا عصبی شدم....با حرص از جام بلند شدم و به سمت حموم رفتم تا 

 ببندم صدام زدن برگشتم به چهرهای ناراحتشون نگاه کردمخواستم در رو 

 برگشتم به چهرهای ناراحتشون نگاه کردم
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 چیه چرا غمبرک گرفتید؟-

 درکت میکنیم...حاال میخوای چیکار کنی؟ -آندیا

 خیلی عادی و ریلکس جواب دادم

 حموم!-

و آرمیتی اما انگار این پاسخ واقعی سوالش نبود پس مشکوک سری تکون داد 

 پرسید

 بعد حموم چی؟ -

 نیشخند پلیدی لب هام رو کش آورد و خیلی شیطانی چشم هامو باریک کردم

 دخترا ده روز اون سه تا مردک احمق قصر نیستن...وقت یکم خوشگذرونیه!-

و درمقابل چشم های سوالی و متعجبشون در رو بستم در حالی که به سمت وان 

ری نیستم که بزارم هر کسی به راحتی میرفتم با خودم تکرار میکردم من دخت

بتونه منو ناراحت کنه و شرایط فعلی باعث عذاب کشیدنم بشه....من شرایط رو 

اونجور که میخوام تغییر میدم ...جناب اوتانا با تنها معشوقه ات وانیای واقعی آشنا 

 میکنم....!

 

****** 
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ال به جنگل سیاه خیره روی ایوان بزرگ بدون حفاظ قصر ایستاده بودم و از اون با

 شدم...

جالب بود روزا رنگ هاشون سیاه بود و شبا رنگ هاشون مهتابی و روشن میشد 

اگه کسی االن واقعیت رو نمیدونست و این منظره رو نگاه میکرد فکر میکرد یه 

 جنگل بزرگیه که آتیش همه چی اون رو نابود کرده

نکه به سمتشون برگردم سوالی حضور آندیا و آرمیتی رو کنارم حس کردم بدون ای

 که مدتها ذهنم رو مشغول کرده بود رو پرسیدم

 این جنگل از اول اینطوری بوده یا بعد سوخته؟ -

 نسوخته!-آندیا 

 برگشتم و نگاهشون کردم که عمیق و ناراحت به جنگل نگاه میکردن 

 پس چه بالیی سرش اومده؟-

 طلسم شده وگرنه درختا هنوز زنده ان-آندیا 

 جکاو شدمکن

 چرا طلسم شده؟ چه کسی دلش اومد درخت ها رو طلسم کنه؟-

از سر پا موندن خسته شده بودم همونطور که منتظر جوابم بودم لب ایوون 

نشستم و پامو ایزون کردم ..آندیا سمت راستم و آرمیتی هم سمت چپ به طبع از 

 من کنارم نشستن و پاشون رو آویزون کردن

 اوتانا..!-آرمیتی
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 لی نگاهش کردم که تکرار کردسوا

 اوتانا طلسمش کرد-

متاثر به منظره روبه روم نگاه کردم پر از سوال بودم این بی خبر ی به شدت کالفه 

 ام میکرد

 میشه جریان رو کامال تعریف کنید؟-

 آندیا دست راستم که رو پام بود گرفت و شروع کرد به تعریف کردن

معشوقه پادشاه بود به جز اوتانا و پادشاه و قبال بهت گفتم اوتانا پسر اولین  -

تعداد خیلی کمی کسی نمیدونه معشوقه شاه کی بوده...اوتانا تا یازده سالگی توی 

قصر اصلی با یه ندیمه تو اقامتگاه جدا خودش بزرگ شد.اما بقیه متوجه شدن که 

دلیل  پادشاه به چشم یه تهدید اونو نگاه میکنه هیچ وقت اعتراف نکرد اما با یه

ناشناخته از اون پسر بچه میترسید.دوزاده سالش که شد شاه گفت اعالن کرد  

دیگه بزرگ شده و باید از قصر بره و به وظایفش عمل کنه اما اینا همش بهونه بود 

که اوتانا رو از خودش دور کنه...زمان حساسی بود اهریمن ها میخواستن وارد 

شون مقابله میکرد ..اوتانا به اینجا قلمرو بشن و ارتش متحدین به سختی باها

 فرستاده اما در اصل تبعید شده بود...
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این بار که نگاهم کرد چشم هاش از احساس ناراحتی و غم پر اشک شده بود...این 

 دخترها واقعا اربابشون رو دوست داشتن و باهاش ابراز همدردی میکردن

 دستمو اروم فشار داد

هیچ محبتی از سمت پدر و مادرش دریافت فکر کن وانیا اون از بچگی -

نکرده  ...تنها اونو اینجا رها کردن...این جنگل زمانی جز یکی از زیباترین جنگل 

ها بوده اما اوتانا با بزرگ شدنش و با دست اوردن قدرت هاش کم کم گوشه گیر و 

خشمگین شد و توی یه روز از شدت ناراحتی جنگل رو طلسم و مرگ رو میزبان 

 سی که پاش رو بدون اجازه به این مکان باز میشد کرد...هر ک

همه ترسیده بودن و میگفتن ارباب قلبش سیاه شده و پیام آور مرگه...اما نمیدونن 

 یکی از دالیلش اینه که اون طلسم به خاطر محافظته از مردمه

 متاثر و دردمند از چیزی که شنیدم لب زدم

 برگردنه؟ یعنی نمیتونه جنگل رو به حالت قبل -

 یه بار پرسیدیم اما کوتاه جواب داد از کنترلم خارج شده! -آرمیتی

جالب بود اوتانا در ظاهر مردی خشن و بدون احساس نشون میداد اما گذشته اش 

 پر از رنج و ناراحتی و درده بوده هیچکس نمیدونه در اصل توی دلش چه خبره!

 شما کی به اینجا اومدید؟-

دیم اوتانا هیجده سالش بود...اما پسرها قبلتر از ما اومدن که وقتی ما اوم -آرمیتی

 اون یه پسر چهارده ساله بوده...
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 چشم هام گشاد شد

 خدای من شما یه بچه بودید که به اینجا فرستاده شدید؟-

 آندیا لبخند غمگینی زد

آره ما هشت سالمون بود ...هامین ده و هامون دوزاده سالش بود...به نحوی اوتانا -

 ما رو بزرگ کرده و تحت حمایت خودش قرار داده...

لبمو گاز گرفتم واقعا اونا بچه هایی بودن که مثل یه خونواده بزرگ شدن حاال 

 احساس وفاداریشون رو به همدیگه درک میکنم ...

 کنجکاوانه پرسیدم

 اگه روزگاری موقعیتش جور شد برمیگردید به سرزمینتون-

 دادن که همزمان سریع و قاطع جواب

 هرگز!!!-

 ما به اینجا و کنار اوتانا تعلق داریم -آندیا

 آرمیتی پر حس ادامه داد

 ما به خونوادمون تعلق داریم هر اتفاقی که بخواد بیفته!-

لبخندی رو لب هام نشست...کم کم داره از اینجا  و کنار این ادما بودن خوشم میاد 

 هر چند نبود آرنیکا مثل خاری تو قلبم میره... 
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                  *** 

 نههههههههه!-

 با خنده از این جیغ همزمانشون دست هامو رو گوشم گذاشتم

 چه خبرتونه ؟-

 آرمیتی ترسیده با چشم های گرد شده وحشت زده صداشو دوباره بلند کرد

 داری شوخی میکنی؟ اره اعتراف کن آدمیزاد ! -

 واب دادمخنده ام این بار صدا دار شد به تقلید از خودش ج

 پری کوچولو به هیچ عنوان من شوخی نمیکنم -

 آرمیتی رو مبل کنارش وا رفت

 آندیا روی بازوم کوبید.

 اگه از جونت سیر شدی اعتراف کن -

 دست هامو به کمر زدم و جدیتمو به رخشون کشیدم

 من کامال جدی ام دخترا! -

ام بلند نشه از این آندیا با حرص تو پیشونیش کوبید که لبهامو گاز گرفتم خنده 

 حرکت با نمکش که امکانش بود با این تصمیم هوار شن روی سرم ...

که باز تنها روی تخت بیدار شدم احساس غریبی   قضیه از این قرار بود روز دوم

داشتم و بدون هیچ دلیلی حرصی شدم ...نمیدونستم چیکار کنم که سرگرم شم و 
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ا که ایستادم با بیحوصلگی از اون باال کمتر فکر و خیال الکی کنم ...سر پله ه

و نگاهی به سالن پایین انداختم و بعد با فکری که ذهنم رسید نیشم باز شد

 بشکنی زدم.

متوجه شدم احتیاج  داخل قصر به شدت فضای دلگیر و خسته کننده ایی داشت و

 به تحول و تغییر اساسی داره!

 ید منتظر عواقبش باشه...حاال که اوتانا اینجا منو زندونی کرده پس با

در دل به خاطر این تصمیم عالی خودم رو تحسین کردم و حال خوبی داشتم 

وقتی دخترا جویای حالم شدن و با شنیدن تصمیمم که پر ذوق باهاشون در میون 

 گذاشتم وحشت زده شدن و رنگشون پرید

 وانیا عزیزم بیا و از این فکر احمقانه ات بگذر. -آرمیتی 

 نشونه مخالفت تکون دادم تخس و غد جواب دادمبه   سری

 به هیچ عنوان! -

 آندیا بدبخت وارانه نالید

 ما اجازه همچین کاری نداریم-

از غر زدنشون خسته شدم و بی توجه به اونا سمت نگهبان ها رفتم که از اونا 

 درخواست کمک کنم که همزمان گفتن

 کجاااااا؟-

 چپ چپ نگاهشون کردم



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

178 

ن روی من تاثیری نداره،به هیچ عنوان از تصمیمم منصرف نمیشم و آه و ناله اتو-

شما میتونید دخالت نکنید خودم انجامش میدم چون از زندگی کردن تو همچین 

 جای کسل کننده ایی خسته شدم...

 پا کوبان از جاشون بلند شدن و مثل بیچاره ها شروع به غر زدن کردن

 اوتانا ما رو میکشه میدونم! -

 ز شد میدونستم اونا هیچ وقت رفیق نمیه راه نیستن..!نیشم با

 آرمیتی بدخلق سوال کرد

 آالن ما چیکار کنیم؟-

 جلو رفتم و لپ اویزونش رو کشیدم

اخه تو چقدر بامزه ایی دختره...اینجوری بدخلق نباشید تو ذوقم  -

 میخوره.میدونید چقدر دوستون دارم من...

الخره...خدای من این دخترا چقدر پاک و با حرفم هر دو لبخند مالیمی زدن با

 معصوم بودن

 خوب بانو وانیای بزرگ شروع کنید -آندیا

 با کلی حس خوب نفس عمیقی کشیدم و کلی فکر و ایده تو ذهنم بود

خووووب دخترای من ما نه روز برا یه تحول عظیم وقت داریم....میخوام کوالک -

 کنم
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من بینشون رفتم و دستمو تو بازوی هر  گیج از حرفام به همدیگه خیره شدن... و

دوتاشون قفل کردم و در حالی دنبال خودم میکشیدمشون از کارایی میخداستم 

انجام بدیم صحبت کردم با شنیدن دستوراتم فقط تونستن ترسیده سر تکون 

بدن...اعتراف میکنم واقعا گاهی رگ بدجنسی توی وجودم خودی نشون میده! که 

رف کارهایی که میخوام رو انجام بدن...خوب رفاقت به درد مجبورشون کردم بی ح

 همین روزها میخورد!

 اول از همه از سالن پایین شروع کردیم 

من دقیقا نمیدونستم وسایل از کجا پیدا کنم اما با عنوان کردن چیزی میخواستم 

دخترا گفتن میتونن با جادو اکثر کارها رو انجام بدن، و این باعث خشنودی و 

 ند رضایت بخش رو لب هام بود.لبخ

این جادو چیز بی نهایت خوبی بود و جای تاسف داشت که من از این نعمت الهی 

برخوردار نبودم.واقعا چرا انسان های معمولی هیچ قدرت خاص و متفاوتی ندارن تا 

 آالن منم حرفی برای گفتن داشته باشم؟

 به هرحال حواسمو روی کارام دوباره جمع کردم

امی مبل ها و کاناپه های قدیمی رو بیرون بردیم و از خیاط خواستیم کاور اول تم

 جدیدی براشون درست کنه تا این رنگ تاریک قهوه ایی تیره عوض شه...

بعد اون چندتا نگبهان رو مجبور کردم پنجره ها رو بشورن و به قاب هاشون رنگ 

بعد بیچاره وار به  طالیی و سفید بزنن... اول ترسیده به من جدی نگاه کردن و

آندیا و آرمیتی نگاه انداختن تا بدونن اجازه این کار رو دارن یا نه؟ که دخترا ناچار 
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سری از روی موافقت تکون دادن اونا هم بدون حرف اضافه کاری که خواستم رو 

 انجام دادن....

وی تمومی تابلو ها و شمیشیر ها و نیزه و سپرهای روی دیوار رو پایین اوردیم جار

دسته بلندی رو اوردن و خاک سقف و دیوار رو تمیز کردن و دخترا رنگ سفید 

تازه ایی با کمک جادو به سقف و دیوارها زدن و سقف این بار دخترا از روی عالقه 

خودشون بدون دخالت نظر من پر از نقش فرشته هایی نیمه برهنه کردن که دست 

نا بیشتر از من برای اینکار اشتیاق هر کدوم یا گل یا ستاره و ماه بود انگار او

 داشتن بعد ازاتمام کارشون نمیتونستم چشم از سقف بردارم...

قصر خاک  لوسترها قدیمی پایین اومدن و لوسترهای جدیدی که توی انبار

میخوردن تمیز و جایگیزین قدیمی ها شدن؛ انبار بزرگ چیزی شبیه یه فروشگاه 

ش قرار داشت انگار اوتانا هیچ تمایلی به خاک خورده بود که کلی وسیله داخل

 استفاده از وسایل نو نداشت واقعا برای این کج سلیقگی براش متاسف بودم...

ضلع شرقی شومینه قرار گرفته بود که بعد از تمیز شدن واقعا جلوه واقعیش پیدا 

 شد و متوجه شدم سنگ نباتی رنگ زیبایی داره نه سیاه و چرکی!..

مینه گذاشته شدن و بعد باالی اون سپر سیاه زیبایی که طرح چوب جدید توی شو

یه پرنده طالیی روی اون نقش بسته بود رو به دیوار کوبیدیم..و کنارش دوتا نیزه 

قهوه ایی و نقره ایی خوش دست کنارهاش که آویز سلطنتی زردی به اون وصل 

سانتی سپر  بود با فاصله دو سمتش گذاشتیم...و شمیشرهای گران بها رو در ده

 مثل دو خوشه گندم گذاشتیم...
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 لبه شومینه چندتا مجسمه سنگی قرار گرفت...

 کف سنگ گرانیت بود که بعد از شستشو براق شد...

دور تا دورش رو در حاشیه   جنوبی که دیوار خالی بود  با کمک جادوی دخترا ضلع

د مدتها با گل بیعار با شاخ و برگ های زیاد و گل های رنگی نقش بست که بع

دیدن یک نشونه از سرسبزی هر چند روی دیوار لبخند آرامش بخشی روی لب 

 هام نشست ...

عالقه ام کلی تابلو با اشکال مختلف   بعد کمی گشت و گذار توی انبار مورد

 و بعد از برق انداختنشون به اون دیوار نقاشی شده نصب کردیم...  انتخاب کردم و

و رنگ آمیزیشون تموم شده بود واقعا از کارشون راضی نگهبان ها هم کار پنجره 

 بودم...

مبل ها و صندلی ها رو با روکش جدید سبز و زرد وقرمز واقعا دیدنی شدن و 

روحیه ادم رو باز میکرد...کلی براشون توضیح دادم که چطور برای روی کاناپه ها 

گوش دادن و  کوسن هایی به رنگ زرد و سبز بسازن اونا هم با کنجکاوی حرفمو

برخالف تصورم کوسن های شیکی تحویلم دادن که اونقدر ذوق زده شدم لپ 

خیاط رو کشیدم و به چشم های گرد شده از تعجبش توجه ایی نکردم ...دخترها 

هم به شکه بودن اون خانوم میانسال خندیدن که اونم کم گم رنگ کمرنگ از 

 لبخند روی صورتش نشست....

ند خوشتراش به جای عسلی گوشه و کنار مبل ها گذاشتیم و با چوبی پایه بلاز میز

 گذاشتن ظرف های قیمتی و مجسمه ها برنزی فضا رو دیدنی کردیم....



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

182 

بعد تموم شدن کار سالن لبخندی رو لب همه حتی نگهبان و خدمتکارا اومد اونا 

 هم از این همه رنگ و فضای شاد خوشحال بودن...

خونه رو تمیز کردن وبه پیشنهاد من یه دوتا کمد خدمتکارها هم خود جوش آشپز

شیشه ایی برای ظروف گوشه آشپزخونه گذاشته شد و برای دیوارها از سه طرف 

سه طبقه چوبی نصب شد که دخترا خوراکی و حبوبات رو توی شیشه ریختن و با 

 سلیقه توی طبقه ها چیدن...

تشکر کنن ، جدا  باورم نمیشد دوتا اشپز در این حد خوشحال باشن از من

 امیدوار شدم و کمی هم این بین افتخار نصیب خودم کردم...  به

یه میز ناهار خوری دوزاده نفره هم توی اشپزخونه برای چهار تا نگهبان و دوتا 

 اشپز و دوتا خدمتکار مسئول تمیزی قصر و یه خیاط گذاشته شد...

گذاشته شد و روی اون نفره جدیدی  ۲۴گوشه سالن پذایریی هم میز ناهار خوری 

 گذاشتیمرو شمعدان

طبقه های باال هم به این ترتیب تمیز و تابلو و مشغل ها و جدید جایگزین 

 شدن...و در اخر روی پله ها موکت قرمز با حاشیه طالیی انداخته شد...

خدای من وقتی کار داخل قصر تموم شد پر از انرژی مثبت و حس خوب بینظیری 

گیر بودن فضا داشت روانیم میکرد...تو ذهنم به اوتانای افسرده بودم...اون همه دل

جمع گریز هم چپی چپی رفتم که هم خودش و هم بقیه رو مجبور به زندگی توی 

اون دخمه قدیمی کرده بود هر چند از حق نگذریم هیچ جای این قصر به دخمه 

 نمیخورد....
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با اب برق بندازن رنگ   و در اخر همه رو مجبور کردم که دیوار های بیرون رو

روشنش که بعد کار نمایان شد لب هامو بهم جفت کردم وااااقعا یک آدم چقدر 

 میتونه به تمیز و مرتبی اطرافش بی توجه باشه؟؟؟

 دوباره توی ذهنم یک خاک برسرت حواله اوتانای دور از خونه کردم...

دو کنار در به  و در نهایت ایوان جلوی در ورودی تمیز شد و دوتا فانوس بزرگ

 دیوار کوبیده شد...

 واقعا بوی تمیزی و نم خاک چقدر برام دلپذیر بود...

بعد از چند روز باالخره قصر کلی تغییر کرده بود با چشم های خودم میدیدم که 

این تغییر کلی روی روحیه خدمه تاثیر گذاشته همه میخندیدن و صدای شاد توی 

 ان زندگی...قصر میپچید....به این میگفتن جری

روی پله اول ورودی قصر نشسته بودم و متفکر به باغچه نگاه میکردم که با ضربه 

 ایی که روی شونه ام خورد به خودم اومدم...طبق معمول دخترا دو طرفم نشستن

 کارت واقعا حرف نداشت وانیا... -آندیا

 لبخندی به عنوان تشکر بهش زدم 

 ش گروهیمون بود...کارهممون حرف نداشت...این حاصل تال -

 نیشخندی زد و سری از روی تایید تکون داد

 اما آرمیتی چشماش رو چرخوند و غر زد

 هر چند میدونم با برگشتن اوتانا باید منتظر یه جنگ داخلی بزرگ باشیم... -
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 لبهامو از روی چندش کج کردم

 اون مردک باید کمی از زور گویی هاشو کنار بزاره  -

 رو! میکشه ما -آرمیتی

میتونه بکشه اما ما کاری که دوست داشتیم رو انجام دادیم و  -نیشخندی زدم 

 خوشحالیم همین کافیه اونم میتونه بره به جهنم...

 

 هر دو از این شجاعت کالم من خنده ایی کردن

 حاال چرا انقدر تو فکر و ناراحتی -آندیا

و کمی به عقب هول دوتا آرنجم رو به لبه ی پله پشت سرم تکیه دادم و خودم ر

 دادم و با حسرت به باغچه بزرگ اما خالی حیاط اشاره کردم.

حیف این قصر نیست که حیاط سرسبزی نداره؟ واقعا خالی بودنش بد رو -

 اعصابمه....

 آرمیتی شونه ایی از روی بیخیالی باال انداخت 

یچ طلسم هم رو باغچه انگار تاثیر گذاشت که همه چی خشک و بعد از اون ه -

 چیزی توش سبز نشد ....بهش فکر نکن ما بهش عادت کردیم...

 اخم هام تو هم رفت
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به هرچیزی عادت کنم اما به اینکه اطرافم خشک و بی روح باشه نمیتونم عادت  -

 کنم...!

 به هر حال هر کاری هم کنی بی فایده اس اینجا طلسم شده... -آرمیتی 

 دم...لب هام از ناراحتی آویزون شد و آهی کشی

 آندیا با حس همدردی دستی روی شونه هام گذاشت

 من میتونم برات چندتا گلدون گل طبیعی بیاریم  -

 شنیدم چشمام تا اخر باز شد هیجان زده صدام بلند شدبا شک از چیزی

 گلدون بیاری؟؟؟از کجا؟؟؟ -

 دو دل نگاهی به آرمیتی انداخت و بعد به من

 ه جنگل بخرم و بیامخوب میتونم برم از شهر نزدیک ب -

 گیج شدم

 یعنی تو میتونی از این جنگل بگذری و بیرون بری؟ اجازه اشو داری ؟؟؟؟!!!! -

 لبخند مالیمی تحویلم داد

 اره من و آرمیتی و دوتا پسرا اجازه داریم-

 اون درختای آدمخوار رد میشید؟اخه چطور؟؟؟از-

 ریز خندید
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زه رفت و امد بده طوری که درختا مانع اوتانا میتونه به هر کسی که بخواد اجا -

 نشن برامون...

به این فکر نکردم که من اینجا زندونی ام و اونا آزادن و حسودی کنم به هر حال 

من غنیمت زندونی شده ای اوتانا ارباب این قصر و جنگل بی و سر وته کوفتی 

 بودم... 

 ذوق زده دست هامو بهم کوبیدم

 کلی گلدون گل داشته باشم.واااای این عالیه میخوام  -

 بعد از کمی فکر ادامه دادم

 اوتانا بابت این کار تنبیه اتون نمیکنه؟-

 هر دو شونه ایی همزمان باال انداختن

 آرمیتی پوفی کشید 

اون به هر حال به خاطر این کار خود سرانه امون تنبیه امون میکنه اونم بدجور -

 ش حال باشی!بزار این چند روزم توام با گلدون هات خو

از اینکه جواب خودمو به خودم برگردوند نیشمو باز کردم بی شک چشم هام 

شبیه دوتا قلب شده بود...برگشتم روی هر دوتاشون پریدم و دستامو دور 

 گردنشون انداختم با افتادنشون از پشت جیغشون بلند شد 

 گونه اشون رو بوسیدم

 شتنی من...من عاشق شما دوتا شدم....پری های دوست دا -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

187 

خنده هر سه تامون بلند شد و کمی بعد آندیا و آرمیتی زیرم شروع کردن به 

 مشت و لگد پروندن تا منو از روشون بلند کنن...

دقیقا روز بعد که از خواب بیدار شدم با صدا زدن دخترا بیرون از قصر رفتم به 

فتاد جیغ و محض باز کردن در ورودی چشمم به کلی گلدون گل های زیبا و سبز ا

فریاد خوشحالیم باعث شد همه بیرون بیان و کنجکاو شن با دیدن گلدون کمی 

گیج و ناباور نگاهم کردن و بعد بیتفاوت داخل رفتن لعنتی های بی احساس اونا 

هیچ وقت نمیتونستن عمق عالقه منو به گل و گیاه و سرسبزی درک کنن...بی 

س جلو رفتم با عشق گلدون هامو اهمیت به اون یخمک های سرما زده بی احسا

 بغل کردم...

بعد از این دوتا گلدون کاج پایین پله ها و دوتا گلدون کاج هم جلوی در ورودی 

 گذاشته شد...

و داخل سالن پرده رو کنار زدیم تا نور داخل بیاد و جلوشون به قطار کلی گلدون 

 چیدیم...

وست داشتنیمون که کال حتی توی اتاق های خودمون طبقه باال و توی تراس د

گلدون گذاشته شد ...وقتی در تراس رو باز میکردی انگار وارد یه گلخونه رو باز و 

 با سقف آسمون شدی....

 این بار لبخند هام از ته دل بود! 

من به این دو خواهر دو قلوی همسان مدیون بودم نمیدونم بدون اونا چطور 

 روزگارم میگذشت... 
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      **** 

ود.دخترا تو اتاقشون خوابیده بودن...ولی من بی خوابی عجیبی به شب شده ب

 سرم زده بود

مقابل آینه داشتم موهامو بی حوصله شونه میزدم نیم نگاهی به پنجره انداختم 

شب آرومی بود ماه کم و بیش بین ابرهای تیره مشخص بود دوست داشتم از اینجا 

رو نداشتم واقعا اوتانا یه هیوالی بی برم بیرون و قدم بزنم، اما افسوس این اجازه 

 رحم بود ...

با اومدن اسمش گره ایی بین ابروهام افتاد مردک چطور میتونه این همه بی تفاوت 

 باشه؟!

من واقعا توقع داشتم بعد از اون شب یکم رفتارش نرم تر شده باشه وقتی بیدار 

ون سکوت و غرور میشم کنارم  باشه و حداقل کمی بهم توجه کنه .یا میتونست ا

لعنتیشو کنار بزاره و بگه داره و خداحافظی کنه، اما اون هیچ تغییری نکرد بازم 

 همون صخره جلبک زده بی احساس بود...

خوب حقیقتو بخوام بگم ابدا با اون هیبت و قیافه هیچ جاش به صخره جلبک زده 

 نمیخورد بیشتر شبیه مجسمه ابولهول بود..

فکر کنه یکی از اون زنای هرزه دور و برش هستم   دادم شاید چون من اون شب وا

 که میتونه هرجور دلش میخواد باهم رفتار کنه؟

با تصور درست بودن تصوراتم حرصی تر شونه رو بین موهام کشیدم و آهسته 

 غریدم
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اگه فکر میکنی میتونی هر جور که دوست داری با من برخورد کنی سخت در  -

 اشتباهی مردک خودپسند!

ر حال نوشخوار فکری بودم که با صدای نعره ایی بلند شونه زدن رو متوقف کردم د

 و چشام تا آخرین حد باز شد...

 لعنت بهش این دیگه چی بود؟

 هنوز از بُهت در نیومده بودم دوباره نعره بلند آشنا تکرار شد

 آندیا.آرمیتی -

 ضربان ترسیده قلبم بلند شد و شونه از دستهام افتاد

 ن! صدای وحشتناک عصبی اوتانا بود!خدای م

 اون برگشته!

 کدوم گوری هستید شما دوتا؟-

 با این حرف سیخ سر جام ایستادم...صدای دویدن پاهایی منو به خودم آورد

 اینجا چه خبر بود؟

 از اتاق بیرون زدم ...صداش رو دوباره از سالن پایین شنیدم

 !جلو بیاید ببینم...با شما دوتا هستم ....زود-
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با شنیدن این حرف که از روی عصبانیت زده شد به گام سرعت بیشتری دادم به 

پله ها رسیدم چندتا پله رو پایین رفتم اوتانای خسته و خاکی اما وحشتناک 

 عصبی با اخم های در هم دیدم...

 پسرا با حالی مشابه اوتانا اما ترسیده و ناچار پشت سرش ایستاده بودن...

 ا افتاد که لرزون و ترسان در فاصله دورتری ایستاده بودن...نگاهم به سمت دختر

 اوتانا دستشو تهدیدی بلند کرد 

 بهم بگید اینجا چه خبر بوده؟! -

 اوه گندش بزنن...فکر میکردم عصبی بشه اما نه در این حد!

آرمیتی خودش رو پشت آندیا کشوند و آندیا از روی احتیاط و دوری از خشم 

 ب برداشت و آرمیتی همگام با اون عقب رفتاوتانا گامی به عق

 خ ..خ...خوب....من....م....یعنی....ما... -آندیا

 از ترس زیاد نمیتونست خوب نمیتونست حرف بزنه

 فریاد اوتانا و جیغ دخترا دوباره بلند شد

 شما احمق ها چی؟-

 آندیا لب های لرزونشو بهم چفت کرد اما بعد مکثی یکم مسلط تر دهن باز کرد

 خوب ما تصمیم گرفتیم یه تغییری به اینجا بدیم... -
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گذاشت و همراهش نعره اش گوش همه رواذیت کرد ..واقعا   یه گام تهدیدی جلو

 چطور گلوش جر نخورده تا االن؟ ابدا نگران سالمتیش نبودم

 شما به چه جرائتی دست به همچین کاری زدید؟ -

مله کنه که هامون و هامین دست واقعا دیوونه شده بود و میخواست به دخترا ح

هاشو سفت چسبیدن اما اون انگار وحشی شده بود که با یه حرکت هر دوتاشون 

 رو به عقب هول داد .

 از این حجم خشمش ترسیده بودم...دوباره به سمت دخترا رفت 

 کی همچین اجازه داده به شما که توی قصرمن خود سرانه کاری انجام بدید؟ -

کوچولوی من از ترس زیر گریه زد و آندیا چونه اش لرزید اما گریه این بار آرمیتی 

نکرد درعوض دو گام عقبتر رفت بلکه خودشو از خشم ویرانگر اوتانا دور نگه 

 داره...

تا اوتاناخواست به سمتشون بره ...به خودم اومدم و به پاهای خشک شدم دستور 

دخترا...با شتاب به حرکت دادم سریع دوتا پله رو یکی کردم از ترس جون 

سمتشون رفتم و مقابل اوتانا ایستادم و تموم قدرتمو به دست هام منتقل کردم از 

شدت ترس و خشم و ناراحتی اونو به عقب هل دادم که یه گام کوچیک به عقب 

برداشت دخترا جیغشون بلند شد و پسراهم هل شده و ترسیده به سمتم اومدن 

متحیر نگاهم کرد،نفس هاش کشیده و ترسناک  اما اوتانا جا خورده وخشمگین و

 بود از این حجم شجاعت من غافلگیر شده بود ..
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حقیقتا خودمم توقع نداشتم اما نگاه اشک آلود دخترا قلبمو به درد اورده بود در 

حالی مقصر تموم این ماجرا من بودم...آدرنالین خونم باالرفته بود از ترس و خشم 

ی اوتانا بیرون زده بود چشم هاش به قرمزی میزد و نفس نفس میزدم  ...رگ ها

رنگ برنزی پوستش به سیاهی میرفت...اما تموم جراتمو جمع کردم مثل خودش 

 تهدیدی انگشت اشاره ام رو جلوش گرفتم و غریدم

 دست از داد زدن سر این دوتا دختر بردار مرد گنده! -

ری زده شده انگار این با این حرفم توی چشم هاش جرقه هایی ازعصبانیت بیشت

 عصیان من براش گرون تموم شده بود...غرید

 آدمیزاد تو چطور جرات میکنی جلوی من گستاخی کنی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم تا اعتماد به نفسمو به دست بیارم

همینطور که تو جرات کردی صداتو برای دوتا دختر کوچیکتر از خودت بلند -

 کنی!

 کشیدمثل یه خرس زخمی وحشی نفس می

 بدون توجه به حالتش حرفمو ادامه دادم

 محض اطالع شما من این تغییر روبه قصر دادم -

 از بین دندون کلید شده اش غرید 

کی تو رو به این باور رسونده که میتونی هر کاری که دوست داری انجام بدی  -

 آدمیزاد؟
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 با غرور به خودم اشاره کردم

داشته باش هر جور که من خودم میخوام وقتی منو اینجا زندونی کردی توقع  -

 رفتار میکنم ... و تو اوتانا فکر نکن ارباب منی!

وقتی به سمتم اومد میتونستم با صراحت اعالم کنم دلم هری ریخت از ترس 

عکس العملش اون غیر قابل پیش بینی بود، خودمو برای یه مرگ زجر آور اماده 

متوقف کنن که صدای دادش باعث شد قدم کردم ...پسرا دوباره خواستند اوتانا رو 

 هاشون ثابت شه

 سرجاتون بمونید این دختر نیاز داره یکم ادب شه! -

از این لحنش حقیقتا ترسیدم و در کمال حیرت و ناباوریم مردمک چشم هاش 

کامال قرمز شد انگار داشت یه نیرویی رو به سمتم پرتاپ میکرد اینو از انرژی که 

میکردم اما درک نمیکردم چی بود و داشت چه اتفاقی می به بدنم میخورد حس 

 افتاد که فریاد از سر وحشت پسرا بلند شد و به سمتش اومدن

 اوتانا اون نیرویی نداره میمیره! -هامین

 اما یه متری اوتانا که رسیدن انگار به یه حفاظ نامرئی خوردن و به عقب پرت شدن

ر شکه بودم که جیغ دخترا انگار از خدای من داشت چه اتفاقی می افتاد اونقد

 جایی دور میشنیدم...

اما با برخورد دستی که منو به کناری هل داد نتونستم خودم رو کنترل کنم و روی 

زمین افتادم به آندیایی که آالن جلوم بود و مسیر دید اوتانا قرار گرفت نگاه کردم 
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و چندثانیه طول نکشید تا به خودم بیام جیغ از سردردش کل قصر رو در بر گرفت 

 از شدت دردبه خودش بپیچه و روی زمین بیفته وخون باال بیاره...

 همین این ها تو چند ثانیه اتفاق افتاد.

 حس میکردم االن چشمام از حدقه بیرون بیرون میزنه....

با حالی وحشتناک به اوتانا نگاه کردم انگار خودش نبود کبود شده و با رگای 

نگاه میکرد حاال متوجه شدم اون داشت با چشم هاش طلسم یا  برامده به آندیا

 جادویی به بقیه انتقال میکرد...

آرمیتی به سمت خواهرش که از درد جیغ میکشید و مثل یه جنین تو خودش 

 جمع شده بود رفت اما قبل از رسیدن آندیا چند سرفه کرد و دوباره خون باال آورد

 ره ایی زدهامون وحشت زده طاقت نیاورد و نع

 اوتانا کافیه االن میمیره!-

یاما اوتانا انگار نمیشنید نگاهی به هامین انداخت که هر دوسری تکون دادن 

سریع تبدیل به گرگینه های عظیم شدن و به سمت آندیا دویدن همین که بهش 

رسیدن انگار طلسم به اونا برخورد که زوزه اشون بلند شد سرشون از درد به 

ه اما به خاطر آندیا و آرمیتی گریون که سر خواهرشو تو بغلش سمت زمین کشید

 گرفته بود تکون نخوردن!

 لعنت به من همش تقصیر من بود!
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چشم از صحنه مقابلم گرفتم....سعی کردم به بدن لرزونم توجهی نکنم به سختی 

سرپا شدم و به سمت اوتانا دویدم...یه حسی بهم میگفت اون خودش نیست 

 تسخیر شده!

سیده بهش خنجرشو از کمرش بیرون کشیدم و بی فکر بازوشو خراشیدم که نر

چشم هاشو بست تا به خودش بیاد خودمو با تموم وزنم روش انداختم که انتظارشو 

نداشت باعث شد ازپشت بیفته و منم روش بیفتم چون بازومو به خاطر اون حمله 

 گرفته بود

اون گیج چندبار پلک هاشو محکم  با افتادم رو جسم سنگی ایش آخم بلند شد اما

 بهم فشرد و سرشو تکون داد اینطوری میخواست به خودش بیاد.

چشم هاشو که باز کرد با دیدن منِ ترسیده، کمی اخم هاشو تو هم برد اما کم کم 

با درک موقعیت و کاری که داشت انجام میداد چشم هاش گرد شد و دستشو 

ه مقابلش نگاه کرد ، گنگ و متحیر به پشت کمرم گذاشت و نیم خیز شد به صحن

هامون و هامین که در همون حالت گرگی بیحال روی زمین نشسته بود و بعد 

آندیایی که دهنش و چونه اش خونی بود و بیهوش سرش روی پاهای آرمیتی 

 گریون بود انداخت...

 چون نزدیکش بودم میتونستم دقیقتر صورتشو ببینم

 شد، مات زمزمه کردرنگش پرید و نگاهش ناخوانا 

 آندیا! -

 سرشو از روی شک و ناباوری تکون داد
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 من چیکار کردم؟-

 نگاهی به من ترسیده انداخت و با همون حال لب زد

 چطور تو هنوز سالمی؟-

 ابروهام باال پرید منظورش چی بود؟

با یه حرکت منو از آغوشش کنار زد و سریع روپا ایستاد با گام های بلند به سمت 

 رفت... آندیا

منم سریع دنبالش رفتم و با چشم های اشکی به اون که بیهوش بود خیره 

شدم ...لباس خونیش دلمو به درد آورد و اشک هام پایین ریخت از عذاب وجدان 

 شدید لب هامو محکم گاز گرفتم که طعم خون روی تو دهنم حس کردم...

..اما اوتانا به خودش لعنت به من...به خاطر سرکشی من اونا توی این حال بودن.

مسلط بود که دستی روی سر آندیا کشید و موهاشو از جلوی صورتش کنار 

 زد...شونه ظریفشو گرفت و بلند کرد 

سر آندیا به عقب افتاد انگار واقعا هیچ جونی تو بدنش نمونده باشه...با دیدن این 

...خودمو صحنه دستمو روی دهنم گذاشتم تا صدای گریمو و زار زدنم روخفه کنم

نمی بخشیدم هیچ وقت اگه بالیی سر آندیای مهربونم بیاد....اوتانا اونو روی زمین 

می اش در اورد ...یه بطری شیشه ایی گذاشت و یه بطری از توی کیف کمری چر

بود...درشو باز ..یه دستشو زیرگردن آندیا  رنگ کوچیک که توش یه محلول سبز

بطری رو لب های سفید اما خونی آندیا گذاشت گذاشت و کمی بلند شد کرد و بعد 

 و محلول رو توی دهنش ریخت...
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هامون و هامین دوباره به حالت انسانی برگشتن و ناراحت به سمتون اومد...هامین 

کنار من مغموم ایستاد اما هامون کنار آندیا زانو زد دستشو روی سرش گذاشت و 

ست با این لمس دردشو تسکین بده موهای قهوه ایشو نوازش میکرد...انگار میخوا

با دیدن چشم های تر و پر از دردش حاال شک نداشتم هامون واقعا عاشق 

 اندیاست...و باز هم لعنت به من!

 اون خنجر رو به من بده-

با صدای اوتانا نگاهم به سمتش کشیده شد اونقدر شکه و گیج بودم نفهمیدم 

 منظورش کیه...

 پرید با صدای دادش شونه هام باال

 با توام اون خنجر لعنتی رو بهم بده زود باش..کری؟-

 با نگاهش روی خودم متوجه شدم منظورش منم...

 با سنگینی دستام انگار تازه مغزم به پردازش افتاد که خنجر اوتانا دست منه...

به خاطر صدای بلندش این بار تپش قلبم باال رفت ...عکس العملم دست من نبود 

ات چند دقیقه پیش و حال آندیا شکه و به شدت ناراحت بودم به خاطر اتفاق

 طوری که قادر به حرکت دستهام که خنجر رو حمل میکرد نبودم...

 چونه ام لرزید از این ضعفم ...
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هامین با دلگرمی نگاهی بهم انداخت و خنجر رو از دستم گرفت و به سمت 

هامین گرفت و نگاهی شماتت  اوتانایی که دوباره اخم کرد بود گرفت ...خنجر رو از

 بار همراه با عصبانیت بهم انداخت ...

تحملشو نداشتم من خیلی وقت بود کسی رو نداشتم که به خاطر خرابکاری هام 

 سرم داد بزنه و عصبی شه...

دوباره اشک هام چکید هامین متاثر نگام کرد و دستشو دور شونه ام قفل کرد و 

 منو به سمت بغلش کشوند

 ون خوب میشه...شیشش ا-

این خبر باعث امیدواریم شد ...بغلش حس خوبی بهم داد یکم از تنش هام کم 

شد..از کی یه بغل مردونه حمایتگر رو نداشتم؟ و بالفاصله جواب خودم رو پیدا 

 کردم دقیقا از زمانی که پدرم رو از دست دادم! 

یجاد کرد و اوتانا نوک تیز خنجر رو انگشت شصتش فشار داد  زخم کوچیکی ا

 چند قطره از خونشو توی دهن آندیا ریخت...

کم کم صورت آندیا رنگ گرفت و به حالت طبیعی برگشت...نفس راحتی 

 کشیدم...خدا رو شکر...

 با تکون خوردن پلکش ...آرمیتی ذوق زده باال سرش صداش زد

 حالت خوبه؟آندیا...خواهری ...-
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بار پلک زد ،گیج چرخی به چشم هاش آندیا که بیحال چشم هاشو باز کرد و چند 

 زد و همه ما که با لبخند از باال نگاهش میکردیم رو دید 

 اینجا چه خبره؟ -

قبل از اینکه آرمیتی به سمتش خیز برداره،هامون پر از احساس در مقابل چشم 

های گشاد شده ما اونو محکم در آغوش کشید که آخ آندیا بلند شد ولی آندیا به 

هیچ اعتراضی نکرد انگار خیلی وقته منتظر همچین آغوش پر از  جز اون دیگه

 عشق هامون بود...

اما اوتانا اخمالو بی توجه به صحنه احساسی مقابلش بلند شد و به طرف من که 

تغریبا تو بغل هامین کز کرده بودم چرخید...نگاه تیز پر از تهدیدی نثار هامین و 

ه باعث شد هامین آب دهنشو قورت بده دست هاش که دور شونه ام بود انداخت ک

 و با اکراه دستشو برداره...با بیچارگی لب زد

 اوتانا خواهش میکنم دوباره عصبی نشو!-هامین

 اما لعنت به این مردک بدون انعطاف عصبی غرید

 هامین به نفعته که دهنتو ببندی و چند گام دورتر شی! -

 فاصله گرفت ... هامین از این تهدید آشکار ناچار چند قدم ازم

لب های زخمی ام رو دوباره گاز گرفتم طعم درد رو دوبار چشیدم ، این بار خود 

اوتانا در یک قدمیم ایستاد ...نفس های عصبیش باعث شد توجه همه به ما جلب 

 بشه 
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فکر نکن این ماجرا باعث شده فراموش کنم ....میدونم دخترا بدون اجازه من -

انجام نمیدن! کی بهت اجازه داد توی قصر من آزادانه همچین کاری رو خودسرانه 

 هر کاری دلت بخواد انجام بدی؟

آروم صحبت کردنش باعث آرامشم نشد چون میدونستم چقدر میتونه طوفانی و 

 باشه!  ویرانگر

 هنوز فکرم کامل نشده صداش بلند شد و باعث شد از ترس تو جام تکون بخورم

 بهم بگو با اجازه کی؟ -

یقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم تا شجاعت قبلیمو به نفس عم

دست بیارم اما متاسفانه به خاطر اتفاقات چند لحظه پیش دست پاچه شده بودم و 

 توی دلم احساس ترس و ناامنی میکردم.

سرمو شرمنده و ندام پایین انداختم این پشیمونیم نه به خاطر اوتانا بلکه به خاطر 

دیا و بقیه اومده بود اونم به خاطر کاری که از سر لج و دل تنگی بالیی که سر آن

 برای خونم انجام دادم.

 اوتانا اما منتظر جواب من نبود ...لحن صداش گزنده شد

چون توی تختم میخوابی و یه شب با بدنت بازی کردم فکر کردی ملکه قصر منی -

 که میتونی هر کاری که دلت خواست انجام بدی؟
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ش انگار ضربه محکمی تو صورتم خورده شد که سریع سرمو بلند با این حرف

کردم؛ درد بدی تو قلبم حس کردم لعنت بهش این دیگه چه کوفتی بودم که من 

 شنیدم؟! ...

صدای شکه دخترا رو شنیدم اما به سمتشون نچرخیدم خشک به اون که سرد و 

ورم بشه این حرفا خاموش من رو تحقیر کرده بود خیره شدم...انگار میخواستم با

 رو از زبون اون شنیدم یا نه؟ 

 یه گام فاصله بینمون رو از بین برد و نفس گرمش توی صورتم پخش شد

 آدمیزاد تو اینجا برده ایی هستی که من خواستم شبها منو سرگرم کنی...  -

 زنگ خورد... حرفش مثل سیلی بدی بود که از این حجم حقارت و ناراحتی گوشم

دی بدی تو قلبم پیچید مثل اینکه خود اوتانا با اون دست های تنومندش دوباره در

مشت محکمی تو قلبم زده باشه این باعث شد چهره ام از درد توی هم بره و 

 بشه ....سوزشش باعث جمع شدن اشک توی چشم هام

پرید و دستام از عصبانیتی که باورم نمیشد همچین حرفی رو زده باشه...زیر پلکم

م قل قل میزد به لرزه دراومد و توی زندگیم به اندازه االن تحقیر نشده توی دل

 بودم ...

من احمقانه فکر کرده بودم که اون احساساتی نسبت بهم داره...لعنت بهت وانیا 

اینجا که دنیای خودم نیست این شاهزاده گوشت تلخ  همه رو به چشم ارضای 

 نیازش میبینه...
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خودم اجازه ندادم که جلوی همچین آدم بیشعوری  نفس لرزنمو بیرون دادم به 

 گریه کنم و ناراحتیمو بروز بدم .با لرزی از چندش جوابشو دادم

 تو یه هیوالیی که حالم ازت بهم میخوره... -

 فورا مثل یه بچه بی ادب و تخس جوابمو داداخم هاش هم چنان پابرجا بود،

نیستی و هیچ حقی توی قصر  توام جز معشوقه که شبا تختمو گرم میکنه هیچی-

 نداری جز این چیزی که من گفتم!....

حس میکردم دیگه ضربان قلبمو حس نمیکردم اون نمیتونست انقدر بی رحم 

 باشه!

صدایی از هیچکس نمی اومد اونقدر خجالت میکشیدم که نمیتونستم نگاهشون 

 کنم...

وابش خیلی اون بی رحمانه غرورمو جلوی همه شکست و منم سنگدالنه در ج

 محکم گفتم

 من زندونی تو نیستم حرومزاده! -

ترس و تنش بقیه رو حس کردم ولی ابدا از حرفی که زده بودم پشیمون نبودم! به 

 هیچ عنوان!

های گردنش بیرون زد اما انگار حرف من برای اون حسابی گرون تموم شد که رگ

 و دوباره رنگ پوستش تیره شد و داد زد

 بیرون! از قصر من گمشو -
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 خشک شدم! اون آالن منو بیرون کرد؟!

توی چشم هاش خیره شدم بلکه ذات واقعیشو بدونم با این حرکتم جا خورد بدون 

 هیچ حرفی زنجیره نگاه کردن رو قطع نکرد.

 این مردک چی تو ذهنش میگذره!چرا نمیتونستم بفهمم

 کردن ما بلند کردهامین صلح جویانه دستشو برای آروم

 ا خسته و عصبانی هستی بهتر نیست فردا به این ماجرا رسیدگی کنی؟اوتان -

 اما اوتانا بدون اینکه بهش نگاهی بندازه

 دستشو به سمت در سالن بلند کرد و غرید

 از قصر من گمشو بیرون  -

 نیشخندی زدم

با کمال میل...من حاضرم توسط اون درخت های وحشیت زخمی بشم اما توی  -

ثل اربابش سیاه و دلگیره زندگی نکنم! آزاد مردنم ارزش این قصر کوفتی تو که م

 زندون رو داره!

 و بعد بی توجه به صدا زدن دخترا و پسرا به سمت در رفتم...

هوای بیرون سوز داشت اما مانع رفتنم نمیشد...من از این جنگل سرد و تاریک 

 میترسیدم بدون شک...
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ده بود اون قلبمو شکسته بود غرورم رو اما حرفای اوتانا بیشتر از جنگل آزار دهن

 پیش دوستام خورد کرد...

من رو به اندازه یک هرزه پایین آورد....اون میدونست که من اولین بار بود که با یه 

 مرد رابطه دارم پس چرا بیرحمانه قضاوتم کرد؟

بارسیدن به لبه جنگل ایستادم و نگاهی به سکوت وهم آور و تاریکی روبه رو 

 م....انداخت

 من  شب تصادف همچین ترسی داشتم 

 با صدای داد دخترا به پشت سرم نگاهی انداختم

 هر دوتا ناتوان کنار در ورودی ایستاده بودن و هامون و هامین کنارشون بودن ...

میدونستم اجازه خروج ندارن چون نمیتونستن بیرون بیان ...معرفت و دوستی اونا 

 برای من ثابت شده بود.

ر هم میمیردم دلم برای اونا تنگ میشد با فکر این اشکم پایین ریخت و حتی اگ

 زمزمه کردم

 دوستون دارم...-

 برای اینکه تردیدم باعث نشه غرورم شکسته بشه و به سمتشون برم،

 به سمت جنگل دویدم....

          ***** 
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 نیم ساعت از رفتن وانیای ناراحت و دل شکسته گذشته بود.

ی با کمک پسرا سعی داشتن طلسم در قصر رو بشکنن و دنبال وانیا آندیا و آرمیت

 برن بلکه بهش برسن و جونشو نجات بدن..

بدن هامون و هامین از بس محکم به طلسم نامرئی کوبیده شده بود ناتوان و پر از 

درد شده بود اما با فکر به اینکه وانیای کوچک توی این جنگل جون سالم به در 

 تالش برنداشتن.نمیبره دست از 

آندیا با کمک آرمیتی با تموم قدرت جادویی که در اختیار داشتن به حفاظ 

میکوبیدن اما میدونستن جادوشون در مقابل جادوی قدرتمند و ناشناخته اوتانا 

 اصال حرفی برای گفتن نداره..

 آندیا دست از تالش بیهوده برداشت و به سمت اوتانا برگشت ...

صندلی مخصوص خودش نشسته بود به شومینه خیره شده  ساکت و بی روح روی

 بود...

 اشک هاشو پاک کرد و نا امید به سمت ارباب جوانش قدم برداشت...

وقتی مقابلش ایستاد نگاه اوتانا روی صورتش قفل شد..برای اینکه دلشو به رحم 

 بیاره جلوی پاش زانو زد و شروع به التماس کرد

ار غیرقابل جبرانی انجام نداد که مستحق چنین اوتانا نجاتش بده...اون ک -

 مجازات سختی باشه...

 وقتی سکوت اوتانا رو دید صدای گریه اش بلند شد
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 خواهش میکنم نجاتش بده قبل از اینکه دیر بشه . -

 اوتانا پر از حسی ناشناخته به آندیا خیره شد. 

اخم هاش توی  از این چیزی که باعث تالطم و به خروش افتادن قلبش کرده بود

 هم رفت دلیلشو رو نمیدونست و این بیشتر عصبانیش میکرد...

گریه های آندیا توجه بقیه رو به خودش جلب کرد و همگی دور اوتانا امیدوارانه 

 جمع بستن...

نگاهی به چهره های ناراحتشون انداخت...انقدر این دختر تازه وارد براشون مهم 

که اینطور نگرانش هستن و حاضرن به  بود؟مگه چقدر با اون زندگی کردن

 خاطرش فداکاری کنن؟ اصال این وانیا کی بود؟...

 بازم عبور یه حس ناشناس بند بند وجودش رو به لرزه در آورد...

 باالخرخ طلسم سکوت رو شکست و لب باز کرد

اون سرکشه باید تنبیه بشه بفهمه سرپیچی از قوانین من چه عواقبی در پی  -

 داره...

مین با شنیدن کلمه تنبیه کمی امیدوار شد و قدمی جلو گذاشت فهمید اوتانا ها

 قصد کشتن وانیا رو نداره...

 اما اوتانا اون یه آدمیزاد که با دنیای ما آشنایی نداره... -هامین 

نفس کالفه ایی کشید و فکر وانیا لحظه ایی رهاش نکرد ...پنجه هاش دسته ی 

 د.. صندلی رو به چنگ گرفت و فشر
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 هامون اما جدی مقابلش ایستاد 

اوتانا مردم ما توی این جنگل کمتر از ده دقیقه دوام نمیارن و کشته  -

میشن...اون دختر یه آدمیزاده که هیچ قدرتی برای دفاع از خودش نداره...االن 

حدود یک ساعته توی جنگل کوفتی هستش که خودت خوب میدونی هیچ راه 

 .فراری براش وجود نداره..

 هامون سعی داشت چی بهش بفهمونه؟!

 اخم هاش به گره ایی کور تبدیل شد

 میخوای چی بگی هامون؟ -

این بار اخم های هامون توی هم رفت دردناک اما بدون اینکه به جدیت صداش 

 لطمه ایی وارد بشه محکم جوابشو داد

حسی  وانیا اون شب زخمی و درمونده به خونه تو پناه آورد.خودت میدونی چه -

به اون دختری داری که امشب غرورشو پیش همه شکستی...حاال که برات اهمیت 

 نداره...حداقل االن برو جنازه اشو بیار قبل از اینکه درختا بدنشو متالشی کنن...!

با این حرف جیغ ترسیده دخترا بلند شد و از اینکه اتفاقی جبران نشدنی برای 

 ال عضوی از خونواده اشون بود..وانیا بیفته قلبشون شکسته شد اون حا

اوتانا مشت محکمی رو دسته صندلی زد حتی فکر   نبودن اون دختر کوچیک 

 قلبشو به درد آورد 
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سریع از جاش بلند شد لعنت بهش امشب چیکار کرده بود ؟ چرا تموم عصبانیت و 

 خستگی هاشو روی اون حیوون کوچولو خالی کرده بود؟

 د کنترل کنه. غرور و خشمش رو نتونسته بو

 حاال میفهمید اون حسی ناشناخته توی قلبش نگرانی و استرس هست...

 به سمت در ورودی رفت. گام هاش بی شباهت به دویدن نبودن...

 بقیه هم خوشحال و امیدوار از واکنش اوتانا پشت سرش بیرون رفتن...

 توی حیاط قصر هامین نفس عمیقی کشید و نگران لب زد

 یچ کجا حس نمیکنم!من بوشو از ه -

 هامون با عجله  پیشنهاد داد

 هر کدوم از یه سمت بریم؟ -

 اوتانا اما با صدایی بم و جدی جواب داد.

 احتیاجی نیست.. -

روی زانو نشست و دستشو روی زمین سرد گذاشت و اخم هاش از تمرکز زیاد توی 

 برقرار میکرد.. هم رفت این کار انرژی زیادی ازش میبرد چون باید با زمین ارتباط

با پیدا کردن موقعیت وانیا بدون ثانیه ایی معطلی غیب شد و به سمت وانیا طی 

 االرض کرد...

 با دیدن صحنه مقابلش خشک شد...
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وانیا با لباس های پاره شده و بدن زخمی روی زمین افتاده بود و توی تاریکی 

 میتونست ببینه که خون خاک زمین زیرشو تیره کرده ...

 درخت ها میخواستن جسمشو ببلعن... ریشه

عصبی فریادی زد و با خوندن وردی درخت ها رو سر جای خودشون خشک 

کرد...مقصر این جریان خودش بود کاش کمی غرورشو کنار میذاشت و این دختر 

 تخس و زبون دراز رو جور دیگه ایی تنبیه میکرد...!

ه...با احتیاط انگشت کنارش نشست میترسید جسم مقابلش ضربانی نداشته باش

اشاره و وسطشو رو گلوی زخمیش گذاشت با حس ضربان کوچیک اما منظم زیر 

دستش آهی از رضایت کشید...برای اولین بار توی زندگیش ترس زیاد رو احساس 

 کرد...اول آندیا و حاال وانیا از این بهتر نمیشد!

 بند شنلش رو باز کرد و دور بدن نحیف دخترک پیچوند..

پا که ایستاد به صورتش که خراش هایی بزرگ و کوچیک افتاده بود نگاه روی 

 کرد ..زخم ها روی زیبایی و معصومیتش اثری نذاشته بودن..

 لبشو روی شقیقه اش گذاشت و بوسید

 بدون اینکه لبشو جدا کنه زمزمه کرد

جونور کوچولو کله شق چطور تونستی از خشم من و درخت های خونخوارم  -

 ببری؟ جون سالم
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دوباره با حس اینکه با لحظه ای دیر کردن به خاطر خشم و عصبانیتش دخترک 

 دیگه نباشه با حرص چند بار پشت سر هم شقیقه اشو بوسید خشن لب زد

 و زندگیتم با منه شیرینم...تو حتی مرگ -

سرشو کمی فاصله داد و پر از حسی که برایش ناشناخته بود این بار صداشو بلند 

 ..انگار میخواست به خودش اطمینان بدهتر کرد 

 تا ابد برای اوتانایی!  -

ثانیه ایی بعد توی اتاقش ظاهر شد و وانیای بی هوش رو ؛به آرومی روی تخت 

 گذاشت.

یقه لباس خواب حریر سفید رنگ که حاال خونی و خاکی شده بود رو گرفت و با یه 

 حرکت کشید و پاره کرد...

 ترها اونو مداوا کنن..دلش نمیخواست این بار دخ

به خاطر همین خودش کاسه ایی اب با یه پارچه تمیز برداشت و با احتیاط خون ها 

و سفید رنگش تمیز کرد . و ملحفه خونی زیرشو عوض   رو از روی بدن ظریف

 کرد...

شیشه ایی معجون بنفش رنگ رو از توی کشوی  کمد چوبی گوشه اتاق در آورد و  

لبش گذاشت و  اشت و آروم بلندش کرد و سر شیشه رویدستشو زیر گردنش گذ

 با آرامش تموم بطری رو توی دهنش ریخت...

 دوباره سرشو روی بالشت گذاشت...بوسه ایی نرم روی لبش گذاشت و زمزمه کرد
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بیشتر از اون چیزی که فکر کنی خسته ام جونور کوچولو...میدونم فردا بازم  -

 شروع میکنی به چنگال کشیدن ...

بی حرف بلند شد به سمت حموم رفت ...الزم نبود خبری به بقیه بده 

 میدونست االن پسرا بوی اونو تشخیص دادن و به دخترا میگن ..چون

 چون از اون میترسیدن جرات نداشتن به اتاقش برن..

بعد از حموم بدون پوشیدن لباسی به سمت تخت رفت ...پتو رو کنار زد زخم ها در 

ستن بودن تا فردا هم ردی محوی از اون ها باقی نمیموند این کمی حال ترمیم و ب

 خیالش رو راحت میکرد...

با خستگی فراوان بدن گرم و بدون پوشش وانیا رو در آغوش گرفت و بعد چندین 

روز باالخره خواب چشم هاشو در برگرفت....قبل از خواب سوال های زیادی از 

 ذهنش عبور کرد...

کی بود که اوتانا کنارش آرامش میگرفت؟پس پیشگویی چی؟  به راستی این دختر

چرا نیروی درد اوتانا روی وانیا تاثیری نداشت؟ چطور دوبار توی جنگل زنده 

 مونده بود؟

 برای هیچ کدام از سوال ها جوابی نداشت...! 

          **** 

تی با حس اینکه توی آغوش کسی هستم زیر لب شروع کردم به غر زدن البد آرمی

 طبق معمول داره منو تو آغوشش میچلونه تا بیدار شم...
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 هنوز خوابم می اومد کالفه شدم چقدر بدن آرمیتی این بار سنگین تر شده ..

چندبار پلک زدم تا بتونم به خوابم غلبه کنم با چشم های نیمه باز به کله ی 

 برگشته یعنی؟مردونه با موی کوتاه مواجه شدم ؛ اوه این که آرمیتی نبود اوتانا 

کش و قوسی به بدن کوفته ام دادم دست اوتانا دورم شل شد اونقدر خسته بود که 

 با حرکاتم بیدار نشد...

 اصال چرا انقدر بدنم کوفته و خسته بود؟

به صورت غرق خواب اوتانا خیره بودم که کم کم ذهنم اتفاقات رو مثل یه پرده 

 سینما پشت سر هم ردیف کرد.

دم پتو از روی باالتنه ام کنار رفت با دیدن سینه ها و بدن بدون کمی نیم خیز ش

 پوششم چشم هام میخواست از حدقه بزنه بیرون.اینجا چه خبر بود؟

با احتیاط گوشه پتو رو باال زدم با دیدن لنگ های بدون شلوارم عرق سردی رو 

 شقیقه ام نشست .

 چرا هر بار من به هوش میام باید لخت باشم؟

وری درد زخم هایی که از حمله درخت ها وارد بدنم میشد اخم هام توی با یاد آ

 هم رفت...اما بدتر از حرفای اوتانا نبود!

 خشم با سرعت غیرقابل باوری بهم غلبه کرد.

 عمال مثل یه خرس زخمی نفس میکشیدم...
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خورده به اوتانای ریلکس خوابیده خیره شدم روبه روی اون دراز مثل یه مار زخم

م دستمو روی شونه هاش گذاشتم و با حداکثر توانم پامو عقب بردم و زانومو کشید

 وسط پاش کوبیدم...

با صدای دادش خودمم جا خوردم...لعنتی اونم لخت بود و زانوم اوتانا کوچولوی 

بین پاشو بدون هیچ پوششی لمس کرد یا به عبارت بهتر ضربه فنی کرد...فکر کنم 

 ا خوب پشیمون نبودم بدتر از این ها حقش بود!از ادامه نسل ناتوان شد ام

باز بی توجه به نگاه برنده و عصبی اون داشتم فکر میکردم دیشب که من بی 

 هوش بودم اینجا چه اتفاقی افتاد؟

های گردن و شاکی نگاهی با هشدار به اوتانای کبود شده و عصبی که رگ

 بیرون انداخت. پیشونیش ورم کرده بود انداختم که نفسشو پر سر و صدا

خوب بخوام اعتراف کنم این شیوه خوبی برای بیدار شدن نبود اما حق اوتانای 

 احمقی بود که دیشب کلی غرورمو زخمی کرد و بعد منو از قصرش بیرون کرد

 با لحنی پرخاشگونه پرسید

 چه مرگته جونور! -

 چپ چپی بهش رفتم

 من اینجا چیکار میکنم؟ -

گذاشت انگار سعی میکرد خودشو آروم نگه داره...اما چشم هاشو از درد روی هم 

 جوابمو با صدای بم ناشی از خواب و درد داد
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توی جنگل زخمی و بی هوش افتاده بودی و من تصمیم گرفتم به اندازه کافی  -

 تنبیه شدی و این شد که آالن اینجایی.

م این واقعا که مرد خودخواهی بود...پتو رو دور خودم پیچوندم دوست نداشت

 مردک دیگه بدن بدون پوششم رو ببینه به هیچ عنوان...

 بازم عصبی غریدم

 چرا من لباس تنم نیست؟ -

خیز شد و به تاج تخت تکیه داد انگار نه انگار یکی پایین تنه خیلی بیخیال نیم

هر کی از در وارد میشد و چهره خنثی و نیشخند رضایتمند اش رو سرویس کرده

کر میکرد این مرد توسط بوسه فوق العاده توسط یه معشوقه گوشه لبشو میدید ف

 بیدار شده.!

شیرینم از اونجایی که لباس هات پاره شد بود و من باید زخم هاتو مداوا  -

 میکردم پس لباس هات دیگه به هیچ دردی نمیخورد...

راست میگفت هیج جای زخمی روی بدنم نبود..به حق اگه پری ها و اوتانا توی 

من پزشک بودن درآمد خیلی زیادی داشتن...نذاشتم ذهنم جای دوری بره دنیای 

 نگاهی مشکوک بهش انداختم..

 چرا تو لباست تنت نیست؟ -

 با حفظ نیشخندش جواب داد

 چون اینطوری ترجیح دادم! -
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گرفتم و تو جام نشستم اینطوری پتو از روی باال تنه با دست پتو رو محکم

تماشایی به نمایش گذاشت اما نذاشتم عضله تیکه  خوشتراش کنار رفت و منظره

تیکه  و سفت شکمش ، شونه و سینه پهن و ستبرش اغوام کنه ، اوتانا واقعا یه مار 

 خوش خط و خالِ.

 انگشت اشارمو جلوش تکون دادم

 تو دیگه حق نداری منو مجبور کنی که کنارت بخوابم  -

ا این کشش بیشتر دست هاشو پشت سرش قالب کرد ..واوووو عضالتش ب

 خودنمایی کردن . بی شک سعی داشت منو هیپنوتیزم کنه..

 با ابروهای باال رفته نگاهی کلی بهم انداخت

 کی اینو تعیین کرده که میتونه منو مجبور به کاری کنه؟ -

 با همون انگشتم به خودم اشاره کردم

بیرون کردنم من اینو میگم! میفهمی ؟ من! بعد از حرفای توهین آمیز دیشب و -

 دیگه حقی بر من نداری!

  کمی به سمتم کج شد

 من هر جور که بخوام رفتار میکنم... -

 چشم هام دوباره از این حجم زیاد خود به جانب بودن لحنش گرد شد

 تو واقعا فکر کردی چون پدرت شاهه هر جور دلت میخواد رفتار کنی؟ -
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 کمی اخم هاش توی هم رفت

ت اون مردی که میگی ندارم! تو به من تعلق داری...کسی نه من نیازی به قدر -

 نمیتونه خالف این چیزی بگه..

از حرص لبمو گاز گرفتم که نگاهش به سمت لبم کج شد و چشم هاش حالت 

 خماری به خودش گرفت...سریع لبمو رها کردم

اوتانا تموم شد ... با اون حرفایی که زدی هر حس مثبتی که بهت داشتمو فراری  -

 دادی!

 من اینجا نمیمونم...

 پوزخندی زد

دیشب داشتی میمیردی تو جنگل من نجاتت دادم! همونطور که اولین بار  -

 تصمیم گرفتم زنده بمونی ! حاال متوجه شدی مرگ و زندگیت دست منه؟

دستامو مشت کردم میخواستم محکم توی دهنش بکوبم تا انقدر لحنش از خود 

 انه به مشتم نگاه کردراضی نباشه...ولی اون مشتاق

 میخوای با اون مشت های کوچولوت چیکار کنی؟چرا بیخود دست و پا میزنی..؟ -

نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط باشم و بیشتر از این مایه خوشحالی و 

 سرگرمیش نشم...

 من به پادشاه میگم که میخوام از این به بعد توی قصر اون زندگی کنم... -

 شخندش پاک و صورتش سرد، استخوون فکش سخت شد...با این حرفم نی
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 تو این کار رو انجام نمیدی!چون اجازشو بهت نمیدم -

 از سر لجبازی و حرص جوابشو دادم

 انجام میدم...هر جا برم بهتر از جایی که منو ازش بیرون انداختن...-

 اخم هاش توهم گره زد و نگاهش تهدیدی شد

 من اجازه نمیدم..!-

 اجازه توهیچ نیازی ندارم...چون برده تو نیستم!من به  -

بازومو گرفت تو یه حرکت آنی منو به سمت خودش کشوند..از حرکتش هول شدم  

 و جیغم بلند شد با اون دست آزادم شکمشو گرفتم که روی بدنش نیفتم

 این بار صداشو بلند کرد

 هیچ جا نمیری جونور کوچولو -

 م کوتاه نیومدممصمم توی چشم های سیاهش خیره شد

 دیگه حق نداری بهم دست بزنی  میرم ! تو -

با این حرفم برقی از عصبانیت توی چشم هاش زده شد ،این نافرمانی براش گرون 

 تموم شده 

یهو مثل یه حیوون وحشی با دست هولم داد از پشت روی تخت نرم افتادم به 

ملی نشون بدم قدری شکه شدم که هیج صدایی ازم نیومد تا خواستم عکس الع

 پتو رو کشید 
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ترسیده یه هین گفتم تو خودم میخواستم جمع بشم که بهم فرصت نداد و 

سنگینی وزنشو بدون هیچ پوششی روم انداخت و دستامو کنار سرم قفل 

 کرد ...قلبم از شدت ترس و وحشت مثل پتک  دیوانه وار میکوبید

ص کنم اما وضع بدتر با عصبانیت شروع کردم به دست و پا زدن که خودمو خال

شد با حس مردونه محکم و بزرگش که روی شکمم  توی جام خشکم زد و از شرم 

حدس میزدم صورتم قرمز شد اما اون بی توجه به خجالت و معذب بودنم لبشو 

 روی گوشم گذاشت

تو نمیتونی هیج جا بری ...حتی پادشاه هم نمیتونه برخالف خواسته ام تو رو از  -

 یرینم پس بهتره به اینجا بودنت عادت کنی...من دور کنه ش

 بعد روی گوشم رو یه لیس کوچیک زد و نرم بوسید

از این حس ناتوانیم در برابرش بغضم گرفت به خاطر سکوت یهویی دیم کمی 

سرشو فاصله داد با دیدن چشم های پراشکم ساکت خیره ام شد با چونه لرزون 

 لب زدم

در حد یه هرزه پایین بیاری و صبحش منو تو بغلت  اوتانا تو نمیتونی یه شب منو -

به زور اسیر کنی منم آدمم حس دارم ، دیشب با حرفات قلبمو و غرورمو پیش 

 دوستام شکستی!..

با وجود مقاومتم مقابل گریه امایه قطره اشک سمج از چشمم پایین ریخت که پر 

 از حس سرشو خم کرد و اشکمو با بوسه خیسش مکید....

 لبشو از صورتم فاصله داد  دو سانت
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وقتی خسته ام...نافرمانی ازم منو پر از خشم میکنه خشمی که به سختی  -

کنترلش میکنم تا هیوالی درونم رو آزاد نکنه...به خاطر همین نمیدونم چه کاری 

 انجام میدم...دیشب رو فراموش کن کوچولوی شیرینم...!

لحنش شبیه عذر خواهی بود  جمله آخرش رو محکم و دستوری گفت ...گیج شدم

 به زبون بیاره ... واقعا چقدر میتونست مغرور باشه؟ پوزش  بدون اینکه کلمه ایی

بغضم رو قورت دادم و سعی کردم در مقابل این لمس وا ندم..سعی کردم از 

 موقعیت استفاده کنم

 باشه حاال که اجازه ندارم از اینجا برم توی یه اتاق دیگه میمونم... -

توجه به حرفم به بدنش حرکتی داد و سفت لبمو گاز گرفتم که آهم بلند  بدون

 نشه اما اون خمار لبم رو که توی حصار دندون هام بود عمیق بوسید ...

 و مردونگیش رو بین پام به حرکت دراورد

 خدای من اماده و محکم برای شروع عملیات بود...

عد از حرفایی که دیشب تو صورتم نه ..نه...من این اجازه رو بهش نمیدادم...نه ب

 کوبید

از حس خمار بودنش استفاده کردم و دست هامو رها کردم و سفت کمرشو گرفتم 

 تا جلوی حرکتشو بگیرم

 لعنت بهت اوتانا تو نمیتونی این کار رو انجام بدی.. -

 بازم بیخیال لبمو بوسید



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

220 

 میتونم شیرینم! -

تم جیغ بزنم که مسلما اوتانا بازم میخواستم به خاطر وضعیتی که توش قرار گرف

بی توجه کار خودشو انجام میداد  با حرص ناخن هامو تو گوشت پهلوش فرو بردم 

 که برای اون مثل نوازش بود

 توی یه زورگو خودخواه هستی من نمیخوام  -

 به حرکتش ادامه داد

 اما کوچولوی من خیسی تو یه چیز دیگه میگه -

 کمرش زدم  از شرم و حرص مشت محکمی به

 رهام کن تو نمیتونی منو دستمالی کنی...-

انگار حرفام نتیجه عکس داشت که با دستش سینه هام رو تو مشتش گرفت و 

 گردنم رو مکید و زبونشو تا روی لبم کشوند و بم لب زد

 اوه جونور کوچولو کی میتونه تو رو از من جدا کنه؟ -

کت دست ها و بدن کوفتیش بدنم رو اون یه خدای اغواگر میتونست باشه که با حر

شل کنه تا مطابق خواسته اش پیش برم...اما االن نمیخواستم بهش میدون بدم...به 

 خاطر همین بازم پهلوشو محکم گرفتم تا از حرکت بایسته

 تو بردی...من از این اتاق نمیرم ...باشه...باشه ... لعنت به تو... -

 رکت ایستادبا این حرفم آهی کشید و مایوس از ح
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 ناامیدم کردی شیرینم...توقع مخالفت بیشتری داشتم!  -

واقعا یه خبیث بود میخواست تقال کنم تا کارشو تموم کنه و به من بفهمونه روی 

من کنترل داره  و راحت کنارش وا میدم...ولی سخت در اشتباه بود...چپ چپی 

 نثارش کردم که با چشم های خندون نگاهم کرد

و آالن تموم کردم اما خودت به زودی برای نفس نفس زدن زیرم این کار ر -

 میکنی... التماس

خوب االن خیلی دوست داشتم انگشت فاکم رو بهش نشون بدم اما بعید 

 میدونستم معنی حرکتم رو بفهمه...

پس ترجیح دادم جوابشو ندم...و با عصبانیتم خوشحالش نکنم...نگاهشو روی 

وباره لبمو بوسید و با یه حرکت از روم بلند شد که منم صورتم چرخوند و در آخر د

 سریع پتو روی خودم کشوندم...

 بعد لباس پوشیدنش دم در برگشت و گفت

 سر میز ناهار میبینمت... -

 ادامه داد با یه چشمک

 مگه اینکه بخوای کار نصفه امون رو تموم کنیم-

 بعد بیرون رفت...

 ا؟؟؟؟االن چشمک زد و شوخی کرد؟؟؟ اوتان
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از حرص جیغی زدم چطور میتونست به این سرعت مود عوض کنه؟...پتو رو کنار 

زدم درحالی به سمت حموم میرفتم چندتا فحش نثار خودش و پدر و پدر 

 پدربزرگ اوتانا کردم...

 که همچین تخم و ترکه وحشی رو پس انداختن!

دست رفته ام رو  با یه حموم سعی کردم حرارت تنمو پایین بیارم و کمی آرامش از

 دوباره بدست بیارم و سراغ پری هام برم....

                   *** 

پایین رفتنم از پله ها مساوی شد با جیغ ذوق زده آندیا و آرمیتی...وقتی به خودم 

 اومدم با یه لبخند گنده در حال له شدن بین آغوش پر محبتشون بودم..

 الم میبینمت چقدر خوشحالم..وای وانیا نمیدونی از اینکه س -آرمیتی

 با لحنی شرمسار زمزمه کردم

 ببخشید دخترا مقصر من بودم شما دیشب به خاطر من سرزنش شدید.. -

 آندیا دستشو روی شونه ام گذاشت

ما یه خونواده ایم وانیا ..از اینکه میبینم دوباره پیش مایی راضیم ...دوست  -

 نداریم از دستت بدیم..

ن دوتا فرشته بودن...اشک تو چشم هامو پس زدم که خدای من واقعا ای

 ناراحتشون نکنم..
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توقع داشتم اوتانا دوباره ظاهر قصر رو مثل اولش کنه یا گلدون هامو بیرون بندازه 

 اما هیچی تغییری نکرده بود...نیشخندی حاکی از رضایت زدم

 در عوض قبول کرد قصر دخمه مانندش رو خوشگل کردیم!-

 خندیدن هر دو ریز ریز

 آرمیتی دستمو کشید

برای صبحانه   اره ... برای ما هم جالب بود که کاری نکرد؛ حاال بریم سر میز ناهار -

 که بیدار نشدی...

خیلی عادی برخورد میکردن انگار نه انگار دیشب تغریبا توی سالن این قصر 

 اربابش طوفانی به پا کرد...

امون سمت راستش، داشتن آروم با هم طبق معمول اوتانا صدر میز نشسته بود و ه

 حرف میزدن ...

 کنجکاو بودم درمورد چه مسئله ایی انقدر جدی حرف میزدن؟

 همزمان با رسیدن ما هامین هم کنارمون اومد .

 من رو توی آغوشش کشید...

 از اینکه دوباره میبینمت خوشحالم وانیا.. -

 منم -
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معنی میده اما این آغوش بوی من تا حاال برادری نداشتم بدونم داشتنش چه 

 حمایت برادرگونه میداد...دلم رو گرم میکرد....

 حاال این وسط باید یکی نیش شل شده منو ببنده

 با صدای رسای اوتانا از آغوشش بیرون اومدم

 بهتره بنشینید تا غذا سرو بشه.. -

چپی اخم هاش تو هم بود و نگاهش برنده اش روی من و هامین بود و در آخر چپی 

 نثار هامین کرد...اوه پسر یعنی اوتانا حسودی میکنه؟!

 از این افکاب دخترونه با یه نشیخند به سمت صندلی خودم رفتم 

 هامون اما بی پروا بدون توجه به اوتانا بد عنق صدام زد

 حالت چطوره خوشگله؟ -

 باز نیشم تا گوشم کش پیدا کرد

 خوبم ... تو چطوری؟ -

 از همیشه...بهتر -

 نشستم با صدای تشر اوتانا سریع رو صندلیم

 اون واقعا داشت حسودی میکرد و این حس خوبی به من میداد

 لبمو گاز گرفتم تا خنده ام بلند نشه ک باز حساس شد

 خوشحال میشم دلیل خندیدنت رو بدونم! -
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 مستقیم نگاهش کردم

... مشکلی با خندیدن من اذیتت میکنه؟؟؟ با دیدن دوباره دوستانم خوشحالم  -

 این قضیه داری؟

 ابدا لحنم جنگ طلب نبود اینو با لبخند بسیار ملیحی تو صورتش کوبیدم

 یه تای ابروش باال رفت

 خوبه ... امیدوارم خوشحالیت پایدار باشه... -

 مشکوک نگاهش کردم اما اون بدون حرف به خوردن غذا مشغول شد...

 تاواسط غذا بودیم ک اوتانا بدون مقدمه گف

 برای عصر زهیر و راتین و داتیس مهمون ما هستن -

با کمی فکر متوجه شدم اون سه تا شاهزاده جذاب رو میگه.. خوب بود خیلی وقته 

 این قصر مهمونی نداره برخورد با آدم های جدید رو دوست دارم

 اما با حرف اوتانا متحیر نگاهش کردم

 چیده بشه... شام امشب با شماست دخترا میخوام میز باشکوهی -

حتی دخترا هم متعجب نگاهش کردن فکر کنم این درخواستش جدید بود.لب به 

 اعتراض باز کردم

اما من آشپزی بلد نیستم، یعنی منظورم اینه من غذاهای شما رو نمیدونم چطور  -

 میشه درست کرد
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 با تخسی هر چه تمام تر توی چشم هام خیره شد

 چه خوب که امشب یاد میگیری!. -

 د از کمی مکث با لبخند پیروزی ادامه دادبع

اگر نقصی تو پذیرایی امشب ببینم بی شک کار صبحمون ادامه پیدا میکنه بعد  -

 از مهمونی...

 با حرص کارد غذا خوری رو به سمتش گرفتم

 تو خیلی بدجنس تشریف داری .... -

 همچنان خونسرد نگاهم میکرد

 در مشتاقی شیرینم...هر چقدر خرابکاری پیش بیاد میدونم چق -

 تا حاال کسی بهت گفته چقدر حال آدمو بهم میزنی.؟ -

با این حرف دخترا ترسید از دو طرف بازومو گرفتن ک بحث رو ادامه ندم بیچاره 

رو بد ترسونده بودیم با این دعواهامون...برخالف دخترها، پسرا به این دوئل ما 

 نده دار بود؟نیشخندی زدن...لعنت بهشون این وضعیت کجاش خ

نه شیرینم...تو اولین نفری هستی که میتونی این حرف رو به زبون بیاری و زنده  -

 بمونی!

 بی حرف به ادامه غذا خوردنش مشغول شد...
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واقعا دوست داشتم این کارد رو توی شاهرگش بزنم و خون فواره بزنه...بعدش با 

 لذت به این صحنه دلخراش اما دوست داشتنی خیره بشم...

نفس عمیقی کشیدم امشب سوپرایزش خواهم کرد . نمیتونستم به آسونی 

 شکست رو قبول کنم

 از این فکر دوباره لبخند ملیحی زدم

 باشه ، قبوله.... -

نیم نگاهی مشکوکی بهم انداخت ظاهرا توقع نداشت اینقدر زود قبول 

 کنم .لبخندمو بیشتر تو چشم هاش فرو کردم

ه شاهزاده باوقار و خیره کننده و دوست داشتنی خیلی مشتاق دیدار اون س -

 هستم...

داشتم قلو میکردم صدرصد...اما به چزوندن حال اوتانا می ارزید..پسرا با دیدن 

 اخم اوتانا خنده اشون رو قایم کردن اما چشم هاشون برق میزد از خنده خفه شده

شون آویزون دخترای سرزمین شما انقدر هالک مردا هستن جوری آب دهن -اوتانا

 بمونه؟

 اوپس تعبیر جالب و بامزه ایی بود اما سعی کردم چهره ام اینو نشون نده...

دخترای همه دنیاهای مختلف مردای جذاب و مبادی ادب رو دوست دارن این  -

 حقیقت غیرقابل پنهانیه..
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با چشم هاش تیری زهرآگین به طرفم پرتاب کرد که متقابل منم تیرشو بازگشت 

 زدم...

چه بد شد که امشب توی آشپزخونه نمیتونی بیای بیرون و از حضور دوستان  -

 من لذت ببری شیرینم!

 لبخند حرص دراری زدم

اوه اوتانا بیخیال! نمیخوای که اونا بفهمن از من داری مثل برده کار میکشی؟ این  -

 ...قانون دنیای شما جوانمردهای مبارز نیست که زورتون به یه دختر بی پناه برسه

 توی سکوت مستقیم نگاهم کرد...منم برای تالفی کارای دیشب و امروزش

 شجاعتمو جمع کردم دستمو روی دست های مردونه زبرش گذاشتم

عزیزم خیالت راحت امشب به خوبی از دوستات پذیرایی میکنیم جوری که همه  -

 حیرت کنن...

میکردم عصبیش بر خالف تصورم بدون عکس العملی به منی که داشتم تالشمو 

کنم نگاه میکرد بعد نگاهشو رو دستم چرخوند و نیشخند معناداری زد..یهو 

سرجاش ایستاد دستمو گرفت و روی صندلیم خم شد من هول زده کمی عقب 

رفتم که صندلی آندیا اجازه بیشتر از این عقب رفتن رو بهم نداد..اما اون با همون 

 نگاه شاهانه اش به لب هام خیره شد.

وچولوی شیرینم خوشحال میشم امشب با افتخار از معشوقه ام در جمع ک -

 دوستان تعریف کنم...تالش تو مایه خوشحالی منه..
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بدون اینکه به من فرصت حرکتی بده لب هامو کوتاه اما عمیق بوسید...اونقدر 

 شکه شدم که بی هیچ حرکتی خشکم زد...

 اما اون سرشو عقب برد و به سمت سالن رفت

کردم االن از گونه هام آتیش بیرون میزنه چطور به خودش جرات داد حس می

جلوی جمع اینطور منو ببوسه؟؟ میخواستم حرصش بدم اما با دو جمله و یه 

حرکت انتحاری ناک اوتم کرد...توی دلم یه خاک برسرت بی عرضه نصیب خودم 

 کردم...

ای چاک خورده هامون و هامین سری از روی تاسف تکون دادن و با همون لب ه

پشت سر اوتانا رفتن...چرخیدم به دخترا نگاه کردم که دیدم اونا هم سعی دارن 

 لبخند های ذوق زده اشون رو قایم کنن...

 چرا میخندین شما؟ -

 این بار خنده اشون صدا دار شد

 آندیا لپمو کشید

 خیلی بامزه شدی وانیا باید خودتو ببینی -

قرمز خوشگل که آماده خوردنه...به اوتانا   درست مثل یه توت فرنگی -آرمیتی

 حق میدم ازت نگذره...

که بی اهمیت دستمو دراز کردم از پشت آندیا رد کردم و یکی توی سرش زدم

 فقط میخندید
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وانیا اوتانا یه موجود ناشناخته اس فکر نکنم بتونی با بحثا به اون پیروز  -آندیا 

 بشی سعی کن شگفت زده اش کنی...

 چشم های سوالیم چشمکی زد و مقابل

 باید به فکر غذاهایی که شب قراره درست کنیم باشیم... -

 آرمیتی ذوق زد ادامه داد حرف خواهرشو

آندیا درست میگه ...اوتاتا داره روی تو حساسیت نشون میده ...امشب باید  -

 بدرخشی تا اونو بتونی اونو جذب خودت کنی...

،کی میخواست اون کوه غرور و خودخواهی رو از این حرف چهره ام توی هم رفت 

جذب کنه؟؟؟ اما خوب میتونستم امشب غافگلیرش کنم تا بفهمه وانیا میتونه توی 

 هر شرایطی پیروز باشه...این بهتر بود!

 

***** 

رضایت  به میزی که سلیقه هر سه تامون رو به نمایش میذاشت لبخندی از روی

 زدم...

انا( اما من با تموم کمبود امکانات و خستگی زیاد اون منو دست کم میگرفت)اوت

اینکه اون چیزی که مد نظرمه رو به دخترا بفهمونم تونستم دو نوع سوپ برای 

 پیش غذا و چند نوع شیرینی و کیک برای دسر درست کنم.

 و غذای اصلی که چند نوع کباب بود رو با کمک دخترا به پایان رسوندیم..
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که ساده و شیک بود کنار میز ایستاده بودم و چک حاال با لباس آبی روشن 

 میکردم چیزی کم و کسر نباشه

 دوباره با دیدن گلدون طالیی و گل های طبیعی داخلش لبخندی زدم...

آرمیتی و آندیا در حال روشن کردن شمع هایی که روی شمعدان های پایه بلند 

 سه تایی برنزی رنگ بودن.

 بهم انداخت منم سری تکون دادمآرمیتی کارش که تموم شد نگاهی 

 به سمت سالن که مهمون اونجا بودن رفت

 عالیجنابان میز شام آماده است...لطفا تشریف بیارید -

با دقت به مردهای قد بلند گنده که با گام های سنگین مردونه به سمت میز می 

 اومدن نگاه کردم

ستن...هر خانومی بی شک هر کی اونا رو میدید میفهمید که جنگجوهای ماهری ه

به این جمع از دور نگاه میکرد قطعا حسرت داشتن یکی از اون ها رو میخورد و 

 برای به دست آوردنشون تالش زیادی میکرد .

اما نکته جالبش اینجا بود با وجود جذابیت بسیار هیچ کدوم متاهل 

 نبودن...کنجکاو بودم ایا اونا معشوقه هایی دارند یا نه؟ 

سیدن با تحسین لبخندی زدن و از بینشون راتین با لبخند بسیار کنار میز که ر

 جنتلمنانه رو کرد به ما

 خانوما باید اعتراف کنم یکی از زیباترین میزهای شامی هست که دیدم.... -
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لبخند خودپسندی زدم و برای اوتانای ساکت با چهره سرد ابرویی باال انداختم که 

حاال هسته اشو تف کن! در جواب نگاه خیره بی شک معنی اینو میداد خوردی؟؟؟! 

 ام نیشخندی زد...

 متشکرم راتین...امیدوارم از غذا هم لذت ببرید... -

سری برام تکون داد..هر سه اون ها در سمت راست اوتانا که در راس میز بود 

 نشستن 

هامون و هامین هم سمت چپ و به طبع ما صندلی های کنارشون رو برای نشستن 

 کردیم...انتخاب 

 زهیر مقداری از سوپ جو رو چشید و ابروهاش باال پرید

 من سوپ جو رو امتحان کردم اما هیچ کدوم این طعم رو نداشتن ... -

 با شک و کمی دلهره پرسیدم

 و به نظرتون چطوره؟ -

عالیه دختر...این سوپ گندم رو هم دوست داشتم من عاشق خوردن غذاهای -

 جدید و خوشمزه ام...

 آروم نفسی رو که حبس کرده بودم بیرون دادم. خیلی

این تعریف خیلی خوب بود خیالم رو راحت میکرد.نشون میداد کارمون رو درست 

 انجام دادیم.
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من تنوع غذایی زیادی رو بلد نبودم اما همینایی رو که بلد بودم با عالقه زیاد 

 درست میکردم..

که اون ها رو شگفت   راه برنجغذای اصلی هم چند نوع کباب و کباب توه ایی هم

 زده و خوشحال کرده بود.

هر تعریفی که به زبون آورده میشد من با لبخند پیروزی به اوتانا نگاه میکردم که 

بی تفاوت بهم نگاه میکرد...البته ایشون میتونست غرور لعنتیشو کنار بزاره و 

ک تشکر اعتراف کنه که غذای که میخوره خوشمزه اس اما محض رضای خدا ی

 ساده هم نکرد...!

 لبمو کج کردم ...برای راحتی خیالم سعی کردم بهش بی توجه باشم...

بعد خوردن شام و تشکر بقیه خدمتکارها وظیفه جمع کردن میز و شستن ظرف 

 ها رو به عهده گرفتن

واقعا ممنون بودم که اوتانا نگفت ما انجام بدیم چون به شدت خسته بودم اگر 

ین نمیکردم تموم بشقاب ها رو توی سرش خورد نکنم!اینو کامال حرفی میزد تظم

 جدی بودم...

 هنوز تشکر نکردنش ازم رو مخم رفته بود...مردک!

و روی یه  توی سالن به مردها که هر کدوم جام شرابی در دست داشتن پیوستم

 کاناپه سه نفره کنار آندیا و آرمیتی لم دادم..

 حرفایی جدیدی برامون آوردن..اوتانا خبرچین هامون  -داتیس 
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اوتانا ساکت سرشو به سمتش چرخوند و در سکوت منتظر ادامه حرفش بود؛انگار 

 میگفت ادامه بده گوشم با توعه

شنیدم چندتا جنگجو سیاه سعی در نفوذ به قلعه سنگی آیریک  -داتیس 

 داشتن...

 با این حرف اخم های اوتانا کمی توی هم رفت

 وده؟نفهمیدی کار کی ب -

 داتیس کمی توی جاش تکونی خورد 

نفهمیدیم .. آیریک نتونست اونا رو زنده بگیره محافظ هاش چندتاشون هالک  -

 کردن و یکیشون تونست با وجود زخمی بودت فرار کنه...

 هامون متفکر لب زد

 عجیب نیست؟ این سومین حمله شوالیه های سیاه به قلعه آیریک هست..-

 رو خورد و جوابشو داد اوتانا جرعه از شرابش

همه چی یه مدته مشکوک شده...اهریمن ها دارن بیشتر تالش میکنن برای -

 پیشروی به دنیای ما و در این بین آیریک هم مورد حمله قرار گرفته..

 راتین اخم هاشو توی هم کشوند

 یعنی میخوای بگی کار نیروهای هم پیمان اهریمنی هستش؟ -

 لفت تکون داد که هامین متعجب ابروهاشو باال برداوتانا سری به نشونه مخا
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من فکر میکردم آیریک به خاطر کینه اش با اوتانا داره به ارتش اهریمن کمک  -

 میکنه...

اوتانا اما بلند شد به سمت میزی که شیشه های مشروب روی اون بود رفت و یه 

 لیوان دیگه پر کرد

ه اما میدونه کلید مشکلش دست آیریک هر چقدر عصبانی و کینه ایی شده باش -

 اهریمن نیست!

 اما میتونه با خود اهریمن معامله کنه... -داتیس 

 اوتانا لبه پهن مبل نشست

 هنوز هم چین چیزی مشخص نیس.. -

زهیر گلویی صاف کرد و دو دل بود انگار میخواست چیزی رو بگه اما شک داشت 

 در گفتنش 

 بیرون نمیره بگو زهیر از اینجا هیچ حرفی -اوتانا 

 کمی خجالت زده بود

 اوتانا نمیدونم حرفی که میزنم  چقدر میتونه حقیقت داشته باشه ... -زهیر

 اوتانا اما جدی و مصمم بود

جنگ بزرگی رو  در پیش رو داریم، اگر جلوش گرفته نشه خون های زیادی   -

ه کنارم ریخته میشه و من برای جلوگیری از این اتفاق فقط شماهایی رو دارم ک

 هستید پس حرفت رو بزن چون ممکنه به درد بخوره



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

236 

 زهیر نفس عمیقی کشید و باالخره جراتشو پیدا کرد

 حس میکنم شوالیه های تاریک از طرف پدرت هستن -

با این حرف همه تکونی خوردن و حیرت زده به زهیر خیره شدن اال اوتانا که 

ین حرف براش زیاد جدید و تعجب دوباره دومین لیوان شرابش رو باال رفت انگار ا

 آور نبود

زهیر از کجا میدونی جنگجوها از طرف شاه هستن؟میدونی که این حرفت  -راتین 

 چقدر میتونه دردسر ساز باشه!

 زهیر به نشونه تفهیم حرفش سری تکون داد

کامال مطمئن نیستم اما همه میدونن من فقط به کسانی که اطمینان کامل -زهیر

شم میکنم خیلی ها هستن نیروهای واقعا کارآمد دارن اما به قبیله دارم عضو ارت

 اشون اعتماد ندارم، از تخم و ترکه خوبی نیستن بهشون میگیم ماریون...

چند سال پیش چند نفر از همین قبیله ماریون غیب شدن به طور همزمان ، اونا 

مین پیگیر زیاد خوشنام نیستن و دوست دارن دور از ما زندگی کنن به خاطر ه

نشدم که دلیل این غیب شدنشون چیه..یه ماه پیش بدون اجازه شاه شبونه به 

قصر سپید رفتم میخواستم برای به حرکت دراوردن گردان هزار نفره ارتشم به 

خاطر سرکوب شورش مرز غربی اجازه بگیرم که سایه های مشکوکی بین باغ 

ط یه جنگجو نقاب دار با لباس مشرف به اتاق شاه رو دیدم ،طی االرض که کردم فق

مشکی دیدم اما طی چشم به هم زدن غیب شد ...میدونم دلیل محکمی نیست اما 
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و عجیبتر این بود که اتاق پادشاه همون بو  بوی اون نقابدار به شدت برام آشنا بود

 رو میداد . و همه میدونن هیچ کس به اندازه اجنه طی االرضش انقدر سریع نیست!

کوت عجیبی رفته بود ...من کامال گیج بودم چون زیاد از حرف جمع توی س

 هاشون سر در نمی آوردم...

 باالخره هامین سکوت رو شکست

به فرض که جنگجوهای سیاه از طرف شاه باشه اما اون به چه دلیلی قصد تعرض  -

 به قصر آیریک رو داره...؟

 من که ازهمه چی بیخبر بودم یهو بدون اراده جواب دادم

 شاید دنبال یه چیز خاصِ که توی اون قصر وجود داره!-

از این حرف زدن یهوییم خجالت زده شدم چرا  بی فکر حرف زدم ؟...نگاه همه 

 روی من افتاد ...لعنت بهت وانیا واقعا نمیتونی جلوی زبونت رو بگیری؟

 اوتانا اما سری تکون داد

 درسته یه چیزی هست که ما ازش بی خبریم -

 ا حرفم چرند نبود!خوب هوررر

شاید میخواد یه چیزی رو بدزده و دوباره آیریک رو مجبور به اطاعت کنه  -هامون

 از خودش کنه..

 راتین کالفه لیوانش رو روی میز کوبید
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اینجور نمیشه با احتماالت پیش رفت یه اتفاقی داره می افته و میترسم عواقبش  -

 دامنگیر بقیه سرزمین ها بشه...

 ی به نشونه تایید تکون دادداتیس هم سر

 به نظرم جاسوس ها رو چند برابر کنیم...من حس خوبی به این ماجرا ندارم!... -

 اوتانا هم سری به تایید تکون داد و اینطوری این بحث خاتمه پیدا کرد...

یه جورایی همه تو فکر رفته بودن سکوت تو  جمع حاکم فرما شده بود...منم 

 ه رو آنالیز میکردم...داشتم توی موقعیت  بقی

حرفایی که امشب زده شد یکم باعث ترسم شده بود من از جنگ و نبردهای 

خونین چیزی نمیدونستم از جایی اومده بودم که در صلح کامل بود تنها جنگی که 

دیده بودم در واقع دعوای دوتا از پسرای دانشگاه بود که فهمیده بودن دوست 

 دختره هر دو تیغ زده!دخترشون یکیه اما تهش فهمیدن 

 پس نمیدونستم تا چه اندازه نگران حرفایی که اوتانا زده بود باشم...!

سرمو بلند کردم نگاهم روی راتین افتاد که داشت سالن رو دید میزد تای ابروی 

راستش باال رفت و نیشخند ظریفی رو لب هاش نشست....اه کاش موبایلم بود از 

 فتم...! سکوت رو شکستفیس به شدت مانکینش عکس میگر

 میبینم تکونی به قصر متروکه و تابوت مانندت زدی ..-راتین

که حرف بامزه رفیقش به مذاقش خوش نیومده اما   مخاطب حرفش اوتانایی بود

 منو خوشحال کرده بود خیلی ....!
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 راتین مواظب دهنت باش! -اوتانا

نثی دوست بد عنقش راتین این بار قهقه اش بلند شد بدون توجه به تهدید خ

 دوباره نیش زد

آروم باش دوست من....حرفای من حقیقتی روشن بود که ظاهرا خورده تو خال و  -

 حالتو جابه جا کرده...

 اوتانا بی حوصله خرناسی کشید و دوباره محتوای لیوانشو سر کشید...

 داتیس هم شوخی کالمی راتین رو ادامه داد

ید تحملش کرد...قبال می اومدم اینجا ...با اون جنگل اوه اوتانا حقیقت تلخه اما با -

 کوفتی و این قصر حس میکردم باید برای مردنم حاضر باشم!

 اوتانا چپ چپی به سمتش پرتاب کرد

 قصر من از یه جلبک دریایی تخمی بهتره!  -

 بعد این حرف خنده جمع بلند شد

 داتیس همینطور که میخندید جوابشو داد

 ا...کجای کاخ من به جلبک میخوره؟لعنت بهت اوتان -

حتی الماسم زیر اب شور باشه جلبک و خزه های کوفتی دریایی اونو  -

 میگان) محترمانه ترظاهرشو خراب میکنن :(

 راتین در کمال بدجنسی ادامه داد
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 بازم از قصری که شبیه شهر ارواح بهتره! -

ه درست دیدیم با خنده!!! اوتانا لم داد توی مبل و پاشو دراز کرد و با خنده ! بل

 جواب داد

قصر من اونجاییه که خودم توش راحت باشم نظر و حال بقیه به یه جامه شما هم  -

 میتونید االن با اونجام اختالط کنید..

 این بار نتونستم جلوی انفجار خنده ام رو بگیرم...

بخنده در اصال باورم نمیشد که اوتانا شبیه یه تیکه سنگ بود بتونه شوخی کنه و 

خوشبینانه ترین حالت تصور کردم با یه غرش و کمی حرکات رزمی بقیه رو وادار 

به سکوت کنه...با صدای خندم که از همه بلند تر بود نگاه جمع روی من افتاد که 

 خجالت زده سعی کردم خنده امو جمع کنم...

 راتین نگاه مهربونی بهم انداخت

 زیبایی دارید؟تا حاال کسی بهت گفته چقدر خنده  -

معذب لبخندی زدم خوب بخوام حقیقت رو اعتراف کنم آرنیکا بهم میگفت صدای 

 قهقه انفجاریت شبیه عرعر یه حیوون حمالِ...!

 اما به خاطر حفظ شخصیتم اینو به زبون نیاوردم...

بدون شک لپ هام گل انداخته بود مثل دخترای آفتاب مهتاب ندیده موهامو 

 پشت گوشم زدم

 ون....ممن -
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 فقط تونستم اینو بگم وبه شدت از این خجالتی بودنم شاکی شدم! 

یهو سیبی به سمت راتین پرتاب شد که مقابل چشم های حیرت زده من راتین در 

 یه حرکت سریع سیبو توی دو وجبی صورتش گرفت و نیشخند معنا داری زد

 اوتانا بهتره یکم آروم باشی دوست من -

 زد و چشمکی حواله اخم های توهم رفته اوتانا کردبعد گازی به سیب دستش 

دفعه دیگه بخوای با حرف های شیرین از دختر من دل ببری...از وسط -اوتانا

 نصفت میکنم!

 اوه خدای من! جدی بود؟

 با این حرف همه نیشخند زدن...اونا چه مرگشونه واقعا؟

 راتین با ریلکسی ذاتی خودش پا رو پا انداخت

 وی جذاب بودنم برای دخترا رو بگیری!تو نمیتونی جل -

پسرونه مخصوص  چشم هام گرد شد...اونا جدی بودن یا باز هم شوخی های

 خودشون میکردن...

 خودتو با اون شخصیت دلربای دخترونت گاییدم! -اوتانا

رنگم قرمز شده بود نمیدونستم به خاطر این شوخی ها بخندم یا مثل یه خانوم 

کلی مرد جذاب و هات نشسته بود به  ه لعنت بهش اینجاباوقار ساکت باشم؟ اخ

 سختی میتونستم پرستژمو با یه لبخند کش اومده حفظ کنم...!
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بقیه برخالف من با صدای بلند میخندیدن حرفاشون اصال همدیگر رو ناراحت 

 نمیکرد...

 زهیر رو به ما سه تا کرد

 کار شماست این تغییرات؟ -

 آرمیتی به صورت تله پاتی همزمان جواب دادن سری تکون دادیم که آندیا و

 ایده و تغییر قصر کار وانیا بود... -

 زهیر کله ایی از روی رضایت تکون داد

 کارت عالیه دختر....انگار کال یه قصر دیگه شده...! -

 راتین مستقیم به گلدون گل های زیبام خیره شد

 ر پری هاست...مخوصا با این گل های کمیاب زیبا...که شک ندارم کا -

 ...دخترای خوشگل من!آندیا و آرمیتی لبخندی محجوبانه زدن

 داتیس هم تایید کرد

 اره واقعا انگار فضا روح پیدا کرده و در اون زندگی جریان داره... -

ذوق زده نیشم تا بناگوشم باز شد من تعریف کردن رو خیلی دوست  داشتم بهم 

 انرژی میداد

 د شبیه خدایان یونانی بودنمخصوصا از طرف سه مر

 واقعا متشکرم....همه کمک کردن و از این تغییر خوشحال بودن به جز یه نفر... -
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 اینو با خصومت و نگاه تیزی به اوتانا بیخیال گفتم

 داتیس متوجه شد

 شده! نشنیده حس میکنم گرد و خاک بلند -

 داد و جواب دادمبازم چشم غره حرصی به اوتانا رفتم....که نیشخندی تحویلم 

 بیشتر شبیه طوفان شن بود! -

 خنده ای کرد

 بهش توجه نکن از بچگی همنطوری بوده... -

کنجکاو به داتیس خیره شدم یعنی از بچگی باهم بزرگ شدن؟ قطعا اینطور بوده 

که من تازه وارد احساس اعتماد و وفاداری و دوست داشتن نامحسوس بینشون رو 

 متوجه بشم....

د شد از کیف چرم مانندی که همراه خودش اورده بود و روی میز کنار زهیر بلن

 سالن گذاشته بود رفت

اوتانا آهنگرهام از اعماق زمین فلز کمیابی پیدا کردن مقدارش خیلی محدوده، -

 این اولین شمشیر و  اولین کار اوناست....

 شمشیری از کیف چرمی شکل سیاهش بیرون اورد ...

 این چیزا سر در نمی آوردم متوجه خاص بودن اون شدم....اوه پسر منی که از 

 زهیر با مهارت زیاد چرخشی زیبا به شمشیر داد
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همینطور که میبینی سبک و بسیار خوش دسته برخالف ظاهر ظریفش برنده  -

 اس و سنگین ترین فوالد نمیتونه اونو بشکنه!

های کلفت و  چندتا حرکت به شمشیر داد اما چشم های منحرف من روی بازوی

ماهیجه ایی بزرگ زهیر که جای چندتا خراش کوچیک که فکر حاصل جنگ بود 

افتاد...اون شبیه یه گالدیاتور قهرمان بود که کسی نمیتونست باهاش رقابت کنه 

 خیلی باشکوه دیده میشد...پسر شبیه به یه ماشین کشتار بود...!

 حقا که فرمانده ارتش بودن خیلی بهش می اومد!

 کسی که هیکلش با اوتانا صخره مانند برابری میکرد همین زهیر بود! تنها

به جز هامون و هامین عزیزم که دخترامو دوست داشتن واقعا باز جای تعجب 

 داشت چرا اینا هنوز تنها بودن؟

 با صدای عصبی و هشدار گونه اوتانا نگاهم از زهیر روی اون کشیده شد

هات بدون پاداش نخواهد بود...میتونی شمشیر کافیه...متوجه شدم....کار آهنگر -

 رو اینجا بزاری خودم بیشتر بررسیش کنم...

زهیر متعجب به اوتانا که شق و رق توی جاش نشسته و حالت جدی و کمی خشن 

 به خودش گرفته بود انداخت و درآخر سری نامفهموم تکون داد...

رد و بدل کردن...و نیشخندی اما هامون و هامین نگاهی معنا دار با داتیس و راتین 

 زدن

 چه خبر بود؟ چیشد یهو...
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سوالی نگاهی به اندیا انداختم که اونم مرموز ابرویی باال انداخت و نیشخند پسرا 

 رو تکرار کرد

خوب وقتشه محفل رو ترک کردید از نیمه شب گذشته و من میخوام  -اوتانا

 بخوابم!

هرهای ناراحتشون بودم ک اونا چقدر رک و بی پرده بیرونشون کرد...منتظر چ

 بیخیال با لبخند معنا دار بلند شدن...

 راتین در حالی که بلند میشد رو به داتیس کرد

 سوراخ سوخته! -راتین

 بدجورم سوخته! -داتیس 

 اوتانا ک بلند شد ...زهیر لبخند مردونه ایی زد و شمشیر رو کنار گذاشت

 بدخلق نشه و بحث رو جمع کرد تا اوتانا از این بیشتر

 پسرا با شاخ هیوال بازی نکنید ! -

 اوتانا هم تخس و خیره سرانه جواب داد

زهیر همیشه عاقل تو جمع شما هست؛ خبر داره شاخ هیوال سوراخ پاره کن  -

 هستش! سوزشم داره!

من مات خنده های مشکوک و حرفای مشکوک تر این جمع بودم...هامون یکی 

 روی شونه اوتانا زد
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 ر مرد ....انقدر حساس نباش وگرنه بدتر میکنن باهات...شل بگی -

 هامین هم خندید

 دیر شده برای این حرفا دیگه!دم به تله داده.. -

هامون هم با خنده سری از رو تاسف و تایید تکون داد....اوتانا توجهی بهشون 

 نکرد ...

 اما راتین بیخیال بحث نشد بدجنس صداشو بلند کرد

 کم داره خوش میگذره من هفت روزبعد ،همین شب اینجام..اینجا کم -راتین 

 اوتانا از باال به راتین انداخت

دوست دارم بیشتر خوشت بیاد تا مهمونت کنم شب به اتاقم و شاخ رو نشونت  -

 بدم!

راتین نیشخندی تحویل دوستش داد...داتیس هم انگار از حرصی کردن اوتانا 

 مده ادامه دادبیشتر خوشش اومده باشه  و سرکیف او

 منم همراه راتین میام به کامم خوش اومده تغییرات.... -داتیس

 ادامه داد قبل از اینکه اوتانا چیزی بگه

 حتی مهمون اتاقت باشم بازم ارزششو داره! -

زهیر دستشو پشت دوتا دوست سرخوشش گذاشت و اونا رو به سمت در خروجی 

 هدایت کرد
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بچشید راه بیفتید...فکر نکنم شاخشش زیاد چیز  قبل از اینکه امشب مزه اتاقو -

 خوبی باشه!

من به به تبعیت از دخترا تا جلوی در ورودی همراهیشون کردم که زهیر یهو 

 برگشت چشمکی به اوتانا زد

 اوتانا هفت روز بعد توی اتاقت روی منم حساب کن! -

 خنده شیطنت امیز پسرا بلند شد..

 اوتانا خونسرد جلوشون ایستاد

 هفت روز بعد اگه از جنگلم جون سالم به در بردید این در به روتون باز نمیشه! -

 حسن ختام حرفش در بزرگ سالن توی صورتشون کوبوند!

 واقعا هنوز گیج بودم چرا یهو اوتانا بدخلق بیرونشون کرد؟...

 هامین خنده ای آرومی کرد

 اوتانا از این حالتت خیلی خوشم میاد جدیده برامون! -

 مون دست رو شونه بردارش گذاشت ها

 ...بهتره راه بیفتی قبل از اینکه حرص بقیه روی ما خالی کنه-

هر دو خنده کنان به سمت پله ها رفتن... قطعا بقیه یه چیزی میدونستن که من 

 ازش بی خبر بودم... کمی اخم هام توی هم رفت .چرا واضح حرف نمیزدن؟
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است به خودش مسلط باشه تا  کل قصر رو اوتانا نفس عمیقی کشید انگار میخو

 روی سر بقیه خراب نکنه...

 برگشت رو به من

 االن نباید توی اتاق باشی؟ -

 از این تشرش هیچ خوشم نیومد لج کردم

 من خوابم نمیاد میخوام امشب با آندیا و آرمیتی.. -

 نگاه تیز و هشدار دهنده اش روی دخترا باعث شد حرفم رو ادامه ندم...

یا و آرمیتی مثل اینکه از نگاهش متوجه حرف نگفته اش شدن...که لبخند آند

 ترسیده ای زدن بدون اینکه چشم از اوتانا بردارن

 من شدید خسته ام به خاطر آشپزی االن خوابم میاد... -آرمیتی 

 اندیا هم من من گویان تایید کرد

 ...آ..آرهههه... منم حاال فکر میکنم....زیاد حالم خوب نیست. -

بدون اینکه مهلت حرف زدنی به من بدن شب بخیری گفتن اونا هم به سمت پله 

 ها دویدن....

وقتی از دیدم خارج شدن....برگشتم به اوتانا که با نگاه پیروزی بهم زل زده بود 

 نگاه کردم...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

249 

انگشتمو باال آوردم که چندتا فحش نوین مختص دنیای  خودش بهش بدم اما 

ال و حوصله بحث رو نداشتم بیخیال شدم مثل خود روی چون خسته بودم و ح

اعصابش نفس عمیقی کشیدم و تیری زهر الود به سمتش پرت کردم با چشام و بی 

 توجه بهش به سمت پله ها رفتم...

 تن صداش رنگ و بوی خنده داشت...

 انتخاب خوبی بود! -

 ده!لعنت بهش کوتاه اومدن و حرف گوش کردنم رو میگفت مردک حروم زا

توی اتاق لباس خواب سفید که تا روی زانوم بود  توی حموم پوشیدم...واقعا 

 راحتی این لباس لذت بخش بود...

بیرون اومدم طبق معمول اوتانا با باال تنه برهنه رو تخت بود واقعا دیگه حوصله 

 بحث با این مرد غد و یدنده نداشتم...مثل سرکوبیدن به دیوار بود..

 م خمار خواب شده بود...خسته بودم چشما 

 پتو خز دار رو کنار زدم و دراز کشیدم

 چشممو بستم برای خواب اماده شدم ک با کشیدن بازوم چشمام تا اخر باز شد

 تو آغوشش کشیده شدم شاکی غر زدم

 میخوام بخوابم ...خسته ام... -

 سرشو کنار سرم گذاشت نفسی توی موهام کشید
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 مبخواب امشب کاری باهات ندار -

سعی کردم با دست های بی جونم کنارش بزنم ...تالش مضحکانه ایی بود 

 متاسفانه...مشتی روی بازوش زدم

 من دوست ندارم تو آغوشت بخوابم! -

 من به عالقه تو کاری ندارم....  -

 بعد دم گوشم غرید که باعث شد شونه ام رو به سمت گوشم جمع کنم 

لبخند اغواگرانه میزدی....چشم های  امشب که خوب برای راتین قرمز میشدی -

حریصتو روی بدن زهیر چرخ میدادی! حاال برای من چنگ و دندون نشون میدی 

 جونور کوچولو...؟

اول مات شدم...یاد حرفای و حرکات اوتانا و بقیه شدم تازه متوجه معنی 

 حرفاشون میشدم...

 صدا خندیدم...این مرد گنده حسودی کرده بود...خنده ام رو رها کردم و با 

سرمو به سمت اوتانا چرخوندم در کمال تعجب چشم هاش بین چشم های من و 

لب های پر خنده ام در رفت و امد بود اونم بدون عصبانیت...یه برق خاصی تو 

چشم هاش بود...معذب شدم چرا نمی تونستم نگاهشو بخونم...سعی کردم بیخیال 

 حس داخل چشم هاش بشم

  کار خوبی نیست!اوتانا حسودی اصال -

 بی توجه به کنایه ام غرید
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دفعه دیگه صبر من رو امتحان نکن ... به اون چشم های وحشی سرکشت افسار  -

 ببند وگرنه تنبیه میشی!

میخواستم به خاطر حرفاش عصبی بشم و داد و قال راه بندازم اما باز با یاد آوری 

 حرفای دوستاش پق زدم زیر خنده....

ه ام دوامی نداشت که با بوسه خیس پرحرارت اوتانا تو گلوم خفه اما چندان خند

 شد...و کم کم گرمم شد...

بوسه اش پر حرارت و شورانگیز بود و تموم سلول های بدنم رو به تکاپو وا 

 میداشت انگار تازه فهمیدم که زنده ام!

 بدون حرکت چشم هامو بسته بودم و تموم عالئم حیاتی ام روی لب های باال و

پایینم که توسط دهان خوشبوی اوتانا ک طعم شراب میداد به بازی گرفته شده 

 بود متمرکز بود...

 دست من نبود بوسه اش مستقیم با قلبم ارتباط داشت...

لب هامون با چشم   نمیدونم چقدر درگیر این حس بودم که با قطع شدن اتصال

 داشت خیره شدم های نیمه باز و خمار به اون که دو سانت با لبم فاصله

موقعه حرف زدنش برخورد لب هامون رو باهم حس میکردم...انگار من امشب جای 

اون چندین گیالس شراب خورده بودم که همچین خمار به چشم هاش ک مثل 

 گرداب سیاه بود منو توی خودش میکشوند خیره شده بودم

 بخواب شیرینم... -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

252 

 عالم بی خبری خواب رفتم... حرفش مستقیم با بدنم ارتباط داشت و سریع به

 وانیا..-

توی جنگل دور خودم چرخی زدم...نمیدونستم این صدای غریبه اما آشنا از کدوم 

 طرفه...

 وانیا... -

جنگل سبز و بی انتها ...صدای محزون فرشته گونه زن دوباره از همه جا به گوشم 

 میرسید

 وانیا... -

سمتی که قلبم بهم جهت میداد با  ته دلم یه ناراحتی غیربی حس میکردم... به

 پرهنه دویدم به امید اینکه بهش برسم

 وانیا.... -

پریشون به سمت صدا بدون توقف میدویدم....پایین دامن زیبای قرمز رنگم به 

چوبی گیر کرد ...کشیدمش که پاره شد...اما بی توجه به لباسم در حالی به خاطر 

 نگاه کردم... دویدنم نفس نفس میزدم نگران به اطرافم

 سکوت وهم آور جنگل سبز بدون هیچ ردی از موجود زنده ایی...

 پیچیدصدای زمزمه مانند زن دوباره توی گوشم

 وانیا...-
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با دوتا دستم لبه دامنم رو باال گرفتم ،گام هام بدون دستور گرفتن از مغزم شروع 

ده بود...انگار زندگیم به دویدن کرد دنباله لباسم به زیبایی تو هوای به پرواز دراوم

 رو برای رسیدن به این صدا شروع کرده بودم...

 وانیا-

ناراحت و عصبی دوباره ایستادم ضربان قلبم باال بود. چرخی زدم بازم درخت های 

 شبیه به هم، این بار صدامو پیدا کردم و بلند داد زدم

 تو کجایی؟ -

گلوله کروی شکل که  دوباره چرخیدم که نور آبی رنگی دیدم .مبهوت به اون

اندازه یه پرنده کوچیک بود خیره شدم، در ده متریم  آتیش آبی سردی که  توی

 شناور بین درخت ها داشت منو به سمت خودش میکشوند

 وانیا...-

 انگار صدای محزون و زیبای زن از اون گلوله آتشین آبی می اومد...

 دو دلی....دوباره سبک و بی پروا به سمتش دویدم...بدون ترس و 

دو قدم مونده به اتیش ابی ناپدید شد و در همون جهت با فاصله دوبار پدیدار 

 شد...

 با گام های بلند به سمتی که منو میبردن به دویدن ادامه دادم.....

جنگل تموم شد و نور مستقیم آفتاب توی چمنزار به صورتم میخورد...پیوسته 

 دنبالش بودم....
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بدون ته دیدم...به موقع کنترلمو به دست گرفتم و با ترس که خودمو لبه پرتگاهی 

 لبه مرز پرتگاه خوفناک ایستادم و به عمق نامعلومش خیره شدم...

سر درگم به اون طرف دره و دوباره به قعر سیاهی دره خیره شدم...حاال باید 

 چیکار کنم؟

ه تموم ناگهان ابری سیاه جلوی نور خورشید رو گرفت  که مثل یه ویروس کشند

آسمون رو در برگرفت...ترسیده قدمی به عقب برداشتم ..میخواستم برگردم اما به 

سد محکمی که پشتم بود برخورد کردم همین که برگشتم لبخند تاریک و صدای 

 زخمی مردونه مرموزی که با هشدار اسممو زمزمه کرد مواجه شدم 

 وانیا!-

نفس های کشیده و لرزونم صورتش توی تاریکی قابل دید نبود ترسیده بودم 

نیشخندی دلهره آور روی لب هاش آورد تا خواستم فرار کنم دستی محکم منو به 

سمت دره پرت کرد توی عمق تاریکی با سرعت در حال سقوط بودم که از ته دل 

 جیغ زدم 

 اوتانا.....-

با تکون خوردنم و کسی که صدام میزد ترسیده در حالی گریه میکردم چشم هام 

شد...اوتانا با اخم هایی در هم سمت راستم نشسته بود تا ذهنم خواست باز 

اطرافشو تجزیه و تحلیل کنه اوتانا هر دو بازومو کشید و توی یه حرکت ناگهانی 

منو تو بغلش کشوند و دست هاشو مثل حصاری محکم دور بدنم که مثل کنجشگ 

 لرزون بارون دیده ملیرزید کشید
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م ضربان آروم قلبش زیر دستش کم کم ذهنمو دستمو روی سینه اش گذاشت

هوشیار کرد و کم کم منو به این باور رسوند که چیزی که دیدم یه خواب یا یه 

 کابوس بود ...

 بوسه اش روی سرم حس کردم صداش گرم و آروم بود

 من اینجام شیرینم...نلرز....من اینجام -

ل معجزه بود سرمو رو داشت بهم اطمینان میداد تا نترسم ...صدا و آغوشش مث

سینه محکم مردونه اش گذاشتم توی آغوش گرمش کم کم حس آرامش به قلبم 

 سرازیر شد...لرزون لب زدم

 اوتانا-

انگار میخواستم مطمئن شم که خواب نیستم و بیدارم و اوتانا نمیزاره اتفاق بدی 

 بیفته...

بغل مهربونشو ازم  عجیب بود که اوتانا این بار بدون غرور و بی تفاوتی همیشگیش

 دریغ نکرد و دوباره روی سرمو بوسید

 کابوس دیدی...چیزی نیست....-

با این حرف نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر مردونه اش تو ریه هام پیچید بدون 

 هیچ دلیل خاصی احساس امنیت کردم و خیالم راحت شد.

 به خواب عجیبم فکر کردم
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د؟ اما چرا حس میکردم بیشتر شبیه یه رویا بود یا کابوس؟ واقعا یه خواب بو

 واقعیت رو دیدم؟؟؟

 به سختی فکرشو از ذهنم دور کردم... 

..هنوز اتاق تاریک بود و نور کم ماه کمی باعث روشنی شده بود...دستمو دور کمر 

اوتانا قفل کردم و میخواستم خودمو تو بدنش حل کنم تا از اتفاق بدی که 

واسته میدونستم که اوتانا محافظ خوبیه! شبیه یه نمیدونستم چیه حفظ کنم و ناخ

 .... قهرمان

 دخترا با دوتا از خدمتکارا برای تهیه آذوقه به شهر رفته بودن...

بی حوصله روی پله های ورودی نشستم واقعا چرا من اینجا باید زندونی باشم؟؟؟ 

ه هر جا حس بدی بود توی یه فضای هر چند بزرگ اسیر شده باشی و نتونی آزادان

بری اونم منی که همیشه با آرنیکا در حال گشت و گذار بودیم از هر زاویه بهش 

 در حقم بی انصافی شده!... نگاه میکردم

آهی کشیدم....یعنی آالن آرنیکا بدون من داره چیکار میکنه؟ اون همیشه از 

تنهایی متنفر بود دوست عزیزم واقعا دلم براش تنگ شده بود کاش میتونستم 

 داقل یه خبر بهش بدم که حالم خوبه و کمی از نگرانیش کم کنم ...ح

 دستم رو زیر چونه ام گذاشتم و به حیاط بزرگ خشک خیره شدم ...

 از بی حوصلگی و بیکاری ذهنم از شاخه ایی به شاخه ی دیگه میپرید...
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دوباره خواب دیشب یادم اومد بدنم مور مور شد چقدر صدای اون زن  واقعی 

.غمگین و دردناک بودن صداش دلمو به درد می آورد...اما ذهنمو از این فکر بود..

دور کردم نمیخواستم مثل احمقا یه خواب بدون معنی رو برای خودم به یه مشکل 

 و درگیری ذهنی جدید تبدیل کنم...

اون نبود نصفه شب   اوه صبح که بیدار شدم اوتانا طوری رفتار میکرد که انگار

و بدون احساسشو شکوند و دل رحیمشو بدون هیچ پرده ایی  طلسم جسم سخت

 از غرور نشونم داد...

 چشم هام باریک شد..اون مرد گنده چقدر راحت میتونه نقش عوض کنه!

ولی واقعا اوتانای بدون طلسم نصفه شب خیلی شیرین و مهربون بود دقیقا همون 

 شاهزاده سوار بر اسب سفید دخترها...

ه نه وانیا اشتباه نکن اون یه هیوال بدجنس که نباید به این سری تکون دادم او

 جنتلمن شدن یهویش عادت کنی در اون صورت خیلی بد میشه خیلی بد..!

 دوباره دستمو زیر چونه ام گذاشتم از روی عادت آهی کشیدم 

دقیقا کجای این حیاط برات جالبه که خیلی وقته اینجا نشستی و چشم از  -

 نمیگیری؟ منظره رو به روت

برگشتم از پایین به اون که بی سر و صدا کنارم اومده بود نگاه کردم...لعنت از این 

بزرگتر نشون میداد شبیه یه مجسمه بزرگ تراشیده...چشم غره  پایین هیکلش

 ایی بهش رفتم 
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 منظره ایی که خلق کردی خیلی چشم نوازه نمیتونم ازش چشم بگیرم! -

ه کالمم شد...فکر میکردم میخواد بیرون بره اما بر نیشخندی زد چون متوجه طعن

 خالف تصورم کنارم نشست

 بهتره بهش عادت کنی! -

 تا خواستم معترض شم ادامه داد

 حاال چرا انقدر لب هات آویزون شده جونور؟ -

 با این حرفش دوباره غم هام یادم اومد و چهره ام توی هم رفت و ناراحت لب زدم

کردی! تا حاال دیدی یه پرنده آزاد از زندونی کردنش  تو منو اینجا زندونی-

 خوشحال باشه؟

مستقیم نگاهم کرد سعی داشت بفهمه چی تو ذهنم میگذره بعد از مکثی نه 

 چندان طوالنی بدون اینکه چشم هاشو ازم بگیره تکرار کرد

 عادت میکنی!-

که بیدار جمله اش قلبمو به درد آورد...من نمیخواستم عادت کنم، هر روز صبح 

 میشم به این فکر کنم که توی این قصر زندونی شدم...

 بدون شکستن ارتباط چشمیمون ناراحت و جدی لب زدم

هیچ وقت به اسیر بودنم عادت نمیکنم اوتانا ! کم کم این حس منو میکشه...مثل  -

همون پرنده از توی قفس آسمون آبی رو میبینه از ناراحتی اینکه نمیتونه پرواز 

 ق میکنه!کنه د
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اخم هاش توی هم رفت ..نگاهش ترسناک شد اما برخالف حالت صورتش دستشو 

که  جلو اورد به آرومی موهامو پشت گوشم انداخت و با صدای پر از حسی

 معمول ازش سر در نمی آوردم طبق

 نمیزارم بمیری...!-

 بلند شد از اون باال از گوشه چشم هاش نگاهم کرد

د میخوام امروز یکم راه و روش زنده موندن رو بهت نشون بلند شو و موهاتو ببن-

 بدم...

با این حرفش چشم هام گرد شد ! منظورش چی بود؟؟؟این مرد بلد بود دقیقا چی 

 بگه که کامال گیج شم...

ولی خوب حرفش هر چیزی که بود به نظرم از بیکاری یه گوشه غمبرک زدن و 

 فکرهای بیخود بهتره!

ش مویی که دور مچ دستام بود موهامو از باال جمع کردم و بدون چونه زدن با ک

 بستم ...

و مشتاق به سمت اوتانا که یه جلیقه بدون آستین مشکی پوشیده بود 

رفتم ...زیرش هیچ پیراهنی نبود، اوایل پاییز بود و نسیم نسبتا سردی میوزید این 

 مجسمه سردش نمیشد؟؟؟

 وسط حیاط که رسیدیم ایستاد 

 اال تا پایین بهم انداختنگاهی از ب
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 کنجکاو نگاهش کردم

 خوب؟؟؟-

 نیشخندی زد

بیست بار قصر رو دور میزنی...اول آروم  و پیوسته باشه گام هات بعد سه دور  -

 سرعت راه رفتنتو کم کم زیاد کن

 با شنیدن دستور صورتم توی هم رفت...دویدن؟ ابدا گزینه نبود که باب میلم باشه

 ؟؟چی؟؟؟؟ چرا بدوم؟ -

 کمی به سمتم خم شد نگاه و طرز حرف زدنشو جدی کرد

 به جای سوال های احمقانه پرسیدن کاری رو که خواستم انجام بده -

 تبریک میگم! تونست دوباره عصبیم کنه!

 تو نمیتونی مثل یه جالد کنارم بایستی و بهم دستور بدی  -

 تای ابروش باال رفت

نکن تکونی به ماتحتت بده ...نمیخوای که متاسفانه میتونم! حاال وقت رو تلف  -

 مجبورت کنم؟

 چشم هام از روی تهدید باریک شد
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تا مطمئن شم دیگه  واقعا چرا هیچ قدرتی نداشتم دقیقا جوری وسط پاش بکوبم

نمیتونه نسلشو ادامه بده و همگی از این بابت خوشحال بشن و یه مدال شجاعت 

 در مقابلش دریافت کنم؟

 تو ذهنم میگذره ک نیشخند زد انگار فهمید چی

شیرینم به جای فکرهایی که هیچ وقت عملی نمیشه زود باش دوست ندارم  -

 تنبیه بشی...

لبخند مهربونی زدم که ابروهاش کمی باال رفت از تعجب..تا بخواد این تغییر 

یهوییم رو تجزیه و تحلیل کنه با حداکثر توان مشتی توی شکم محکمش زدم و 

س العملشو ببینم شروع به دویدن کردن..خوب فکر نکنم مشتم نموندم تا عک

آسیب جدی بهش زده باشه و هنوز میتونه نسلشو ادامه بده اما برای شروع چیز 

 بدی نبود...

 به خودم افتخار کردم...باید بیشتر از این ها تمرین کنم...!

ص نبود وقتی دور اولم تموم شد اوتانا بیخیال با نگاهی که هیچ چیز ازش مشخ

روی پله سر جای قبلیمون نشسته بود و داشت میوه هایی که یکی از خدمتکارها 

 آورد بود میخورد...

 سعی کردم منم بی تفاوت باشم...هر چند کار سخت اما شدنی بود...

بیست بار دور زدن قصر شاید تصورش کمی آسون باشه اما واقعا نفس کم آورده 

 م هام سیاهی میرفت...بودم طوری که دورهای آخر جلوی چش
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با تموم شدن بیست دور دقیقا پایین پله ها روی زمین ولو شدم دست و پام باز 

کردم ...نفس های بلندی میکشیدم طوری که حس میکردم گلوم زخمی شده و 

 فشار زیادی توی ریه هام بود...

یه قطره آب توی دهنم نبود از خشکی زیاد چندتا سرفه کردم لعنت بهش من یه 

دم تنبل بودم که هیچ وقت ورزش نکرده بودم حاال ضربان قلبمو توی سرم حس آ

 میکردم...

جسمی مانع تابیدن نور خورشید به صورتم شد...سرمو چرخوندم و اوتانای 

 بیخیالی رو دیدم که داشت سیب سبزشو گاز میزد

 خیلی کندی!  -

 در بی رحمی تموم ادامه داد

 یخت...فرا تر از تصورم تنبل بودی...تصورم از مردم دنیای تو بهم ر -

 برای حسن ختام حرفاش سری از روی تاسف تکون داد! اینو جدی بود دیگه؟

بی حس دستمو بلند کردم و به امید فهمیدنش انگشت فاکمو نشونش دادم...واقعا 

انگار فهمید که نیشخندی زد...امیدوارم نشون دادن انگشت تو این دنیا همگانی 

اعظم فحش دادن من در همین نشون دادن انگشت خالصه بشه چون قسمت 

 میشد...!

 با نوک کفش هاش آروم دو ضربه به بازوم داد
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هیکلتو از روی زمین جمع کن و بلند شو ...مثل تمرین بچه ها فقط گفتم بیست  -

 بار دور بزنی.

 از این بی انصافی جیغم بلند شد

 چی؟؟؟؟ بیست دور کم بود؟؟؟؟ -

 به بازوم زد  دوباره یه ضربه

 گفتم بلند شو باور کن بار سوم تکرار کنم چیز خوبی در انتظارت نیست...!-

تموم نیرومو جمع کردم تا دست و پام رو جمع کنم حرفاش غرورم رو نشونه 

 گرفته بود...

به زحمت بلند شدم ..اه گندش بزنن بدنم میلرزید فکر کنم فشارم افتاده بود اما 

 نمیخواستم دوباره نشیخندشو تحویلم بده در عوض نق زدم  اینو به زبون نیاوردم

 تشنمه! -

 به پله ها اشاره زد

 فقط در حد خیس شدن لب و دهنت ... -

به لیوان کنار کاسه طالیی رنگ روی پله ها نگاه کردم به سمتش رفتم برخالف 

 خواسته درونیم یه جرعه نوشیدم...

 تر ضعیفم...نمیخواستم حالم بد شه و فکر کنه من یه دخ

 کافیه بیا اینجا...-
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چرخی به چشم هام زدم و لیوان رو با حسرت روی پله ها گذاشتم و به سمتش 

 رفتم

 صورتش کامال جدی بود با اخم های در هم شروع به حرف زدن کرد

این دنیا برخالف دنیای تو تموم موجوداتی که داخلش زندگی میکنن قدرت  -

جایی اومدی که حتی کوچیکترین موجود اینجا که  دارن و تو جونور کوچولو دقیقا

 پری ها هستن جادو دارن! تو یه طعمه لذیذ و در دسترسی هستی ...

با این حرف آب دهنم رو قورت دادم...منظورش چی بود؟؟ طعمه در دسترس؟ یکم 

 ترسناک نبود؟

ی و بعد از امروز به بعد صبح ها که بیدار میشی بیست بار قلعه رو دور میزن -اوتانا

هفت روز ده دور دیگه بهش اضافه میکنی...بعد دویدن بدنت که گرم شد بهت 

 شمشیر زنی رو یاد میدم ...

منهای زیاد شدن دویدن بعد از هفت روز،از قسمت دوم حرفش خوشم اومد کم 

کم نیشم باز شد واقعا کسی بود از یاد گرفتن یه هنر جدید بدش بیاد؟؟؟ من 

حیوون رو بریزم چه رسیده به یه آدم ،در این حد بی  نمیتونستم خون حتی یه

رحم بودن توی ذاتم نیست..اما خوب یاد گرفتن شمشیر زنی خالی از لطف نبود 

 قطعا... با شک و سوظن نگاهی به اوتانا که در حال خوندن صورت من بود کردم

 چرا میخوای من شمشیر زنی رو یاد بگیرم؟ -

میدونستم اون شمشیر لعنتی از کجا اومد که من در حالی که یه شمشیر )واقعا ن

 ندیدم!( رو به سمتم میگرفت تاکید وارانه جواب داد
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چون نمیخوام چیزی که برای اوتاناست دشمن هام به چشم یه نقطه ضعف  -

 ببین !

با این حرفش چشم از شمشیر گرفتم و به اون که نگاهش پر از حرف بود خیره 

 ار میخواست ملکه ذهنم باشهشدم...دوباره تکرار کرد انگ

 نمیخوام کوچولوی شیرینم راحت به دست بیاد! -

با این حرف تکون کوچیک اما پر قدرتی توی قلبم حس کردم....یه حس ناب و 

بهشتی درست مثل جوونه زدن یه دونه کوچیک از دل خاک....درسته که کوچیک 

گونه هام به خاطر بود اما قطعا یه معجزه شگفت انگیز بود !خوشحال بودم که 

دویدن اجباری قرمزه و گلگون شدن صورتم که نمایانگر احساسات درونیمه رو 

 پنهون میکنه...

با مکث نگاهمو از صورتش گرفتم به شمشیر توی دستش دادم....با دیدن شمشیر 

 ابروم باال پرید 

 این همون شمشیری نیست که زهیر دیشب نشون داد؟-

 ابروی باال انداخت

 همون شمشیر نایاب فرمانده زهیر هستش!درسته -

لبم کج شد حرفش طعنه دار بود اشاره به همون شب مهمونی در قصر پدرش 

 میکرد که زهیر رو فرمانده صدا زدم واقعا لعنت به این حافظه خوبش!

 بی توجه به تیکه کالمش شمشیر رو با نگاهی پر تحسین برانداز کردم....
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نداشت کاور شمشیر فلزی طالیی رنگ با طرح و  واقعا کار آهنگرهای زهیر حرف

نقشی برجسته که چندتا مروراید طالیی کنار نقش ها به زیبایی کار گذاشته شده 

بود ...واقعا چطور تونستن انقدر خیره کننده این فلز رو طرح و شکل بدن؟؟ بی 

 شک باید بهشون مدال افتخاد داد

 ا از زیبایی و ظرافتش نفسم بند اومداوتانا شمشیر رو از غالفش بیرون اورد واقع

 اوتانا چرخی به شمشیر داد و توضیح داد

این شمشیر همونطور که زهیر گفت فلزش نایابه و در قعر زمین پنهون شده که  -

 فقط اجنه بهش دسترسی دارن...

 دوباره با دقت و مهارت چرخی بهش زد ادامه داد

تن که خوب من زیاد از اینجور ازش یه نمونه زیبا برای پیشکشی به من ساخ -

از این به بعد برای توعه! و مثل یه شی گرانبها شمشیرها استفاده نمیکنم ...پس

ازش محافظت میکنی چون برای به دست آوردن و خریدن این شمشیر کلی طال 

 باید برای پرداختش بدی !

 یدماز روی حیرت و ناباوری دستمو رو دهنم گذاشتم و ذوق زده جیغ آرومی کش

 تو این شمشیر رو به من دادی؟ -

 بله..کجای حرفم نامفهوم بود؟ -

 وای خدای من....هنوز باورم نمیشد 

 یعنی این شمشیر خیره کننده مال منه آالن؟؟-
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 ابرویی باال انداخت و جوابمو نداد...

این معرکه بود پسر.....من االن یه شمشیر زیبای کمیاب دارم که هیچکس از اون 

فقط متعلق به من بود ...و اینکه من یه چیز خیلی خاص و خفن داشتم نداشت و 

 ضربان قلبمو از روی هیجان باال میبرد...

 به شمشیر توی دستای مردونه اوتانا خیره شدم

دسته شمشیر یه چرم عجیب طالیی مات داشت که چند طرح طالیی روش قرار 

 گرفته بود...

میزد یه فلز طالیی شبیه کاله الف انتهای تیغه اش که زیر نور آفتاب برق 

( اما برعکس بود که سر هر کدوم دوتا صدف طالیی که مروارید بنفش ~فارسی)

رنگی وسطش قرار گرفته بود....وسط این دسته یه طرح زیبا که سه تا نگین زرد 

 داشت...و تیغه شمشیر طرح های زیبای پر پیچ و خم طالیی و فلزی رنگ بود...

 فوق العاده بودن شمشیر رو توصیف کنم...نمیدونستم چطور 

اوتانا شمشیر رو به سمتم گرفت...با هیجان دسته اش رو گرفتم همین که رهاش 

کرد دستم به سمت پایین سقوط کرد ...متعجب به شمشیر نگاه کردم بر خالف 

 ظاهر ظریف و غلط اندازش سنگین بود...

 حس میشد...ب سنگینیشالبته نه اونجور سنگین که نشه تحملش کرد اما خو

 اوه من همیشه فکر میکردم شمشیرها سبکن! -
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این سبکترین شمشیری بود که تاحاال دست گرفتم حتی وزنش قابل حس  -

 نبود...

نگاهی به شمشیر و بعد نگاهی به اون که کوهی از عضله بود انداختم خوب 

 طبیعیه برای اون وزن زیادی نداشته باشه...

 رفت و دوباره جدی شروع به صحبت کرددو قدم ازم فاصله گ

من به مبتدی ها اصال آموزش نمیدم چون به شدت از این کار متنفرم....پس تو  -

اولین نفر هستی! با دقت به حرفام و قوانین گوش بده چون دوباره تکرار 

خودش رو داره به جز سربازها! که اونا طبق نمیکنم...هر کسی شمشیر مخصوص

بهشون شمشیر داده میشه...اما برای بقیه متفاوته پس موظفی  نظام و طبقه بندی

مراقبش باشی چون اون یکی از دارایی های ارزشمند توئه... باید شمشیرت 

همیشه تمیز و برق افتاده و مهم تر از همه تیز باشه....توی جنگ از ضربه زدن و به 

با یه ضربه حرکت در اوردنش نترسی چون اگه تو ضربه نزنی دشمنت بدون رحم 

 زندگیتو پایان میده...

 دورم چرخی زد

شمشیرتو با دست راستت بگیر...! چون حرفه ایی نیستی با هر دو دستت -

شمشیر رو مهار کن و ضربه بزن...آدم های حرفه ایی با یه دست میتونن ضربه 

بزنن و حتی میتونن با دست چپ  سپر برای محافظت از خودشون یا بهترش 

ر دیگه ایی رو برای ضربه زدن استفاده کنن...ذهنتو روی سنگینی شمشیر یا خنج
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شمشیرت متمرکز نکن چون اینطوری بهش عادت نمیکنی باید اون جزئی از بدنت 

 باشه و موقع مبارزه کردن وزنشو حس نکنی...

 پشت سرم ایستاد دستشو روی شونه هام گذاشت

 زیاد خودتو خم نکن-

 ایستادم اما ضربه آروم روی شونه ام زدبا این حرف سیخ و محکم سرجام  

انقدرم خشک نباش...بدنت باید نرم باشه تا حرکت دست و چرخش بدنت برات  -

 راحت باشه..

 با این حرف خجالت زده کمی خودمو ریلکس تر گرفتم

 حاال پای راستتو جلوتر بزار -

 مطابق دستورش کمی به پاهام فاصله دادم

خیلی زیاد باشه ...باید تعادلتو حفظ کنی که موقع  فاصله پاهات نه خیلی کم نه -

مبارزه پاهات تو هم گره نخوره یا به راحتی زمین نخوری.. فرز بودن و دقت باال 

 خیلی تو شمشیر زنی مهمه...حاال با هر دو دست شمشیرتو باال بیار.

 دستامو محکم دور دسته اش گرفتم و شمشیر رو باال آوردم

هاشو جلو آورد ..جوری که انگار منو بغل گرفته دستامو  اون از پشت دو تا دست

 باال اورد و در زاویه درست قرار داد..و بعد کنار گوشم گفت
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دستات رو جلوی صورتت نگیر که مقابل زاویه دیدت باشه و نذاره خوب اطراف  -

رو ببینی ...ایستادن و نحوه شمشیر گرفتنت باید طوری باشه که بتونی چهار 

 یریت کنی....جهت رو مد

های درشت نگاه  برگشتم به اون که خم شده و کنار گوشم حرف میزد با چشم

 کردم

 من چطور میتونم همزمان به چهار جهت دقت کنم؟ -

 خیره توی چشمام جوابمو داد

 اوایلش سخته اما کم کم عادت میکنی و توی این کار مهارتشو بدست میاری... -

مرکزمو ازم گرفت نتونستم اتصال نگاهمون رو این نزدیکی صورت هامون به هم ت

قطع کنم گیج به حرکت لب و بعد چشم هاش خیره شدم...بدنم شروع به ترشح 

آدرنالین کرد...واقعا چرا نفهمیده بودم که مردمک چشم هاش انقدر زیبا و 

 خوشرنگ هستن؟؟؟ 

 چشم هاش حالتی خمار به خودش گرفت و به صورتم نزدیک تر شد حاال کامال

توی آغوشش بودم...ناخوداگاه چشم هام بسته شد هر لحظه منتظر یک بوسه گرم 

 بودم اما در چند سانتی متری لبم توقف کرد و لب زد

تمرکز یه چیز خیلی مهم توی مبارزه اس که حریفت نباید اونو بهم بزنه به هیج  -

 عنوان ....!
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کم ذهنم حرفاشو و سرشو عقب برد....اول گیج و گنگ بهش خیره شدم اما کم 

پردازش کرد؛ حس کردم سلطی پر از آب یخ روی سرم خالی کردن و بدترین 

 ضایع شدن تموم عمرم رو تجربه کردم..

 باید اعتراف کنم تجربه خیلی تلخی بود خیلی!!!

از حرص و خجالت پلک هامو به هم فشردم ، واقعا چه مرگم شده بود؟؟؟؟ چرا 

 انقدر راحت وا دادم یه لحظه؟؟؟ 

لعنتی شبیه یه افسونگر بود که منو ناخوداگاه به سمت خودش جذب میکرد من 

 هیچ وقت تا حاال نسبت به هیچ کس همچین 

 حسی نداشتم....

قطعا تغییر محیط اعترافم روی من اثر بد گذاشته بود....نفسی بیرون دادم که 

ندی که خودمو کنترل کنم تا از حرص جیغی نزنم...سعی کردم بی توجه به حال گ

 دارم بحث رو ادامه بدم

 یادم میمونه! -

 سری از روی تاکید تکون داد

 خوبه! -

 لعنت به اون برق شیطنت چشم هاش!مردک دماغ گنده!

 بزرگوارانه به روم نیاورد که چه گافی دادم
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توی شمشیر زنی چندتا حرکت اصلی داریم...اما تکنیک چرخشی یکم از بقیه  -

خودتو بررسی کنی و به جهتی که توی اون قوی  سخت تر هستش باید موقعیت

 تری بچرخی...

 بعد با کمک اون چندتا حرکت زدم

درمونده شدم...واقعا فکر نمیکردم شمشیر زدن انقدر سخت باشه...تو فیلم های 

اکشن که میدیدم یه چندتا حرکت ساده و جذاب بود...اما در عمل به دقت و 

فلت برابر با از دست دادن جونت بود و سرعت باالیی احتیاج داشت یه لحظه غ

 حتی تصور کردنشم  وحشتناکه!

 اما اینا رو به زبون نیاوردم چون نمیخواستم یه دختر ضعیف غرغرو باشم...

 اوتانا دست هامو رها کرد و مقابلم ایستاد

شمشیرتو غالف کن برای امروز کافیه ... میتونی بری استراحت کنی از فردا  -

 شیرهای چوبی و چندتا نرمش برای تمرکز ذهنت شروع میکنیم....تمرین رو با شم

با این حرف نفس آسوده ای کشیدم...شمشیر بدست داخل قصر شدم و مستقیم 

به سمت اتاقمون رفتم ...بله اتاقمون! دیگه به این مسئله عادت کردم که اتاق ما 

 دوتا مشترکه!

ونو به شب موکول کردم و به ا اونقدر خسته بودم که حوصله حموم کردن نداشتم 

 یه لباس عوض کردن اکتفا کردم...

 شمشیرمو طبق حرفای اوتانا مثل یک شی قیمتی توی کمدم گذاشتم...
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میلش رفتار رضای خدا از کی داشتم به حرفای اون توجه میکردم و مطابقمحض

 میکردم؟!

 از این حرکت به هیچ عنوان خوشم نیومد ...به هیچ عنوان!

ن دخترا ذوق زده به سمتشون رفتم و مقابل چهرهای بانمک حیرت زده با برگشت

 اشون همه چی رو براشون تعریف کردم

 واقعا اوتانا خواست بهت آموزش بده؟اونم شمشیر زنی؟؟؟ -آندیا

 سری درجوابش تکون دادمواقعا انقدر عجیب و دور از باور بود؟

 آرمیتی خودشو جلو صورتم اورد

 ست؟؟واقعا اوتانا خوا -

 نوک انگشت اشاره ام رو پیشونیش گذاشتم و اونو به عقب هل دادم

 بله ...حاال این کجاش عجیبه؟ -

 آرمیتی سری نامفهوم تکون داد

اوتانا غیر از پسرا به هیچکس شمشیر زدن رو یاد نداده این به دور از عالیق  -

 اونه...

 بعد نیشخند شرور بزرگی رو لب هاش اومد

برای تو اولین هاشو رو میکنه... و این اوتانای جدید حسابی برای  اون واقعا داره -

 ما دیدنیه...
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 از لحن بامزه اش لبخندی رو لب هام اومد

 این اوتانا جدیدی که میگی واقعا همچین تعریفی نیست! -

 آرمیتی به نشونه مخالفت سرشو تکون داد

قعا از این تغییر یهویی و نه...نه ...تو هیچ وقت اون روی اوتانا رو ندیدی همه وا -

 رفتار نرمی که با تو داره شکه هستن!

یعنی اوتانا روی غیر از این نمیدونستم دخترا از چه چیزی انقدر تعجب کردن ..

روی نچسبیده و مغرورش داشت؟؟؟ این چهره ی خوب اون بود؟؟؟جدی هستن 

 دیگه؟؟؟ تصورشم حتی خوب نیست!

ن هیچ اطالعی از اخالق این ارباب مرموز و سرد شونه ایی باال انداختم که یعنی م

 ...اونا ندارم

 کنجکاو پرسیدم

یه چیزی برام سواله وقتی همه شما قدرت و جادو دارید چرا از شمشیر استفاده  -

 میکنید؟

 آندیا صبور جواب داد

اول اینکه اینجا معموال خانوم ها مبارزه نمیکنن خیلی کم چنین چیزی پیدا  -

ا در مواقع لزوم به قدرت های ذاتیشون اکتفا میکنن...و دوم ما به طور میشه اون

محدودی میتونم از قدرت و جادومون استفاده کنیم چون بدنمون رو ضعیف میکنه 

و استفاده بیش حدش باعث بی هوشی و بی حالی چند روزه میشه حتی گاهی به 
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یکنن تا توی مرگ طرف ختم میشه...پس مردها از شمشیر و کمان استفاده م

 میدان جنگ ضعیف و قابل شکست نشن...

حرف هاش برام جالب بود پس استفاده زیاد از جادو و قدرت های خاصشون حد و 

مرز داشت ...این قانون خوبی بود چون باعث نظم و آرامش بینشون میشد...مانع از 

 حرص و طمع و جنگ های ناعادالنه بود....

حس میکردم ماهیچه هام بدنم مخصوصا  هر چه رو به تاریکی شب میرفتیم

 ماهیچه های پاهام گرفته میشن واقعا درد بدی رو حس میکردم..

 باید میدونستم بعد مدتها بدون فعالیت موندم با وزرش امروز بدنم کوفته میشه...

از این درد بدجنس و موزی بهم ریخته بودم دوست داشتم با اون شمشیر اهدایی 

جدا کنم..واقعا از روی چه عقلی من امروز برای یادگرفتن  سر اوتانا رو از بدنش

 شمشیر زنی ذوق کرده بودم؟

نمیخواستم اه و ناله کنم و بفهمن یه دختر لوس و تنبلم... وقتی همه به سمت اتاق 

خواب هاشون رفتن با زحمت و عرق ریختن خودمو تا پای پله ها کشوندم اما 

یخواستم با صدای بلند های های گریه کنم و همینکه به تعداد پله ها نگاه کردم م

 به بخت بدم لعنت بفرستم....

 سه تا پله رو با کمک نرده ها باال رفتم که دیدم واقعا نمیتونم...

 اینو تو مرورگر حافظه ام ذخیره کردم که هیچ وقت تحت تاثیر جو قرار نگیرم...!

 خب مثل اینکه امشب باید توی سالن بخوابم!
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 برگشتن به سالن ناله ام رو بلند میکرداما حتی فکر 

 هنوز ایستاده بودم و سفت نرده ها رو چسبیده بودم

 که صدای بم خود مرموزش کنار گوشم شنیدم

 بعد دویدن با آب گرم حموم نکردی؟ -

 نیم تنه ام رو چرخوندم بهش خیره شدم

 فکر کردم اونم رفته بخوابه...!

 نه خسته بودم  -

بهم تحویل  "تنبل کوچولو"ن داد...شنیدم که زیر لب یه سری از روی تاسف تکو

داد اما تصمیم گرفتم خودمو به نشنیدن بزنم...چون اصال نای چونه زنی رو باهاش 

 نداشتم

 ...تا بلندت کنمدستتو دور گردنم بنداز-

با این حرفش هول زده دوباره نرده ها رو سفت چسبیدم ابدا بعد قضیه صبح 

 و نمیخواستمنزدیکی دوباره اش ر

 نگاه عاقل اندر سفیه ای بهم انداخت

 نه...نه...خودم میام باال...احتیاجی به کمک ندارم-

اگر میتونستی باال بری که اینجا خشکت نزده بود و با قیافه گریون به پله ها  -

 نگاه نمیکردی!
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 لب هامو بهم فشردم ...مردک از کی منو و راه رفتن پنگوئن وارمو زیر نظر گرفته

 بود.؟ 

 با این حال کمکشو رد کردم 

 وایسادم نفسی تازه کنم میتونم راه برم که -

 با سر به جلو اشاره کرد

 خوب به راهت ادامه بده -

چرا نمیرفت؟؟؟؟؟زانوهام از درد و تحمل وزنم میلرزید دوست نداشتم جلوش روی 

 پله ها پهن شم

 میخوام برم آب بخورم...تو برو منم میام  -

 باال انداخت و با نگاهی که احمق بودنم رو بهم یاد اوری کرد گفتابرویی 

 آب توی اتاق کنار تخت گذاشتن خدمتکار ها...مثل هر شب! -

 نفس عمیقی کشیدم واقعا چرا اون شمشیر کوفتی همراهم نیست؟؟؟؟؟

سکوت من رو که دید بدون حرف خم شد دست زیر زانوم انداخت و با دست دیگه 

 گرفت و با یه حرکت بلندم کرد اش شونه هام رو

هول شدم از این کارش یه جیغ آروم کشیدم و برای جلوگیری از نیفتادنم 

 دوستامو سریع دور گردنش حلقه کردم....
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بدون توجه پله ها رو با گام های آروم و پیوسته باال رفت ...اینجوری فاصله صورتم 

 باهاش کمتر بود

ی روفرم مردونه اش رو نگاه کنم...بینیش میتونستم دقیق ته ریش منظم و لب ها

نسبتا بزرگ ولی زشت نبود و به صورتش می اومد...چشم هاش ؛ چشم های 

لعنتیش که هیچ حس خاصی رو منعکس نمیکرد اما گاهی برق شیطنت دیدنیش 

میکرد...ترکیب صورتش از اون یه آدم جدی و خوش قیافه ساخته بودکه وقتی 

....متوجه جرات زیادی میخواست که جلوش ظاهر شی عصبی و اخم آلود بود دل و

نگاه خیره ام شد و به سمت صورتم چرخید و اونم دقیق صورتم رو برانداز کرد 

 وقتی به چشم هام رسید توقف کرد...

روی یه سطح نرم پایینم گذاشت گنگ نگاهی به اطراف انداختم نفهمیدم کی به 

 اتاق رسیدیم!

از کی این مرد برات انقدر جذاب شده که از ؟؟؟؟جدی؟؟؟وانیا جدی هستی دیگه

 اطرافت غافل میشی؟؟؟؟چه مرگت شده؟

 برداشتم با صداش دست از مبارزه با خودم

 وان رو با آب گرم پر کردم.. -

گذاشت...و با بدون گرفتن نظر من بلندم کرد و توی حموم کنار وان زمینمبازم

 لحنی خبیثی پروند

 بیاری؟؟؟ میتونم با کمال میل کمکت کنم!میتونی لباس هاتو در -
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 نگاه تیزی بهش انداختم...مردک بی نزاکت!

با یه لبخند کمرنگ بیرون رفت...گاهی درک این شخصیت شیطون اوتانا که دور از 

جمع رو میکرد برام سخت بود...اما خب نمیشد حقیقت رو از خودم پنهون 

 تنی و شیرین بود...چشمک میزد و شوخی میکرد به شدت خواسکنم،وقتی

پوفی کشیدم ؛لباس هامو بیرون اوردم و توی وان سنگی رفتم ...آب بوی گیاه 

 معطری میداد که خیلی از بوش خوشم اومد.

 کشیدم ، برخورد آب گرم با بدنم آرامش بخش بود حس خوبی بهم میداد...دراز

میکردم  ته دلم از اوتانا سپاسگزار شدم...زیر اون پوسته سخت بیرونیش حس

مردی دل رحم رو پنهون کرده که نمیخواد کسی به وجودش پی ببره...اینو با مرور 

زمان فهمیده بودم اما خب بیشتر اوقات یه شخصیت واقعا رو اعصاب وحشی 

 داشت اینو نمیشد پنهون کرد...

با پایین رفتن دمای آب بیرون اومدم و حوله نرم رو دور تنم پیچیدم و بیرون 

 رفتم...

اهی به اتاق انداختم برخالف تصورم اوتانا نبود به سمت کمد رفتم و لباس خوابم نگ

 رو پوشیدم و روی تخت نشستم ،با حوله نم موهامو گرفتم...

 عضالتم کمی ریلکس شده بود اما نه اونقدر که دردش ناپدید بشه...

کوپه به موهام که حاال نم کمی داشت شونه  زدم چون اگه شونه نمیزدم صبح با  

 ای از موهای بهم تنیده روی سرم مواجه میشدم...صحنه زیاد جالبی نبود...
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 کنجکاو بودم که اوتانا کجاست؟

 حرکت سایه ایی رو پنجره نظرمو جلب کرد آروم

به سمت دری که رو به ایوان اتاق بود رفتم اما با دیدن صحنه رو به روم به  قاب در 

باال تنه برهنه زیر نور ماه در حال شمشیر  تکیه دادم و اوتانایی رو دیدم که با

 زنیه...

 غرق در نگاه کردنش شدم...

تو تاریکی و روشنی شب ، آروم و بی صدا میچرخید و مهارت زیادشو به رخ 

 میکشید شمشیر بزرگ توی دستش هوا رو میشکافت...

شبیه تصور خیالی از یه قهرمان ترسناک و مرموز بود که سخت در حال نمایش 

 ت زیبا و حرفه ایش بود ...حرک

با هر حرکت، ماهیچه های بازو و شکمش منقبض میشد..اخم ها و جدیت صورتش 

 اجازه نزدیک شدنِ کسی رو نمیداد...

 یه تصویر جذاب اما دست نیافتنی برای هر  بیننده ایی بود...

شاید افکارم خنده دار و مضحک باشه اما نحوه شمشیر زدنش بیانگر غم درونش 

 ...بود

 انگار از دردی پنهان رنج میکشید...

اما با تموم اینا شبیه یه شوالیه تاریک دور از دسترس بود ...مثل لقبش ...ارباب 

 تاریکی!
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شبیه یه مسئله حل   به راستی اوتانا کی بود؟ شخصیت واقعیش کدوم بود؟؟؟

 نشدنی به نظر میرسید..

اش در چند قدمیم به خودم نمیدونم چقدر توی افکارم غرق شده بودم که با صد

 اومدم

 هوا سرده اینجا نمون... -

 انگار خیلی وقته متوجه حضورم شده!

 این سطح از هوشیاری باالش تحسین برانگیز بود.

نگاه از قطرات عرق بدنش گرفتم و به چشم های تاریکش خیره شدم بی توجه به 

 حرفش پرسیدم

 چند ساله که شمشیر میزنی؟ -

 ز وقتی ذهنم بهم یاد آوری میکنه یه شمشیر دستم بوده..دقیق نمیدونم ا -

 خیلی با عالقه اینکار رو انجام میدی -

منظورم شمشیر زدنش بود...شمشیرشو باال اورد و نگاهی پر معنی بهش 

 انداخت..توجه ام به شمشیرش جلب شد ...

 محکم و بزرگ بود روی دسته اش یه سر شیر بود و باالی سر شیر یه نگین آبی

 درخشان...

 دسته چرمی سرمه ای رنگش به خاطر اصطکاک کمی پوستش رفته بود....
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 شمشیر زدن چیزیه که آرومم میکنه! -

این اولین بار بود که اوتانا آروم حرف میزد....یه اعتراف به حساب می اومد در 

 حقیقت...

 درونش متالطم بود که با شمشیر زدن خودشو آروم میکرد!

 بپرسم.. نذاشت سوال زیادی

 جلو اومد دستشو روی کمرم گذاشت و به داخل هدایتم کرد

 ...سرما باعث انقباض دوباره ماهیچه هات میشه -

به حرفش گوش دادم وقتی داخل شدیم متوجه لرزش کم بدنم به خاطر سرمای 

 پاییزی شدم...

 چطور سوز سرما رو حس نکرده بودم؟

 ود بیدار شیبرو استراحت کن فردا باید برای تمرین ز -

 اه...من از بیدار شدن اونم صبح زود متنفر بودم اما به زبون نیاوردم...

 بی حرف به سمت تخت رفتم و زیر پتو خزیدم...

 گرمای خوشایندی داشت...

 اونم بی حرف به سمت حموم رفت...

 نفهمیدم کی خوابم برد...

 ..توی جام چرخی خوردم...اخمم از یه حس ناخوشایند توی هم رفت.
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 هر کوفتی بود باعث شد خواب سنگینم بپره و با یه ناله اروم چشمامو باز کنم...

هوا هنوز تاریک بود خواستم حرکتی کنم که متوجه شدم منشاء حس 

 ناخوشایندم چیه...!

تموم عضالتم منقبض شده بود اونم به طرز خیلی درد آوری ...دردش قابل تحمل 

 نبود...

 ام بلند شدبا حرکت بعدیم این بار صد

 آاااااخ -

که هول از خواب پرید و به سمتم  اوتانا انگار با صدای بلند جیغ زده باشم

چرخید ...واقعا چطوری انقدر خوابش سبک بود؟ چون صدای من اصال اونقدر بلند 

 نبود که باعث بیدار شدنش بشه....

 با اخم در هم به سمتم خم شد

 چیزی شده؟؟؟ -

 ا درد لب زدمغرور رو کنار گذاشتم ب

 تموم بدنم درد میکنه نمیتونم حرکت کنم! -

 تو جاش نشست و پتو رو کنار زد...دستشو زیر بدنم گذاشت و بلندم کرد

 با اینکار دوباره صدام بلند شد

 وای اوتانا نکن درد میکنه... -
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 بین این همه درد صدای خنده آروم اعصاب خورد کنش رو شنیدم

 نوز!شیرینم من کاری نکردم ه -

متوجه طعنه اش شدم....االن وقت خوشمزگی بود؟؟؟واقعا؟؟؟ حتی توان بلند 

 کردن دستمو نداشتم که یکی محکم تو دهنش بزنم...مردک مخل آرامش!

 پس بیخیال شدم....

 منو به پشت وسط تخت گذاشت... 

 فکر نمیکردم بدنت انقدر ضعیف باشه!!! -

 حس میکردم حرفش رنگ و بوی طعنه داره...

نمی تونست دو دقیقه دهن گشادشو ببنده؟؟؟ اینقدر سخت بود این مسئله 

 براش؟؟؟

 پر حرص و درد لب زدم

 از این ناتوانی من سواستفاده نکن ! باور کن انگیزه کشتنت رو دارم االن -

تای ابروش باال رفت با نگاهش بهم فهموند تو که نمیتونی تکون بخوری دهنتو 

 ببند و زر نزن!

به روم نیاورد از تخت پایین رفت...کمی بعد با دوتا بطری  تانه چیزیخوب خوشبخ

 مشکی رنگ برگشت...
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دستش پایین لباس خوابم رفت خواست باال بکشه که با حداکثر توانم سریع 

 دستشو گرفتم و وحشت زده پرسیدم

 داری چیکار میکنی؟ -

 کالفه نگاهی بهم انداخت و با سر اشاره ای به دوتا بطری کرد

اون دوتا عصاره و روغن چندتا گیاهن که به درد عضالت و شل کردنشون کمک -

 میکنن تا دردت از بین بره و راحت بخوابی.. بزرگی

 کردم بدون فکر پرخاش

 خوب چرا لباسمو میخوای بیرون بیاری؟ -

 چشم هاشو بست و نفس آرومی کشید و بعد زمزمه کرد

 ان نکنی!جونور کوچولو به نفعته صبر منو امتح -

ساکت و مظلوم نگاهش کردم، واقعا این بار از تهدید و لحن جدیش ترسیدم چون 

دست و پایی برای دفاع از خودم نداشتم! به چشم هام زل زد انگار مظلومیتم 

 نگاهشو نرمتر کرد که صبور توضیح داد

 اینا رو باید به سطح پوست بزنی و مالش بدی ! -

 گ حرف میزد...انگار داشت با یه دختر بچه خن

 آب دهنمو قورت دادم خوب اوضاع از اونی که فکر میکردم بدتر شد!!
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درد بد و وحشتناکم اجازه مخالفت بهم نمیداد چون واقعا نمیتونستم این اوضاع 

 رو تا صبح تحمل کنم...

 لعنتی به حالم فرستادم...

گرفته دو دل سری تکون دادم ... و بعد دست هاشو برای مانع شدن از حرکتش 

 ..بودم کم کم رها کردم

 آروم لباسمو بیرون اورد اما همین تکون مختصر باعث دردم شده بود.... 

دست هامو رو باال تنه ام گذاشتم و از خجالت زیاد  حس میکردم لپ هام به رنگ 

 خون در اومده....

 درسته قبال منو برهنه دیده بود 

 م میکرداما هنوز راحت نبودم این اوضاع به شدت معذب

 اون نگاهشو با تاخیر از صورت گل انداخته ام گرفت و به سمت بطری ها رفت ...

 با ریختن مایع رقیق معطر رو بدنم چشم هامو بستم!

باورم نمیشد جز یه لباس زیر که پام بود هیچ چیز دیگه ایی تنم نبود! و من تقریبا 

 برهنه جلوی این مرد دراز کشیده بودم....

 خجالت باال رفت ؛حتی حس میکردم گوش هامم قرمز شده... ضربان قلبم از

نه به سفتی  "اگر آرنیکا اینجا بود یه پوزخند نثارم میکرد و طعنه ای میپروند 

قبلت که هیچ پسری اجازه نزدیک شدن بهت رو نداشت نه به شلی االن که جلوی 

 "این مردک راحت وا دادی! 
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فهمیدم من وانیا دقیقا چه بالیی سرم اما توضیحش حتی برای خودمم سخت بود..ن

 اومده بود که نمیتونستم جلوی جذب خودم به این مرد رو بگیرم؟؟؟

یه نیروی عجیب و نامرئی با قدرت باالیی منو به سمتش میکشید و توانایی مقابله 

 باهاش رو نداشتم...

 ریختن محتوای شیشه ها رو از روی شکم تا مچ پام ادامه داد...

 دست های گرمش... و بعد حرکت

سعی کردم نگاهم رو بگیرم تا کمتر خجالت بکشم اما این چشم های سرکشم با 

 یاغی گیری به سمتش کشیده شد...

با اخم های درهم با دقت روغن روی شکم رو پخش کرد و شروع به ماساژ دادن 

 حرفه ایی کرد...

 اوپس! بدون هیچ شکی اعتراف میکردم کارش واقعا حرف نداشت...

 مردک اینطور ماساژ دادن رو از کجا یاد گرفته بود؟

 فکر نمیکنم توی این دنیا کالس آموزش ماساژ وجود داشته باشه!

به رون پام رسید چندبار باال و پایین لغزوند  با هر حرکت دست هاش انگار قفل 

ماهیچه هام باز میشد از این حس بسیار خوشایند بی اراده آهی کشیدم...لعنت 

 ریع لبمو گاز گرفتمبهش...س

 با ابروی باال رفته نیم نگاهی بهم انداخت...

 چرا یه قدرت کوفتی نداشتم که خودمو غیب کنم؟؟؟؟



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

288 

بکشم....ممنونم خوشبختانه نگاهشو گرفت و من تونستم نفس آسوده ی آرومی

 خدا....

 نمیتونستم بیشتر از این خجالت بکشم! 

 با دقت باالیی بدنم رو آنالیز میکرد!!!حس میکردم چشم های اون هم خمار شده...

 حسی که از چشم هاش میگرفتم باعث گرم شدن بدنم میشد...

به مچ پاهام رسید وقتی دستش بین انگشت های پام رسید سریع لبمو بهم 

فشردم تا جلوی آه گفتنم رو بگیرم...حس فوق العاده مضخرفی بود اون میدونست 

 یم رو بیدار کنه!چیکار کنه تا حس های خفته ی دورن

 بدجنس!....

دوباره باال اومد با آرامش کارشو انجام میداد و من توی رخوت  دست هاش

 دلپذیری رفته بودم طوری که میزان معذب بودم به مقدار کمی کاهش یافته بود...

 دست هاش به شکمم رسید آروم لب زد

 دست هاتو بردار مانع کارم میشن! -

 اهش کردمخمار از حال خوبم گنگ نگ

 با سر اشاره به دست هام کرد

 تازه متوجه منظورش شدم
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با تردید سری از روی مخالفت تکون دادم...اما با ابروی باال رفته نگاه پر معنایی 

 بهم انداخت...

کوچولوی شیرین مطمئن باش من قبال تموم بدنت رو بدون حفاظ از بر  -

ریز قهوه ایی روی سینه چپت شدم....دست هات مانعی نمیشه که یادم بیاد خال 

 داری!

با اتمام حرفش تموم حس های خوبی که گرفته بودم پرید با چشم های گرد شده 

 خیره این مردک بی نزاکت به تمام معنا شدم...

 ....؟چطور میتونست انقدر راحت به روم بیاره

تمام   در جواب حالت انزجار و چندش صورتم فقط نیشخندی زد...در ناامیدی

 تاسفانه حق با اون بود! اعتراف تلخی بود اما باید حق رو گفت!م

نفس عمیقی کشیدم...با احتیاط و دو دلی دست هامو کنار زدم به موازات بدنم 

 دراز کردم...

دوباره چهره ام از خجالت گلگون شد...حس میکردم سرم پر طوفان بود که هیچ 

 درکی از اتفاق های اطرافم نداشتم...

برداشت با اون نگاه گرم پر معنی، روی سینه ها و و شونه ام خالی  شیشه ها رو

 کرد

 نفس کشیدن هام عادی باشه...  قلبم تند و بی وقفه میکوبید سعی میکردم 
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دستش اول به صورت دورانی شونه ها و گردنم رو ماساژ داد...بی شک داشت جادو 

ناپدید میشد...اون میکرد که عضالتم همراه هر حرکت نرم میشدن و درد کم کم 

 یه ساحر معجزه گر لعنتی بود..!

 اقرار میکردم توی کارش خیلی حرفه ایی عمل میکرد...

 دستش به سمت سینه هام رفت 

به صورت  دست هام مشت شد...در کمال شرمساری از اولین معاشقه ام فهمیدم

 انکار ناپذیری به لمس سینه هام واکنش نشون میدم!

 ایی بود ولی خوب واقعیتی بود که نمیشد پنهون کرد...اعتراف معذب کننده 

اول نرم دور سینه هام دست هاشو چرخوند بعد با چند حرکت اون ها روی توی 

 مشتش گرفت!

اوه خدای من! لب هامو محکم گاز گرفتم چون کنترل صدام به شدت سخت شده 

 بود...

 شبیه یه ژله زیر دست هاش نرم شده بودم...

 این کار؟؟؟ واقعا الزم بود

نمیدونم چقدر گذاشت که توی یه حرکت منو به عقب برگردوند... این بار دست 

 هام دو طرف صورتم باال اوردم و بالشت زیر سرم رو به چنگ گرفتم

 از پشتم شروع به حرکت کرد

 لباس زیرم رو یهو باال کشید..از حرکت یهویش 
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 اخی گفتم که جوابش نفس عمیقیش بود

 د و نمیتونستم صورتش رو ببینمپشتم به اون بو

لباس زیرم که از وسط جمع شده بود دسترسی راحتی برای مانور دادن دست 

 هاش به پشتم رو میداد ،حس میکردم عمدا اون ها رو توی مشتش فشار داد

 ...لبهامو به بالشت فشار دادم تا ناله ام خفه بشه

 و به دست آوردوقتی کارش به مچ پاهام رسید تازه یکم ذهنم هوشیارش

 خواستم برگردم که رو پشتم دراز کشید

 گرمای بدنش ...لعنتی واقعا خوب بود...

 لب هاشو به گوشم رسوند

 میتونی یه تشکر حسابی کنی!-

 ابدا منظورش معنای واقعی کلمه تشکر نبود!!

اون چیز گنده وسط پاهاش که سخت شده و به پشتم فشار می آورد چیز دیگه 

 ایی میگفت....

نفسم توی سینه ام حبس شد...تموم سلول های بدنم خواستار بودن با اون بود اما 

 یه ترس ناشناخته توی وجودم بود که جلوشو میگرفت...
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پایین کشید و به لبه لباس زیرم رسید با انگشتش دست هاشو از تیره کمرم نرم

شیارش به چندبار لبه اشو بازی داد و در حدی غافلگیرانه دستش به پشتم و از 

 نقطه ممنوعه و حساس بدنم رسوند...

 نفسم به شکل یک آه از سینه ام آزاد شد...

 خیس شده بودم و اوتانا بی شک فهمیده که تحت تاثیرش گرفتم...

 اول مکثی کرد اما بعد دست های مردونه پر مهارتش شروع به حرکت کرد...

 واقعا کنترل صدام دست خودم نبود...

 حس کردم...گردنم بوسه خیسش رو پشت

 تحت تاثیر حس های مختلف پر حرارت و با نرم ترین حالت ممکن صداش زدم

 اوتانا... -

خیسی لب هاش و بوسه اش رو گوش راستم نشست و با لحن گرم و شیرینی 

 جواب داد

 جانم....شیرین کوچولوی من....-

 اش زدم!حتی نمیدنستم چرا صدهیچ جوابی جز یه ناله کوتاه براش نداشتم.

لب هاش روی گردنم نشست و گوشت حساس رو به سمت دهن گرم و خیسش 

 کشوند و مکید ...
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با دست دیگش موهامو رو نوازش میکرد و دست دیگه کاوشگرانه نقاط حساس 

 بین پام میچرخید....

و من انگار در حال پرواز به باالترین نقطه زمین بود...همونقدر پر از هیجان و حس 

 ...ناب بهشتی.

پشت پلک هام اتیش بازی باشکوهی بر پا شده بود و تموم عصب های بدنم انگار 

 منشاش محل برخورد دست اوتانا با پوست حساسم بود...

صداش بزنم ولی اون مهلتی به من   تماس دست هاش قطع شد خواستم با اعتراض

 نداد نیم خیز شد منو به سمت خودش چرخوند...

ه شده بود انگار تشنه ایی بود که بعد مدتها به اب صورت مردونه اش برافروخت

 رسیده...

بدون ثانیه معطل کردن لباس زیرمو پاره کرد که از خشن شدن یهویش جیغی 

 کشیدم....

اما اون بی توجه به من شلوار خودشو بیرون کشید هیچ وقت دیدن اون هیوالی 

 کوچیک برام عادی و تکراری نمیشد...

 ش شبیه خودش بزرگ و خوفناک باشه؟؟؟ لعنتی حتما باید هیوال

خیمه زد روم و به لب هام تهاجم آورد اول نرم و خیس بعد پرحرارت و خشن لب 

های پایین و باالمو بین لب هاش کشوند نمیتونستم جواب بوسه هاشو ندم! دستم 
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دور گردنش قفل شد و سعی کردم مثل خودش مجذوب جواب بوسه های گرمشو 

 بدم...

و که دید خرناسی از روی رضایت کشید و یه دست توی موهام رفت و همراهیم ر

اونا رو بدون هیچ کشش بین مشت هاش گرفت سرمو باالتر آورد و دهانمو رو مثل 

یه پیشکش ارزشمند به خودش اهدا کرد این بار زبونش به داخل هجوم اورد و 

 زبون کوچیک منو به بازی اغواگرانه و هاتی دعوت کرد...

 تموم ضربان و زندگی من به این بوسه بند شده بود....انگار 

حاال مثل یه معجزه به اون   انگار سال ها از چیزی که متعلق به من بود دور مونده

 نیمه دیگه ام رسیده بودم 

 و حاال درست سرجای اصلی خودم برگشتم!

 دنیای من بین بازوان قدرتمند اوتانا محدود شد...

ر و تموم حس های بدنم قابل لمس تر بود....از این حس ضربان قلبم حاال بلند ت

غریب اما آشنا چشم هام الیه از رو پوشوند و ناخن هام تو شونه محکمش فرو 

 رفت بی شک زخمیش کردم...

 ولی این بار من پر قدرتمند تر بوسیدمش...

اونم انگار همین حال من رو داشت  با چشم های پر حس به چشم هام خیره 

 ل اینکه حس هامون دو طرفه و بهم ربط پیدا میکرد...شد....مث

 لبمو به دندون گرفت و کشید 
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 آاااخ -

 پر از حرص مالکیت لب زد

نمیزارم این حس جز من متلعق به کس دیگه ایی بشه...ارزشمند ترین دارایی  -

 من!!!!

تیکه اخر جمله اش تیر آتیشین و پر حرارتی به سمت قلبم پرتاب کرد انگار 

 وسط خال زد که تموم بدنم از این برخورد داغ و گرم شد درست

بوسه ها از گردنم گذشت به سمت سینه هام رفت اون ها رو توی مشتش گرفت و 

 خشن فشار داد که درد و لذتم برابر شد و ناله زدم

 اوتانا.... -

 ..بگو...جانم شیرینم. -

تم بگم روی ابرها این بار زبون و دهن گرمش به دست هاش پیوست االن میتونس

 سیرمیکردم...

پاهام از این حس خوشایند جمع شد و کمرم قوس کمی برداشت...اما جوابشو با 

 صدایی به شدت خمار دادم

 چی بگم.؟ -

 میتونستم از همین حاال کبود شدنشون رو حس کنم

 بگو برای اوتانایی تا ابد! -
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 بدون اینکه به عواقب حرفم فکر کنم تکرار کنم

 برای اوتانام... تا ابد -

دوباره صدایی بم از ته گلوش در اومد ...رضایت خاطرش با کشیدن نوک کوچیک 

 توسط های دندون هاش نشون داد....  سینه ام

 آااه-

 منو بی شک حرکت دست و دهان خیسش طلسم کرده بود !

بوسه روی شکمم زد و بعد دقیقا دهانش به حساس ترین نقطه بدنم رسید و 

 دخیسش رو چشی

 صدای ناله ها و آه های من و اوتانا اتاق رو پر کرده بود....

 اونقدر ادامه داد که بدنم لرزید و به رهایی باشکوهی رسیدم....

هنوز بدنم از این هیجان شیرین میلرزید اما متوجه شدم اوتانا همچنان سفت و 

 سخت هست...

 اول دو دل و تردید داشتم اما خودخواهی رو کنار گذاشتم...

دست هام اروم به سمت اون حجم عظیم رفت وقتی بین دست های ظریفم 

 گرفتم...

اوتانا باالخره ضعف خودشو نشون داد از پشت روی تخت طاق باز افتاد و با حالتش 

منو دعوت به ادامه کار کرد ترس و معذب بودن رو کنار گذاشتم و دست هامو و 
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رو چطور توی شلوارش جا میکرد؟ باال و پایین کردم حیرت زده بودم این هیوال 

 این جای بحث و گفتگوی زیادی داشت!

ناله اش که بلند شد حس جنگجوی پیروز رو داشتم که سخت ترین دشمن 

خودش رو شکست داده...واقعا حس خوبی بود که بفهمی اوتانای سرد و مغرور با 

 درونی ناشناخته به لمس دست هام واکنش نشون بده ....

 انی بودم که ارباب تاریکی رو شکست داده بودم!اون لحظه قهرم

افتخار بزرگی بود...حضار میتونست بابت این فتح بزرگ چند دقیقه بلند شن و 

مقابل من دست هاشون رو باال بیارن و بی وقفه اونا ها رو محکم بهم بکوبن و 

 ..با حیرت لب به اعتراف کار تکرار نشدنی ام باز کنن...تشویق کنن

 یاد نذاشت به کار افتخار آمیزم ادامه بدم که آروم بلند شداوتانا ز

 دوباره روی بدنم خودشو کشوند و با مردونگیش نقطه حساسم و قلقلک بده...

حرکت پرستش گونه لب هاش رو تموم نقاط حساس بدنم دوباره منو به اوج 

 کشوند و باهم به صعود رسیدیم!!

 کشیدبعد از اتمام کارش روی تخت دوباره دراز 

بی حال از این دوبار به اوج رسیدن به سمتش رفتم و سرمو روی شونه اش 

 گذاشتم

پخش کرد و به  حرکت دست هاش بین موهام مثل مورفین آرامش رو توی تنم

 دنیای بی خبری رفتم 
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بازم دچار کمبود اکسیژن شدم وم و بازدم کار سخت و پرتالشی بود ...اما دست از 

 دویدن برنداشتم...

 یخواستم جلوی چشم های مشتاق و پر خنده اونا کم بیارم...نم

 دوست من بودن یا دشمن؟

میل عجیبی داشتم برگردم و با یه حمله ناگهانی اونا رو از ادامه زندگی محروم 

 کنم!

 نیش های کش اومده اشون دقیقا روی اعصابم بود..

 سری تکون دادم تا فکر کشتنشون از ذهنم دور شه...

 م رو با انرژی رو به اتمام شروع کردم..دور شونزده

 و ذهنم این بار به امروز صبح کشیده شد..

ایمان آوردم در هیچ دنیایی یک ذره شانس کوفتی به من تعلق نداشت! نمیدونم 

 وقتی این شانس لعنتی رو پخش میکردن من دقیقا کدوم گوری تشریف داشتم؟!

 شدم... صبح با یه احساس عالی و سبکی لذت بخشی بیدار

از شبی که گذرونده بودم حس خوب همراه با خجالتی دخترانه داشتم...اما با جای 

 خالی اوتانا کمی ابروهام توی هم رفت!

 یعنی دوباره بعد رابطه هر چند نصفه منو تنها گذاشته بود؟.
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غم و ناراحتی توی دلم شروع به پخش شدن کرد که با چرخیدنم اونو ایستاده و 

 االی سرم دیدم و به همون سرعت ناراحتی ناپدید شدلباس پوشیده ب

 اون نرفته بود! این خیلی مهم بود برام...

 با چشم های پر مفهموم صورت منو بررسی میکرد

خوشحال از یه صبح پرنشاط که میتونستم بعد یه شب عالی براش ناز کنم 

 لبخندی نرم و پر از حس تحویلش دادم...

 صدام زدکه تای ابروهاش باال رفت ، 

 شیرینم..! -

 با حفظ همون لبخند کمی عشوه و ناز قاطی لحنم کردم

 بله... -

 منتظر یه حرف نرم و شیرین بودم 

دقیقا دو ساعت از طلوع خورشید گذشته و جای دویدن توی حیاط االن تو  -

 تختی و دراز کشیدی هنوز!!!

 تموم حسهای خوب همراه غمزه و عشوه از سرم پرید

 درشت شده خیره اش شدم...با چشم های 

 اون جدی بود؟؟؟واقعا؟؟؟؟؟ 

 سکوت من رو که دید ادامه داد
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فقط نیم ساعت مهلت داری که باسنت رو از تخت بلند کنی و بعد یه دوش  -

 صبحونه اتو بخوری و توی حیاط در حال دویدن ببینمت!!!!

 لحنش جدی و به دور از هر شوخی بود

دک چه موادی به کار بردی که شبیه یه صخره یخ اه خدایا موقعه ساختن این مر

 زده بی احساس بود؟!

 میل زیادی به دو شقه کردنش داشتم....

حقیقتا توقع این صبح خیر گفتن پر از حس رو نداشتم..از این حجم محبت و 

 عشقی که بهم داشت اشک در چشمانم حلقه زد!!!!!

 عتیقه ایی بود برای خودش...

 ز کشی رو بهم ندادحتی فرصت  خجالت و نا

به روش نوین   سمت سرویس گام تند میکردم  با غرش اخطار آمیزش در حالی

زیر لب چندتا فحش آبدار که کمی جگرم رو خنک کنه تحویلش دادم که ترجیح 

 داد نشنیده بگیره...

و از اون بدتر وقتی شروع به دویدن کردم آندیا و آرمیتی همراه هامین و هامون 

 ستن و عصبانیت و حرص منک با ذوق نگاه میکردنرو پله ها نش

 انگار در حال دیدن مهیج ترین فیلم سینمایی هستن...

 در دور هیجدهم نتونستم بی تفاوت باشم چشم غره ایی بهشون رفتم...

 حداقلش این بود موقعه دویدن اندازه دیروز اذیت نمیشدم...
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 وقتی تموم شد...

یه پله پایینتر پای دخترا نشستم و دستمو نفس نفس زنون سمت پله ها رفتم و 

روی پاهاشون دراز کردم و به زانوشون تکیه دادم اونا هم مثل یه مبارز رینگ 

بوکس تایم استراحتش گوشه رینگ میشینه  شروع به ماشاژ دادن شونه ام 

 کردن...

این خوب بود میتونستم از کشتنشون صرف نظر کنم اما شکنجه دادنشون 

 ا بود!همچنان پابرج

 هامون لیوانی آبمیوه به سمتم گرفت

 بخور اما نه زیاد که حالت بد بشه -

لیوان رو گرفتم جرعه از نوشیدنی خنک رو مهمون لب ها و گلوی خشک شده ام 

 کردم مزه اش ترکیب چند نوع میوه پاییزی داشت

 حالم بهتر شد... خوووب میشد شدت شکنجه رو کم کرد!

 دادهامین با نیشخندی اخطار 

اوه دختر به نفعته بلند شی اوتانا داره میاد... از تنبلی به هیچ عنوان خوشش  -

 نمیاد..!

 مسیر نگاهشو دنبال کردم

 از بیرون می اومد...

 یعنی اول صبحی کجا رفته؟
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 با نزدیک شدنش اخمی تحویلم داد...منم هم جوابشو با سگرمه های توهم دادم!

 ه بوسه نرم نخریده بود..!یادم نرفته که صبح، نازم رو با ی

 حالش رو به موقع میگرفتم!! بدون شک...

 بلند شو... -

 بی حرف دستورش رو اجرا کردم...

 در برابرش ضعیف بودن رو دوست نداشتم هر چند که آدم به شدت تنبلی بودم...

 با چند تا حرکت کششی که بهم آموزش داد آماده شمشیر زنی شدم...

پرتاب کرد ک به موقعه گرفتمش...هاها از این فرز  یه شمشیر چوبی به سمتم

 بودنم خوشم اومد نیشخند مغرورم طرحی از لبخند روی لب هاش آورد...

 مقابلم ایستاد اونم شمشیر چوبی توی دست هاش داشت 

شمشیرت رو همونطور که دیروز گفتم توی دست هات بگیر و گاردت رو حفظ  -

 کن...

شمشیر رو با هر دو دستم گرفتم توی زوایه ایی  بین پاهام فاصله کمی دادم و

 درستی از صورت و بدنم قرار دادم...

 انگار خوشش اومد که درسم رو به خوبی یاد گرفتم سری از روی رضایت تکون داد

اون جلوی روم با همون گارد من شمشیرشو  باال اورد و چند تا حرفه ایی اما آروم 

 ست اونا رو تکرار کنم...که خوب متوجه بشم انجام و ازم خوا
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 بعد حدود چهل دقیقه تکرار و تمریت کردن مداوم

 با فاصله چند گام رو به روم قرار گرفت

 و خیلی جدی لب زد

 حمله کن! -

 حیرت زده و گنگ زمزمه کردم

 چی؟-

شمشیر زنی حرکات خیلی پیچده و غیر قابل فهمی نداره چند روش اصولی داره  -

 ا اساس همون و غریضه ات حمله کن...که تمرینش کردی حاال بر

از شک در اومدم...خوب بدم نمی اومد تالفی صبح رو در بیارم با یه لبخند خبیث 

 بدون فکر به اینکه اون از بچگی یه مبارز بوده بهش حمله کردم

برخالف تصورم با یه چرخش ساده خودشو کنار زد حتی نذاشت ذهنم پرازش کنه 

 یه ضربه نسبتا محکم روی باسنم کوبیدحرکتشو با شمشیرش چوبیش 

 گذاشتم که سفت سرجام ایستادم و شکه دستمو رو پشتم

 اَووچ!!!!-

شکه و همراه با عصبانیت و درد به سمتش چرخیدم که اون در کمال وقاحت و 

 بیخیالی تمام ابروشو باال برد
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نظر  بدون فکر حمله نکن! یه مبارز باهوش اول میدان مبارزه و حریفشو زیر -

 میگیره بعد حمله میکنه...حاال با یه حرکت تو مردی!

لبمو گاز گرفتم که کنترل اعصابمو بدست بیارم به بچه ها نگاه کردم دیدم دارن 

 خنده اشون رو پنهون میکنن...

 لعنتی ها....لیاقت بخشش جونشون رو نداشتن!

 ی باسنم...دوباره حمله کردم بدون فکر باز جا خالی داد و تکرار ضربه اش رو

 دومین مرگ! -اوتانا 

چندین بار حمله و بعد دوباره ضربه اون حرومزاده سعی داشت با این ضربه هاش 

 منو عصبی کنه که تبریک میگم موفق شد...

این بار باعصبانیت زیاد بهش حمله کردم که حداقل یکم تالفی کنم ضربه هاشو 

 رفت و  محکم تر زد!!! ولی اون خیلی راحت بدون زحمت دادن به خودش کنار 

شک نداشتم کبود شدم ...خواستم پرخاش کنم با دیدن چهره عصبی و اخم 

 آلودش لبمو زیر دندون کشیدم

بهت گفتم موقعه مبارزه هیچی حواستو پرت نکنه اما اجازه دادی حرص و خشم  -

 بهت غلبه کنه و مثل احمق ها بدون فکر حمله کنی!

مق صدا زد اونم با پرخاش ناراحتم کرد اما خوب دلم آزرده شد از اینکه منو اح

حق داشت من داشتم از روی عصبانیت و بدون فکر حمله میکردم و باعث اسیب 

 دیدن خودم میشدم.



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

305 

 نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم.

یکم فکر کن وانیا!!!! نزار فکرهاش درباره ات درست باشه....نباید جلوی اون یه 

 لوس و بی فکر باشی!دختر دست پا چلفتی 

 دوباره رو به روش ایستادم...

 گاردمو دوباره باال اوردم اما قبل حمله کمی فکر کردم

رو دور میزد  من همیشه بهش حمله میکردم اون با یه چرخش به سمت راست من

 و اما بازم همون طور از اول حمله میکردم!!!

اره میخوام همون به سمتش دویدم مث اول اما هوشیارتر، فکر میکرد دوب

اشتباهمو تکرار کنم اما وقتی خواست بچرخه با یه حرکت فرز همزمان مخالفش 

و با شمشیرم میخواستم به پهلوش ضربه بزنم ،غافلگیر شد و این بار از   چرخیدم

و خیلی   فرصت بهش ندادم  شمشیرش استفاده کرد راحت ضربه ام رو دفع کرد

ه سمت راست و سینه اش ضربه بزنم ک سریع به شمشیرم حرکت دادم به شون

 دوباره ضربه ام رو مهار کرد فاصله امون به یه گام رسید تو چشم هام خیره شد .

خواستم با زانوم وسط پاش ضربه بزنم که پامو قفل بین دوپای محکم و عضالنیش  

کرد و با دستی ک شمشیرشو گرفته بود یه هول کوچیک بهم داد به خاطر 

کف دستم با   پایی ک قفل بود به ضرب رو باسن دردناکم افتادم و نداشتن تعادل و

 برخورد به زمین زخمی شد

 آاااخ !-
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برای یه لحظه تیر بدی تو لنگم پیچید!!!لعنت بهش فکر کنم از کمر به پایین فلج 

 شدم...صورتم از دردش توی هم رفت

 با بی رحمی تمام نوک شمشیر چوبی رو گردنم گذاشت

 اما این بار کمی ارزش داشت! مردی دوباره -

 گندش بزنن...میتونست منو بگیره اما گذاشت بیفتم مردک بی احساس جلبک!

 نیم خیز شدن پسرا و دخترا از روی نگرانی دیدم که اوتانا به سمتشون چرخید

 بشینید حق ندارید بهش کمک کنید... -

 هامون با نگرانی واضحی اصرار کرد

 !اما اوتانا بد خورد زمین -

 اوتانا با همون جدیت جوابشو داد

 حرفم رو تکرار نیمکنم! -

پسرا ناچار از روی اکراه سر جای قبلیشون نشستن اما آندیا و آرمیتی هنوز نگران 

 بودن این به راحتی میشد از روی صورتشون متوجه شد...

اون خیلی بی رحم بود این منو به شدت سر لج می انداخت....توی فضای مجازی 

چرخیدم یه کلیپ آموزش دفاع شخصی دیدم و االن یهو با یه جرقه توی که می

ذهنم یادآوری شد از غفلت اوتانا استفاده کردم بی توجه به درد لگنم سریع و 

بدون فکر به عواقبش دستمو دور یه وجب باال تر از قوزک پاش محکم پیچوندم 

تم با تموم حرص و قبل از اینکه به خودش بیاد شونه راستمو زیر زانوهاش گذاش
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غضب و دردی که داشتم تموم نیرومو خالی کردم و زانوشو به سمت عقب هول 

 دادم....انتظارشو نداشت و قبل از اینکه تعادلشو حفظ کنه به پشت افتاد...

 بله اوتانا با اون عظمتش به پشت افتاد!!!!

 باور کردنی نبود اما تونستم!!!!!

لی نشون نداد و حیرتشو مخفی نکرد...سریع به حدی شکه بود که هیچ عکس العم

شمشیرمو برداشتم زانوهامو دو طرف پهلوش گذاشتم روی شکم تخت و سفتش 

نشستم شمشیرمو روی گردنش فاتحانه گرفتم و با یه غرور وصف نشدنی پر شور 

 بلند لب زدم

 تو برای اولین بار در عمرت مردی اوتانا!!!!!! -

تن شمشیرم بیخ گردنش مدیون شوکه شدنش البته کمی اغراق میکردم گذاش

 بودم که هیچ حرکتی به خودش نمیداد....

صدای سوت و جیغ کشیدن دخترا بلند شد و پشت بندش متلک های سراسر پر 

 معنی و خنده دار پسرا

 اوتانا پشتت به خاک مالید شد!!! -هامون

 لعنت بهش یه دختر اون زمین زد!!! -هامین

 ؟ میتونی بگی زنده ایی؟اوتانا بیداری؟ -هامون

اوتانا من چندین یاقوت کبود از خزانه ات میخوام این جریان رو به پسرا  -هامین

 نگم....!
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باخت خفت باری بود حق داری من جات میبودم غیب میشدم سال دیگه  -هامون 

 با بارش اولین باران خودمو ظاهر میکردم...

 صدا و خنده هاشون قاطی شده بود...

کم لبخند رو لب هاش اومد توی یه حرکت منو به زیر خودش کشید و  اوتانا کم

صورتش در چند سانتی صورتم نگه داشت چشم هاش برقی   روی بدنم خیمه زد

واضح در اون دیده میشد جوری غرق نگاه خیره کننده اش شدم که صداهای بقیه 

 انگار از کیلومترها دور تر به گوشم میرسید....

 ر راحت فقط با یه نگاه منو افسون خودش کنه؟چطور میتونست انقد

 تغریبا موقعه حرف زدن لب هامون بهم دیگه برخورد میکرد

 اولین شکست شیرین من بود .... مزه اشو رو خیلی دوست داشتم.... -اوتانا

با یه لیسی که رو لب هام زد دیگه چیزی جز ضربان کر کننده قلبم 

 نمیشنیدم....افسونگر !!!

 ن رو قشنگ توی مشت هاش گرفت بودرگ احساس م

 بعد از اینکه با زبون لبمو خیس کرد

 دوباره با اون صدای بم لعنتیش لب زد

 طعمشو دوست داشتم!!! مشتاقانه منتظر شکست های بعدیم هستم شیرینم... -

و حسن ختام حرفاش بوسه خیس و گرم روی لب هام زد که جریانی قدرتمند اما 

 م به گردش دراومد.... چه بالیی سر من اومده بود؟ نرم توی تک تک سلول ها
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لب هاشو آروم از لب هام که نبض میزدن جدا کرد نگاهم سرگردون بین چشم 

های سبز تیره اش سرگردون شد...کاش بهم میگفت چه هدفی از اسارت احساسم 

 داشت؟

 خیلی فرز با یه حرکت از روم بلند شد ، بازوی چپم رو گرفت و بلندم کرد...

بدنم به خاطر فشاری که به خودم برای به زمین زدن اوتانا آورده بودم میلرزید به 

نمیخواستم بعد اون پیروزی حیرت انگیز ضعفمو نشون   روی خودم نمی اوردم

 بدم.....

 تمرین برای امروز کافیه...فردا دوباره ادامه میدیم-اوتانا 

 سری تکون دادم

اه خنده های معنی دار و طعنه های اونا هم همر  اون به سمت پسرا رفت

 وحشتناکشون پشت سرش داخل رفتن...

 آندیا و آرمیتی به سمتی که من هنوز ایستاده بود دویدن....

 آرمیتی با رسیدن بهم ذوق و خوشحالیشو نشون داد

دختر واااای کارت عالی بود یه لحظه همه نفسشون تو سینه حبس شد ..... من  -

 ا اون عظمت زمین خورد...باورم نمیشه اوتانا ب

انگار انرژی زیادی رو تجربه کرده بود که از خوشحالی رو پاهاش بند نبود دست 

 هاشو محکم چند بار رو هم کوبید....

 این میتونه شکه ترین خبر سال باشه... -
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لبخندی زدم در جوابش حقیقتا خودمم هنوز شکه بودم باورم نمیشد من تونستم 

 انجامش بدم....!!!

 ه حرکت آنی از روی شانس بود...ی

آندیا مسلط تر به خودش آرمیتی رو کنار زد و با کمی دقت سرتاپام رو نگاهی 

 انداخت

 وانیا ...حالت خوبه؟ -

 با این حرفم صورتم توی هم رفت جوری که آرمیتی خشکش زد

نه معلومه خوب نیستم.....!!! باسنم داغون شده....حس میکنم به چند روش  -

 یی از پشت ب*گا رفتم که انقدر درد میکنه...سامورا

 از این حرف بی شرمانه ام صورتشون مات شد

 آندیا به پشتم نگاهی انداخت انگار واقعا میخواست مطمئن شه که بگا رفتم یا نه؟

 آرمیتی با معصومانه ترین روش ممکن پرسید

 سامورایی چیه؟؟؟ -

 خنده دردناکمو پشت لب هام مخفی کردم 

 همی نیست!چیز م -

 آندیا یکی آروم رو باسنم زد که جیغم بلند شد

 داری چیکار میکنی؟؟ -
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 لبخند عذر خواهانه ایی زد 

 میخواستم میزان آسیب دیدنتو چک کنم... -

 چپ چپی نثارش کردم

 مطمئن باش که اون مردک حسابی کبودش کرده! -

 هر دو ریز ریز خندیدن....

ال رفتن از اون پله ها با این کوفتگی پشتم به کمک دخترا دوش گرفتم هر چند با

 عذابی بزرگ بود!

با سرد شدن بدنم کم کم متوجه شدم شونه راستمم به خاطر ضربه ایی که به 

 زانوی اوتانا زدم اسیب دیده ...

 خوشبختانه داروی های دخترا تاثیر گذار بود و دردمو بعد یک ساعت آروم کرد... 

           **** 

خستگی زودتر از همیشه توی تخت رفتم اما جالب اینجا بود که  شب  به خاطر

 خوابم نمی اومد...

ذهنم درگیر بود....بعد حدود یک ساعت اوتانا داخل شد طبق عادت همیشگیش 

به سمت حموم رفت و چند مین بعد با باال تنه برهنه بیرون اومد قبل از اینکه روی 

ه بودم اومد و باالی سرم ایستاد اخم تخت دراز بکشه  به سمتی که من دراز کشید

ظریفی رو پیشونیش بود سوالی نگاهی بهش انداختم اما چشم هاشو روی کل بدنم 

 چرخوند...
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 درد داری؟ -

 با سوالش جا خوردم...نگرانم شده؟

 سری تکون دادم

 نه دخترا کلی دارو بهم دادن .... -

 نگاهشو به سمت باسنم سوق داد ...

 مین!!!!خیلی بد خوردی ز -

این یعنی نگرانم شده و بهش بگم حالم چطوره! مردک تخس و غد ....خودش خبر 

نداشت اون شخصیت درونیشو که همیشه از همه پنهون میکرد داره در معرض 

 دیدم قرار میده..

 ناخودآگاه لحنم پر از عشوه شد و با لحنی رنجیده و نرم بهش شکایت کردم

 تی!بله اما جلوی افتادنم رو نگرف -

چرا چشم هاش انقدر سفت و سخت بود؟؟؟ نمیذاشت متوجه بشم چه حسی 

 داره...

 باید درد افتادن و زخمی شدن رو تجربه کنی  -

 اخمالو غر زدم

 چرا؟-
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چون یاد میگیری برای جلوگیری از آسیب دیدنت هر بار بهتر از خودت دفاع  -

دن رو تجربه و کنی و مواظب خودت باشی...کودکی تا درد و زخمی شدن افتا

 تحمل نکنه نمیتونه لذت راه رفتن رو بچشه...

 خوب متاسفانه حق با اون بود!

میخواست من تالش کنم ، تا وقتی که مواظبم میبود من نمیتونستم بدون اون 

موفق باشم چون توی ضمیر ناخوادگاهم منتظرش بودم که کمکم کنه  و این چیز 

 اشی...خوبی نبود تا این حد به کسی وابسته ب

 با یه نگاه شفاف تر خیره اش شدم اوتانا فرمانده ای کاردان و یه مربی عالی بود...

 دستشو روی پیشونیم گذاشت 

 تب ناشی از درد هم نداری...پس چرا بیداری؟ -

مثل دخترای ساده از این توجه اش خوشم اومد و دلم لرزید...بخوام حقیقت رو 

نداشتم...مادرم رو هیچ وقت ندیدم و پدرم  اعتراف کنم من خونواده پدر و مادری

رو توی نوجوونیم از دست دادم...به جز آرنیکا کسی رو نداشتم که بهم توجه کنه 

 و محبت خرجم کنه...

 نمیدونم انگار بدجور دلم تنگه! -

بهم   خیالش راحت شد درد ندارم سمت خودش دراز کشید ....و باز مثل همیشه

 فرمان داد

 بخواب! -
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 دک رو اعصاب!!!! بی توجه به لحنش خودمو به سمتش کشوندم....اه مر

برای رسیدن به خواسته ام دلبری به خرج دادم...خوب در واقع اون معشوقه ام 

بود حاال میخواستم از این رابطه که برام تازه بود و تا حاال تجربه نداشتم استفاده 

 کنم...

 ارزششو داشت!

احتی میتونست آرزوی هر دختری باشه! من هم به هر حال اون مردی بود که به ر

از این قائده مستثنی نبودم...میدونم اعتراف شرم آوری بود اما خودم اینو 

 میخواستم...

دست راستو در زاویه کمتر از نود روی سینه اش گذاشتم طوری تیزی آرنجم 

ایی طرز راضی کننده اذیتش نکنه و بعد سرمو به کف دستم تکیه دادم...موهام به

 روی سینه اش پخش شد...

اونم دست هاشو از دو طرف زیر سرش گذاشته بود و با یه ابروی باال رفته شاهد 

 این تغییر رفتار یهویی من بود

 با ناخنم آروم روی سینه اش خط انداختم

 اوتانا من آالن چه نسبتی با تو دارم..؟ -

 با صدای بم و آروم جواب داد

 بت برات روشن نشده؟بعد از دیشب هنوز این نس -
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قرمزی به خودش گرفت و گوشه لبمو گاز گرفتم  با یا آوری دیشب لپ هام رنگ

 اونم نگاهش به لبم معطوف شد

 یه نگاه خیره و گرم...سریع لبمو رها کردم...

 من معشوقه تو هستم.... -

 در سکوت منتظر ادامه حرفم بود

 همه اینو میدونن! -

 فت و جور کنم بازم ناخونمو روی بدنش کشیدمنمیدونستم چطور جمله هامو ج

 و میدونی که من هیچ راه برگشتی ندارم... -

دست راستشو از سرش بیرون آورد روی موهام گذاشت مثل یه شی ارزشمند اول 

چندتارشو نوازش آرومی کرد و بعد انگشت هاشو البه الی موهام فرو برد و به نرم 

 ش کرد...حالت ممکن شروع حرکت دادن انگشت ها

 رشته کالم از دستم پرید

واقعا االن وسط عشوه ریختن هام جای این کارها بود؟؟؟ اونم منی که روی نوازش 

 کردن موهام حساس بودم؟

از این کارش صورتم توی هم رفت و بدنم شل شد..انگار متوجه حالتم شد  

 نیشخند کمرنگی زد

 زنی رو اول بگی...شیرینم بهتره اون حرفی که میخوای اخر از همه  ب -
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 مردک باهوش!!! چطور میتونست انقدر زیرک باشه؟ 

 میخوام بهم آزادی بدی! -

 باالخره گفتم نفس آرومی تهش کشیدم...اون همچنان دستش با موهام درگیر بود

 اما چشم هاش قفل چشم های پرخواهش اما خمارم بود...

 سکوتش کالفم کرد 

 خوام فرار کنم!اوتانا خواهش میکنم....من که نمی -

جونور کوچولو حتی جایی توی این دنیا نیست که بتونی خودتو از من مخفی  -

 کنی!

حرفش بوی حقیقتی پنهون میداد...بر اساس گفته دخترا هنوز کسی از قدرت 

های مخفی اوتانا اطالعی نداشت...این حرفش تیره پشتمو لرزوند اما توجهی 

 نکردم

 فراری هم وجود نداره آزادیم رو بهم ببخش...پس حاال که میدونی که راه  -

 باز هم سکوت و نگاه خیره وارش

من اینجا توی قفس زندونی شدم که آخرش در و دیوار های قصرت روحمو نابود  -

 میکنه...

 تموم مظلومیتمو توی چشم هام جمع کردم
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میبینی شاگرد خوبی هستم ! تموم دستوراتتو اجرا میکنم و زود هم یاد  -

 رم...میگی

دستی که توی موهام بود رو پشت سرم گذاشت و یهو سرمو به سمت خودش 

کشوند..از این حرکتش دستم رو از زیر سرم برداشتم و سریع روی سینه اش تکیه 

 دادم که از برخورد ناگهانیمون جلوگیری کنم...

 اما مسلما هیچ وقت قدرتم در برابر اون حرفی برای گفتن نداشت ...

گوشم چسبوند و شروع به زمزمه اورادی کرد که هیچ چیزی ازش  لب هاشو روی

 متوجه نشدم

بعد بوسه آرومش روی گوشم حس میکردم انرژی زیادی از روی بدنم برداشته شد 

 احساس سبکی غریبی میکردم ..واقعا عجیب بود

بدون جدا کردن لب هاش از گوشم دست هاشو دور بدنم پیچوند با همون صدای 

 زخمیش لب زد 

 در عوض هر شب در آغوش من میخوابی!  -

 سرمو کمی خم کردم  و مستقیم به چشم هاش خیره شدم یعنی آزادم کرد؟؟؟

 بله واقعا آالن زندونی نبودم...

از این حس خوب کم کم لبخندی رو لب هام اومد و سرمو جلو بردم به نشون 

 تشکر و اعتماد بوسه ایی رو لب های مردونه اش گذاشتم

 لب زد
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 خیانت به اعتمادم توان بزرگی داره!-

 میدونم...-

 این بار اون پیش قدم بوسه شد....

                 ** 

چشم هامو محکم روی هم فشردم ابدا دلم نمیخواست ترس مانع امتحان کردنم 

 باشه...

نفس عمیقی کشیدم تا یکم آرامش به خودم تزریق کنم باالخره که چی؟ من قبال 

 رو انجام دادم!نباید اونقدرها بترسم... دو بار این کار

این بار با کمی شجاعت بیشتر قدم جلو گذاشتم..هیچ خبری نشد... یعنی هنوز به 

 محدوده درخت ها وارد نشدم؟

پنج شیش گام بلند برداشتم دقیقا میدونستم االن داخل جنگل هستم در انتظار 

شردم و توی خودم حمله ناگهانی و دردناکشون ناخواسته چشم هامو محکم ف

 جمع شدم.

چند ثانیه گذشت بازم هیچ خبری نشد! با احتیاط یه چشممو باز کردم با دیدن 

درخت هایی که سرجاشون ثابت بودن و مطمئن شدن از اینکه مورد حمله 

وحشیانه قرار نمیگیرم هر دوتا چشم هامو باز کردم حیرت زده شدم....اون واقعا 

 .!!!طلسم رو از روم برداشته بود
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ین آزادی نسبی احساس فوق العاده داشت...لبخندم تا انتها کش پیدا کرد و ذوق 

 زده چرخیدم...

 با دیدن آندیا و آرمیتی که چشم هاشون بسته  بودن خنده ام صدا دار شد

اینجا رو ببینید دخترا من االن یه آدم آزادم که این درخت های بدترکیب  -

 د کنن...وحشی هیچ آسیبی نمیتونن بهم وار

با شنیدن صدام فورا چشم ها شون باز شد و با حیرت دستی جلوی لبشون گرفتن 

 آرمیتی نتونست جلوی جیغ زدنش رو بگیره 

 خداااای من طلسمت برداشته شد -

و بعد دست آندیا رو کشید و به سمتم دویدن ...دختر دیوونه چرخی دورم زد و 

 جیغ جیغ زنون رو پاهاش چند بار پرید

 انا طلسمو برداشته !!!! این باور نکردنیه...اوت -

 انگار هنوز باورش نشده که هی تکرارش میکرد..

آندیا با کنترل بیشتری رو خودش دست هامو با دو دست گرمش گرفت و فشاری 

 بهش وارد کرد

خیلی برات خوشحالم وانیا...از این به بعد میتونیم تو رو فراتر از محدوده قصر  -

 ببریم!

میتونست به اندازه کادوهای روز تولدم خوشحالم کنه....خنده ام صدا دار  این خبر

شد این بار از ته خوشحال بودم...دست های آندیا رو به سمت آغوشم کشیدم و پر 
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حس دست هامو دور گردنش حلقه کردم اونم دستشو دور کمرم حلقه زد و 

ما رو تو آغوش  آرمیتی پر انرژی با یه جیغ رو مخ اما دوست داشتنی هر دوی

 کشید....

شب شده بود...سر میز شام بودیم و منتظر هامون که برگرده انتظارمون زیاد طول 

بیست سانتی فلزی توی دست هاش بود  نکشید در حالی که یه شی استوانه ایی

 بهمون پیوست اونو روی میز گذاشت ،صندلیشو عقب کشید و نشست...

بعد به هامون که ظاهرا سعی داشت ناراحتیشو اوتانا نگاهی به اون شی انداخت و 

پنهون کنه انداخت مثل اینکه متوجه جریان بود که چیزی نپرسید؛ خیلی ریلکس 

چنگال و چاقوی نقره ایش برداشت و شروع به برش تیکه گوشت توی بشقابش 

 کرد..

 اما من کمی نگران شدم 

 چیزی شده هامون؟ همه چی مرتبه؟چرا غروب یهو رفتی؟ -

 شو به سمتم چرخوند لبخند مهربونی تقدیمم کرد، مرد همیشه خوش اخالق! سر

نامه ایی از مرز جنوبی بهمون رسیده ...ظاهرا بازم تبعید شده ها دست به  -

 شورش زدن...

 کنجکاو پرسیدم

 تبعید شده ها؟؟؟اونا کی هستن؟ -

 ناراحت نفسشو بیرون داد
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قدرت نشستن پادشاه اعظم رای  مردمانی از نژاد های مختلف که برخالف به -

دادن اونا مخالف اعمال سختگیرانه و استبدادی شاه هستن . پادشاه اعظم همه رو 

به چشم خطر بزرگ دید شورشی ها رو توسط گارد سلطنتی مخصوص خودش 

 اسیر به جنوبی ترین نقطه سرزمینمون که مناطق خشکی هستش تبعید کرد...

و چه دنیای من...حاکم ها توسط قدرت ها و  ظلم همه جا وجود داشت چه اینجا

ثروت هایی که در اختیار داشتن میتونستن به ضعیف تر ها ظلم بگن..این خیلی 

 غم انگیز بود ..ناراحت از چیزی که شنیده بودم آروم پرسیدم

 حاال باید چیکار کرد؟ -

 هامون نیم نگاهی به اوتانا که کمی اخم هاش توی هم رفته بود انداخت

 اه دستور سرکوب داده...ش -

شنیدن این دستور ظالمانه برای مردمی که ندیده بودم دل سوزوندم ...آندیا 

 ناراحت گفت

 اما اونا شرایط سختی دارن...نمیشه یه جور بهشون کمک کرد؟ -

 هامین حرصی لقمه اشو قورت داد

 چه کمکی که بعدش دستور قتل ما صادر نشه؟ -

دلم افتاد یعنی واقعا شاه میتونست راحت دستور  ترس عجیبی توی از این حرف

در رگهاشون   شاهدخت و شاهزاده بودن و خون اصیلی  قتل جمع اطرافم که همه
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رو بده؟از همه فاجعه تر یکی از اون ها پسرش بود!!!!این عمق رذالت اون   جریانه

 مرد شیاد و اب زیرکاه بودنش رو نشون میداد .

دلم نمیخواست بالیی سرشون بیاد ...حتی فکرش من اون ها رو دوست داشتم 

 عذاب آور بود.

 اوتانا خونسرد و با تسلط خاص خودش بحث رو خاتمه داد

 فردا صبح راه می افتیم اینو به شاه اعالم میکنیم.. -

هامون سری از روی موافقت تکون داد اما من یه حس موزی و سرکش توی قلبم 

 زبونه میزد....دلتنگی!!!

 شکه و حیرت زده ام نمیکرد... این دیگه

من وابسته این مردک زورگو بدون احساس شده بودم و این ابدا دست خودم 

 نبود...

به صراحت اعالم کردم فردا با رفتنش دلتنگش خواهم شد....لعنت به این 

 وضعیت...

گذاشتم شاید با جویدنش فکر فردا و از گوشت مقابلم تیکه ایی بریدم توی دهنم

 از خودم دور کنم... نبودش رو

 هامین اما متعرض بود

اوتانا میدونی رفت و برگشتمون زمان بر هستش ...ما هزارتا کار نیمه تموم  -

 داریم!!!! زمان موعود تو نزدیکه و ما هنوز اون دختر رو پیدا نکردیم...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

323 

با این حرف ناخوداگاه تکیه از صندلی برداشتم قبل از هر عکس العملی هامون و 

 هشدار و عصبانیت صداش زدن  و آرمیتی با آندیا

 هامین!! -

و بعد به طور ضایعه ای هر سه نیم نگاهی به من انداختن و سریع نگاهشون رو 

 گرفتن...

چه خبر بود اینجا؟؟ سعی داشتن چی رو مخفی کنن؟؟ با چشم های باریک شده 

 همشون رو زیر نظر گرفتم و سریع پرسیدم 

 کدوم دختر؟؟ -

گندی زده وا رفته به صندلیش  تکیه داد و نیم نگاهی ار فهمیده بود چههامین انگ

 به اوتانا که مثل یه هیوالی آماده به حمله خیره اش شده بود کرد 

 زیر لب لعنتی فرستاد

 با شما هستم دارید چی رو از من مخفی میکنید؟ -

 اوتانا نگاهشو از هامین گرفت و با جدیت رو به من تذکر داد

 مهمی بود که به تو ربط پیدا میکرد بهت گفته میشد...! یزاگه چ -

من احمق نبودم در این حد که اونا راجب من فکر میکردن یه چیز کوفتی وجود 

داشت که میخواستن من ندونم!نگاهمو روی همه چرخوندم و مخاطب قرارشون 

 دادم
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( اوتانا بهتره به من بچه نیستم!!! اینو با همتون هستم...)بعد رو به اوتانا کردم  -

 من بگید قبل از اینکه خودم متوجه شم!!!

انگار متوجه تهدید پنهون شده ال به الی جمله ام شده بود که با چشم های باریک 

 شده و هشدار آمیز لب زد

 مثال چیکار میخوای بکنی؟ -

 خنده ایی از روی حرص کردم....داشت دست پیش رو میگرفت!

 نمیشینم! مطمئن باش مثل آالن اروم -

 ابروشو باال برد و حالت نگاهش اخطار میداد که بهتره امتحانش نکنم ...

 هیچ کاری انجام نمیدی! و حاال هم غذاتو بخور چون بعد شام میخوام بخوابم....-

دهنم حیرت زده باز شد یعنی میخواست مثل یه عروسک کوکی دستوراتش رو 

دون توجه به من و خواسته هام منو توی انجام بدم و یه فرمانبردار مطیع باشم که ب

 آغوش بگیره؟؟؟ مردک توی توهماتش سیر میکرد!

 بلند کردم دستی روی میز کوبیدم و صدامو کمی

 تو نمیتونی منو یه برده ببینی اینو میفهمی؟! -

این واکنش همه رو جلب کرد که نگران ناظر بحث  سکوتش رو که دیدم بلند شدم

 ما بحث ما بودن 

 سر این میز کوفتی میشینی و شامتو تموم میکنی! تو -
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دوباره لجم گرفت خواستم بدون توجه اش صندلیمو عقب بفرستم و برم که با 

دست های مردونه قدرتمندش  مچ دستمو محکم گرفت که لبمو گاز گرفتم صدای 

 آخم بلند نشه دوباره اعتراف کردم اون یه زورگوی احمق بود....!

 دستمو ول کن... -

 سری تکون داد

جونور کوچولو اگه تا چند لحظه دیگه سرجات  نشینی قول نمیدم که میخکوب  -

 صندلیت نکنم...

آندیا ترسیده و نگران مچ  اون یکی دستمو گرفت و خواهشی نگاهم میکرد که 

 دستورشو اجرا کنم...

 تا خواستم عکس العملی نشون بدم هامون آروم صدام زد

یشینی شاممون رو بخوریم؟ باور کن حرف هامین هم با وانیا ، عزیزم چرا نم -

 مرور زمان متوجه میشی!

 هامین در تایید حرف برادرش سریع سری تکون داد

اونا ترسیده بودن دوباره از این بحثمون که یک دفعه ایی شروع شده بود اوتانا 

 کنترلشو از دست بده به من و بقیه آسیبی برسونه.

ی شد...من حق نداشتم به خاطر خودم به اونا اسیب خاطره اون شب برام تداع 

برسونم به هر حال پسرا فردا راهی میشدن نمیخواستم با یه اتفاق بد و دلی نگران 

 فردا اینجا رو ترک کنن..
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 آرووم سر جام نشستم ...آندیا هم با خیلی راحت دستمو رها کرد

هستم و قرار نیست برگشتم و لبخندی به هر دوتاشون زدم که مطمئن باشن آروم 

 بحث رو ادامه بدم...

 هامین نگاه تشکر آمیز همراه عذر خواهی بهم انداخت

اما همین که برگشتم لبخندمو جمع کردم و تیر زهر آگین و برنده ایی به مردک 

 خودخواه فرستادم

مچ دستمو کشیدم تا رهام کنه چند ثانیه خیره ام شد و بعد آروم  پنجه هاشو باز 

 تایید کارم سری تکون داد کرد...برای

 خوبه!!! -اوتانا 

دور دستم قرمز شده بود و درد میکرد اما دردش اونقدرها آزار دهنده نبود مغرور 

 دستمو به سمت چنگال و کاردم بردم و بهش توجهی نکردم...

بعد شام برای جلوگیری از یه بحث دیگه به اتاقمون رفتم و لباس های خوابمو 

 تی اوتانا میخوابید دراز کشیدم...پوشیدم؛ پشت به سم

من اعتراف کردم که دلم براش تنگ میشد؟! عمرا دلم برای این مردک پرخاشگر 

 عصبی تنگ بشه!! با خودم چه فکری کرده بودم؟ چقدر احساسی عمل کردم...

ناخودآگاه دوباره ذهنم به سمت حرفی که هامین سر میز گفت پرواز کرد ...یعنی 

بودن کی بود؟؟ چرا اصال باید دنبال یه دختر باشن؟؟ این همه دختری که دنبالش 

سوال و معما  اطرافم بود و من حق دونستنش رو نداشتم این به شدت  کالفه ام 
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کرد اما ته دلم دلشوره خاصی بود میدونستم اون دختری ازش اسم برده شد یه 

 ...ربطی به من و اوتانا داشت و این ابدا حس خوبی بهم القا نمیکرد

 با صدای در سریع چشم هام رو بستم ،خودمو به خواب زدم

 کمی بعد صدای خش خش لباس و پایین رفتن تخت

بهش بی توجه بودم هنوز چند ثانیه نگذشته بود که از پشت من رو توی آغوش 

 بزرگش کشوند

 و بوسه ایی گرم روی نرمی زیر گوشم زد و لب زد

 نمیشی!تحت هر شرایطی شبا از توی اغوشم جدا -

میدونست بیدارم حرومزاده باهوش! اما من همچنان مصرانه چشم هامو بسته 

 بودم ...

چندین بوسه روی گردن و نبضم و گوشم گذاشت و کامال منوی آغوش کشوند و 

صورتشو توی موهام پنهون کرد برخالف تصورم که فکر میکردم به زور چشم هامو 

به رخم بکشه اما این کار رو   و تسلطشو باز میکنه و باهام معاشقه میکنه تا قدرت

نکرد و آروم خوابید...چشم هام آهسته باز شد و توی تاریکی به مقابلم خیره 

 شدم....

نامرئی منو به اوتانا وصل میکرد که هر بار هر زمان که کلی ازش ناراحت و یه چیز

دلشکسته بودم وقتی تو اغوشش اسیر میشدم همه چی به دست فراموشی 

ه میشد من موندم و مردی قدرتمند با پوسته ایی سخت و درونی سپرد
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ناشناخته...این عجیب بود .!بله این ضربان قلبم که انگار قوی ترین مورفین دنیا 

بهم تزریق شده و در آرامش عجیبی به سر میبرد  و حس اینکه در امن ترین 

 مکان دنیا هستم خیلی عجیب بود!!!! 

        ****** 

رفتن اوتانا و هامون و هامین میگذشت  به عادت این هفته هر روز صبح  دو روز از

 بیدار میشدم و تنهایی تمرین هامو انجام میدادم...

 نمیخواستم دوباره رو روال تنبلیم بیفتم.

روزها تکراری و خسته کننده شده بود اما با پیشنهاد غیرمنتظره دخترا االن سوار 

ل رفتن به بازار شهر بودیم! بله درست گفتم بر اسب های قهوه ایی رنگ در حا

بازار شهر! من بعد مدتها سکونت در اینجا فهمیدم که اوتانا حاکم چندین شهر 

نزدیک به جنگل هستش این سوپرایز جالبی بود برام و بی صبرانه مشتاق دیدن 

شهر و بازار بزرگش هستم  ، به هر حال یه جورایی زندانی اون قصر بودم و این 

 دی به مذاقم خوش اومد ...آزا

اسب سواری رو در حد مبتدی بلد بودم و باعث میشد که کمتر دچار مشکل بشم 

 و از اسب سواریم هر چند با منظره زشت درخت های خشکیده لذت ببرم ...

 از طریق یه میانبر تونستیم زودتر به شهر برسیم...

ن شد...لبخندی رو لب شهر از دور نمایا  به پایان رسید وجنگل در خط منظمی

 هام شکفت
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 وااای باورم نمیشه من باالخره یه تمدن دیدم! -

 آرمیتی افسار اسبشو کشید تا کمی بهم نزدیکتر شه

باید داخلشو ببینی ...این یکی از بزرگترین شهرهاست که بازار خیلی بزرگ و  -

 دیدنی داره!

سکه کافی بزای  شنیدن این خبر خوشحالم میکنه آرمیتی عزیز...امیدوارم -

 خرید داشته باشیم چون به شدت عاشق خریدم...!

ابرویی باال انداخت و از کیف چرمی بندی متوسطش چهار کیسه که مشخص بود 

حاوی سکه های طال هستن بیرون آورد و با حرکاتی که غرور خنده داری ازش 

 میبارید اون ها رو تکون داد

 یم!میتونیم هر چقدر دلمون میخواد خرج کن -

 خنده ای متحیری کردم

 این همه سکه رو از کجا آوردی؟ -

 با غرور سری با عقب انداخت و نیشخندی زد

مسلما باید صندوقچه هایی پر  به هر حال ما جز خونواده های سلطنتی هستیم -

 از طال داشته باشیم...!

 در جوابش لبخند پت و پهنی زدم

 راه شدم...شاهدخت هم  دوتا  اوه باعث افتخاره با-
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 چشمکی شیطونی حواله ام کرد...

 آندیا هم وارد صحبت کردن هامون شد

دخترا باید بگم مردها تا چند روز آینده برنمیگردن میتونیم امشبو داخل شهر  -

بمونیم ظاهرا اهالی جشن کوچیک شیرینی پزی و ذخیره خوراکی برای زمستون 

 قراره برگزار کنن...

رمیتی دست هامون رو محکم بهم کوبیدم اما آرمیتی با تموم شدن حرفش من و آ

نامرد محکم به دستم کوبید چند بار تکونش دادم تا دردش از بین بره چشم غره 

 ایی به نیش بازش رفتم رو به آندیا کردم و باز لب هامو کش آوردم

 پس امشب قراره بهمون خوش بگذره!!! -

میتونستیم یه شب دخترونه خنده ایی سرخوشانه سر داد.... این یعنی امشب 

 خوب داشته باشیم...میدونستم خوش میگذره بی شک!

 داشت. و کوچیک زیبایی از جنس سنگ یا چوپ شهر خونه هایی بزرگ

بچه ها با شیطنت و جیغ و داد در حال بازی توی کوچه ها بودن.بزرگتر ها با گام 

ره ها و لب پله ها پر هایی تند در پی انجام کارای روزمره اشون بودن...پشت پنج

 از گل های متفاوت و زیبا با عطر مدهوش کننده بود....

از این جنب و جوش و شلوغی سر ذوق اومدم...نفس عمیقی کشیدم بوی عطر نان 

 تازه پخته شده توی مشمامم پیچید بله زندگی یعنی همین!!!
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دم بهم من عاشق شلوغی و صدای خنده و شادی و این جریان زندگی بین مردم بو

 انرژی بینظیری میداد...

اسب هامون رو به سمت اسطبل کوچیکی بردیم که مسئولش یه پسر نوجوون بود 

با خوشحالی چند سکه نقره از آرمیتی پاداش گرفت که قول داد مواظب اسب 

 هامون باشه...

وارد بازار که شدیم موجی از سر و صدای مغازه دارها ، دالل ها و دستفروش ها به 

 رسید... گوشم

خیلی وقته که بازار نرفته بودم...هر جا که وسیله ایی که نظرمون رو جلب میکرد 

 رو میخریدیم اخرای بازار بود که چشمم به یه کلبه چوبی گل فروشی افتاد

 با دست آزادم بازوی آندیا رو کشیدم

 وااای اونجا یه مغازه گل فروشیه میتونیم بریم نگاه بندازیم؟؟؟ -

 الت بیچاره واری خیره ام شدآندیا با ح

 اما وانیا تو همین آالن کلی گلدون داری توی قصر و تراس اتاقت!!!  -

 هیجان زده بدون اینکه سرعت قدم هام رو کم کنم جوابشو دادم

 ممکنه گل هایی داشته باشه که من ندارم! -

 مایوسانه سری تکون داد

ب ترین گل های این مطمئن باش تک تک گل ها رو داری،گل های تو نایا -

 سرزمین هستن....
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 دستشو فشردم و قدردان نگاهی بهش انداختم

 بله این لطف شماست...و من خیلی متشکرم... -

 سری تکون دادن وقتی دیدن قصد کوتاه اومدن ندارم ناچارا همراهم شدن

با وارد شدن به کلبه کوچیک با لذت نگاهی به گل های پاییزی انداختم....هیچ 

 دیدنشون سیر نمیشدم.. وقت از

 حق با آندیا بود همه گل ها رو داشتم...

 پیرزنی با لباس های معمولی خاکستری رنگی به سمتمون اومد

 خانوم های جوان میتونم کمکتون کنم... -

 مشتاق سری تکون دادم....

 گل هایی رو دارید که در هر فصلی رشد کنه؟؟؟سالم خانوم....شما تخم -

 یا گل خاصی مد نظرتونه؟سالم..بله..آ -

نه اما میخوام هر چند تا تخم گل و گیاه های موندگاری که دارید رو برام  -

 بیارید...

 ابرویی باال انداخت و کنجکاو نیم نگاهی به هر سه تای ما انداخت...

 همه رو میخوای خانوم جوان؟؟ -

 بله...هر چندتا که شد.... -

 لطفا چند لحظه صبر کنید... -
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 به سمت اتاقک گوشه کلبه رفتآروم 

 آرمیتی کنجکاو نگاهی بهم انداخت

 چیکار؟میشه بهم بگی این همه تخم گل رو میخوای-

 ذوق زده ایده ذهنمو باهاش به اشتراک گذاشتم

میخوام حیاط قصر رو گل کاری کنم...البته نیاز به چندین درخت دارم اما فعال  -

 کارمو با گل ها میخوام شروع کنم

ه هر دوتاشون توی هم رفت خوب ظاهرا ایده ام با استقبال زیادی رو به رو قیاف

 نشد!

 متاسفم که اینو میگم اما توی اون حیاط چیزی رشد نمیکنه! -آرمیتی 

 شکه خیره اش شدم انگار متوجه منظورش نشدم که دوباره جمله اشو تکرار کردم

 چیزی رشد نمیکنه؟ -

 تکون دادن هر دو همزمان  در تایید حرفم سری

 اخم هام کمی توی هم رفت

 چرا؟ -

 آرمیتی با کمی ناراحتی شروع به توضیح دادن کرد

طلسم جنگل روی محدوده قصر تاثیر گذاشته همه درخت ها خشک شد و  -

 گیاهی دیگه رشد نمیکنه
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درست میگه. ما دو سه بار از روی شانس امتحان کردیم اما واقعا چیزی  -آندیا 

 با جادو!رشد نمیکنه حتی 

لبمو گاز گرفتم دلیل این همه نفرت و عصبانیت اوتانا رو درک نمیکنم چطور 

سرسبز و زیبا رو طلسم کنه؟؟؟ و خودش در قعر اون جنگل  میتونست یه جنگل

 مرگ مخفی و دور از چشم مردم زندگی کنه؟؟؟

وقتی پیرزن برگشت از فکر بیرون اومدم تموم تخم گل ها رو توی بسته ی کاهی 

داد...آرمیتی بدون هیچ صحبت   ریخت و بعد از توضیحی مختصری اون ها رو بهم

و مخالفتی پولشون رو پرداخت کرد واقعا از این بابت که همیشه حمایتم میکردن 

ازشون سپاسگزار بودم ...دست هام به خاطر حجم زیاد خرید حسابی سنگین 

یرون اومدم آندیا با شک شده بود به زحمت از مغازه با یه لبخند رضایت بخشی ب

 چشم هاشو کمی باریک کرد

 وانیا واقعا میخوای امتحان کنی؟ -

 بله...من هیچ وقت امیدمو از دست نمیدم. -

 آرمیتی چرخی به چشم هاش داد

 اوه خدای بازم یه ماجرای دیگه با اوتانا داریم.... -

 خنده ام صدا دار شد

ردید و انقدر نق نزنید چون من از اون عادت کرده دیگه شما بیخود حرص نخو -

 کارم پشیمون نمیشم....
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 متاسف نگاهی بهم انداختن که بهشون توجهی نکردم

جای تاسف خوردن بهم بگید این بسته های خرید رو کجا بزاریم؟ سنگین -

 هستن...

 با این حرفم آرمیتی شروع به غر زدن کرد

 سنه وبی حال هستم...نیمه ظهره و من از صبح هیچی نخوردم...به شدت گر -

 آندیا هم موافقت کرد

منم ...انتهای بازار یه مسافر خونه هست...میتونیم یه اتاق کرایه کنیم تا وسیله  -

 هامون رو اونجا بزاریم و ناهار رو هم همونجا بخوریم....

 موافقتمون رو با بی حرف دنبال کردنش نشون دادیم...

م آورده بود مثل کسایی که سال ها از هیاهو و صدای آواز خوندن مردم به وجد

؛ هیجان و تکاپوی مردم رو  تمدن دور بودن چهار چشمی اطرافم رو نگاه میکردم

 مشتاقانه توی ذهنم ذخیره میکردم...

مرد ها ساز میزدن و گروهی از دخترا و پسرای جوون روی یه سکوی چوبی وسط 

 میدون شهر در حال خوندن بودن....

ن پر از فانوس های رنگی بود از اونور پسرای نوجوون داشتن تموم اطراف میدو

 اتیش برپا  میکردن.
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یه گوشه دیگه از میدون بزرگ چندین میز گذاشته بودن و هر کی از راه میرسید 

سبدی  از میوه و سینی پر از شیرینی های خوش بو و خوش رنگ میذاشتن...مردم 

 سخاوتمندی بودن واقعا...

ه کنده درخت نشسته بودیم و داشتیم با لذت خوراکی هامون ما سه تا هم روی ی

 رو میخوردیم در همین حین بقیه رو نگاه میکردیم...

آهنگ ریتم شادتری به خود گرفت جوری که من نشسته با پام روی زمین ضرب 

 زدم و سرمو همزمان تکون دادم....

دست هامو زده کم کم بقیه بلند شدن وسط جمعیت خالی شد برای رقص ، ذوق

 بهم کوبیدم...

یه خانوم میانسال که صبح توی بازار ازش گردنبند خریده بودیم به سمتمون اومد 

 و دستمو کشید

 پاشو دختر، بلند شید برقصید... -

انگار منتظر یه اشاره بودم که مشتاقانه از جام بلند شدم و بعد دست دخترا رو 

 کشیدم و فرصت اعتراض بهشون ندادم...

 با خنده همراهیم کردن ...وسط جمعیت ایستادیم... اونا هم

 آندیا اعتراف کرد 

 من رقصیدن بلد نیستم! -

 با خنده سرخوشانه ایی شونه ایی باال انداختم
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منم بلد نیستم بهتره دست همو بگیرم و با ریتم آهنگ پاهامون رو حرکت  -

 بدیم...

چرخیدن کردیم کم به صورت یه حلقه دست های همدیگه روگرفتیم و شروع به 

کم تونستیم یه رقص جدید خلق کنیم و مثل آدم های مست همش به همدیگه 

 بخندیم...

سه تا پسر حدود پونزده ،شونزده ساله بهمون نزدیک شده و خواستن همراهجون 

 برقصن بهشون اجازه دادیم و اینطوری شد که حلقه امو بزرگتر شه ...

 رشون بودن اذیتم نمیکرد...پسرای شیطون و بامزه ایی بودن و کنا

کم کم بقیه هم پشت ما شروع به تشکیل حلقه های بزرگتری کردن طوری که 

 چهار پنج تا دایره بعد ما درست شد و همرنگ با ما رقصیدن....

 این یکی از عالی ترین شب هایی بود که توی عمرم داشتم!

موزی به سراغم اما عجیب بود بین اون همه شلوغی و سر و صدا یه حس عجیب و 

 اومد  اینکه زیر نگاه سنگین یه نفر بودم....

 ...سری چرخوندم اما همه در اطرافم مشغول شادی و خنده و رقصیدن بودن.

سری تکون دادم نمیخواستم با فکرهای الکی شبم خراب بشه! من این خوشحالی 

 رو بعد مدتها )درست از زمان فوت پدرم( به خودم مدیون بودم!

پاهام تو کفش هام شروع به کز کز کردن افتاد خسته از جمع رقصندها وقتی 

 کناره گیری کردم دخترا هم همراهم شدن...
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 زخمی شده بود روی کنده امون نشستیم پامو از کفشم در اوردم شست پام کمی

 اوه پام زخمی شده! -

 آرمیتی هم پاشو باال آورد با خنده گفت

 مال منم همینطور... -

یه رومون افتاد سرم رو بلند کردم همون سه تا پسر شریک رقصمون رو سه تا سا

 دیدم اونی که از اون دوتای دیگ بلندتر و الغر تر بود یه قدم جلو اومد

 من یوهانم...-

   و صورت کک و مکی کنارش اشاره کرد  به پسر کله نارنجی

 اینم برادر کوچیکترم لیام...-

یره تر و که کمی جوش روی پیشونی داشت  سرشو به سمت پسری با رنگ پوست ت

 متمایل کرد

 اینم پسر خاله ام سامین.... -

 کفش توی دستمو با حالت بامزه ایی تکون دادم 

 سالااااام ... منم وانیا دوستام آرمیتی و آندیا... -

 سرشون رو کمی کج کردن و اظهار خوشوقتی کردن

 این بار سامین به خودش جرات داد و پرسید

 ا اهل کجایید ؟ فکر نکنم برای اینجا باشید!چون تا حاال شما رو ندیدم...شم -
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 آندیا پیش دستی کرد و قبل ما جواب داد

 برای یکی از روستاهای اطرافیم ...اومدیم خرید کنیم و شبو هم  اینجا بمونیم.-

 باز هم مثل خنگ ها همزمان  کله ایی تکون دادن..

 یدیوهان ذوق زده دست هاشو بهم کوب

امشب کلی شراب رایگان داریم میتونیم راحت هر چند لیوان مجانی بخوریم به  -

 خصوص شما که مهمون شهر مایید!پایه ایید شما؟

 دخترا نگاهی به من انداختن

 نامطمن چشم هامو باریک کردم 

 من تا حاال هیچ وقت شراب نخوردم نمیدونم بعدش چه حالی میشم! -

 یوهان خندید

 س بار اولته بیا جشن اولین نوشیدن مشروبتو  برگزار کنیم...ایول دختر! پ-

 خندیدم چقدر سرخوش بودن!

 کفشمو پوشیدم...

خیلی دوست داشتم امتحان کنم...آرمیتی یکی زد روی شونه ام با لحن وسوسه 

 کننده که میخواست پیشنهادشو قبول کنم

 یه واقعا عالیه...دختر ارزش امتحان کردن داره ..شراب اینجا کار مردم اهال -

 لیام بهم فرصت حرف زدن و موافقت نداد دستمو کشید
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بیا دختر ...زود باش...من اجازه نوشیدن ندارم تا پدر و مادرم مشغول رقصیدن  -

 هستن میتونم تو جشنتون شرکت کنم!

خنده ایی کردم واقعا نوجوون ها تحت حاکمیت هیچ قانونی نبودن هر کار که 

ه خطر مرگ داشته باشه انجام میدن ...البته اینو از روی دوست داشتن حتی اگ

 تجربه زندگی خودم میگم...!

 به سمت چند تا کنده  دور اتیش بود رفتیمو روی کنده ها که نشستیم

 یوهان همراه سامین به سمت خوراکی ها رفتن...

 آندیا رو به لیام کرد

 پدر و مادرتون چیکاره ان ؟ -

میانسال ساده ایی  فارغ از دنیا در حال رقصیدن بودن به یه گوشه که مرد و زن 

 نگاهی انداخت

اونها هر دو نونوا هستن...مادرم توی مغازه نونوایی پدرم شیرینی درست میکنه  -

 و به مردم میفروشه...

 آرمیتی لبخند مهربونی زد

 اوممم چه شغل خوبی! من عاشق شیرینی ام...باید به پدر و مادرت افتخار کنی...-

تیام از این تعریف آرمیتی و لبخند مهربون من و آندیا از خجالت لپ هاش قرمز 

 شد و لبخند کمرنگ محجوبی زد

 پدر و مادرم آدم های شرافتمندی هستن.ممنون خانوم..-
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سری در تایید حرفش تکون دادیم با سر و صدای اون دوتا کله امون به سمتشون 

 چرخید

تری دستش بود هن و هن کنان در حالی که یوهان بشکه چوبی حدود پونزده لی

 دست هاشو محکم دورش حلقه زد بود به سمتون اومد رو به تیام تشر زد

 اون کنده ها رو بیار بشکه روش بزارم ...  تکونی به باسنت بده یکی از -

 تیام سریع کنده روی جلوی یوهان گذاشت

 اونم بشکه ظاهرا سنگین روش گذاشت..

لی که یه دستشو قفل دسته های فلزی شیش تا لیوان و پشت سرش سامین درحا

با دست دیگش یه سینی پر از خوراکی بود اومد ...آندیا سینی رو ازش گرفت و 

 روی یه کنده که وسط بود گذاشت....

یوهان روی کنده کنار بشکه مشروب نشست در حالی یکی یکی لیوان ها رو از 

 قیه میداد با لحن ذوق زده و خبیثیدست سامین میگرفت و پر میکرد و به دست ب

 گفت

 مسابقه میزاریم هر کی بیشتر خورد اون برنده اس ... -

 آرمیتی سوتی زد

 موافقم! -

 آندیا اما دست هاشو به نشونه تسلیم بودن باال برد و چرخی به چشم هاش داد 

 من سه تا  پیک بیشتر ظرفیت ندارم حالم بهم میخوره -
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 عذب خندیدمبه من نگاه کردن یهو م

 من که شرکت میکنم میخوام ظرفیتمو امشب بسنجم -

 این حرفم هورای بلند پسرا رو بلند کرد...

لیوانمو به دستم دادن به کف روی لیوان نگاه کردم مشکوک نزدیک بینیم آوردم 

 بوی تند الکل و یه میوه میداد...خوب ارزش امتحان کردن داشت...!

ضرب همه رو باال بردم که بازم صدای هوووو لبمو به لبه اش چسبوندم و یه 

 کشیدن جمع بلند شد

وقتی تمومشو نوشیدم گلوم از  طعم تند و تلخ و سوزناکش همراه معده بدبختم 

 سوخت جوری که دستمو روی دلم گذاشتم و دوال شدم

 آخ سوختم...-

 سامین درحالی میخندید مهربون سینی رو بلند کرد و به سمتم گرفت

 جیل یا میوه بخور معده ات اذیت نشه و طعم دهنت عوض شه... چند تا آ -

دستمو تو کاسه آجیل بردم مشتمو پر از فندق و بادوم کردم چندتا ازشو توی 

 دهنم ریختم ....

یوهان در حالی که داشت لیوان ها رو دوباره پر میکرد مشکوک و کمی نگران 

 نگاهی بهم انداخت

 آندیا با دقت خیره ام شد 
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 یا میدونی حالت بده ادامه نده!وان -

بشم انجام بدم این بود که  همیشه یکی از کارایی که دوست داشتم وقتی بزرگ

 اونقدر نوشیدنی بخورم تا مست بشم!

تا حاال نخورده بودم اما امشب اونقدر خوشحال و شاد بودم که دلم میخواست  

 باالخره امتحانش کنم...تجربه جالبی بود برام..!

 از کردم و لیوانمو به سمت یوهان گرفتمنیشمو ب

 پرش کن!-

 اونم کم کم نیششو شل  و صدای سوت و دست بقیه به افتخارم بلند شد

 حتما خانوم!_یوهان 

اما من هنوز مست نشده بودم توی پیک چهارم به بعد آندیا و لیام عقب کشیدن..

ش شدن و و هوشیاریم سر جاش بود توی پیک هشتم عمال سامین و آرمیتی ل

باخت خودشون رو اعالم کردن ولی من تازه لبم شروع به بی حس شدن کرد و یه 

 سرخوشی خوب بهم دست داد...

در مقابل نگاه حیرت زده آندیا و آرمیتی و شکه شدن پسرا لیوانمو دوباره به 

 سمت یوهان گرفتم

 بازم!-

 در حالی ک لیوان رو پر میکرد مشکوک لب زد

 ته؟؟؟تو مطمئنی بار اول -
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 مشتاق و سرخوش سری به نشون تاکید تکون دادم 

 میخوای اعالم باخت کنی؟ -

 انگار به غرورش برخورد که دندون هاشو روی هم سایید

 عمرا!!! من توی نوشیدن قهارم!-

واقعا جای تاسف داشت هنوز به سن قانونی نرسیده بود و مشروب خور ماهری 

 مادرش داشته باشم!بود! جا داشت یه صحبت اساسی با پدر و 

لیوان یازدهم رو که باال رفتم احساس گیج بودن کردم...یوهان عاروقی بلندی زد  

 و دستی که لیوان خالی توش بود  رو باال اورد

لعنتی الکل داره از همه جام بیرون میزنه من به این شکست تن میدم نمیتونم  -

 بیشتر جلو برم!

 سرخوش و بی دلیل خندیدم

 ره سمتش گرفتملیوانو دوبا

 شکه خندید

جنازه نشی روی دستمون؟؟ باور کن با این سنم از پدرم هنوز کتک مطمنی؟؟-

 میخورم

 این بار صدای قهقه ام بلند شد لعنتی کنترل خنده ام دست خودم نیست

 لیوانو پر رو به سمتم گرفت 
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 آندیا و آرمیتی نگران صدام زدن

 وانیا ... -

 چیزی نیست، من خوبم ! -

ظرفیتش تکمیل شده  بعد لیوانو باال رفتم...میخواستم باال بیارم چون معده امو 

بود اما جلوی خودمو گرفتم بلند شدم روبه جمع یه دستمو روی سینه ام گذاشتم 

 تعظیم کردم 

 خواهشا به برنده اتون ادای احترام کنید! -

 صدای خنده همه بلند شد داشتن دست میزدن

 اهی پیروز به یوهان خیره شدمروی کنده نشستم با نگ

 اونم از این تخس بودنم خندید

 دختر تو دیگه چه جونوری هستی؟! -

صورتم توی هم رفت ...اوتانا هم همیشه جونور کوچولو صدام میزنه، لعنتی! 

 نمیدونم چرا هیچ وقت اسممو نمیگه! مردک...

 اما بازم خندیدم و یهو پروندم 

 مواقع!اونم جونور صدام میزنه اکثر  -

 حرفمو از روی هوا گرفتن فورا سامین کنجکاو و مشتاق پرسید

 کی اینجور صدات میزنه؟ -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

346 

 نیشمو تا بناگوش باز کردم

 همون مردک زورگو مغرور رو میگم! -

 نگاهشون در عین مستی پرسشی بود

 لیام مودب و خجالت زده جمله امو تکرار کرد

 مردک زورگو و مغرور؟ -

 م ریختم از طعم شورش لبخندی زدمچندتا بادام توی دهن

 اه خنگ ها منظورم دوست پسرمه! -

 صورت پسرا گیج شد و نگاهی با همدیگه رد و بدل کردن 

 دوست پسر؟؟دوست پسر دیگه چیه ؟اصال این چه زبونیه؟؟؟ -

تا خواستم جوابشو بدم ..آندیا که هوشیار تر از همه بود نگران اول نگاه هشدار 

 و مسلط توضیح دادآمیزی بهم انداخت 

 منظورش نامزدشه!-

 دستمو به نشون موافقت تکون دادم

 آره همینی که آندیا گفت -

 اوه فکر نمیکردم همسر داشته باشی...االن کجاست؟ -یوهان 

 باز آندیا سریع جواب داد انگار میترسید گندی بزنم!
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 اون یه سربازه و جنگجوعه االن خونه نیست -

جنگجو رو آورد چشم های سه تاشون از تحسین برق  وقتی آندیا اسم سرباز و

 سربازها احترام ویژه ایی بین مردم دارن! زد ...اوه پسر ، انگار اینجا

 سامین محترمانه لب زد

 خانوم واقعا نامزدتون مرد شجاعی هستش....ما به سرباز هامون افتخار میکنیم... -

 سرمو چند بار باال و پایین کردم آروم گفتم

 باید ببینی اون قدرتمند ترین مردیه که تا حاال دیدم! آره  -

 یهو آرمیتی بلند شد

 بلند شید این همه نوشیدنی رو با کمی رقص هضم کنیم... -

 دست منو رو هم گرفت

 باز با خنده به جمع رقصنده ها پیوستیم....

اصال خستگی رو حس نمیکردم...دوست داشتم همش باال و پایین بپرم بدنم 

 ترشح آدرنالین زیادی کرده بود و این باید یه جوری تخلیه میشد... شروع به

 حسابی گرمم شده بود و موهام به خاطر عرق به صورتم چسبیده بود...

با احساس سر گیجه از جمع جدا شدم بقیه اونقدر در حال و هوای خودشون بودن 

 که نبود من حس نشه...
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خارج از میدون رفتم که به دور از  چشم هامو به زور باز نگه میداشتم...به سمت

 آتیش ها و مردم کمی هوای خنک اول پاییز به پوستم بخوره و خنک شم...

سرمو به سمت عقب برگردوندم که اگه دخترا متوجه نبودم شدن صداشون بزنم تا 

 نگران نشن!

که یهو به جسم محکمی خوردم تا خواستم از پشت بیفتم دستی محکم کمرم رو 

نگاهمو چرخوندم و به مرد شنل پوشی که توی سایه فقط لب های  در بر گرفت

مردونه اش زیرکاله شنل مشخص بود خیره شدم مثل احمق ها ریز ریز خندیدم 

 که همش ناشی از مستی بود 

 اوه آقا متاسفم .... -

در سکوت مرموزی که بینمون حاکم شد حس میکردم زیر اون کاله داره نگاهم  

 سنگین و پر از انرژی منفی....میکنه....یه نگاه 

 با تموم گیج بودنم اینو متوجه شدم!

کم کم لبخندم جمع شد و کنجکاو سعی کردم صورتشو ببینم....یه حس آشنایی 

 داشتم....! 

 عجیب بود نه؟!

تکونی به خودم دادم که دستش کمرمو به سمت خودش کمی متمایل کرد و کمک 

 ...کرد روی پاهام  بایستم.
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ستم حرفی بزنم پشت بهم کرد با گام های سنگین و آروم ازم دور شد؛ تا خوا

 هیکل درشتش توی تاریکی کم کم محو شد.....اون کی بود؟!

           ** 

 وانیا باور کن فایده ایی نداره چرا این همه به خودت  سختی میدی؟؟ -

رو وسط بی توجه به غر زدن های بی انتهای اونا بازم چوب ها و خار و خاشاک 

حیاط قصر جمع کردم به نگهبان اشاره ایی کردم اونم مطیع مشعل رو زیر کپه 

بزرگ گرفت؛ چوب های خشک با صدای تر و تروق شروع به سوختن 

 کردن..نگهبان رو مخاطب قرار دادم

همشون که سوختن ذغال رو به انبار چوب و ذغال ببرید و خاکسترها رو بریزید  -

 دور!

 سری تکون داد

 له بانوی من!ب -

خوب گاهی دستور دادن بدک نبود اون نیمه کوچیک خبیث روحم اینو تایید 

 میکرد...!

دستی به کمر زدم به حیاطی که حاال تمیز شده نگاهی انداختم ،واقعا این حیاط 

 بزرگ حیف نبود مثل یه بیابون برهوت خشک و خالی باشه؟؟؟

 چطور میتونن همچین چیزی رو تحمل کنن؟؟

 روی تاسف تکون دادم رو به دخترا کردم سری از
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 شما زمین رو با چی شخم میزنید تا دونه بکارید؟ -

سوالی نگاهی به همدیگه انداختن آرمیتی پشت  سرشو خاروند بعد کمی فکر با 

 تردید لب زد

من دقیق نمیدونم چون تاحاال انجام ندادیم همچین کاری رو، ولی خوب چون  -

ر باغ بوده احتماال تو انبار باید چیزی باشه که به درد اینجا در زمانی خیلی دو

 بخوره!

به سمت نگهبان های جلوی در رفت چیزی بهشون  گفت و مردها همراهش به 

 خوبه!سمت انبار رفتن.

 آندیا لبخند ناباوری زد

 وای اصال باورم نمیشه تو یه کار نشدنی انقدر اصرار داری دختر کله شق! -

 به حرفش خندیدم...

 نگاهمو توی حیاط چرخوندم

میدونی آندیا هر روز صبح که بیدار میشم از پنجره اتاق نگاهم به جنگل می  -

افته دلم میگیره من هیچ وقت عادت به اینکه همه چی رنگ و بوی مرگ بده 

نداشتم ..توی دنیای خودم جایی زندگی میکردم که دریا و جنگل باهم تالقی پیدا 

 میکردن ...

م آهی سوزناک کشیدم به شدت دلم برای خونه و آرنیکای عزیزم در آخر حرف

 تنگ شده بود..
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این به این دلیل نبود که از این دنیای عجیب و آدمای اطرافم که االن حکم 

 خونوادمو داشتن متنفر باشم !

اما از این ناراحت بودم که آرنیکا اونجا االن تنهاست و دل نگران ، کاش میشد  

 ود تا باهم از این اتفاق غیرمنتظره لذت میبردیماونم همراهم میب

 دستشو روی بازوم گذاشت و لبخند مهربونی بهم زد

 همه چی یه روز درست میشه من به آینده امیدوارم! -

 در جوابش سری به نشون تایید تکون دادم

 برای تغییر حال و هوام دست هاش به سمت جلو کش داد

 به این حیاط داد یا نه !خوووب بریم ببینیم میشه تغییری  -

 از همراهیش خوشحال شدم

پدرم همیشه میگفت از تالش کردن برای رسیدن به هدفت دست برندار ممکنه  -

به نتیجه ایی نرسی اما مدیون خودت نیستی و روزهای آیندتو با این فکر 

 نمیگذرونی که ای کاش امتحانش میکردم!

 چشمکی زد

  پر دل و جرائتی بزرگ کرده!پدرتو دوست دارم..دختر کله شقِ -

 بازم خندیدم و به شونه اش کوبیدم 

 خوشحالم که اینو میشنوم!... -
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 با شنیدن صدای سوت آرمیتی از فاصله دور به سمتی که بود چرخیدیم

 دست هاشو باال برد و ذوق زده تکون داد با یه لبخند گنده رو لب هاش داد زد

 م!یهوووو دخترا ببینید چی پیدا کردی -

و به چند نگهبان پشت سرش اشاره کرد...وسیله ی بزرگ عجیب چوبی محکم که 

شاخه شاخه شده و هر شاخه اش که قرار بود توی دل زمین فرو برده به تیغه های 

 فلزی مثلثی شکلی میرسید...

 دستمو به کمرم زدم فکر کنم وسیله خوبی باشه!

رده بودیم بیرون آورد و اون یکی از نگهبان ها هر سه تا اسبی که ما به شهر ب

 وسیله رو بهشون بست ...

باور کردنی نبود مردها با کمک اسب ها تونستن تا شب کل چهار طرف محوطه 

قصر رو شخم بزنن و نذاشتن ما هیچ کاری انجام بدیم...هر چند این کاری نبود که 

 من بلد باشم انجام بدم!!!

شید توی اتاق با انرژی زیادی بیدار صبح روز بعد با تابیدن اولین پرتو نور خور

 شدم با حوصله تمام تمرین هامو انجام دادم ...

بعد خوردن صبحانه کامل یه لباس ساده پوشیدم که برم سراغ کاشتن گل های 

 عزیزم اما آندیا و آرمیتی منو با یه چالش جدید و فاجعه برانگیز رو به رو کردن!

یاط خشکم زد با چشم های گشاد همینطور که کیسه ها دستمون بود وسط ح

 شده داد زدم
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 منظورتون چیه؟!!!-

 هر دو ناراحت و نادم نگاهی به من انداختن و لبشون جمع شد

 ماهیچ وقت آبی اینجا ندیدیم! -آندیا 

 خنده ایی از رو ناباوری و حرص کردم

 یعنی چی آب نداریم؟؟ شما چرا دیروز اینو به من نگفتید؟؟؟ -

 گاز گرفت آرمیتی گوشه لبشو

 خوب واقعا اصال حواسمون به این موضوع نبود. -

 نمیخواستم شکست بخورم امیدوار لب زدم

 چاه چی؟؟میتونیم از آب چاه استفاده کنیم! -

وانیا منطقی فکر کن چطور میشه از یه چاه کل باغ رو هر روز آب داد ؟؟ -آندیا 

قوی به حموم ها  چون توسط یه جادوی  اونم چاهی که استفاده ازش محدوده!

 وصل شده...و همینطور برای خدمتکارها جهت تمیزی قصر و استفاده روزانه!

حق با اون بود انگار منو توی دره بزرگ ناامیدی پرت کردن که دست هام شل شد 

و کیسه هایی که با کلی ذوق و شوق خریده بودم و کلی طرح و ایده کاشتن تو 

 ذهنم داشتم از دستم افتاد....

دم های آروم و بی حال به سمت فواره خشک رفتم و روی لبه پهن سنگیش با ق

 نشستم...
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 لعنت به این حال مضخرف...چرا به فکر خودم نرسید که آبی نیست برای کاشت ؟

دستمو روی زانوهام گذاشتم و به زمین خیره شدم سایه هر دوتاشون روی سرم 

 افتاد

 ر ما به غمگین بودنت عادت نداریم...اه وانیا این حال رو به خودت نگی -آرمیتی 

 چیزی در جوابش نگفتم ..آندیا هم  سعی کرد لحنش شاد باشه تا بهم انگیزه بده 

پاییز به زودی از راه میرسه و بارون رو پشت سرش میاره... دونه ها رو  -

 میکاریم؟؟ها؟؟؟

 لب هام آویزون شد 

ن بکاریم خراب میشن دونه اما حاال آفتاب ظهر هنوز گرمای خودشو داره...اال -

 ها...

کف دست هاشو به زانوهاش تکیه داد و خودشو کمی خم کرد تا هم قد منی که 

نشسته بودم بشه...صورتشو به سمت صورتم کج کرد و باز لبخند مهربونشون 

 تکرار کرد

 خوب اون موقعه میکاریم! خوبه؟؟ صبر میکنیم کمی -

 راحتشون نکنم لبخندی اجباری زدمخورده بود تو ذوقم اما برای اینکه نا

 خوبه...شما برید منم میام کم کم...! -

 بدون حرف تنهام گذاشتن...
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نگاهی به محوطه ایی که دیروز تمیز و آماده کرده بودیم برای کاشت 

 ...چقدر انرژی داشتم برای این تغییر!انداختم...هوف.

کرده که حتی اب هم  اما بد خورد تو ذوقمون...مردک معلوم نبود چه طلسمی 

 خشک شده!نگاهی به فواره انداختم...

چندین سنگ بزرگ روی هم گذاشته شده تا حالت صخره ای بلند به خودش 

بگیره  در راس صخره دو فرشته مرد رو صخره لم داده بودن و در وسط اون ها یه 

 فرشته زن به زیبایی نشسته بود و یه کوزه در دو دستش بود انگار آبی داخلش

 به زیبایی تراش خورده بودن... باشه و بخواد خالی کنه...واقعا فرشته های سنگی

کار سنگ تراشش حرف نداشت که از کوچیکترین جزئیات چشم پوشی نکرده  

بود معلوم بود زمانی زیبایی چشم گیری داشتن اما حاال گِل های خشک شده ، 

به چشم نیاد حتی حوض خار و خاشاک و عوامل طبیعی باعث شده بود زیبایشون 

 کنار فورا پر از گِل شده بود....

دل ساکنین قصر هم با طلسم اوتانا مُرده انگار  بعدش تالشی برای آبادانی این 

 قصر که معلوم بود روزی زیبایی خاص خودشو داشته نکردن...

آهی حسرت بار از سینه ام بیرون اومد بیخیال موضوع شدم باید باهاش کنار می 

 ..مثل بقیه چیزی که در وجود من نبود اصال..!اومدم.

بلند شدم دنبال دخترا برم اما با چیزی که یهو از جلوی چشم هام رد شد بعد 

کمی فرکانسش به سمت ذهنم فرستاد قدم هام آهسته شد چند ثانیه طول 

 نکشید ذهنم شروع به تجزیه و تحلیل چیزی که چشم هام دیده بودن کرد..
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 وقف دادم و با تردید برگشتم...به پاهام فرمان ت

 آب این فوراره از کجا تامین میشد؟؟؟

 لبمو گاز گرفتم و دقیق به حوضش خیره شدم ...

یعنی جادو بود؟؟؟ اگه جادو بود پس چرا دخترا نمیتونستن دوباره آب به دست 

 بیارن؟؟؟

 رو کردم به نگهبان جلوی پله ها و صدامو بلند کردم

 یار..!یه بیل کوچیک برام ب_

 چشم بانوی من... -

به سمت حوض رفتم و از لبه اش باال رفتم و با دست هام شروع کردم به کندن خار 

 هایی که توی گِل های خشک شده روییده بودن ...

 تیغ هاشون دستمو زخمی کرد اما اهمیتی ندادم

 با صدای نگهبان که نزدیکم بود به دست از کار برداشتم

 ل بود برای رفتن اخر به خودش جسارت دادبیل رو ازش گرفتم دو د

 بانوی من کمکی از من بر میاد؟ -

 سری تکون دادم

 نه...میتونی بری کمک خواستم صداتون میزنم  -
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بیل رو گرفتم شروع کردم گِل های خشک شده رو در آوردن تو حوض چون 

  همشون خاک نرمی  بودن زیاد کار سختی نبود ...عرق ریزون تونستم یه سمتشو

تقریبا کمتر از یک ساعت بیرون بریزم...به کف سنگی رسیدم یه نوری از کف 

 حوض از بیرون به داخلش تابید!

حوض دایره ایی بود با ارتفاع یک متری! دوتا سوراخ بزرگ شبیه یه دریچه خروج 

آب دو طرف دایره ی حوض قرار گرفته بود که به خاطر انباشت خاک و رسوب پر 

 قابل دید نبود... شده به خاطر همین

پامو لبه حوض گذاشتم و به بیرون اون سوراخ خیره شدم دقیقا از محل خروج 

کانال کوچیک شیب دار کوتاهی ساخته شده بود قبلش فکر میکردم اینم   آب

 حوضه اما اون یه کانال خروج آب بود...!  طرح

 بودن؟؟؟ یعنی منبع تامین آب این حیاط از طریق فواره هستش؟؟ زیرش چاه زده

 با دقت به فواره خیر شدم ...

 چرا خشک شده پس؟؟؟؟

 به سمت سنگ ها رفتم تا ازش باال برم اما صبر کن ببینم!!!

 جوی آبی که به سراشیبی وصل بود االن کجاست؟؟

از حوض پایی پریدم و روی دوتا زانو کنار سطح شیب دارش نشستم مطمئنا باید 

 توی حیاط پخش نشه!کوفتی میبود که آب   کانال یا جوی

 با بیل شروع به کندن محل برخورد کانال به زمین کردم....
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دست هام زخمی و تاول زده بود اما برام مهم نبود به فقط اون نتیجه خوب آخرش 

 فکر میکردم!!!

با دیدن صحنه مقابلم کمی مکث کردم و بعد لبخندی نرم نرمک صورتمو 

 پوشوند....

   نگی ساخته بودن حتی کفش رو!!!کانال رو پیدا کردم اونو س

عمق کانال به یک و نیم متر میرسید.... خواستم ادامه بدم خسته شدم بیل رو 

 کنار گذاشتم چند نفس عمیق کشیدم

 دست هام دیگ جون نداشت!

 بانوی من کنار برید و بقیه کار رو به مابسپرید! -

ردن بیل به دست سرمو بلند کردم دوتا نگهبانی که این دو روز بهمون کمک ک

دیدم....قلبم از مهربونیشون فشرده شد... چند قدم عقب تر رفتم و لبخندی از ته 

 دل نثارشون کردم

 ممنونم...-

لبخند محجوبی زدن اما ترسیده سریع ازم رو گرفتن و شروع به کندن خاک 

 کردن....

ند چون تازه نفس بودن و زور بازوشون از من بیشتر تو زمان کمتری تونستن چ

 متر از کانال رو نمایان کنن

 یکیشون که توی کانال بود صدا بلند کرد
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 بانو بیاید اینجا رو نگاه کنید!!! -

 به سمت لبه رفتم ...نگهبان مودبانه عقب رفت تا چیزی رو نمایش بزاره

 با دست به زیر شیب اشاره زد

رو برداشتم اونجا رو نگاه کنید زیر شیب به عمق نیم متر خالیه وقتی خاک ها  -

 متوجه شدم به زیر حوض و فوراره میرسه ...

 رو به زانوش نشست بیلشو برعکس گرفت و دسته اون رو زیر شیب برد

 ببینید خالیه کامال....-

 یعنی میخوای بگی آب فوراره از طریق چاه زیرش نیست؟ -

 سری به نشونه مخالفت تکون داد..بلند شد به پشت چرخید

خودم میگم آب منبعش جایی خارج از محوطه قصره! از من توجه به تجربه  -

طریق کانال سنگی به داخل میاد و به زیر فواره میره اونجا توسط یه جور پمپ به 

 باال کشیده و خالی میشه به صورت یه چرخه...

با این حرفش باریکه ایی از نور امید به دلم تابید ...لبخندم دوباره معنی پیدا کرد 

 ردمرو به نگهبان ک

 پس به نظرت آب از این کانال راستی میاد یا اونور سمت چپ؟؟-

با این حرفم اون یکی نگهبان که همچنان داشت بیل میزد ایستاد و عرق روی 

 صورتشو پاک کرد
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 بانو احتمال زیاد از همین سمت راست! -

 با لبه بیلش روی زمین زد 

 هر چی جلوتر میرم کانال کمی به باال شیب میگیره!  -

با این حرفش انرژی گرفتم...از روی زمین بلند شدم بدون اینکه لباسمو از خاک 

 تمیز کنم بیل کوچیکم رو به دست گرفتم و با لبخند بزرگی لب زدم

 امتحان کردنش ضرری نداره!! -

 خط سنگی کانال رو دنبال کردم...

م کانال از گوشه سمت راست تو زاویه نود موازی با قصر به سمت پشت قصر خ

 شده بود! خوب دم سازنده و معمار این قصر گرم...کارش عالی بوده!

دوباره با دقت پیش رفتم تا کانالی که فقط یه لبه کم سنگی ازش مشخص بود رو 

 گم نکنم

اونقدر پیش رفتم که به دیوار بلند پشتی قصر رسیدم...اینجا که هیچی 

 مگه میشه ؟؟؟نبود؟؟؟

دن خاک کردن...دیوار سنگی مثل یه سد نگهبان ها بدون حرف شروع دراور

 جلوی کانال قرار گرفته بود ...

جلوتر رفتم و دستم روی سنگ گذاشتم... بدنه دیوار با دمای عادی محیط یکی 

 بود

 رو به نگهبان ها کردم
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 از کانال بیاید بیرون -

 سریع بیرون اومدن ...

وباره روی دیوار سنگی از روی زمین برداشتم و توی کانال رفتم دستمو روی د

 خاک گرفته گذاشتم...کمی سرد بود و رطوبت داشت!...

گوش چپمو روی دیوار گذاشتم و با دست راست سنگو چند بار محکم رو دیوار 

 زدم!!!

 صدا از پشت دیوار اکو مانند به گوشم رسید...

 هیجان زده صدامو بلند کردم

 پشت دیوار این قسمت خالیه!!! -

 م رسید که داشتن اسممو صدا میزدن...دخترا به گوش  فریاد

 با شادی زاید الوصفی فریاد زدم

 بیاید ما اینجایم!! پشت قصر ....همین گوشه!!! -

 وقتی بهم رسیدن چشم هاشون از تعجب گرد شد

 تموم لباس ها و صورتت خاکی شده اونجا چیکار میکنی -آندیا 

 ذوق زده دست هامو چند بار بهم کوبیدم

 دنبال آب! -

 رمیتی شوکه لب زدآ
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 چطور متوجه این جوی اب شدی؟ ما چندین  ساله بهش دقت نکرده بودیم -

 تای ابروهامو باال بردم و با غروری خنده داره سری خم کردم

 من وانیام دیگه... -

 بعد با همون دست های کثیف پشت سرمو خاروندم و لبخند مضحکی زدم

 البته یه حدس فقط!  -

 ار لبه زانو زد و کنجکاو به دیوار نگاهی انداختآندیا هیجان زده کن

 یعنی ممکنه به آب برسیم؟ -

 شونه ایی باال انداختم 

 شاید...احتمالش هست ابش خشک شده باشه  -

 نامفهموم و خنگ خیره ام شد ...

 اینجوری نگاهم نکن ...امتحانش ضرر نداره که!!! -

 دستمو رو به آرمیتی گرفتم

 کمکم کن بیام بیرون -

 دستمو کشید لعنتی با یه ریزه قد چه زوری داشت!

 رو به نگهبان کردم
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برو تموم مردها رو صدا بزن همراه خودتون پتک بیارید از این قسمت دیوار رو  -

 تخریب کنید..

 چشم  -

و بعد با گام تند ازمون دور شد...آرمیتی چرخی خورد بعد به شکل پری بالدارش 

 ه این تغییر و این حجم از شگفتی عادت نمیکنم....در اومد...خدای من هیچ وقت ب

مقابل چشمای پر از تحسینم مثل یه شاپرک سبک بال زد و خودشو باالی دیوار 

 رسوند

 از اون باال داد زد

 هیچ آبی این اطراف نیست...کانال به زیر زمین میرسه... -

 از ته دل دعا کردم که به نتیجه خوبی برسیم....!

ای قوی باالخره دیوار سنگی به سختی تو اون قسمت به شکل با کوبیدن پتک ه

 حفره ایی پایین ریخت...

 همه مردها به خاطر تالششون داشتن عرق میریختن...

 سنگ های خرد شده رو از توی کانال بیرون آوردن...

 حفره اونقدری نبود که مرد بزرگی بتونه ازش رد شه و داخل بره...

 د شه...اما جثه الغر من میتونست ر
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مشعل رو از دست آرمیتی گرفتم و از کانال پایین پریدم...نور آتیش رو لبه اون 

 گرفتم تا بتونم داخلشو ببینم اما باز چیزی قابل دید نبود...تاریکی محض!

 سرمو باال گرفتم رو به دخترا کردم

 من میرم داخل ... -

 و ترسیده چشم درشت کرد  آرمیتی زانو زد

 است استفاده نشده ممکنه خطرناک باشه! اون تونل مدته -

نیم نگاهی به تاریکی انداختم دو دل بودم..خوب اعتراف کنم میترسیدم! اما 

 نمیشه تا اینجا اومد و کار رو رها کرد...

 با تردید لب زدم

 خوب شما اینجا هستید دیگه! -

 تاکیدم بیشتر برای قوت قلب دادن به خودم بود..

 و عصبی غر زدآرمیتی لبشو کج کرد 

وانیا گاهی دوست دارم محوت کنم که انقدر هم خودت و هم ما رو توی خطر  -

 میندازی!

 کمی عذاب وجدان گرفتم اما لحنش به حدی متحرص بود که خنده ام گرفت

 بی توجه به خنده نخودی من ادامه داد

 اره بخند! برو داخل منم پشت سرت میام! -
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 تراف کردم که چقدر دوست دارم؟؟؟؟اوه آرمیتی عزیزم تا حاال اع -

 چشم غره ی وحشتناکی بهم پرتاپ کرد که ترجیح دادم چیزی نگم !

 آندیا وسط بحثمون پرید

 من اینجا تنها نمیمونم ..منم همراهتون میام-

 قاطع جواب دادم

 تو اینجا میمونی اگه چیزی شد به بقیه خبر میدی... -

 نگران لب هاشو جلو داد

 اخه! -

 ه گفتم !همین ک-

خم شدم اول دست راستمو که باهاش مشعل رو گرفته بودم داخل بردم وقتی 

متوجه شدم هیوالیی تو اون تاریکی قرار نیست بهم حمله کنه جراتمو جمع کردم 

 با کمک دست چپ و زانوهام داخل رفتم 

 لعنت بهش من واقعا از این تاریکی کوفتی میترسیدم!

شدم با ترس و تردید بلند شدم همین که وقتی حس کردم وارد فضای آزاد 

 خواستم سرمو باال بگیرم سرم محکم به سقف سنگی خورد و اخم بلند شد

 صدای نگران آرمیتی از بیرون اومد

 چیشد وانیا؟ حالت خوبه؟-
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 با دستم کله امو ماساژ دادم و دردناک صدامو بلند کردم

 شدی مواظب باش! آره خوبم....سقف کوتاهه سرم ضرب دید...وقتی داخل -

 کمی دوال شدم و چند قدم جلو تر رفتم...

 شبیه غار ترسناکی بود؛ انگار سالهای طوالنی گذر هیچ موجودی داخلش نیفتاده.

 جلبک زده ایی از سقف آویزون بود بوی نای شدیدی می اومد قندیل های آهکی

 چیزی پیدا کردی؟-

 ذاشتمگاز جا پریدم و با دیدن آرمیتی دستمو رو قلبم

 ترسوندی منو! -

 خجالت زده لبخندی زد...نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 نه هیچی فعال دیده نمیشه! فکر کنم باید جلوتر بریم... -

 ترسیده بود مثل من! ظاهرمو شجاع نشون دادم که اعتماد کنه چیزی نمیشه!

ت تا ازم با قدم های آهسته شروع به جلو رفتن کردم اونم بازوی چپمو محکم گرف

 فاصله پیدا نکنه...

 هر چی جلوتر میرفتیم اکسیژن به سختی به ریه ها میرسید 

 آرمیتی بازمو فشرد و با صدای خفه ایی لب زد

 وانیا من به سختی میتونم نفس بکشم ...نظرت چیه برگردیم؟ -
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 یکم جلوتر میریم ممکنه اینجا به جایی برسه!!! -

 بی حرف دنبالم اومد...

 رومی سرجام ایستادم و گوش هامو تیز کردمبا صدای آ

 مشعل رو چرخوندم

 میشنوی آرمیتی؟؟ -

 چی رو؟؟؟ در حال حاضر صدای تند قلب خودمو میشنوم... -

 ذوق زده خندیدم

 صدای آبه ! -

 با دیدن یکی از قندیل ها که آب کمی ازش میچکید امیدوار شدم

 اونجاست ! نگاه کن....اونجا یه ردی از اب هست! -

برق میزد بهت   آرمیتی هم ذوق زده شده با چشم هایی که تو روشنایی مشعل

 زده دستشو روی دهنش گذاشت

 خدای من!!! -

 بهتر عجله کنیم آب یه جایی جلوتره! -

یهو پام توی چیز لزج مانندی فرو رفت جیغ آرومی کشیدم. آرمیتی سریع با هر 

 دو دست منو گرفت

 مشعلو جلو پام گرفتم
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بم از ترس رو هزار رفته بود...گندش بزنن پای راستم تا زانو توی گل ضربان قل

 رفته بود...

 آرمیتی بهم دلداری داد

 نیست! نترس....گِله...چیزی -

 با کمکش پامو در آوردم و غر زدم

 گندش بزنن انگار باتالق بود که انقدر راحت منو پایین کشید! -

که روی هم انباشت شدن ... واقعا مواظب قدم هات باش...این گل ها سالهاست -

 حکم همون باتالق رو دارن..

 ترسیده سری تکون دادم...این بار با احتیاط گام هامون رو برمیداشتیم...

 با دیدن چیزی که دیدیم سرجامون خشکمون زد!...

ته غار یه دریچه آهنی یک و نیم متری زنگ زده قرار داشت که خزه همه جاشو 

 یده بود آدم فکر میکرد دست بزنه تخریب میشه!گرفته بود طوری پوس

 با احتیاط دستمو روش گذاشتم 

 سرده!!! -

 نور مشعل روش گرفتم

 اینجا ته این غار کوفتی هستش ...یه چیزی پشت این دره! -

 آرمیتی ترسیده و دو دل بود
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 میخوای بازش کنی؟ -

 سری به نشون تایید تکون دادم

 ه آهرم سی سانتی نمایان شدنور مشعل به گوشه راستش خورد ی

 اینجا یه اهرمه! -

نور رو نزدیکش بردم...زنگ همه جاشو گرفته بود رنگ قرمز و سیاه زشتی 

 داشت...با دقت نگاهش کردم

 فکر کنم این اهرم باید به سمت چپ رو به عقب کشیده بشه... -

 مشعل رو به دست آرمیتی گرفتم

 اینو بگیر -

تا دست محکم اهرم رو گرفتم و به سمت عقب سریع ازم گرفتش...با هر دو

کشیدمش...از جاش تکون نخورد حتی...تموم قدرتمو به کار بردم اما فایده ای 

 نداشت...لعنت بهش چقدر محکم بود!

 آرمیتی دستی رو شونه ام گذاشت 

وانیا قفل به خاطر اینکه سالها ازش استفاده نشده زنگ زده و باز  -

 ی که میخونم تو با تموم قدرت اونو به عقب بکش!نمیشه...همزمان با وِرد

 سری به نشون تفهیم حرفش تکون دادم
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دوباره با هر دوتا دست اهرمو گرفتم و پای راستمو باال اوردم و به دیوار سنگی 

 تکیه دادم تا مسلط تر باشم

 آماده ای؟ -آرمیتی 

 نفس عمیقی کشیدم

 آره !-

د و منم با نهایت توانم اهرم رو کشیدم و با صدای بلند شروع به خوندن اورادی کر

 صدای تق باز شدن قفل رو شنیدم

 رو کردم به آرمیتی و هر دو همزمان لبخندی زدیم

اما لبخندمون پایدار نبود چون دریچه به شدت به عقب اومد و هر دومون رو زمین 

زد چند ثانیه مهلت برد که بفهمم آب مثل غول بزرگ پر خروش سیاهی وحشیانه 

 ه سمتمون یورش آورد و جیغمون رو توی خودش خفه کرد!!!! ب

                 *********** 

 خسته بود چند روزی میگذشت که خواب درست و حسابی نداشت!

پشت سرش تکیه داد ، احتیاج  روی صخره ای نشست و به تکه سنگ محکم

م بزاره و در داشت لحظه ایی بدون فکر به هیچ لعنتی توی دنیا پلک هاشو روی ه

 آرامشی مطلق چند ساعتی بخوابه!

درست مثل همین چند وقت اخیر که شب ها جونور کوچولوی شیرینش رو توی 

 بغل میگرفت و به خواب فرو میرفت...
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مدتها  یک خواب راحت همچون خیالی دور از دسترس بود اما اون جونور کوچولو 

 ه کننده اش ظاهر شد...درست مثل معجزه ای درست وسط زندگی تکراری و خست

اعتراف نکرده بود اما وقتی جسمش رو توی بغلش میگرفت انگار به هرچیزی که  

 در دنیا میخواست رسیده ...

نیشخند شروری روی لب هاش نقش انداخت بی شک جونور معجزه کوچکش 

 بود....

هامون خسته کنارش نشست آفتاب انگار قصد نداشت کمی کمتر بتابه ...تابستان 

 عنتی قصد دست برداشتن از سرزمینِ این مردم ظلم دیده نداشت...ل

 کالفه لب زد

 ! اما دفعه بعدی چی؟؟...این بار هم آرومشون کردی -

اخم هاش توی هم رفت از آینده ایی که خودش هم ازش خبری نداشت..زیر لب 

 غرید

 زمانش نرسیده! -

جلوتر میریم کنترل پس زمانش کی میرسه اوتانا؟؟؟ این مردم هر چی  -

....حق دارند ؛ خشکسالی ، کم آبی ...غذا سخت به کردنشون سخت تر میشه

 دست میاد...

اوتانا عصبی از حقیقت هایی که میدونست اما فعال چاره ای برای آن نداشت صدا 

 بلند کرد
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 هامون از من چه توقعی داری؟؟؟  -

شده بود منطق  هامون که با دیدن وضعیت کودکان و مردم شهر منقلب

 همیشگیش رو فراموش کرد و صداش باال رفت

 تو اوتانایی ...اون ها رو نجات بده....نذار پدرت بهشون ظلم کنه..! -

میخواست روی ذهن و حرکاتش تمرکز داشته باشه چون دلش نمیخواست 

 کوچیکترین آسیبی به دوستی که حکم برادرش رو داشت برسونه

 دی زد مثال میخواست کمی استراحت کنه ..!روی پاهاش ایستاد ...پوزخن

 توجه بهش خواست از صخره پایین بره که هامون سریع ایستاد و بازوشو گرفتبی

این حرکت اعصابشو مختل کرد برگشت توی حرکت سریعی گردن هامون رو 

 گرفت و محکم به صخره پشت سرش کوبید

 و غریدصورتشو نزدیک صورتش برد با چشم های برزخی خیره اش شد 

 به نظرت من کی هستم هامون؟؟؟ اوتانا؟؟؟ اوتانا مگه کیه؟؟؟؟  -

 تکیه اشو از صخره گرفت و دوباره اونو پشت سرش کوبید و نعره زد

اوتانا کیه به جز یه حرومزاده که حتی معلوم نیست از رحم چه موجودی بیرون  -

 شده !!!اومده!!!!! اوتانا کیه که توسط مردی که اسم پدر داره تبعید 

هیوالیی ام که تنم سپر شیاطین شده تا به پادشاهی کسی که از تخم اونم آسیبی 

 نرسه! تنم دیگه جای زخم نداره هامون تو دیگه زخم نزن.....!
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هامون انگار پرده ای از جلوی چشم هاش کنار رفت و دوباره حقیقت تلخ زندگی 

توی نگاهش نشست و  اوتانا جلوی چشم هاش اشکار شد ردی از پشیمانی و عجز

 شرمنده لب گزید

 متاسفم.....شرایط مردم عصبیم کرده -

 اوتانا همچنان سخت و نفوذ ناپذیر بدون ذره ایی ضعف جواب داد

 منم یکیم مثل شما که داره تموم تالششو میکنه که اوضاع رو درست کنه....! -

شده و سپس گردنشو رها کرد و به شهری که توسط حصاری سنگی دور هم جمع 

 مردم تبعیدی از هر نژادی توی خودش جا داده بود رفت...

طی این روزها به سختی تونسته بود شورش رو سرکوب کنه...نمیخواست آسیبی 

 به مردم برسه 

 دوباره به مردم سرکش و عصبی قول آینده رو داد...

کار سخت و طاقت فرسایی بود اما همه اونها میدونستن حمله ی بدون فکر و 

 امه به سمت پادشاهی یعنی مرگ دردناک همشون!برن

 صدای محزون و نادم هامون رو نزدیکش شنید

 اوتانا...! -

 نمیخوام فعال چیزی بشنوم! -
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هامون سکوت اختیار کرد برای اولین بار اوتانا رو قضاوت کرده و خشمش درونش 

ت رو سر اون خالی کرده بود در حالی اربابش داشت تموم تالششو برای درس

 کردن اوضاع نابسامان مردم میکرد...احساس بدی داشت...!

 صدای گام های سنگین هامین به گوششون رسید

کمی بعد هامین از جلد گرگش بیرون اومد و شروع به شرح دستورات انجام شده 

 اوتانا کرد

چاه های جدید توسط سرباز های زهیر کنده شده منابع آبی که تا مدتهای  -

تامین میکنه.داتیس و راتین کاروان های بزرگ مواد غذایی رو به طوالنی مردم رو 

آذوقه ها  موقع رسوندن اون ها رو توی انبار قلعه قدیمی ذخیره کردیم و برای

 محافظ گذاشتیم..!

 نفس عمیقی کشیدن اوضاع موقتا درست شده بود...

ه خواست حرفی بزنه که ناگهان درد عمیق و تیزی توی قلبش حس کرد جوری ک

 ابروهاش توی هم رفت!

 چه خبر بود؟؟؟ این درد کوفتی چه معنی داشت؟؟؟

برای اولین بار حس عجیبی داشت! بله در کمال حیرت و ناباوری استرس و نگرانی 

 بدی در دلش پیچید!

خواست حرفی بزنه که دوباره دردی عمیق در قلبش! طوری که زانوهاش کمی خم 

 شد و دستشو رو قلبش گذاشت.
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 و هامین سراسیمه به سمتش دویدنهامون 

 چیشده اوتانا؟؟ صورتت کبود شده؟ _هامون 

 به سختی رو پاهاش ایستاد و حیرت زده لب زد

 یه چیزی اینجا درست نیست!  -

یه چیزی اونو به سمت خودش میکشید چشم هاشو بست و تصویر قلعه جلوی 

 رو دید!چشم هاش پدیدار شد و توی اوهام مه آلودی آندیای وحشت زده 

 چشم هاش باز شد یه کالم لب زد

 دخترها!!!! -

 هامین هراسون مچ دستشو گرفت

 دخترها چی شدن اوتانا؟؟؟ -

بدون مکث و اتالف وقت با اون یکی دست آزادش مچ دست هامون رو گرفت و با 

تموم نیروش هر دو رو به حیاط قصر جایی که آندیا وحشت زده رو دیده بود تله 

 پورت کرد

 یدن صحنه مقابلشون حیرت زده خشکشون زدبا د

 از پایین دیوار آب با شدت و خروش زیادی بیرون می اومد

و آندیا داشت آرمیتی بیهوش رو از جلوی خروش آب کنار می آورد و در همون 

 حین با صدای بلندی گریه میکرد!
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 اینجا چه خبر بود؟؟؟

بیهوش آرمیتی رو  هر سه به سمتشون دویدن و هامین سراسیمه و نگران جسم

 توی بغلش گرفت

اوتانا در حالی که درد شدید قلبش رو نادیده میگرفت سر آندیای رنگ پریده 

 فریاد زد 

 اینجا چه خبره لعنتی؟؟؟؟ -

آندیا درحالی که داشت به شدت میلرزید دستشو به سمت محل خروج آب گرفت 

 با هق هق بلندی سعی در حرف زدن داشت

 گفت برم اونجا......آب نبود...میخواستیم....گُل. -

حالش وحشتناک ترحم برانگیز بود طوری که هامون تحمل نیاورد سریع اونو توی 

 بغلش گرفت تا کمی آروم بگیره...

 اوتانا سری به اطراف چرخوند 

 یه چیزی اینجا کم بود!!!یه چیز لعنتی خیلی مهم!!!

 پس جونور کوچولو کجاست؟؟؟

 و غرید اخم هاش توی هم کشیده شد

 دختر من کجاست؟؟؟ -

 با این حرف همه خشکشون زد تازه فهمیدن وانیا نیست!
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 آندیا همونطور که زار میزد یهو جیغ کشید.

 وانیا هنوز اون توعه!!!!!-

با شنیدن حرف وحشتی برابر مرگ رو حس کرد با چشم های از حدقه دراومده به 

 ود شک داشته باشه نعره زد.محل خروج آب انداخت و انگار به چیزی که شنیده ب

 وانیا کجاست؟؟؟ -

 آندیا انگار داشت میمیرد که دوباره داد زد

 اونجاست!! اونجا گیر کرده!!! -

قدم هایی که به سرعت سمت محل خروج آب می دوید دست خودش 

نبود....خدای من حتی فکر کردن به چیزی که توی ذهنش بود اونو تا پای از 

 رد!!! حرکت ایستادن قلبش میب

امیدوار بود هنوز اتفاقی نیفتاده باشه چون در غیر اینصورت تموم دنیا رو با آتیش 

 خشمش میسوزاند

پرت میکرد تموم رگ های بدنش از شدت فشاری که روش فشار آب اونو به عقب

بود برامده شده بود اما تونست خودش رو به اون سوراخ کوفتی برسونه اما 

ه با تموم قدرتش مشتی به سنگ ها کوبید و چندتا از کن نمیتونست از اون عبور

سنگ ها ریختن وقت رو تلف نکرد لبه دیوار رو گرفت موقعه عبور بازوش به 

سنگ تیزی برخورد کرد و عمیق بریده شده بی توجه به زخمش داخل رفت همه 

 چی در سیاهی مطلقی بود چیزی دیده نمیشد به جلو شنا کرد...در دل صداش زد
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 اش جونور کوچولو خودتو بهم نشون بده!زود ب-

دردی از قلبش شروع به تموم نقاط بدنش در حال پخش شدن بود ....انگار داشت 

کم کم روح از تنش جدا میشد گندش بزنن برای اولین بار در عمرش مزه تلخ 

 ترس رو حس کرد...

نا نا خوداگاه توی تاریکی به سمتی که قلبش اونو هدایت میکرد بدون وقفه ش

کرد...به جسم نرمی برخورد کرد دست هاشو بهم کوبید و نوری قرمز به اندازی 

 یک سیب درشت در دست هاش شروع به درخشیدن کرد

باالخره جسم کوچولوش رو که لبه دامنش به یه قندیل آهکی گیر کرده و همچون 

 فرشته ایی معصوم و زیبا توی آب شناور بود نمایان شد...

گار به خوابی ابدی فرو رفته دست هاشو دور کمرش پیچوند چشم هاش بسته و ان

و اونو محکم به خودش فشرد دامنش پاره شد داشت نفس کم می آورد به سمت 

روزنه نور کوچیکی که از بیرون به داخل میتابید رفت...تونست خودش و بعد وانیا 

 رو بیرون بکشه...

 ج بود...فشار اب کم شده و به آرومی به یک چشمه در حال خرو

جسم کوچیکش رو به آغوش کشید و کنار آرمیتی بیهوش به آرومی روی زمین 

 گذاشت

صورتش رنگ پریده بدون هیچ ردی از خون و گرما بود لب های کبود و برآمده 

 اش دل هر بببنده ای رو به درد می آورد...
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 هامون و هامین با دیدنش از ته دل آهی کشیدن

ی کشید و در حالی که سعی داشت از بغل هامون آندیا با دیدنش هستیریک جیغ

 بیرون بیاد فریاد

 اون مرده...اون مرده!! همش تقصیر من بود که جلوشو نگرفتم!! مقصر منم... -

 هامون اما دست هاشو محکم دورش حلقه کرد اجازه حرکت به آندیا رو نمیداد

 اوتانا با اعصابی مشوش و داغون سرش فریاد کشید.

 خفه شو.... خفه شو! فقط-

 انگشتشو جلوی بینیش گذاشت  نفس نمیکشید 

 کف دست هاش رو روی قفسه سینه اش گذاشت و شروع به فشار دادن کرد

 زود باش دختر!!! زود باش جونور...... -

 در خالی سخت در حال انجام احیای قلبش بود  همزمان از ته دل فریاد زد

 !!! من بهت اجازه نمیدم بمیری!...تو نباید بمیری!!!! تو این حق رو نداری  -

 ولی انگار تالشش هیچ فایده ایی نداشت !!!

به خاطر تله پورت و سختی های این چند روز رمقی نداشت با اندک نیرویی که در 

خودش حس میکرد انگشتشو روی سینه اش گذاشت و شروع به خوندن وردی 

 داد زیر لب کرد جلوی چشم هاش سیاهی میرفت اما محکم ادامه
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حرکت انگشت هاش به سمت گلوش رفت سپس روی دهنش یهو جسم بی جون 

وانیا به حرکت در اومد سریع به سمت پهلو چرخوندش و آب هایی که ریه هاش 

 رو پر کرده بودن شروع به بیرون اومدن کردن ...اما همچنان بیهوش باقی موند..

تش آرامشی انگشتشو روی رگ گردنش گذاشت و با حس نبض کوچیک زیر دس

 عمیق به بدنش سرازیر شد

چشم هاشو روی آرمیتی بی حال توی دست های هامین انداخت ...هامین متوجه 

 مفهوم نگاهش شد که سریع جواب داد

 حالش خوبه ! -

نفس عمیقی کشید با دیدن جونور کوچولوش که کم کم صورتش خون داخل رگ 

فرشته مرگش بود  هاش در حال پخش کردن بود خیالش راحت شد این دختر

 بدون شک!!!!

با دیدن آب که نصفی ای از محیط رو در برگرفته بود خشمش با قدرت زیادی 

 برگشت 

 نگاهی برنده به سمت آندیا انداخت و غرید

 بالیی سرتون بیارم که تو تاریخش ثبتش کنن!!! -

 بدون شک به حرفش عمل میکرد!!!

 مچاله شد...رنگ آندیا از تهدیدش پرید و توی بغل هامون 
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اما اوتانا خسته اما استوار دست هاشو زیر وانیا برد جسم سبکش رو بلند کرد و به 

 سمت قصر حرکت کرد....

بدون توقف به سمت اتاقش رفت اون روی تخت گذاشت لباس های خیسش رو 

بیرون آورد و بدون توجه به برهنگیش پتو رویش کشید و موهای خیسش رو با 

که تا به حال انجام نداده!! لعنت به این جونور که داشت حوله خشک کرد کاری 

تغییرش میداد و این کمی ناخوشایند به نظر میرسید! عادت به انجام این حرکات 

 تازه نداشت....

 کارش که تموم شد نگاهی بهش انداخت دستشو نوازش وار روی سرش کشید 

 کوچولوی پر دردسر!!! دنبال آب میگشتی؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟  -

 ی با تاسف تکون داد سر

 کاری میکنم که دیگه هیچ وقت جرات آسیب زدن به خودت رو نداشته باشی! -

بعد خم شد روی پیشونیش بوسه عمیق گذاشت و رایحه بدنش رو به سینه اش 

 انتقال داد...

 باز هم معجزه اتفاق افتاد....آرامش .....

 با اکراه عقب کشید و به سمت حموم رفت....

            

***** 
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حس میکردم فشار زیادی روی قفسه سینه ام هستش و توی ریه هام احساس 

درد میکردم.حس ناخوشایندی بود چشم هامو باز کردم و توی تخت کش و قوسی 

 به بدنم دادم لعنتی حس خیلی خوبی داشت...

همین که طرف چپ چرخیدم با اوتانای خوابیده روبه رو شدم انگار خیلی خسته 

 ز عمق خوابش و بیدار نکردم برای تمرین مشخص بود...بود این ا

انگار نزدیک ظهر هستش چون نور سرمو کمی بلند کردم تا پنجره رو ببینم اوه

خورشید تا وسط اتاق اومده بود اما بی توجه به درد قفسه سینه ام خودمو تکون 

 دادم و یه وجبی اوتانا رسوندم ...

تم و با دقت به صورت بدون اخمش خیره زیر سرم گذاش  دست چپمو خم کردم و

 شدم...

یه حس ناشناخته و موزی که منشاش از قلبم بود تموم بدنم رو فرا گرفت...یه 

حسی که با دیدن اوتانا قلبم نرم نرمک شروع بلند تپیدن میکرد و شروع ب رشد 

 و شاخ و برگ در آوردن میکرد...

 م پوشی کرد ...نمیشد از آرامش عجیبی کنارش بهم دست میداد چش

این مرد االن معشوقه من محسوب و به من تعلق داشت؟؟؟ لبخندی گنده از روی 

رضایت رو لب هام نشست...خوشم اومد! مردک گنده من! بله اینو باید همه بفهمن 

 که اون متعلق به منه! و قصد تقسیم کردنشو ندارم....
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تیاط و هیجان دستمو دست راستمو آروم روی صورتش گذاشتم...بیدار نشد با اح

اروم اروم حرکت دادم و به لب هاش رسیدم با انگشت شصتم روی لب هاشو 

 نوازش کردم واقعا بوسیدنی بود....

زبری ته ریشش رو با کف دست هام حس میکردم من تا حاال هیچ مردی که انقدر 

 اوتانا بهم نزدیک شده رو به محدوده زندگیم وارد نکرده بودم.

باید بدونی من چندین روزه نتونستم بخوابم بیدار کردن یه  جونور کوچولو-

 نیست اینو هیچ وقت یادت نره!هیوالی خسته کار خوبی

ترسیدم اما اون هیجان نمیذاشت دستمو بردارم آروم و با عشوه دستمو 

نوازشگونه رو گونه اش کشیدم و به چشم هاش رسیدم با سر انگشت هام به 

 بعد شقیقه ها و پیشونیش مانور دادم سبکی یه پر رو چشم ابرو و

که دستم رو گرفت دست های کوچیکم کاماال توی دست های مردونه بزرگش گم 

 شد و ریز خندیدم

 پلک هاشو باز کرد و تای ابروش باال رفت

 اخطارم رو باید جدی میگرفتی شیرینم! -

ش بعد بدون اینکه اجازه بده عکس العملی از خودم نشون بدم منو توی آغو

 بزرگش کشوند راحت توی بغلش جا میشدم !
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سرشو تو گردنم فرو برد و به عادت همیشه چند بار نبض گردنم رو بوسید....توی 

دست هاش شل شدم کمی بعد گردنم مورد حمله ی بوسه های تبدارش قرار 

 گرفت...

ریز ریز میخندیدم این اشتیاق و گرمیشو دوست داشتم نشون میداد اونم با وجود 

 اخالقی ها و غد بودن هاش به من بی حس نیست!بد 

خنده نخودیمو با یه بوسه خیس که زبون هامون رو با هم درگیر میکرد و 

 میخواست به عمق من نفوذ کنه قطع کرد!

هیچ وقت به این بوسه های عمیق و نفس گیرش عادت نمیکردم همیشه برام تازه 

 و هیجان انگیز و خارق العاده بود....

کم کم قطع کرد و چشم ها و صورتم رو بوسه بارون کرد...چرا حس بوسه رو 

میکنم این بوسه ها فرق دارن؟؟؟ هیچ وقت اینطوری از ته دل و با یه حس عیان 

 منو نبوسیده بود!

حسی که میشد توش دل تنگی رو دید شاید من خیاالتی شدم اما اینو حس 

 دخترونه ام تایید میکرد

 م هام خیره شدکمی سرشو عقب برد و به چش

با اینکه دوست دارم کاری کنم همین االن با دست هام بیای اما اونقدر عصبیم  -

ترجیح میدم اول برم ناهارمو بخورم بعد خدمت توعه جونور با اون دوتا همدست 

 کوچولوت برسم!
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 با این حرف متعجب چشمام تا آخر بازی شد منظورش دقیقا چی بود؟؟؟

نگاهش کنم! بدون هیچ حالت خاصی داشت نگاهم کمی عقب رفتم تا دقیقتر 

 میکرد کمی ابروم باال رفت قیافه اش اصال به آدم های عصبی نمیخورد!

 حاال اینا به کنار اصال دلیل عصبانیتش چیه؟ سوالمو به زبون آوردم 

 چرا؟؟؟-

 یادت نمیاد باز چه خرابکاری انجام دادی؟-

 چیزی به ذهنم نمیرسید با تردید لب زدم 

 نه...-

 در حالی که از تخت بیرون میرفت جواب داد

 کنم شیطنت اول صبحت باعث نمیشه از تتبیه سختتون چشم پوشی -

ترسیده و عصبی تو جام نشستم ملحفه که از روی بدنم پایین افتاد با چشم های 

گشاد شده بدن برهنه ام رو دیدم من کی لخت خوابیدم؟ چرا بیدار شدم متوجه 

واب خودمو دادم از بس تو هپروت سیر کردم با دیدن اوتانا....! جا نشدم؟ با غر ج

 داشت یکی محکم توی سرم بزنم ...سریع ملحفه رو دور بدنم پیچیدم!

 اخطار داد  اوتانا با این حرکتم کنارم توقف کرد و

 آالن خودتو از من پنهون کردی؟! -

 نیشخند بی معنی زدم سعی کردم کتمان کنم
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 نه شکه شدم!-

یه حرکت ملحفه رو کشید که دست هامو ضربدری سریع رو باال تنه ام قرار  با

 دادم.. ابروهاشو باال برد با لحن حق به جانبی هشدار داد

خوبه! برای منی که تموم تنت رو با دست هام آشنا کردم پنهون کردن چیز  -

 مضحکیه!...

تر بچه های نوجون لبمو کج کردم خوب حق با اون بود اما خنده داره االن مثل دخ

 احساس خجالت داشتم

 بحث رو عوض کردم

 چرا میخوای تنبیه ام کنی؟ -

 در حالی که لباس هاشو میپوشید غرید

 از پنجره نگاه کنی متوجه میشی.... -

هل زده بدون توجه به برهنگیم خواستم سمت پنجره برم که این بار بلند غرش 

 کرد جوری که پاهام سریع از حرکت ایستاد

 برهنه نرو! لباس های کوفتیتو بپوش! -

دوباره خجالت سراغم اومد با صورتی که از حرارت قرمز شده بود سریع به سمت 

کمد رفتم ساده ترین لباسمو برداشتم و پوشیدم و بی توجه به اوتانا به سمت 

 پنجره رفتم با دیدن منظره رو به روم کم کم ذهنم اتفاقات دیروز رو یاداوری کرد!
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لی مضحکه که گاهی ذهنم دیر شروع به پردازش میکنه و حوادث روز قبل این خی

 دیرتر متوجه شدم

اما با دیدن اب و فواره زیبا دست از سرزنش کردن خودم برداشتم و ذوق زده 

 دست هامو بهم کوبیدم برگشتم با هیجان رو به اوتانا کردم

 تیجه میرسم!دیدی تونستم باالخره آب رو پیدا کنم! من میدونستم به ن -

 اما اون برخالف من اخم هاشو توی هم کشوند و لحن گزنده ای جواب داد

باید میدونستم تمومی این نقشه ها زیر سر توعه! اون دوتا جرات این کارها رو  -

 ندارن!

 با فکر گیر افتادن و غرق شدنمون نگران پرسیدم

 آرمیتی چطوره!-

وز ظهر تا االن بیهوشی ..دقیقا یک اون خوبه سریع به هوش اومد اما تو از دیر-

 روز بیهوشی!.....جونور کوچولوی پر دردسر!

 به سمت در راه افتاد

 میای پایین...بعد ناهار مجازات کار بدون اجازه اتون رو مشخص خواهم کرد...!-

 هول زده و ترسون صداش زدم

 اوتانا!-
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ریع خودمو نایستاد حرفمو بشنوه و بیرون رفت..سریع به سمت حموم رفتم س

شستم و موهامو خشک و شونه کردم تند از پله ها پایین رفتم و مدام ذهنم پی 

 تنبیه اوتانا بود یعنی میخواست چیکار کنه؟؟

اونقدرها عصبی به نظر نمیرسید اما خوب شاید این آرامش قبل طوفان باشه! اه 

 گندش بزنن...نذاشت زیاد ذوق کنم برای جریان آب توی حیاط!

 تم دیدم همه پشت میز نشستن آروم سالم کردمپایین رف

 با دیدن آرمیتی سالم اما نگران نفس آسوده ای کشیدم ...

 حالت چطوره وانیا...؟-هامون 

 لبخندی زدم

 خوبم بیدار شدم کمی احساس درد داشتم اما االن بهترم-

 لبخند مهربونی زد

 خیلی خوشحالم اینو میشنوم -

ار هامین توپش به اندازه اوتانا پر بود...بله به هر سری براش تکون دادم...اما انگ

 حال آرمیتی هم با من داشت خفه میشد!

بله که باید خوب باشن! هر بار کلی دردسر درست میکنن و ما رو عذاب  -هامین 

 میدن اما خودشون خوبن!

 آرمیتی با صدای خفه ایی اعتراض کرد
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 هامین-

 حرفشو قطع کرداما انگار اونم زیاد عصبی بود که قاطع 

هامین...؟!مگه حرفی هم برای گفتن مونده؟! دیروز تو شانس آوردی و وانیا هم  -

 تا پای مرگ رفت!

نیشم باز شد این روی حساس و نگران هامین که نشان از حس درونیش بود رو 

 دوست داشتم!

 اوه بیخیال هامین عزیز....ارزششو داشت... -

متم پرت کردن اما اوتانا با نگاه ساکت اما بسیار هامون و هامین نگاه برنده ای به س

 ترسناک خیره ام بود

قلبم تند تند زد آب دهنمو قورت دادم سعی کردم به روی خودم نیارم...لعنت 

 بهش نگاهش زهر داشت!

وانیا واقعا این کارهایی که انجام میدی خطرناکه باید درک کنی و به ما  -هامون 

 حق بدی!

تا بناگوشم باز کردم و با هیجان زیادی شروع به صحبت  ذوق زده نیشخندم رو

 کردم

اما ارزششو داشت....نه؟! وای هامون آب رو دیدی؟ حاال میتونیم حیاط رو دوباره  -

 باسازی کنیم!
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هامون دید من همچنان بر مدار فکرهای خودم هستم سری از روی تاسف تکون 

 د!داد اما کنارچشم هاش از خنده کنترل شده چین خور

 ناهارتو بخور! من کاری میکنم هیچ وقت باسازی یادت نره...-اوتانا

مردک بلد بود قشنگ ذوقمو کور کنه و جاش ترس بکاره! عادت داشت آلفا 

بودنش رو به رخ اطرافیانش بکشه و کسی جرات مخالفت باهاش رو نداشت! با 

یتی نگران و مکث نگاهمو ازش گرفتم به پسرای حق به جانب و نهایت آندیا و آرم

 ...ترسیده انداختم

لعنت به من هر بار به خاطر کارهای من اونا توی دردسر می افتادن! ناهار در 

 سکوت سنگینی خورده شد...

حاال اوتانا توی سالن رو صندلی مخصوص خودش نشسته بود و به ما سه تا که رو 

 د..مردک!به روش ایستاده بودیم  و منتظر مجازات کارمون بودیم نگاه میکر

 باالخره سکوت سنگین حاکم بر سالن رو شکست

 چرا بدون اجازه من خودسرانه هر کاری رو دوست داری انجام میدی؟!-

میدونستم مخاطب حرفش من هستم برای همین جراتمو  جمع کردم و با لحنی که 

 سعی میکردم خودسرانه نباشه جواب دادم

 ازه بخواد..فکر نمیکردم این کارهای پیش پا افتاده اج -

دستشو لبه صندلی کوبید طوری که شونه ام به خاطر این حرکت ناگهانیش از جا 

 پرید...
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 درد! این دیگه چه کاریه؟ قلبم از حرکت ایستاد...

بدون اینکه صداشو بلند کنه با همون صدای بم زخمیش که انگار سعی داشت منو 

 متهم کنه غرید

! حتی جزئی ترین و پیش پا افتاده ترینش تو این قصر کوفتی هر کاری !هر کاری -

 باید تحت نظر من انجام داده بشه...!

خوب اگه دل وجراتشو میداشتم میگفتم حاال قصرت آنچنان زیبا و خیره کننده 

نیست که اینقدر حساسیت نشون میدی! افسوس و هزاران افسوس که من از این 

یکنه، حساب میبرم هنوز مردک گنده روبه روم که با کلی اخم و ابهت نگاهم م

یادم نرفته دفعه پیش چه بالیی سرمون آورد...سعی کردم همچنان لحنم مالیم و 

 صورتم مظلوم باشه

تصمیم گرفتم یه  ما اینجا هیچ سرگرمی نداریم...از شهر کلی فاصله داریم خوب-

 ...!کار خوبی انجام بدیم که اوقاتمون بیهوده سپری نشه

نیا همچین چیز مسخره ای چطور به ذهنت رسید؟ صورتم توی هم واقعا؟!...واقعا وا

رفت و سرمو کمی کج کردم گندش بزنن انگار دارم به یه بچه کوچولو توضیح 

 میدم...ظاهرا اوتانا با فکر منم موافق بود که سکوت وحشتناکی اختیار کرد....

 ادمنفس عمیقی کشیدم و آروم مثل دختر بچه های یتیم مظلوم لبمو جلو د

 ...!متاسفم-
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ابدا متاسف نبودم تنها برای آروم کردن اوتانا  این حرف رو به زبون آوردم...آرنج 

دست راستشو لبه صندلی تکیه داد و مشتشو زیر چونه اش گذاشت و طوری 

 خیره شد انگار ذهنمو رو میخونه!....

ستی و به من اصال برای اتفاق هایی که افتاده متاسف نی اوه شیرین کوچولوی-

خودت مدال شجاعت دادی و هر بار بیشتر تالش میکنی تا یه ماجرای جدید 

 درست کنی!

وا رفتم و کمی دهنم باز موند لعنت بهش از کجا فهمید؟لرزی تو بدنم افتاد نکنه 

 میتونه ذهنمو بخونه؟

 پریشون اصرار کردم

 اشتباه میکنی! -

 دسری به نشون مخالفت آروم به چپ و راست تکون دا

 نه ...من اشتباه نمیکنم تو دروغگوی بدی هستی! -

خوب ظاهرا تالش زیاد نتیجه نداشت به خاطر همین سپرمو انداختم و خودمو 

تسلیم کردم اینطوری بهتره ؛ باخت شرم آوری بود اما با شرافت اینو قبول کردم و 

 زبون به اعتراف حقیقت باز کردم

 مون نیستم.خوب من از کارهای که انجام دادم پیش -

 انگار اعترافم راضیش کرد
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شیرینم کاری میکنم که دفعه دیگه با لبخند مضحکی با افتخار جلوی من از  -

 خراب کارهایت حرف نزنی!

 خواستم اعتراض کنم که غرش بلندش لب هامو بهم دوخت...

 ساکت!-

 بعد رو به دخترا کرد

که سال هاست اینجا زندگی این جونور که با قوانین اینجا آشنا نیست، شما دوتا  -

میکنید چطور هر کاری انجام میده جلوش رو نمیگیرید هیچ! کمکش هم 

 میکنید؟! با خودتون چه فکری کردید؟

االن عذاب وجدان دارم باز به خاطر من اونا درگیر  خشم اوتانا شدن...هر دو 

مضطرب دست هاشو جلوی دامن هاشون بهم قفل کرده و سر به زیر همزمان 

 وم جواب دادنمظل

 متاسفیم.... -

نمیخواستم اونا در مجازات کاری که من انجام دادم شریک بشن..جلوی اونا 

 ایستادم و سینه سپر کردم

من مجبورشون کردم به حرفم گوش بدت پس منو مجازات کن اونا مقصر  -

 نیستن...

 ابروهاش باال پرید

 سر انجام میدی چیه! اونا با تو تنبیه میشن تا بفهمی جزای کاری که خود -
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 از حرص پامو رو زمین کوبیدم

 تو نمیتونی انقدر بدجنس باشی! -

هیچ چیزی در جواب حرفم نگفت درعوض دخترا دستمو گرفتن و نگران صدام 

 زدن..

اوتانا یه لیوان مشروب برای خودش ریخت و یهو صداشو بلند کرد که ما سه تا از 

 جا پریدیم

 هامون.هامین!-

 پشت در منتظر بودن که سریع خودشون رو بهمون رسوندن...اونا انگار 

کنارمون که ایستادن اوتانا با دستی که لیوان شراب رو گرفته بود به هر سه تامون 

 اشاره کرد

اونا رو به سیاه چال ببرید تا بفهمن سرپیچی از قوانین من یعنی چی..و تا وقتی -

 من نگفتم همونجا خواهند موند!

 ام تا آخرین حد باز شدبا این حرف چشم

 سیاهچال؟؟؟ سیاهچال دیگه کجا بود؟  -

جوابی از اوتانا نشنیدم گنگ و پرسشی به پسرا که اخم هاشون تو هم بود 

 انداختم اونا هم سکوت اختیار کرده بودن ...

آندیا و آرمیتی بعد شنیدن حکم ترسیده به پسرا نگاه میکردن از ظاهراشون 

 که سیاهچال قصرجای زیاد خوبی نیست! میشد به این نتیجه رسید



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

395 

 به خاطر عصبانیت صدام بلند شد 

 چرا کسی به من نگفته بود اینجا سیاهچال داره؟-

 آرمیتی ناراحت لب زد

 چون تا حاال موضوعش پیش نیومد...-

با نگاه زخمی برگشتم به اوتانا که بیخیال داشت مشروبش رو می نوشید پرخاش 

 کردم

ری ما رو تو سیاهچال بندازی! اصال باید شورا تشکیل داده تو نمیتونی همینطو-

 بشه و ما از خودمون دفاع کنیم...!

انگار چیز بسیار مضحک و عجیبی گفتم  که دخترا بین ترسشون پق زدن زیر 

 خنده و هامون و هامین حیرت زده نگاهم کردن تا مطمن شم جدی هستم یا نه..

رایم تو این دنیا اینطوری نیست؟؟ اخم مگه من چی گفتم؟؟؟روال رسیدگی به ج

 هام تو هم رفت و جدی تکرار کردم

من تا دادگاه تشکیل نشه و شورا حکممون رو صادر نکنه پا تو سیاهچال  -

 نمیزارم...!

هامون لبشو محکم گزید تا لبخندشو مخفی کنه و هامین نیشخند مضخرفی رو 

 لب هاش بود ...

 نان ریلکس بدون هیچ واکنشی جواب داداینا چه مرگشون شده؟ اوتانا همچ

 اینجا قانون منم!شورا منم! حکم منم!  -
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اوه حاال باورم شد اون یه دیکتاتور عوضی هستش اما نمیدونم چرا گاهی ذهن و 

 قلبم اینو یادش میره!

 جدی رو کرد به پسرا و بدخلق غرید

 معلطل چی هستید؟ -

مون رو گرفت و آروم به سمت جلو هامون بین من آندیا ایستاد و بازوی هر دوتا

 هولمون داد

 راه بیفتید... -

مبهوت و شکه بدون هیچ دست و پا زدنی همراهشون شدم از راهرو طویل کنار 

سالن عبور کردیم به سمت اتاقی که پشت انبار آشپزخونه بود رفتیم داخل اتاق 

 ؟خالی دری آهنی و قدیمی وجود داشت...من چرا تا حاال اینجا نیومدم

در باز شد راه پله ای تاریک رو به پایین نمایان شد هامین مشعلی از مشعلدان 

کنار در برداشت و با سنگ چخماخ روشنش کرد و با قیافه ای دلگیر و عصبی لب 

 زد

 شما اول حرکت کنید...-

 اوه هامین هم در زمان خودش میتونست جذبه داشته باشه!

اهای خودم به سمت زندان مخوف و خدای من !باورم نمیشه که من دارم با پ

 تاریک میرم! لعنت بهت اوتانا من از تاریکی میترسم!



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

397 

با نوری که از مشعل میتابید آهسته و با احتیاط از پله ها مارپیچ شکل اول از 

 پایین رفتم....

به خاطر استرس ضربان قلبم تند میزد ...خدای من شبیه یه قبر تاریک بود که 

 پنجره کوفتی نداشت!محض رضای خدا یدونه 

 به کف نمور رسیدیم و پاهام از حرکت ایستاد

هامون خم شد دریچه سنگین توری شکلی که کف زمین بود رو باز کرد و ناراحت 

 اشاره کرد بریم پایین...! جدی بودن دیگه؟!

من برم  تو سوراخی که بدون هیچ نور و روزنه ای از روشنایی هست و تو تاریکی 

 هیوالیی داخلش پنهان شده؟ در حد مرگ ترسیده بودم!معلوم نبود چه 

 رو کردم به هامون و با شونه های افتاده التماس گونه زار زدم

 میشه ما نریم اون پایین؟؟ لطفا..._

 ناراحت سری تکون داد

باور کن وانیا خودمم خیلی ناراحتم اما میدونی که اوتانا چقدر تو دستور هایی  _

 وای که بیشتر این عصبی بشه؟که میده قاطع اس! نمیخ

 لب پایینمو جلو دادم و بیچاره وار زمزمه کردم و آخرین تالشمو کردم

 اما این حق ما نیست! _

 آرمیتی باخت من رو که دید رو به هامین همچنان اخمو و بد خُلق کرد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

398 

 حداقل ما نریم اون پایین همینجا میمونیم_

 دهامین با لحنی اخمو و صدایی گرفته جواب دا

 میدونی که اوتانا متوجه میشه!_

 آرمیتی لج کرد

 انگار بدت نیومده از تنبیه شدن ما! _

هامین به سمتش براق شد و در فاصله کمتر از یک وجب توی صورت آرمیتی خم 

 شد و برنده جواب داد

 اتفاقا حقتونه! چرا بدم بیاد؟_

یه دختر انداختن اوه پسر جواب اشتباهی دادی! کبریت تو انبار باروت عصبانیت 

 ! اصال کار هوشمندانه ایی نیست..

 آرمیتی اخم هاشو تو هم کشید و صداشو بلند کرد

چرا؟ هر کاری که ما میکنیم به خاطر شاد کردن اعضای این قعله اس! انقدر  _

 فهمیدنش براتون سخته؟

 هامین پورخندی زد و با ابروی باال رفته لحنش تمسخر آمیزد شد

 وضیحش میدید شما؟ عه! اینجوری ت_

 بعد انگشت اشاره اش رو کله ی آرمیتی گذاشت و اونو به عقب هل داد
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شما از روی کنجکاوی کارهای احمقانه ای انجام میدید که حتی به عواقبش فکر  _

نمیکنید! تو که شانس آوردی ولی میدونی اگه اوتانا چند ثانیه دیرتر تله پورت 

 تا کی میخوای کوته فکر باشی؟میکرد االن وانیا زنده نمیموند؟ 

آرمیتی اما لجباز جلوی چشمای حیرت زده ما سه تا،دوتا دستشو روی سینه 

 هامین گذاشت و اونو با یه جیغ به عقب هل داد

 ما دلمون میخواد هر کاری انجام بدیم ...به تو هیچ ربطی نداره! _

ن گران تموم شد انگار این عصیانِ آرمیتیِ همیشه شیطون و خنده رو ،برای هامی

 که به سمتش خیز برداشت و یقه لباسشو گرفت و توی صورتش داد زد

 همه چی تو به من ربط پیدا میکنه!_

خدای من! مثل اینکه دعواشون واقعیه! آرمیتی از توی هوا لگد محکمی به زانوی 

 هامین زد که به جاش من از درد صورتم توی هم رفت زیر لب زمزمه کردم

 اوووچ!

ون روی سرکش و طغیان کرده آرمیتی فعال شده بود با صورتی گلگون جیغ اما ا 

 زد

به تو هیچ ربطی نداره!!! متوجهی؟ )با لحنی شمرده شمرده محکم تو صورتش  _

 کلماتو کوبید( من ..هر کاری ...دوست داشته .. باشم انجام میدم!! گرگ وحشی...!

زیادی رو تحمل کرده باشه این و ناگهان بمب هامین که انگار از دیروز عصبانیت 

 جمله آخر آرمیتی ضامنش رو کشیدبه یه گرگ درنده تبدیل شد!
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 و آرمیتی هم معطل نکرد با یه چرخش به جثه پری بالدارش مقابلش ظاهر شد...

 این دوتا چه مرگشونه؟ انگار قصد دارند همدیگه رو تیکه پاره کنن!

دش اومد دست هاشو دور کمر به سمت هم خیز برداشتن که آندیا سریع به خو

آرمیتی حلقه کرد و هامون با تمام قدرتش دستشو دور گردن گرگ هامین انداخت 

و سرشو به سمت خودش چرخوند...خسته از تالش بی هدفش و تقالی زیاد اونها 

 برای رهایی یهو داد زد

 بس کنید با هردوتون هستم!_

 امون تموم شد...مقاومت و دست وپا زدن و غرششون با فریاد بلند ه

. هامون با اکراه دستشو از دور هامین با مکثی کوتاه دوباره به آدم تبدیل شد 

 گردنش جدا کرد و متاسف پرخاش کرد

 درست مثل دو تا بچه ی نادون رفتار میکنید و به جون هم افتادید!_

 آرمیتی ناراحت لب زد

 اما..._

 هامون حرفشو سریع قطع کرد

 نشنوم! به اندازه کافی شنیدم... اما بی اما.... حرف_

مشعلی که روی زمین افتاده بود رو بلند کرد به سمت دیوار رفت یه مشعل 

خاموش از قالب روی دیوار در آورد روشنش کرد و بعد به سمت آندیا گرفت و با 

 لحنی قاطعانه لب زد
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د بدون بگیرش ! احتماال بازم مشعل اون پایین باشه...شما سه تا خطا کردید نبای_

اجازه دست به همچین کاری میزدید! از اینکه هر بار اوتانا و قوانینش رو نادیده 

میگیرید ناراحت میشم اون به هر حال یه شاهزاده اس! خودتون خوب میدونید 

 این کمترین مجازاته!

سخت بخوام اینو اعتراف کنم اما خوب یه جورایی حق با هامون بود...بخوام غرورم 

بزارم کامال حق با هامون هستش!اوتانا صاحب اینجاست و چه  رو کامل کنار

بخوایم چه نخوایم خون سلطنتی داخل رگ هاشه نادیده گرفتن دستوراتش واقعا 

 توهین بزرگیه!

 آندیا مشعل رو گرفت و آروم جواب داد

ما قصد گستاخی نداشتیم اما حق با وانیاست چه بخوایم چه نخوایم هممون یه  _

زندونی شدیم حتی اوتانا...! فقط خواستیم شرایط رو کمی برای  جورایی اینجا

 خودمون راحت کنیم....

 بعد رو کرد به هامین و ادامه داد

شما یه جنگجو و فرمانده هستید که همیشه باید همه حا حضور داشته باشید ،  _

ما تموم روزمون رو تو این قصر از صبح تا شب میگذرونیم ...زندگیمون مثل یه 

اب بدون حرکت شده و توقع دارید شکایت نکنیم !...گاهی فکر میکنم مرگ مرد

 هیجان انگیز تر از این زندگی هستش!

اخم های پسرا از قسمت آخر حرفش بد توی هم رفت اما آندیا همچنان مصمم 

 ادامه داد
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میتونید فریاد سرمون بزنید و احمق خطابمون کنید! اوتانا هم میتونه حرکتمون  _

ن به خودش تلقی کنه و مجازاتمون کنه....اما من تا ابد وانیا رو حمایت رو توهی

میکنم چون از وقتی اومده تونستیم کمی به زندگی قبلیمون برگردیم و حس کنیم 

 زنده ایم!

حرفای تکون دهنده آندیا پسرها رو وادار به سکوت سنگینی کرد...آندیا که 

راحت شد بدون حرف دیگه ایی به خیالش از خالی کردن حرفای تلنبار شده دلش 

 سمت دریچه رفت و از پله های نردبانی شکلش پایین رفت. 

هامون ناراحت لب هاشو گزید...آرمیتی در سکوت نگاهی پر مفهوم به هامین  

 متفکر انداخت و دنبال خواهرش رفت...

نمیدونستم از این که مقصر این ماجرا دوباره من هستم ناراحت باشم یا خوشحال 

 باشم حداقل کمی مایه خنده و لبخند ذوق زده دخترا هستم....!

من ذاتم این بود نمی تونستم به قول آندیا مثل یه مرداب ثابت یه جا بدون حرکت 

باشم تا بگندم! ناخوداگاه جریان زندگی رو دنبال میکردم و درتکاپوی طراوت و 

 سرزندگی بودم ....

 یره شدمدوباره به سیاهچاله تاریک و خوفناک خ

 وانیا_

سرمو بلند کردم به هامون که نور آتش مشعل رو صورتش نور قرمز رنگی پخش 

 کرده بود نگاه کردم
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 متاسفم!_

 باید به دخترا اینو بگید نه من...! _

 سری به نشون تایید تکون داد

 میدونم..._

 میدونید چقدر بد باهاشون برخورد کردید؟!_

 سری به تایید تکون داد

.اما زود قضاوت نکن...ما هم کم سختی نکشیدیم...طرد شده از میدونم!.._

خونواده، تبیعد شدنمون ما دیگه کسی برامون نمونده اون دوتا برامون ارزشمند 

هستن فکر اینکه بالیی سرشون بیاد ما رو در حد مرگ میترسونه  و باعث دیوونه 

گاه شدنمون میشه طوری که با حرف های تند و تیز دلشون رو ناخودآ

میشکنیم...حتی اوتانا از تموم دنیا فقط ما رو داره به اون پوسته محکم اطرافش 

 نگاه نکن اون هم میترسه!

انگار به گوش هام به خاطر چیزی که شنیده شک داشته باشم ...حیرت زده لب 

 زدم 

 میترسه؟!!!_

نقابی از بله میترسه....حتی اوتانا هم باشی از یه چیزی میترسی و اون ترس رو با  _

 شجاعت و غرور از بقیه مخفی میکنی!

 واقعا باورم نمیشد سری تکون دادم کنجکاو پرسیدم
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 و اون از چی میترسه؟ _

 لبخند غمگینی زد و چشم هاش رنگی از ناراحتی به خودش گرفت و سیاه شد

 فکر کن ، به نظرت چی از بچگی تا آالن اوتانا رو میترسونه؟ _

ب روشنی دریافت نکردم...آهی کشیدم....دوباره به گنگ خیره اش شدم اما جوا

سیاهچاله خیره شدم منم غرور کنار گذاشتم با قلبی که از ترس میلرزید بغض 

کردم و لب پایینم آویزون شد و به هامون نگاه کردم با مظلوم ترین حالتی که از 

 کردم   خودم سراغ داشتم آروم زمزمه

 من از تاریکی میترسم! _

ن با دیدنم متاثر شد تحمل نیاورد دستشو دور شونه ام حلقه کرد روی قیافه هامو

 سرمو بوسید

 متاسفم وانیا کوچولو....تموم تالشمو میکنم شب نشده شما رو بیرون بیارم... _

نفس عمیقی کشیدم بوی یک حامی رو میداد زندگی کردن در کنار اون ها بهم 

 نشون داد داشتن یک خونواده حمایتگر یعنی چی!

در جواب دلداریش سری تکون دادم از آغوشش آروم بیرون اومدم و از دریچه 

پایین رفتم و لبه های پله رو گرفتم و با احتیاط پایین رفتم تا پام پیچ نخوره و 

 سقوط کنم ؛هنوز شونه و سرم بیرون بود که هامین صدام زد به سمتش چرخیدم

صدام بزنه اما همه چیز اون به  از آرمیتی عذر بخواه بهش بگو میتونه خودخواه _

 من ربط داره اینو برای خودش تکرار هر روز تا ملکه ذهنش بشه...!
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خوب تنها نکته خوب و رضایت بخش این ماجرا همین حس انحصار طلب درونی 

هامین نسبت به آرمیتی بود . میدونستم آرمیتی خواهان همین حسادتش 

 هستش...دخترک کله شق و دیوونه من!

               ****** 

پاهام رو به سختی توی آغوشم جمع کردم مبادا بیشتر از این بدن و لباس هام با 

زمین نمور و کثیف و چندشناک زمین سیاه چال برخورد داشته باشه نگاهی به 

دیواری کثیف ک خز سبز بد رنگی روی اون نقش بسته بود انداختم از همه 

یی که توی نقطه دیدم نبود به گوش ترسناک تر صدای جوندگان موزی از جا

میرسید هوا سنگین و گرفته بود بوی رطوبت واقعا آدمو به مرز جنون میرسوند 

اینجا دیگه کدوم جهنمی بود؟ واقعا من چطور اینجا رو کشف نکردم تا قبل از گیر 

 افتادنم تو این جهنم کثیف نابودش کنم؟؟؟...

و دور پاهام حلقه کردم چونه ام رو معذب و ناراحت یه گوشه کز نشستم و دستم 

زانوم گذاشتم در نور کم سوی دوتا مشعل روی دیوار به دخترا که کنارهم رو به 

 روی من نشسته بودن خیره شدم...عذاب وجدان رهام نمیکرد

 متاسفم...-

با این حرفم توجه اشون به سمتم جلب شد..نگاهشون گنگ و سوالی شد به خاطر 

 همین تکرار کردم

 اسفم شما هم درگیر مجازات کارهای من شدید.مت_

 آندیا دستی به معنی بیخیال تکون داد
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 به این چیزها فکر نکن وانیا ماهم اندازه تو خواستار این تغییرات بودیم ... _

 هم سری تکون داد  آرمیتی

درسته پس اون قیافه متاسف منزجر کننده ات رو جمع کن که به هیچ عنوان -

 بهت نمیاد...

 وم خندیدم و در دل سپاسگذارشون شدم.آر

 رو کردم به آرمیتی

 هامین دوست داره این از حرفا و حرکاتش کامال مشخصه چرا باهاش لج میکنی؟ -

 چینی به پیشونی و بینی اش داد و با حرصی واضح آروم لب زد

 بره بمیره مردک مغرور... -

 از این انزجارش ابروهام باال پرید

 دوتا روی اون ها کراش دارید ! من که میدونم شما -

 قیافه اشون توی هم رفت و صورتشون سوالی شد

 کراش؟ کراش چیه؟-آندیا 

دستمو از دور پام جدا کردم به دیوار تکیه دادم با خنده آروم و کم جونی توضیح 

 دادم

یعنی اون ها رو دوست دارید و خیلی وقته بهشون فکر میکنید پس لجبازیتون -

 ی داره؟با اونا چه معن
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 آرمیتی لحنش عصبی شد و با دلی پر شروع کرد 

چون حس ما این وسط بر کسی پوشیده نیست خودشون میدونن ما دوتا جفت -

اوناییم اما اونا دست دست میکنن و انگار هیچ وقت قرار نیست این واقعیت رو  

 قبول کنن!

 جفت هم هستن؟ سوالمو به زبون آوردم گیج شدم یعنی چی

 نظورتون چیه؟جفت ؟ م -

آندیا بیخیال کثیفی زمین شد همونطور نشسته پاهاشو دراز کرد و با زبونی که من 

 متوجه بشم شروع کرد به توضیح دادن

توی دنیای ما هر موجودی یه جفت داره! بدون استثنا....یعنی ممکنه تو هر سنی -

یم جفت خودمون رو ببینیم و با دیدنشون قدرت نامرئی که بین ماست حس کن

کشش زیاد بینمون باعث میشه  که متوجه باشیم اون جفت واقعی ماست این یه 

....اما خوب گاهی یه تعارض های بسیار نادر اتفاق چیز غیرقابل انکار هستش

 میفته!

 چشم هام باریک شد و کنجکاو پرسیدم

 و اون چیه؟ -

 آه ناراحتی کشید و صورتش توی هم رفت 
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ای با هم جنس خودشون )منظور جنیست نیست ،  هر موجود تغییر شکل دهنده-

منظورش نژاده( جفت میشند یعنی اِلف ها با اِلف ها...گرگینه با گرگینه و تا بقیه 

 مخلوقات اما گاهی این بین استثنا به وجود میاد که خیلی کم و نادر هستش...

 مثل شما؟-

 سری تکون داد

 اره دقیقا مثل ما....-

تید جفت هم هستید چرا پسرا هیچ درخواستی به شما حاال که شما مطمئن هس -

 ندادن؟!

آرمیتی که انگار از دعوای چند ساعت پیشش با هامین هنوز عصبانیتش تخلیه 

 نشده ، بد خلق دهنشو کج کرد و پوزخندی دردناک زد

 چون اونا برخالف جنگجو بودنشون یه بزدل هستن!-

 آندیا که نگاه سوالی منو دید توضیح داد

ت شدن بین دوتا غیر هم تغییر شکل دهنده بدون عوارض نخواهد جف -

بود...عالوه بر توان های متغییر جنسی دو طرف که شاید خودش یه مسئله باشه 

نکته مهمترش اینه بچه هاشون بین دو تا قدرت پدر و مادرهاشون در نوسان 

کم یا یه هستن...معلوم نیست چه قدرتی پیدا میکنه، ممکنه یه گرگینه با قدرت 

پری با جسمی گرگینه....اما خوب ممکنه یه بچه نرمال باشه که قدرت یکی از 

 والدینش رو به ارث میبره...همه این ها یه احتمال قوی هستش ...
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به خاطر همین هامون و هامین نسبت به پذیرش ما دو دل هستن و سال  -آرمیتی 

 ها هیچ درخواستی برای جفت شدنمون نکردن...!

حرفش چشم هام گرد شد واقعا پسرها همچین شخصیتی دارند؟ شکه لب  با این

 زدم

 اما اونا کامال واضح شما رو دوست دارن-

 به چشم هاش چرخی داد و قیافه اش ردی از ناراحتی به خودش گرفت

 بله دوست دارند اما دوست داشتن بدون جرات و جسارت هیچ مفهمومی نداره! -

س شکست دخترها خیلی ناراحتم میکرد من اونا رو دلم گرفت این حال بد و احسا

خیلی دوست داشتم واقعا به قیافه هامون و هامین نمیخورد برای به دست آوردن 

 این دوتا فرشته انقدر دو دل باشند...

خیلی دوست داشتم دوتا مشت محکم نثار قیافه خوش ترکیبشون کنم و یغه 

صورتشون بلند داد بزنم که چه  اشون رو با دستام بگیرم و تکونشون بدم و تو

دخترهای مهربون و عاشقی رو از دست میدن شاید کمی به خودشون بیاند 

 قلبشون رو به دست بیارند تا دیر نشده!... 

بین این درگیری های فکریم  یهو یه جرقه ای بزرگ تو ذهنم خورد که بازتابش 

 حالم رو بیشتر از این بد کرد و نفسمو بند آورد!

ی گفت؟ اون ها همشون یه جفت دارند!یه جفت که نود و نه درصد از نژاد آندیا چ

 .خودشونه!!! پس اوتانا هم یه جفت لعنتی داشت.
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 چرا زودتر به فکر خودم نرسید این موضوع...

قلبم ضربان تند و درد آوری در پیش گرفت...از دیوار پشتم تکیه گرفتم خشک با 

والی که ذهن و قلبمو سوراخ کرده بود رو چشم های گرد شده ترسیده و دو دل س

 وحشت زده به زبون آوردمف

 یعنی....یعنی اوتانا هم آالن جفت خودشو داره!!! -

با این حرفم تو جاشون تکون محکمی خوردن انگار انتظارشو نداشتن...رنگشون 

پرید و به تکاپو افتادن....اره لعنت بهش رنگشون پرید!!! این اصال خبر خوبی 

 ...آندیا سریع شروع به توجیح کردنبود 

 خ...خوب ..وا...وانیا اینطوری نیست-

این لکنت زبونش نشون میداد دقیقا همونطوری هست که فکرم داره اخطار میده. 

 این وسط یه دروغی وجود داره که دارند از من مخفی میکنن!

 هیجان زده و عصبی صدامو بلند کردم

 و منو معشوقه خودش کرده؟به من دروغ نگید! اون جفت داره  -

آرمیتی سریع دوتا دست هاشو به معنی آروم بودن باال آورد ...آرامش؟ چه کلمه 

مضحک و غریبی درونم یه انقالب عجیبی در حال رخ دادن بود و فقط حقیقت 

کوفتی میتونست منو از این حال بد رها کنه! البته اگه بعدش منو تو گرداب بدتری 

 نندازه!
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نیا آروم باش یه سری حقایق این وسط وجود داره اما اینو بدون فعال وا -آرمیتی 

 اوتانا جفتی نداره!

دستمو باال آوردم روی سینه ام گذاشتم تا کمی آروم بشم لعنتی دست هام 

میلرزید و یه توده عجیب و دردناک رو توی گلوم حس میکردم اما بی توجه 

 مایوس پرسیدم؟

 ز من مخفی کردید؟؟؟فعال؟!!! اون حقایق چیه که ا-

نگاهی ماتم زده به همدیگه انداختن انگار نمیدونستن چطور توضیح 

 بدن ...صورتشون درمونده به طرف من چرخید ..آندیا گوشه لبشو گزید

 همه چیز برمیگرده به زمان تولد اوتانا...-

انگار میدونستم چیزی که قرار بشنوم خوشایند نیست که با حالی غریب دامن 

تو چنگم محکم فشردم و آروم نفس میکشیدم تا مبادا حرفی زده بشه و  لباسمو

من نشنوم تموم من توی چشم هام خالصه شد و به دهان آندیا خیره شدم و 

کلماتی که به زبون می آورد و توی هوا میقاپیدم....سکوت من رو دید آهی دردمند 

 کشید و با اکراه ادامه داد

اعظم پدر اوتانا نگذشته بود که یه ساحر دوره خیلی از حکومت ویچر)جادوگر( -

گرد بدون دعوتنامه پا بهمهمونی پادشاه گذاشت و در میون شلوغی سالن که پر از 

اشراف از سرزمین های مختلف بود به سمت شاه نشین رفت و با هر قدمی که بر 

میداشت  مه سیاهی بر سالن حکم فرما میشد همه ترسیده به اون موجود ناشناس 

یره شده بودن که اون صدای زخمیشو بلند میکنه و با خشونت و صدای تیزی خ
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شاه رو مخاطب قرار میده و جمله ای رو به زبون میاره که بعدها عواقبش دامنگیر 

از معشوقه ات صاحب پسری میشی که باید از اون بترسی! چون قراره  "اوتانا شد 

 "تاوان تموم کارهات باشه!

 شه کسی نمیدونست کی بود و چه نیتی داشت !و بعد ناگهان غیب می

شونه ایی باال انداخت...این بار ناراحتی با قدرت هر چه تمام تر توی صورتش 

 شروع به پیشروی کرد و روی تُن صداش هم تاثیر گذاشت با صدای بمی ادامه داد

و احتماال به خاطر همین شاه از اوتانایی که معلوم نبود مادر واقعیش کیه ترسید -

 طردش کرد. در آخر اونو از همون بچگی تبدیل به سالح قدرتمند خودش کرد..

 صورتم از این حرف توی هم رفت مردک حرومزاده!

توی ذهنم اوتانای کوچک و خردسالی که معصومیت از صورتش میبارید نمایان  

شد که تنها با یک ندیمه توی اتاقی بود  از هیچ محبتی برخوردار نبوده تنها به 

 لیل یک پیشگویی! د

و مردی که اسم پدر رو یدک کشیده ؛از همون زمانی که باید غرق در محبت و 

نوازش پدر و مادری که هیچ وقت نبوده میبود اما اون مردک ظالم در عوض 

مجبورش کرده به تمرینات سخت تا ازش یه سالح بسازه با یادآوری پادشاه که تو 

دمت مردک روانی بدون احساس ! اخه مهمونی دیدم صورتم توی هم رفت گایی

 اسمش میشد گذاشت پدر؟ !

اما خوب شانس طالیی اون دوست شدن و آشنایی با داتیس و راتین و  -آندیا 

زهیر و آیریک شاهزاده های چهار قلمرو مهم بود اونا از کودکی باهم بزرگ شدن 
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در ظاهر درست مثل چهارتا بردار...اما همه چی با بزرگ تر شدنشون عوض شد. 

سرزمینمون در امن و امان بود و همه در آرامش زندگی میکردن اما تموم قلمروها 

از ظلم و زورگویی های شاه باخبر شدن،شورشی ها از هر نژاد سکوب و به دور 

افتاده ترین نقطه تبعید شدن! و همه چی دوباره در صلحی ظاهری و اجباری فرو 

ه در حال انجام کارهای مخفیانه ای رفت اما شاهزاده ها متوجه بودن پادشا

هستش اما هیچکس اطالع دقیقی در دسترس نداشت! آیریک شاه قلمرو دیوان با 

جفت خودش هورسان ازدواج کرد و از خوشحالی پیدا کردن عشق واقعی 

زندگیش سه شبانه روز جشن و پایکوبی برگزار کرد همه چی خوب پیش میرفت... 

که فقط اون چهارتا دوست همراه هامون و هامین یه چیزی این وسط وجود داشت 

خبر داشتن و بعد ها ما دوتا متوجه شدیم...مارتا یه پیشگو بود که آیریک به خاطر 

 محافظت از جونش مخفی کرد از همه ...

 کنجکاو پرسیدم

 چرا از همه مخفیش کرد؟-

 چون پیشگوها به خاطر موهبت دیدن آینده همیشه در خطرن ممکنه خیلی ها-

از این قدرتش سو استفاده کنن یا از ترس برمال شدن گناه و کاراهاشون اونو از 

 بین ببرن!

 اوه پس آیریک حق داشت...

 چرا آالن آیریک رو توی جمع دوستانتون نمیبینم؟ -

 گذشته آندیا صبور دوباره شروع کرد به تعریف
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نیش با اوتانا یک شب که توی قصر ایریک جمع بودیم هورسان با برجورد ناگها  -

از هوش رفت هممون نگران و شکه شدیم آیریک اونو در آغوش کشید و با فریاد 

از ناراحتی اسمشو صدا میزد اما هورسان میلرزید دونه های عرق روی 

نشسته بود و زیر لب کلمات نامفهمومی زمزمه میکرد و کم کم پلک هاشو صورتش

که آیندشو توی مه غلیظی  باز کرد و با دیدن اوتانا بی حال تعریف کرد

دیده...اینکه اوتانا یه دو رگه اس! نمیدونست دقیقا مادرش از چه نژادی هست اما 

دید که درون اوتانا هیوالی سیاهی زندانی شده و یه زمانی آزاد میشه! کلید آزادی 

و اسارتش دست جفتش هستش! جفتی که فراتر از همه نژاد ها هستش....دختری 

دنیا منتظر اوتانا مونده!....در آخر با نگرانی و دلواپسی بیشتری که یه گوشه از 

بهم میریزه و تنها قدرت درون اوتانا  اضافه کرد جنگ بزرگی در راهه که همه چی

 میتونه به اون خاتمه بده اما در صورت جفت شدنش با دختر داخل پیشگویی!

که قلبم رو برای  با تموم شدن حرفش انگار با سنگی محکمی به محافظ شیشه ای

محافظت از هر گزندی درونش قراره داده بودم برخورد کرد و دیوارش فرو ریخت و 

 خورده های شیشه قلب پاکم رو زخمی کرد...

 چرا همه چی یهو بهم ریخت؟!

چرا من بعد سالها دلم برای کسی رفت با تموم سنگدلی هاش توی آغوش گرمش 

 شب ها امنیت رو احساس کرده بودم؟

خفه ...دخترا با دیدنم متاثر شدن و جلو اومدن و کنارم زانو هام لرزید از بغضیلب 

 زدن و با محبت صدام زدن و و از دو طرف در اغوشم کشیدن
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 هنوز چیزی مشخص نیست...اوتانا اون دختر رو پیدا نکرده! -آرمیتی 

 آندیا هم به نشون موافقت سری تکون داد

 یدا نشد...!درسته ....اصال شاید هیچ وقت پ-

 انگار داشتن یک بچه کوچیک رو گول میزدن هیچ حرفی تسلی بخش زخم بزرگ

 قلبم نبود..

 امیدوار و خودخواهانه پرسیدم

 اگه اون دختر پیدا نشه چه اتفاقی می افته؟-

بین دوتا مسیر سخت همزمان جواب  هر دو کمی ازم فاصله گرفتن با درموندگی

 دادن

 فاجعه!-

شیدم....اوتانا یک خودخواه عوضی بود با توجه به اینکه در آینده آهی از ته دل ک

جفتش کس دیگه ایی هست منو وارد زندگیش کرد...دلگیر و با چشم های پر 

 اشک لب زدم

 هشدار ندادید؟؟؟ چرا بهم-

اولین قطره اشکم رو دیدن دستپاچه اونا هم بغض کردن از دو طرف سریع منو در 

 دنآغوش کشیدن و تکرار کر

 متاسفیم.....-
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 آرمیتی به گریه افتاد

خودخواهانه ایی گرفتیم و ترسیدیم بگیم و تو ما تصمیم ما بهت وابسته بودیم -

 رو رها کنی....میخواستم اوتانا از پیشگویی جلو بزنه و عاشق تو بشه....

هم درکشون میکردم هم دل شکسته از این خودخواهیشون بودم....اما دل قهر 

 ایی از این دوتا خنگ دوست داشتنی رو ندارم....کردن و جد

به اسم احساس اوتانا عاشق من میشد؟؟؟؟ اصال اون مرد فوالدین چیزی یعنی

 درونش قرار داشت؟

اما بعدش خودمو سرزنش کردم حرفام قضاوتی ناعادالنه بود اوتانا تحت تاثیر 

دی کم نوری که ته بچگیش به این اوتانا سخت تبدیل شده ...با تموم این ها امی

قلبم روشن بود با یه فوت خاموش شد....هیچ شانسی برای من وجود نداشت 

میخواستم از روزهای شمارش معکوسی که اوتانا تنها برای من بود استفاده 

چون ابدا آدم قرار گرفتن بین دو رابطه  کنم...میخوام وقتی جفتش اومد خودم برم

 بودم! که از خیلی قبلترها پیشگویی شده ن

نمیدونستم چقدر گذشت...ولی میدونستم االن باید شب شده باشه سکوت 

سنگینی بر فضا حاکم شد که هیچکدوممون قصد شکستنشو نداشتیم فکر کنم 

اونا هم ذهنشون به اندازه من درگیره...درگیر تموم اتفاقات دور و برمون اینکه اخر 

 این ماجراها چی میشه!

 تاد خسته از تموم این همه مشغله فکری پلک هایآرمیتی اف سرم رو شونه ی

 سنگینم روی هم افتاد و خواب بهم غلبه کرد...
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حس میکردم در آغوشی محکم و مردونه فرو رفتم اما اونقدر خوابم شیرین بود که 

نای باز کردن چشم هامو نداشتم  هوا سرد باعث شد که دست هامو روی سینه ام  

ا خودم رو مچاله کنم و بعد چند ثانیه ضربان محکم جمع کنم و به سمت منبا گرم

 قلبی به گوشم رسید نفس عمیقی کشیدم و دوباره خوابم عمیق شد....

طبق عادت کمی قبل از طلوع افتاب بیدار شدم کش و قوسی به بدنم دادم با 

دیدن فضای اتاق اهسته چرخیدم با دیدن اوتانا که نزدیکم غرق در خواب بود 

ه اش شدم پس دیشب اون منو از سیاهچاله در آورد! سنگدل توی سکوت خیر

 دوست داشتنی !

با یاد آوری حرفای آندیا آهی دلشکسته کشیدم واقعیت این بود که من اوتانا رو 

 از ته قلب میخواستم اما اون سهم من نبود ...

وقت پیش باهاش آشنا میشدم تا وقت بیشتری برای به دست آوردنش کاش خیلی

ته باشم اما بعد تموم شدن این فکر ناخوداگاه نیشخندی زدم! درسته دلش داش

من هیچ کاری برای بدست اوردنش دل سختش نمیتونم انجام بدم این مرد گنده 

بک مهارت خاصی برای در اوردن حرصم داشت! من فقط میتونم همه چی رو به 

رف پتو رو بسپارم و از لحظه ای که زندگی میکنم لذت ببرم...بی ح  دست زمان

کنار زدم و به سمت حموم رفتم بیرون اومدم اوتانا همچنان در خواب بود معلومه 

 که خیلی خسته اس!

لباس هامو پوشیدم بعد شونه کردن موهام با مهارت بافت زیبایی زدم و از اتاق 

بیرون زدم میخواستم دوباره به سر تمرینم برگردم اما قبلش به سمت اتاق دخترا 
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ه درشو باز کردم هر دو روی تختشون به آرومی خوابیده بودن خوبه رفتم و آهست

 خیالم راحت شد که اوناهم عفو شامل حالشون شده!!!

بیرون رفنم و هوای خنک و دلپذیر صبح رو به مشام کشیدم و آهسته شروع به 

دویدن کردم اما خوب این بین دلیل نمیشد از دیدن آب توی کانال و فواره تمیز 

 که از داخل کوزه دست فرشته زن بیرون میریخت لذت نبرم! شده و آبی

دیروز فواره اصال به تمیزی و پر رنگی امروز نبود شرط میبندم کار خودشه! 

میتونست دوباره آب رو قطع کنه اما اینکار رو نکرد! حاال هر دلیلی که داشت من 

 خوشم می اومد...به تنبیه و زندانی شدنم می ارزید...

ن دویدنم در حالی که داشتم نفس عمیق میکشیدم که هوا رو با تموم شد

حریصانه به داخل ریه هام رو بکشونم اوتانا رو لباس پوشیده و آماده در حالی که 

به ستون در ورودی تکیه داده رو دیدم که با دقت منو زیر نظر گرفته ...دستی به 

نیشخندی فاتحانه ای  و کمر زدم و ابروهامو به نشونه رضایتمندی براش باال بردم

تحویلش دادم...بله من به خودم افتخار میکردم قبل از اینکه اون بد اخالق من رو 

بیدار کنه خودم بیدار شدم دوش گرفته و دو صبحگاهیمو انجام دادم و حاال آماده 

ام!!!! از طرز ایستادنم کج خندی زد و با گام های شمرده و سنگین طرفم اومد و 

 و با همون لبخند کجش پرسیدمقابلم ایستاد 

 مثل اینکه اماده ای جونور کوچولو! -

 خنده ای کردم و سری به نشون بله تکون دادم...
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با حرکت غیر منتظره اوتانا وسط تمرین نتونستم تعادلم رو حفظ کنم محکم از 

پشت نقش زمین شدم و از درد چشم هامو بستم...خیلی خسته شده بودم دیگه 

اوتانا که جلوی نور بلند شدن رو نداشتم با افتادن سایه بزرگتوانایی دوباره 

خورشید رو با اون هیکل صخره مانندش گرفته بود، چشم هامو باز کردم و با اخم 

 های درهم و نگاه تیزبینش مواجه شدم.

 لعنت بهش واقعا باید احمق باشم که حتی اخم کردنش هم برام جذاب باشه!

 تمرین تمومه!-

خب این بهترین حرف امروز میتونست باشه! اوتانا از جای خودش خدا رو شکر،

 تکون نخورد سوالی نگاهش کردم که لب باز کرد

 چی ذهنت رو درگیر کرده که موقع تمرین مثل همیشه نبودی؟-

به بازوهام تکیه لعنت به این تیزبینیش! من که سعی کردم معمولی رفتار کنم.

که سعی میکردم خیلی عادی باشه جواب  کردم و آهسته بلند شدم و با لحنی

 دادم

 چیزی نیست فقط کمی امروز خسته بودم! -

فاصله رو به دو وجب رسوند و توی صورتم خم شد که باعث شد سرجام خشکم 

بزنه، کوچیکترین تکونی به خودم ندادم..نگاهش روی صورتم چرخی زد و روی 

 چشم هام توقف کرد

 که بهم دروغ بگی! چی باعث شده به خودت جرات بدی -
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 نفسم توی سینه ام حبس شد گندش بزنن انگار بهش دروغ سنج وصل شده باشه! 

 چرا بخوام دروغ بگم؟-

تو صبحت رو پر انرژی شروع کردی اما همین که تمرین ها شروع شد حواست  -

 جای دیگه رفت!

اری واقعا این انصاف نبود که انقدر راحت بتونه منو بشناسه! روی دروغم پا فش

 کردم

 اشتباه متوجه شدی ! من مثل همیشه ام-

 این بار فاصله امون به یه وجب رسید و با فکی قفل شده بود غرید

من دروغ رو میفهمم!جونور کوچولو اگه مثل همیشه بودی به خاطر حبس شدنت -

 توی سیاه چال امروز پنجه هاتو نشونم میدادی!

اینطور بی رحمانه حقیقت رو توی لعنت بهش حق با اون بود. چطور جرات میکنه 

 صورتم بکوبه مردک ؟!

چون جوابی نداشتم یهو دو طرف صورتش رو گرفتم و کاری که قلبم دستور داد رو 

انجام دادم و محکم لب هاشو بهم دوختم بعد کمی مکث تمرکزمو رو بدست اوردم 

ت یهویم و شروع به بازی با لب های مردونه اش کردم اون انگار از فوران احساسا

کمی شوکه باشه بدون عکس العملی خشک ایستاده بود اما مهارتم که حاصل 

اموزش های خودش بود اونو وادار به پاسخ دادن کرد و لب هامون گرم به بازی هم 

در اومد...دست راستشو باال اورد و از پشت توی موهام چنگ زد و حریص تر لب 
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ه کم نیارم...کم کم دستش از موهام هامو به کام کشید و من تموم تالشمو کردم ک

و به سمت گونه و بعد فکم اومد شدت بوسه رو کم کرد و فکم رو محکم   جدا شد

ولی طوری که دردم نگیره در حصار دستش گرفت  و چند سانت منو از خودش 

دور کرد ...داشت چیکار میکرد االن؟؟؟ عمیق به چشم هام خیره شد و بعد بدون 

دستش کم کنه لبشو کنار گوشم اورد و با اون صدای بمش  اینکه از شدت فشار

 طوری لب زد که پوست بدنم مور مور شد

شیرینم ابدا این بهترین راه برای دور کردن ذهنم از دروغی که گفتی  -

 بهت زمان میدم که خودت حقیقتو بگی...نیست...

ای بعد بوسه ای روی موهام کاشت و مستقیم به سمت عمارت رفت....دست ه

...اآلن یخمو روی گونه های داغم که از حرارت در حال ذوب شدن بود گذاشتم.

 چی شد؟؟؟؟!!!!!!

           *** 

بعد صبحانه پسرا توی سالن در حال کاغذ بازی بودن که هیچ اشتیاقی نداشتم 

درموردشون بدونم ترجیح دادم با آندیا و آرمیتی تخم ها رو بکاریم فکر میکردم 

ای تنبیه جلوی این کارمون رو بگیره اما این کار رو نکرد و در عوض جایی اوتانا بر

 نشست که از پنجره سالن رو به باغ به ما دید داشت و به کارهاش رسیدگی کرد...

فکر نمیکردم انقدر طول بکشه اما بعد ناهار کلی کار عقب مونده ی دیگه داشتیم 

 کاغذهای لعنتی رفتن! و باز پسرا کمکی بهمون نکردن و  سر وقت همون
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پس تصمیم گرفتم تموم نگهبان ها و خدمتکار ها رو به کار بگیرم و طفلکی ها 

 چاره ای جز کمک کردن نداشتن!

با تموم شدن کارمون لب جوی رفتم با سطل کوچیکی که دستم بود دخترا رو 

 خیس کردم و این استارت آب بازی و جیغ و داد و خنده هممون شد ...

 گهبان ها و خدمتکار ها ازش بی نصیب نموندن!بازی که ن

مابین بازی هر از گاهی نیم نگاهی به پنجره سالن مینداختم و اوتانا رو میدیدم که 

خیره داره خندهامو نگاه میکنه وقتی مچش رو میگرفتم همچنان بدون هیچ 

عکس العملی نگاهم میکرد و من با شیطنت ادای براش می اومدم که بازم مسکوت 

اهشو ادامه میداد و بعد کمی سرشو  به سمت هامون و هامین که با لبخندی به نگ

 بازیمون نگاه میکردن میچرخید و تشری بهشون میرفت.

چون اکثرا شیطنت ها از سمت من بود همه طبق یه نقشه از پیش تعیین شده 

 دورم حلقه زدن و من با خنده سعی کردم از بینشون فرار کنم اما هیچ راه فراری

 نداشتم با خنده صدامو بلند کردم

 این انصاف نیست! -

 آرمیتی با خنده جواب داد

 این انصافه تو منو با کله بندازی توی کانال آب؟-

 آندیا اشاره به لباس های کثیفش کرد

 این انصافه که کلی گِل به سمتم پرت کنی و لباسمو گند بزنی؟ -
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 نتونستم جلوی خنده بلندمو بگیرم 

 دیگه انقدر کینه ای نباشید!اه بازی  -

 آرمیتی صداشو مثل یک فرمانده جنگ بلند کرد

 لشکر اماده حمله باشید دشمن رو تار و مار کنید.بهش رحم نشون ندید! -

با این حرف هیجان زده چشم هام گرد شد انگار منتظر همچین حرفی باشن به 

 یغ زدمسمتم سطل آب به دست حمله کردن و من توی خودم جمع شدم و  ج

 ...شما جرات این کار رو ندارید!نه...نه-

اما خوب مثل اینکه اشتباه کردم واقعا جراتشو داشتن که موج بزرگی از آب با 

خنده روی سرم سرازیر شد چشم هامو بستم اما اب کمی وارد گوشم و دهنم شد 

 چند ثانیه زمان برد تا تونستم دوباره نفس بگیرم ؛ جیغم بلند شد

شبیه خون زدید این نهایت بی انصافیه!!! میگم اوتانا همتون رو مجازات شما  -

 کنه!

 هیاهوی جمع با صدای بلند اوتانا قطع شد

 کافیه!-

چشم هامو باز کردم اوتانا رو باالی پله های ورودی دیدم...نگهبان ها با دیدنش 

ترسیده سطل های دستشون رو روی زمین انداختن و به خط شدن و حالت خبر 

دار گرفتن و خدمتکار های زن پشت سر من و آندیا و آرمیتی جمع شدن اوه واقعا 

 اون جذبه داشت خوشم اومد!
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با طمئنانینه از پله ها با پرستیژ خاص خودش پایین اومد به نگهبان که رسید اونا 

 سرشون رو پایین انداختن کنارشون توقف کرد و اروم دستور داد

 برگردید سر پست هاتون! -

 شون پا جفت کردن و صدا بلند کردنهم

 اطاعت ارباب-

و سریع جلو از چشم هامون ناپدید شدن... اوتانا توقف نکرد به پاهاش حرکت داد 

به سمت خدمتکارها   و به مستقیم به سمت من اومد و در کمترین فاصله ازم رو

 کرد

 اینجا رو جمع و جور کنید .... -

ستورشو اجرا کردن و در آخر به آندیا و و اون ها بدون ثانیه ای هدر دادن د

 آرمیتی آروم غر زد

 تدارک شام رو محیا کنید شاهزاده ها امشب رو مهمون قصر هستن... -

 بدون سوال نگاهی به من انداختن و بعد کمی مکث رفتن...

از پایین به فکش که تو محور دیدم بود نگاه کردم پس امشب دوباره میتونستم 

ذاب رو ببینم...بدون تعارف از جمعشون خوشم می اومد زاویه اون شاهزاده های ج

 دیدش رو به پایین به سمت من کج کرد

 به اندازه کافی امروز همه رو سرگرم کردی برو داخل و لباس هاتو عوض کن! -

 با شیطنت ابروی باال انداختم و جسارت به خرج دادم
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 نچ!-

 کرد گوشه سمت راست لبش کمی به سمت باال انحنا پیدا

 داری از من سرپیچی میکنی؟!-

بی توجه به اخطار صداش با خنده ریزی دوباره ابرو به نشون مخالف حرفش باال 

 بردم...

 هشدار داد

 به عواقبش فکر کردی شیرینم؟-

 اوه ارباب هیچ کس نمیتونه به من دستور بده!-

 خ!طور نگاهم کرد که لعنت بهش انگار یه احمق جلوش ایستاده...مردک گستا

خم شد و دست دور پام حلقه کرد وقتی از شک حرکتش در اومدم دیدم اوتانا به 

سبکی یک پر منو بلند کرده و روی شونه هاش انداخته چرا انقدر سریع بود؟؟؟ 

 صدامو حرصی بلند کردم

 منو بزار زمین ... -

اما اون بی توجه به لحن دستوریم به سمت در سالن قدم برداشت از ترس جیغ 

 زدم

 االن با مغز زمین میخورم منو بزار زمین گنده بک! -
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چند بار محکم به پشتش مشت زدم انگار کیسه بوکسه همونقدر بدنش سفت و 

 ...خشن بود.

از سالن عبور کردیم شروع کردم به دست و پا زدن که ضربه ای محکم به پشتم 

 زد

 پله ها سقوط کنی!بهتره آروم بگیری فکر نکنم دوست داشته باشی با سر روی  -

بعد این حرف فورا از تقال کردن دست برداشتم و دست هامو سریع از پشت دور 

کمرش حلقه کردم اون جدی بود میدونستم عصبی شه این کار رو انجام میده! 

 رمان نشون داده بود اهل شعار و تعارف نیست...

نگتر کردم که سکوتم رو که دید آروم از پله ها باال رفت ترسیده حلقه دستمو ت

متوجه توقف چند ثانیه اش شدم نفس عمیقی کشید و به راهش ادامه داد...دنیا رو 

وارونه میدیدم چون سرتا پا خیس بودم از موهای بلندم آب روی پله ها چکه 

 میکرد...

وقتی به اتاق رسیدم پاهامو رو زمین گذاشت سرم گیج میرفت با این حال نگاه 

 خشنش کردم..غر زدمچپ چپی نثار صورت خشک و 

 خیلی داری زور میگی متوجه هستی؟-

 تموم تالشمو کردم که چشم نگهبان هامو کور نکنم! -

 با این حرفش ابروهام باال پرید

 منظورت چیه؟-
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 با دست اشاره ای به لباس هام کرد و با لحنی ناخوشایند جواب داد

سینه ات لباس هات به خاطر خیس بودنش به تنت چسبیده و تموم شکل  -

 مشخصه!

با این حرف برنده و تیزش سریع نگاهم به سمت باال تنه ام کشیده شد با دیدن 

 ..صحنه رو به روم چشم هام حیرت زده تا آخرباز شد

گندش بزنن... حق با اوتانا بود لباس هام حریر نازکی بود که قشنگ سایز باال تنه 

 ..ام رو با جزئیات برای بیننده ها به نمایش گذاشته

خون با سرعت هر چه تمام تر به سمت گونه هام رفت و گوش هام از حرارت زیاد 

فکر کنم قرمز شد به شکل مضحکانه ای سریع دست هامو ضربدری روی سینه ام 

قرار دادم از حرکت بیهوده ام نیشخندی زد و یه قدم جلو اومد و در فاصله خیلی 

 تاکید میکنم خیلی کم توی صورتم خم شد 

معشوقه ی من باید قوانین من رو پیروی کنه!هیچ مردی با دقت گوش کن  -

شیرینم هیچ مردی جرات لمس کردن یا نگاه کردن به بدنی که متعلق به من رو 

 نداره!

چشم هاش از تهدیدی پنهان برق میزد و لحنش چنان ترسناک بود که سریع 

 سری به نشون موافقت تکون دادم

 باشه! -

 دادن به خودش ادامه دادبدون سانتی تکون 
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ولی تو امروز کاری کردی که نگهبان های من چیزی رو ببین که نباید! و امشب  -

و من زنده بودن اونها رو امشب اونها قبل از خواب برهنه تو رو تصور خواهند کرد..

 تضمین نمیکنم!

با این حرف دلهره بدی گرفتم دوست نداشتم اونا به خاطر من توی دردسر 

... مردهای جنتلمن و مهربونی بودن که همیشه به من کمک میکردن بی بیفتن

توجه به پوششم سراسیمه که سعی در مخفی کردنش داشتم دست هاشو از 

 قسمت آرنج گرفتم و خواهش کردم

 اوتانا من مقصرم منو تنبیه کن اونا مردهای خوبی هستن! -

 چشم هاشو باریک کرد

 داری ازشون دفاع میکنی؟-

 چپ و راست تکون دادم و با لحنی آروم ملتسمانه لب زدمسری به 

اونا هیچ وقت به منظور بدی به من نگاه نکردن و به من اسیبی نرسوندن من -

همیشه کمک و مهربون بودن اون ها رو دریافت کردم نمیخوام به خاطر بی دقتی 

 من  باعث آسیب رسوندن اون ها بشه!

نگار توی فکر بود که چه تصمیمی بگیره و با همون حالت چشم هامو کنکاش کرد ا

من استرس داشتم! باال خره تکونی به سرش داد و دوباره نگاهش روی سینه هام 

افتاد و اخم هاش ظریف توی هم رفت و زیر دندون های به هم جفت شده اش 

 غرشی از ته گلو کرد
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 از لباست خوشم نمیاد!-

و توی یه حرکت جرش داد و لباس  تا به خودم بیام دو طرف گردی یقه ام رو گرفت

رو از وسط پاره کرد جیغ آروم و شُکه ام رو با بوسه پر حرارتش خفه کرد گام 

هاش به سمت جلو حرکت داد و من ناخوداگاه همزمان با هر گامی که برمیداشت با 

هر حرکت پای اون یه قدم به عقب برمیداشتم تا اینکه پشت زانوهام به لبه تخت 

کردم اما اوتانا با کف هر دوتا دستش محکم به شونه هام کوبید و  خورد و توقف

منو به عقب هل داد با هین کشیده و آرومی از پشت روی تخت افتادم و بدون 

 ثانیه ای اتالف وقت روی بدنم خیمه زد...لعنت بهش!.

دوباره بوسه رو شروع کرد اما اینبار عمیق تر و خیس طوری هات دهنمو به تصرف 

..دستش از گردنم پایین ر اورد که بدون اجازه از ذهنم همراهیش کردمخودش د

رفت و سینه هامو برهنه کرد و بعد اونو محکم توی چنگش فشرد آهی از سر لذت 

بدون وقفه تو بوسیدنمون دست های گرم و بزرگش شروع به بازی و درد کشیدم.

آخی توی دهنش با سینه هام کرد و کمی بعد نوک اون ها رو وشگون گرفت 

کشیدم تیرهای از تموم عصب های بدنم به سمت وسط پام فرستاده شد طوری که 

 محکم رون هامو بهم چسبوندم..

دست چپش زیر سرم رفت و موهای خیسم روی توی چنگش گرفت و سرم رو به 

روی کمی لیس زد و گاز  عقب کشوند بوسه ای روی دهنم کاشت و بعد چونه ام

بوسه های خیسش رو از گردنم پایین برد نبضم گردنم رو مک  ارومی گرفت و قطار

زد و پایینتر رفت ..و بعد دهنش جایی رو نشونه گرفت که انگار هزاران سوزن رو 

 داخلش فرو میکنن با صدایی خمار و نیازمند صداش زدم
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 اههه...اوتانا-

اما اون بی توجه تموم نوکش رو توی دهنش کشید و محکم مک های محکمی 

ش میزد و توی جام به خودم میپیچیدم اما به خاطر گرفتن موهام زیاد به

نمیتونستم تکون بخورم تموم اتاق بوی شهوت و آه های ما رو گرفته بود لعنت به 

اون دهن گرم و جادوگرش که قشنگ میدونست چطور منو تا مرز جنون برسونه 

از اون انرژی زیاد  ناخن هام رو توی شونه و گردنش فرو بردم و تا اینطوری کمی

داخل بدنم رو تخیله کنم...نوک سینه سمت راستم رو با دندون هاش یهو کشید و 

جیغم رو بلند کرد این کار رو با سینه دیگم انجام داد و بعد موهام رو رها کرد با 

این کار سرم رو کمی بلند کردم و سینه هام رو دیدم که اثری از مرطوبی دهانش 

و جا جای اون کبود دیده میشد...دست هاش به سمت پام  روی اون دیده میشد

رفت و با فشار کمی قفل اون ها رو باز کرد وسط پامو چنگ زد با دست راستش 

 فشار زیادی بهش وارد کرد

 .....اوتانا...اوه_

 لبشو رو گوشم گذاشت و بوسید و با صدای بم و خفه ای پرسید

 ت رو بهم بگوچی میخوای شیرینم ؟؟؟ خواسته ا-

معذب بودنم باعث شد که جوابی بهش ندم و در پاسخش تنها ناله ای از دهنم 

بیرون بیاد اما اون بدجنس دست بردار نبود دستش توی لباس زیرم رفت کامال 

خیس بودم اون منو بد عادت کرده بود! انگشت هاش دقیقا به سمت اون قسمت 
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یغم رو بلند کرد از حرکت ایستاد نبض دارم رفت و نیشگونی گرفت که دوباره ج

 بوسه ای روی لب هام گذاشت و در چند سانتی لبم با لحنی اغواگرایانه زمزمه کرد

 چی میخوای تا اونو بهت تقدیم کنم کوچولوی شیرینم!-

کالفه بودم دنبال رهایی بودم اما اون بدجنسانه دستش رو ثابت نگه داشته بود و 

اسم رو آروم خراش میداد که خیسی بیشتری هر از گاهی با ناخونش قسمت حس

حس میکردم بین پام ...پیچ و تابی به خودم دادم و باالخره شکستم داد و با زاری 

 درخواست کردم

 میخوام با تو به رهایی برسم!تو رو میخوام اوتانا...-

 روی لبم رو لیسید

 بخوای شیرینم!  هر چی تو-

ز این حس خوب پشت چشم هام و کمی بعد دهانش به دستش پیوست و من ا

اتیش بازی بزرگی به راه افتاد و دست هام رو باال بردم و پتو رو محکم توی مشتم 

فشردم از این حس خوب ... یکهو کلش رو توی دهنش برد و چند مک عمیق 

بهش زد طوری که گردنم به عقب خم شد و با صدای وحشتناک خمار و نیازمندی 

 صداش زدم.

 اوتاناااا -

خم بوسه بین پاهام بود...این وسط یه چیزی کم بود چیزی دقیقا درونم و من پاس

 خودخواهانه اونو میخواستم طوری که بدون فکر به بعدش درخواستش کردم
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 اوتانا میخوامت....!-

 لیسی بهم زد و غرید

 تو همین آالنم منو داری اما هنوز برای بدن من آماده نشدی!-

کارش ادامه داد لرزشی به بدنم افتاد و رها و بی توجه به خواسته من به 

شدم....نفس های عمیق و کوتاهی کشیدم اوتانا کنارم دراز کشید و بدن برهنه امو 

بله درست گفتم! بدن برهنه امو که نفهمیدم کی تیکه پارهای لباسمو از تنم در 

 اورد و کامال برهنه ام کرد رو در آغوش کشید و آروم بوسه رو لب هام کاشت

 قدردان بوسه اش رو پاسخ دادم و لب زدم

 پس تو چی؟-

آروم موهای افتاده روی شقیقه ام رو با سر انگشت هاش به سبکی یک پر نوازش 

 کرد 

 من خوبم!-

 هیچ توضیح اضافه نداد اما حرف دیگه ای رو به میدون کشید

در هیچ وقت دیگه نمیخوام اتفاق امروز دوباره تکرار بشه وگرنه تنبیه خوبی  -

 !.انتظارت نیست..

 ابروهام باال پرید و حرصی مشتی به سینه اش کوبیدم و غر زدم

 میتونی بعد از معاشقه امون کمی نرم تر باشی..-
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 نیشخندی زد و بوسه دیگه ای روی چشم چپم گذاشت

 و بی توجه به حرفم هشدار آخرش رو داد

 بهتره این حرفمو نادیده نگیری چون به نفعت نیست!-

 عوضی! مردک

 برو حموم ...من باید به چندتا رسیدگی کنم...-

 ..!به خاطر دستورش دوباره دو سه تا مشت محکم دیگ نثار شونه اش کردم.

شام با شوخی و خنده شاهزاده های جوان خورده شد و توی سالن دور هم جمع 

 راتین در حالیشده بودیم و خدمتکار ها در حال پر کردن جام های شراب بودن.

 کرد به من و گفتکه مثل یه شاه پر غرور نشسته بود رو

 بانو وانیا شنیدم در حال یادگیری شمشیر زنی هستی. -

 لبخند خجالت زده ای رو لبم اومد

 بله مدت کوتاهیه و من هنوز اول راهم-

 اون هم متقابال لبخند دلگرم کننده ای زد

داری، اوتانا شمشیر زنیش بی تو بینظیر ترین استاد شمشیر زنی در این دنیا رو  -

 مثاله! تو میدان مبارزه فقط زهیر میتونه حریفش باشه..
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با گفتن این حرف نیم نگاهی به اوتانایی که داشت دونه درشت انگور رو توی 

دهنش میذاشت و در سکوت به حرف های ما گوش میکرد، انداختم...من در خاص 

 بودن اون هیچ وقت شکی نداشتم!

 وره!قطعا همینط -

 اگر مایل بودی میتونی تیر اندازی با کمان رو هم نشونت بدم-

با این حرف برقی از چشم هام عبود کرد و هیجان زده تو جام تکونی خوردم صدام 

 کمی باال رفت

 واووو جدی هستید؟-

عکس العمل ذوق زده ام باعث خنده جمع شد،ابدا اهمیتی ندادم.پسر تیر اندازی 

 شدت دوسش دارم خیلی باحاله و من به 

 راتین سری تکون داد

 البته که جدی هستم هر موقع که دوست داشتی تو رو به سرزمین خودم میبرم-

ضربان قلبم باال رفت ..این پیشنهاد خیلی خوشحالم کرد چون به شدت مشتاق 

 دیدن سرزمین تک تکشون بودم ..گونه هام به خاطر این هیجان قرمز شده بود

 وشحالی منه...واقعا این باعث خ -

 داتیس هم مداخله کرد
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ما به عنوان شاهزاده های هر سرزمین میتونیم به هر کسی که دوست داریم  -

اجازه ورود رو بدیم از اون جایی که تو تازه واردی ما تو رو با تموم نقاط 

 فرمانروایمون اشنا میکنیم...

م سری تکون زهیر با همون هیبت بزرگ و جذبه دار در تایید حرف دوستش آرو

داد و با همون صدای زنگ دارش رو به منی که قلب های بزرگی توی چشم هام 

 دراومده بود کرد

شب های کویر تماشایی ان! شما مهمون ویژه ما هستید باعث افتخارمه شما رو -

 همراهی کنیم

دوست داشتم بپرم هوا و جیغی از خوشحالی بکشم اونا لطفی رو در حق من انجام 

بهتر  میشه یک گوشه از ذهنم آرزوی دیدن تموم این سرزمین داشتمدادن که ه

این نمیتونست باشه! تا خواستم چیزی بگم اوتانا با اون ذات اروم و ریلکسش در 

حالی که مشتی از دونه های انگور توی دستش بود و با همون دستش دونه دونه 

 توی دهنش میذاشت جواب بقیه رو داد

قیقا با اجازه ی کی میخواید معشوقه من رو با خودتون خوشحال میشم بدونم د -

 ببرید؟

 توی جام وا رفتم .داتیس نیشخندی زد

 اوتانا داری بیش از حد حساسیت نشون میدی! -

 راتین هم پوزخندی زد
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 حرکت جدیده! خوشم اومده...-

 اوتانا غرید

 منو دست بندازید...جراتتون رو خریدارم!-

 تر بود پیشنهاد دادزهیر که نسبت به بقیه آروم

رفیق کم شاخ و شونه بکش بهتره قبلش از خود وانیا بپرسیم که نظرش چیه  -

 چون این مهمه!

خوب کاش جرات این رو داشتم بلند شم دهن زهیر رو بابت گفتن این حرف گران 

بها ببوسم اما خوب در مقابل اوتانا ترس باعث میشد کار دور از عقلی نکنم که 

ش پای من باشه!به خاطر همین دل و جراتمو جمع کردم و جواب آمار تلفات بعد

 زهیر رو دادم

 من مشتاقانه منتظر دیدن سرزمینتون هستم!-

با این حرف آندیا و آرمیتی و هامون و هامین زیرزیرکی خندیدن و سه شاهزاده 

ا برگشتن حق به جانت با ابروهای باال رفته از پیروزی به اوتانا خیره شدن اما اوتان

 اون ها رو به یه ورشون حساب کرد و نگاهشو به سمت من چرخوند

 شیرینم الزمه یادآوری کنم بدون اجازه من نمیتونی از این قصر جای دورتر بری؟-

 حرصی و عاجز از این دستورش چشم هامو باریک کنم و مثل خودش جدی شدم

 اوه اوتانا الزمه یادآوری کنم که من زندانی تو نیستم؟-
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همون درحال دوئلی خاموش بودیم که هامین انگار فهمید هوای بین ما زیاد با نگا

 خوب نیست سریع وسط بحثمون پرید.

 باید یه چیز مهمی بگم!-

اما ما همچنان نگاه زهر آلودی به هم مینداختیم، آندیا بازومو فشرد و به سمت 

ش خودش کشوند،یه چشم غره آتیشینی به سمت اوتانا پرتاب کردم که جواب

نیشخند بود، مردک گنده خوشش میومد بهش چنگ و دندون نشون بدم! با اکراه 

 رومو چرخوندم آرمیتی زیر گوشم پچ زد

 کاری نکن دوباره مزه سیاه چال رو بچشی! -

 ...اوتانا رو به هامین امر کردحق با اون بود، گندش بزنن

 بگو-

ر مرز جنگل، عبور امروز من و هامون وقتی که توی روستا گشت میزدیم کنا-

 سریع کسی رو دیدیم...

 انگار حرفش به اندازه کافی جالب بود که توجه همه رو به خودش جلب کرد

 متوجه شدید کی بود؟-اوتانا

 هامون تکیه اشو از پشتی صندلیش گرفت.

نه..هر کسی که بود خیلی سریع عمل کرد شنل سیاه داشت و صورتشو با نقاب -

بود که نذاشت ما نزدیکش بشیم و بوشو تشخیص بدیم،  پوشونده بود اونقدر فرز

 یکم تعقیبش کردیم اما یهو غیبش زد.
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 اخم های راتین توی هم رفت طوری که دوتا چین موازی هم وسط ابروش افتاد

 احتمال داره جنگجوهای سیاه باشن ؟!-

 زهیر سری به نشون مخالفت تکون داد

اجنه( هر چند ضعیف اما قدرت  نه دوست من قبیله ماریون)جنگجوهای سیاه -

 .طی االرض دارن که در مواقع حساس میتونن استفاده کنن

 داتیس نظریه اش رو رد کرد

 اما شاید خواستن با این کار ما رو گیج کنن تا ذهنمون از اون ها دور شه! -

کالفگی مردان جمع رو به خوبی حس میکردم اما خوب چون آشنایی نداشتم 

 دم و ساکت مثل دخترها ناظر گفتگوی جمع بودم..نمیتونستم نظری ب

 اوتانا خشمگین شد

یه چیزهایی داره دور از چشم من اتفاق میفته و من کنترلی روی اون ندارم و  -

 هیچ از این اوضاع خوشم نمیاد... 

 بعد سکوتی سنگین رو کرد به زهیر

 هیچ حرکتی از جانب قبیله ماریون حس نکردی؟-

 یقی کشید و مأیوسانه جواب دادزهیر نفس خسته و عم

چندتن از سربازهای ماهرم شبانه روز نامحسوس نگهبانی اونا رو میدن اما هیچ -

 حرکت مشکوکی حس نکردن
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 اوتانا یک ضرب جام شرابشو سرکشید و آروم لب زد

زیر این پوشش آروم یه چیزی در حال جنب و جوشه! یه چیزی که قراره فوران  -

بر بگیره و میترسم ما زمانی به خودمون بیایم که هیچ کاری کنه و همه جا رو در 

 نتونیم انجام بدیم...

 داتیس ناراحت جواب داد

ما همیشه پیگیر اوضاع هستیم هیچ خبر خاصی از پدرم دریافت نکردم،  -

 همیشه دنبال ماجرا هستم ولی همه چی به زمان برمیگرده

 ه لبه صندلی تیکه دادزهیر پا رو پا انداخت و دست هاشو از دو طرف ب

به نظر من باید یکی از جنگجوهای سیاه رو توی یه تله گیر بندازیم و ازش  -

 اعتراف بگیریم

 هامون و هامین سریع عکس العمل نشون دادن

 موافقیم-

 اما کجا؟ -هامون 

 اوتانا متفکر لب زد

 یا قصر شاه یا قلعه آیریک -

با اخم های ظریفی که بهم گره جمع موافقت خودشون رو اعالم کردن...راتین 

خورد بود  به یه نقطه خیره شد انگار توی فکرهاش در حال غرق شدن 
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بود .داتیس بشکنی جلوش زد که نگاه راتین به سمتش چرخرید و سوالی سری 

 تکون داد

 حواست کجاست برادر؟ -

ب راتین آهی از سر ناراحتی کشید نیم نگاهی به سمت من کرد و رو به اوتانا جوا

 داد

 انگار اتفاق جالبی قرار نیست بیفته! -

 داتیس نیشخندی پروند

 همه ما به این نتیجه رسیدیم، کجا سیر میکردی که تازه به این فکر رسیدی؟ -

 راتین چشم غره ایی بهش رفت

داتیس چرا سعی نمیکنی اون خوشمزه بازی هاتو جمع کنی و برا دخترا رو کنی  -

 داشته باشی؟تا اینطوری طرفدار بیشتری 

 داتیس کم نیاورد و دستی توی موهاش کشید و لبخند خودپسندی زد 

 اوه همین حاالشم دخترهای زیادی از هر نژادی توی تختم زیرم ناله میکنن -

 از حرفش صورتم قرمز شد اونا به هیچ عنوان چیزی به اسم نزاکت نداشتن...!!!

حرکت جا خالی داد هامون هامون سیبی به سمتش پرت کرد که اون فرز توی یه 

 بهش تشر زد

 دختر تو جمع هستش شاهزاده گستاخ! -
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شاهزاده گستاخ رو با غیظ گفت که خنده جمع رو بلند کرد راتین سری از روی 

 تاسف تکون داد و دوباره صحبت با اوتانا رو ادامه داد

 من اتفاقات اخیر رو نمیگم،منظورم پیشگویی هست ! -

 اوتانا جدی شد

 رت چیه؟منظو -

نمیدونم چطور بگم اما همه چی تو سرعت قراره بیفته من حس خوبی نسبت به -

 این ماجرا ندارم تو هنوز اون دختر رو پیدا نکردی!

 اوتانا اخم هاش توی هم رفت

دنبالش میگردم اما هیچ نشونه ای ازش دریافت نمی کنم انگار خودشو از همه  -

 پنهون کرده

ال رفت و توی جام وا رفتم فکر نمیکردم به زودی با این با این حرف ضربان قلبم با

ماجرا روبه رو شم حداقل اینو برای چند سال اینده در تصورم بود چقدر من خوش 

 خیالم!

نگاهی پر معنی به آندیا و آرمیتی انداختم که اونا هم متقابال متاثر به من نگاه 

 میکردن سعی داشتن با چشم هاشون بهم حس همدردی بدن

 اتیس کالفه شد و شوخ طبیعی رو کنار گذاشتد

اصال این دختر چه قدرتی داره؟ و قراره چطور به این ماجرا کمک کنه؟ چرا در  -

 این مورد چیزی بهمون گفته نشد؟
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قدرت اون دخترفرای قدرت ماست بدستش بیاریم با کمکش تموم  -راتین 

 حقیقت ها رو میشه و همه چی به نظم سابقش برمیگرده!

چطور همچین دختری رو ما نتونستم تا به حال پیدا کنیم؟ اینطور قدرت ها  _یرزه

 رو مجمع دیوان شاه میتونن به راحتی پیدا کنن!

 هامون اضافه کرد

 شاید ترسیده؟یا خطری جونشو تهدید کرده و اونم خودشو پنهون کرده!-

 داتیس نگاه عاقل اندر سفیه ای بهش انداخت

)مجمع دیوان متشکل از وزیرهای پادشاه هستن که اون پیرمردهای لعنتی  -

قدرت های جادوگریشون نسبت به همه بیشتره و همه قوانین اول از همه تحت 

حاکمیت شاه و بعد توسط دیوان وضع میشه و عمری طوالنی دارن( پرنده تو هوا 

 پر بزنه از وجودش خبر پیدا میکنن!

 هامون حق به جانب کمی به سمتش خم شد

تر فراتر از همه ماست شاید بتونه قدرتشو مخفی کنه...اصال تو چی میگی اون دخ-

 اوتانا؟

 در تموم این صحبت ها اوتانا خاموش گوش میکرد 

همه به دهن اوتانا خیره شده بودن و من انگار تموم دنیا روی شونه هام آوار شده 

پایین که شونه هام تحت فشار این همه وزن از ناراحتی و دل شکستگی به سمت 
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خم شده بود و در غوغایی وحشتناک درونی به اوتانا خیره شدم...باالخره سکوت 

 رو شکست

 باالخره پیدا میشه!-

 داتیس پروند

 و انگار توهم مدتی هست در پیدا کردنش هیچ عجله ای نداری! -

این حرف نیشخندی شیطنت آمیز روی لب همه آورد و داتیس ابروی باال انداخت 

ی عجیب و مرموز جوابش رو نداد تنها آرنجشو تکیه دسته مبل و اوتانا به طور

مشتشو زیر چونه گرفت و نگاه برق داری به داتیس که جرعه شرابش رو که به 

سالمتی پیروزیش باال برده و با لذت مینوشید انداخت که یهو داتیس انگار گلوله 

شروع به  ای از غیب خورده خم شد و با رنگ قرمزی که رو به کبودی میرفت

سرفه های بلندی کرد و با مشت به سینه اش میکوبید ...فکر کنم شراب تو گلوش 

پرید نگران تو جام تکون خوردم اما خنده جمع گیجم کرد...اینا واقعا چه 

مرگشونه ؟؟؟ داتیس در حال جون دادنه اما اونا بیخیال نگاهش میکنن و میخندن 

شتی محکم توی پشتش کوبید که راتین که نزدیکش بود به سمتش چرخید و م

 من جاش دردم گرفت! اوخ کمر من میبود االن به طور نامساوی نصف شده میشد!

 راتین با خونسردی محض لب زد

 دوست من مجبوری حرفی بزنی که با جونت تفاص پس بدی؟-

داتیس انگار تازه گلوش آزاد شده باشه و نفس عمیقی کشید و چشم غره ای به 

 رفتاوتانا بیخیال 
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 گاییدمت اوتانا که هیچ وقت منصفانه بحث نمیکنی!-

نگفت! با فهمیدن اینکه اوتانا اونو جادو کرده تا شراب تو اما اون در جوابش چیزی

گلوش گیر کنه دهنم به خط صافی تبدیل شد پسرا چه یه مرد معمولی توی دنیای 

کودک درونی  من باشن چه یه جنگجو و شاهزاده در این دنیا هیچ فرقی نمیکردن

فعالی داشتن که به شوخی خرکی که منتهی به مرگ میشد عالقه نشون 

 میدادن .....درکشون نمیکردم!

یاد اولین روزی افتادم که توی مهمونی از دور اون ها رو دیدم شاهزاده های مغرور 

تنومندی بودن که با نگاه نافذ و قیافه اصیلشون جرات نزدیک شدن به کسی رو 

ا در جمع خودشون مردهای خنده رو و شوخی بودن که به موقعه اون نمیدادن ام

 روی جدی و خشنشون رو نشون میدادن...اوه چه عالی!

ناگهان احساس خستگی شدیدی کردم هنوز اول شب بود اما پلک هام داشت 

روی هم می افتاد خودمم تعجب کردم چرا یهو اینجوری شدم ! حس میکردم اگه 

 همین وسط انرژیم تموم میشه و بیهوش میشم... نرم تو اتاقمون االن

به سختی سر پا شدم  نگاه همه به سمتم چرخید گلویی صاف کردم و شروع به 

 توضیح دادم

متاسفم من امروز به خاطر کارهای حیاط خسته شدم و اگه اجازه بدید جمعتون  -

 رو ترک کنم!
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شب بخیری گفتن و اما هرکدوم   توی نگاهشون تعجب و کمی نگرانی دیده میشد

من هم جوابشون رو دادم در زیر نگاه سنگین و تیز اوتانا به سمت پله ها حرکت 

 کردم...

با کمک نرده ها باال رفتم...واقعا یهو چه مرگم شد؟ درسته امروز واقعا خسته شدم 

 اما طوری نبود یهو در حد بیهوش شدن پیش برم...

کردن لباس تا سرم به بالشت  به سختی خودمو تا اتاق رسوندم و بدون عوض

 رسید چشم هام بسته شد...

           *** 

 وانیا...وانیا...-

دوباره همون صدای سحر انگیز سوزناک همون زن! چرا انقدر صداش غم داشت؟ 

طوری که با هجی کردن هر واژه از اسمم باعث میشد تموم دردهای صداشو حس 

 کنم و توی گلوم یه بغض سنگینی بشینه...

 با دومین بار صدا کردنم چشم هامو باز کردم

 وانیا-

سر گردون از روی تخت بلند شدم سری به اطراف چرخوندم سکوت به همه جا 

 حکومت میکرد...

 وانیا-

 روی پاهام ایستادم دلم گرفته بود بدون هیچ دلیل خاصی کالفه زمزمه کردم
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 تو کی هستی؟-

 ر مشخصی رو دنبال میکرد...ناخوداگاه گام هام شروع به حرکت کرد و مسی

به سمت پله ها رفتم کم کم به پاهام سرعت دادم چرا همه جا ساکت بود؟ کسی 

 چرا اینجا نبود؟ چرا هیچی یادم نیست؟

 قصر انگار در خوابی عمیقی فرو رفته...

دو طرف دامن لباس سفید حریرم رو گرفتم تا جلوی پاهام رو نگیره تموم سالن تا 

 ...دمدر ورودی رو دوی

حیاط گذاشتم و جلوی در ورودی به جنگل سبز که توی تاریکی و روشنایی ماه از

وهم انگیز داشت قدرتنمایی میکرد خیره شدم....جنگل سبز؟؟؟؟ چرا حس میکنم 

 زمانی اینجا همه چی خشک شده بود؟

با تردید چند گام به جلو برداشتم که دوباره اون گوی های آبی رنگ شناور در بین 

 ه ی درخت ها نمایان شدتن

 وانیا....-

 سراسیمه به سمتش دویدم انگار این تموم هدفم از زندگی بود...صدامو بلند کردم

 صبر کن....تو کی هستی؟؟؟ -

اما گوی ها هر چقدر بهش نزدیکتر میشدم به همون اندازه سراب گونه ازم دور 

 میشد....
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های بلند تنومند سبز و مه چرا؟ به دلیلی نمیتونستم بهش برسم....بین درخت 

آلود در حال دویدن بودم صدای نسیم و دامن بلند سفیدی که توی هوا شناور بود 

 طنین الالیی خوش آهنگ و مالیمی توی گوش هام به صدا در اومد...  اما کم کم

در پشت چشم هام همه چی در مه غلیظی فرو رفت و زنی رو دیدم که اصال 

ن تنها شکم برامده اش رو میدیدم که لباس آبی صورتش قابل تشخص نبود و م

فیروزه ای مالیمی پوشیده و دست های ظریف و زیباش روی شکمش قرار داشت 

 و به مالیمت یه پر اونو نوازش میکرد و برای جنینیش الالیی میخوند .

صدای مخملی شکلش شبیه آواز فرشته ها بود و غمش رو در قلبم حس میکردم 

 ید...اشک هام پایین چک

هیچ خبری از   حس میکردم در قعر جنگلم ایستادم نفس های بلندی میکشیدم

 گوی ها نبود یکهو ناپدید شدن...

 عصبی و کالفه دور خودم چرخیدم و فریاد زدم 

 کجا رفتی؟.... خودتو بهم نشون بده...! -

اما سکوت و سکوت حتی الالیی هم توی گوش هام قطع شد...روی زانوهام افتادم 

پشت سر هم پایین میریخت...این دیگه حالیه که  حالی خسته ناتوان اشک هامبا

 من دارم؟؟؟

 وانیا....-
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خشکم زد این صدای زنگی و خشن برای یک مرد بود!آروم سرمو از روی زمین 

 برداشتم و سرمو چرخوندم

 وانیا-

 دمصدا از نزدیکیم می اومد اما نمیتونستم ببینم کی هستش با صدای لرزون لب ز

 کی هستی؟ خودتو بهم نشون بده!-

کمی بعد دقیقا رو به روم گوی قرمز رنگ که ازش شعله های آتشینی به هوا 

 برمیخواست نمایان شد...

 وانیا....منو دنبال کن...-

اون میتونست منو به گمشده ام برسونه؟!...دستمو به زمین تکیه دادم و بلند شدم 

درت بین درخت ها در حال نور افکنی بود و به سمتش رفتم...چه درخشان و پر ق

داشت منو محصور خودش میکرد...دقیقا به یک قدمیش رسیدم محو شد و سه 

 متر جلوتر دوباره نمایان شد ...

 منو دنبال کن....-

 این مرد کی بود؟؟؟؟؟ 

  **** 

ابدا حس خوبی نداشت نمیدونست سر منشاء این حس گند و مضخرف که فکرشو 

کرد کجاست...چشم هاش همچون یه عقاب تیزبین بین جمع و در از جمع دور می

تموم سالن چرخید و چرخید  به جای خالی وانیا رسید و همون جا چند لحظه 
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توقف کرد امشب متوجه دگرگونی حالش موقعه شنیدن حرف مردها درمورد 

پیشگویی شده بود اما مغرور به روی خودش نمی آورد این روی تخس جونور 

 و تحسین میکرد ...کوچولو ر

به خوبی میدونست پری ها پیشگویی رو براش تعریف کردن چون موقعه شنیدنش 

 جا نخورد...!

با تموم مشغله های فکر زیاد حواسش بهش بود نمیدونست چرا یکهو خستگی رو 

داخل چشم هاش دید و زودتر از همیشه جمع رو ترک کرد این از اون جونور پر 

 نب و جوش بعید به نظر میرسید!نشاط و همیشه در حال ج

 یک دلشوره ناگهانی آشنا به سمتش حجوم آورد.

 با احساس خطر سیخ سرجاش خشک ایستاد و صداشو بلند کرد

 ساکت...!-

همهمه جمع با صدای هشدار گونه اوتانا خاموش شد و متعجب بهش خیره شدن 

و وحشی  سری به اطراف و بعد به سمت پله ها چرخوند و با چشم های درنده

 آماده به حمله غرید

 حضور کسی رو حس میکنم!-

 نگاه حیرت زده همه رو ندیده حس میکرد...هامین با شگفتی لب زد

 اما این غیرممکنه...-
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حسش اشتباه نمیکرد!ناگهان با یه یاداوری روزی که وانیا داخل تونل آب گیر 

قابل نگاه گیج و افتاده و حس خطر رو  احساس کرده بود سریع سر پا ایستاد و م

 گنگ بقیه زیر دندان های قفل شده از ته گلو غرید

 جونور!-

 بدون اتالف وقت به سمت پله ها دوید

 آندیا هم ایستادو به جمع که هنوز از شک در نیومده بودن هراسون لب زد

 ..!!!!وانیا...وای وانیا-

 آرمیتی با شنیدن این حرف چشم هاش گرد شد هر دو در هیبت پری های

 کوچیک بالداری در اومدن و به سمت طبقه باال پرواز کردن...

مردها هم خطر رو حس کرده بودن خودشون رو به اتاق اوتانا رسوندن و اوتانایی 

رو دیدن که وسط اتاق ایستاده و نفس های خشمگینی میکشید و شبیه به یک 

 هیوالی آماده دریدن شده...

 در آروم کردنش داشت داتیس دوتا دست هاشو باال آورد و سعی

 خونسرد باش اوتانا شاید اون جای دیگه باشه ! -

از عصبانیت و  اوتانا با چشم هایی که حاال مردمک هاش کامال سیاه و در رنگی

 خشمی فرا تصور فرو رفته بود با صدای زخمی و بمی لب زد

 هیچ کجای قصر حسش نمیکنم! -
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خت شد و چشم هاشو بست و سپس راتین با دقت به اطراف نگاه میکرد نزدیک ت

با باز کردنش پلک هاش چیزی جز رنگ نقره ای به چشم نمیخورد ....حتی 

مردمک چشم هاش در پس رنگ غلیظ نقره ای رنگ محو شده بود هوا اطراف رو 

استنشاق کرد و بعد مکث کوتاهی با پلک زدن مجدد رنگ چشم هاش به حالت 

 دادعادی برگشت رو کرد به اوتانا و خبر 

 ..ردی از یه جادو حس میکنم-

 اوتانا به سمتش رفت و بدون صبر فریاد زد

 اون کیه؟؟؟؟ -

 سردرگم سری تکون داد

جادویی ضعیف اما پر قدرت نمیتونم تشخیص بدم اما هر کی که هست یه ویچر  -

 نیست!

رنگ صورتش رو به سیاهی رفت مشت هاش گره خورد و رگ بدنش بیرون زد 

میقی بیرون داد چشم هاش جرقه هایی از خشم درونش شروع نفس آتیشین و ع

 ... به شعله ور کشیدن کرد

بی شک هر کسی به خودش جرات نزدیک شدن به منبع آرامشش کرده بود زنده 

 نخواهد ماند و اونو به مرگی دردناک محکوم میکرد...غرید

 هیچ کس نمیتونه اونو از من بگیره! -
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و روی زمین گذاشت این کار انرژی زیادی از سپس به سمت حیاط رفت و دستش

اون میگرفت در این روزهای اخیر قدرت زیادی صرف کرده بود و هنوز بدنش 

آماده جایگزینی نیروی جدید رو نداشت اما در این لحظه فقط جونور کوچولویش 

اهمیت داشت تنها گنجینه با ارزش پنهانش که معلوم نبود چه حرومزاده ای 

 ن اونو به خودش داد!جرات پیدا کرد

با وردی که خوند زیر دستش کم کم شروع به گرم شدن کرد و تصویری پشت 

پلک هاش نمایش داده شد زمان زیادی نبرد که حیرت زده چشم هاش بی اختیار 

 باز شد

 زهیر دستی رو شونه اش گذاشت

 چی دیدی اوتانا ...وانیا کجاست؟ -

 رو پا بلند شد و شکه لب زد

 ی به سمت کوهستان گداخته مرز شیاطین میره!داره تنهای-

با این حرف همه شکه سر جای خودشون خشکشون زد انگار به چیزی که شنیدن 

 شک داشتن !

اوتانا خواست تله پورت کنه اما نتونست از ضعف و ناتوانایی که گریبانگیرش شد و 

 د.اتفاق ناگواری که حدس میزد در حال رخ دادنه فریادی از روی خشم کشی

تموم نیروشو به کار برد و دوباره تله پورت کرد درست همونجایی که وانیا رو دیده 

 بود ظاهر شد
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جادوش ضعیف شده بود به خاطر این اتفاقات اخیر و از این نزدیکتر نمیتوست 

خودشو انتقال بده سریع به سمت کوهستان با تمام قدرت و نیرویی که در توان 

 ش بلند میتپید ! داشت شروع به دویدن کرد قلب

خطر رو احساس کرد لعنت بهش راتین از یه حس و اتفاق بد خبر داد اما نادیده 

 گرفت!

ناگهان بین دویدن های وحشت زده اش با واقعیتی تلخ رو به رو شد ...از کی 

اوتانای قلب سیاه نقطه ضعفی به این بزرگی پیدا کرده؟؟؟؟از کی ترس از دست 

ستی اون جونور کوچیک کی بود که با اون پنجول های دادن رو حس میکرد؟ به را

کوچیکش بدون هیچ جادو و نیرویی پوسته فوالدین دور قلبش رو داشت از هم 

 میدرید؟؟؟؟

کوه در پس ابرهای تیره دودی شکلی نمایان شد این مکان به طرز نامعلومی و راز 

همه چی رنگ  آلودی گذر روز روی آن تاثیر نداشت و در وقت غروب توقف کرده و

 و بوی مرگ میداد!

 مسیری که از اون بوی وانیا رو حس میکرد با سرعت دنبال کرد....

اون رو در فاصله دوری با لباس سفید که به خاطر وزش باد در هوا به پرواز 

 دراومده بود رو دید که با گام های مسخ شده به سمت لبه دره میرفت....

بلندش دوباره توان بخشید اما دیر شد  فریادی از خشمش کشید و به گام های

 وانیا دقیقا لبه دره ایستاد
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اون هم در فاصله پنجاه متریش توقف کرد ابدا نمیخواست با کوچیکترین بی 

 احتیاطی باعث ترسش بشه....

کمی نگذشت که حضور بقیه رو پشت سرش حس کرد...دستشو به معنی صبر باال 

 برد...

تش پرواز کنن که هامون و هامین اون ها رو در آندیا و آرمیتی خواستن به سم

 آغوش گرفتن و روی دهانشون رو بستن ...

اوتانا با احتیاط چند قدم جلو رفت که ناگهان رعد و برق بلندی در آسمان نزدیکی 

...وانیا تکونی خورد و آهسته برگشت چشم هاش بسته بود اما با کوه زده شد

ش رو باز کرد...گنگ به تموم دوستانش صدای رعد و برق دوم کم کم پلک ها

خیره شد و بعد به دره سیاه خوفناکی که رودخانه ایی از مواد مذاب آتشین ته آن 

آرمیده بود نگاهی انداخت چشم هایش به آرومی روی اوتانا چرخید لب هاش 

 سفید شده بود رنگی از زندگی در صورتش یافت نمیشد....آروم و دردمند لب زد

 .کمکم کن...-

تا اوتانا خواست به سمتش بدود و او را در امنیت آغوشش پنهان کند انگار دست 

های نامرئی در هوا جسم وانیا رو از پشت گرفت و او را به قعر دره پرتاب 

 کرد....برای اولین بار بعد مدتها اسمش را از ته دل فریاد زد

 وانیا.....!-
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بی توجه به سمت دره رفت و  صدای جیغ دخترها و فریاد پسرا بلند شد اما او

بدون ثانیه فکر کردن به دورن تاریکی که وانیای کوچکش همچون مروایدی 

 .سفیدی که در آن میدرخشید شیرجه زد..

وانیا با دست هایی که از دو طرف باز شده به سمت دره سقوط میکرد با دیدن 

دراز کرد اوتانا که همچون تیری به سمتش در حال سقوط بود دستشو به سمتش 

اوتانا دوباره فریادی از ته دل کشید و تموم انرژیش رو به کار برد تا تونست به 

سمتش شیرجه بره و دست هاشو رو محکم در درست بگیره! ناگهان به طرز 

عجیبی دردی وسیع و جانکاه از اعماق بدنش شروع و به تموم نقاط بدنش رسید 

 رو شنیدن! طوری که تمام دره صدای نعره دردآلودش 

        ** 

 همه در شکی وحشتناک فرو رفتن و حیرت زده چشم از دره نمیگرفتن !

قابل باور نبود اوتانا برای نجات جون اون آدمیزاد کوچولو توی دره ای پرید که راه 

اصلی به دنیای اهریمن هستش و نجات از اون دقیقا معنی معجزه میداد...دخترها 

کشیدن به سمت دره خواستن پرواز کنن تا تموم  اشک ریزان جیغ گوش خراشی

سعیشون رو برای نجات جون اوتانا و وانیا انجام بدن اما نمیتونستن از پنجه های 

فوالدین هامون و هامین خالص بشند حتی دست و پا و چنگ زدن راه به جایی 

 نبرد.
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شکسته هامون و هامین صبورانه با چهره ای که از ناراحتی توی هم رفته و دلی 

تنها میتونستن جلوی دخترا رو برای حماقتی که از نظر اونا فداکارانه بود رو 

 بگیرن...

در آخر زهیر تاب نیاورد و در حالی سعی میکرد ناراحتیش در چهره اش مشخص 

 نباشه سرشون فریاد زد

کافیه دیگه! با شما دوتا هستم...کافیه نزدیک اون دره بشید تا بال های  -

 سوزه!کوچولوتون ب

 داتیس عصبی و خشمگین مشت هاشو گره کرد و با صدای بمی غرید

 مثال درخت اینجا وایسیم و هیچ کاری نکنیم یعنی؟ -

 زهیر مقابلش ایستاد و با همون تن صدا جواب داد

 مثال میخوای چیکار کنی؟توام بپری و خودتو به کشتن بدی؟ -

 تلخ زخم زد نگاه برنده ای نثار زهیر سپس جمع کرد با نیشخندی

بهتره بمیرم تا اینکه برادر و دوست بچگی هام جلو چشم هام همراه معشوقش  -

...ما یکی رو قبال از دست دادیم نمیتونم دوباره اینو تحربه به کام مرگ کشیده بشه

 کنم!

 تا خواست جلو بره زهیر با کف دست روی شونه چپش زد و اونو به عقب هل داد

و کار احمقانه ای انجام نده...شاید زنده بمونن ما باید  به احساسات غلبه کن -

 دنبال راه حل بهتری باشیم....!
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 راه حل بهتر از نظر تو چیه زهیر؟ -داتیس

راتین که اوضاع بین دوتا دوستش رو بد دید بینشون قرار گرفت کف هر دوتا 

اق دستشو رو سینه اشون گذاشت و آروم به عقب هولشون داد و ناراحت از اتف

 افتاده تشر زد

 به خودتون بیاید....باید بفهمیم کار کی بوده! -

سکوت جمع رو صدای گریه های بلند آندیا و آرمیتی و نفس خشمگین دوتا مرد 

عصبی  میشکست...راتین تا خواست به سمت لبه دره بره و نگاهی به تهش بندازه 

کرد یکی از صدای غرشی عظیم و هولناک غریبانه ای رو شنید طوری که حس 

از دروازه عبور کرده همگی ناخودآگاه دست هاشون به سمت   اهریمن های بزرگ

شمشیرهاشون رفت و اونو از غالف بیرون کشیدن و آماده باش به لبه دره خیره 

 شدن...

صدای بهم زدن دو بال بزرگ که در دره طنین انداز میشد اومد زهیر رو به دخترا 

 ده بود کرد و فریاد زدکه چهره اشون از ترس سفید ش

 همین حاال به قصر برگردید!-

 شکه به زهیر خیره شدن که فریاد دومش باعث شد به بال هاشون تکونی بدن

 ...با تموم سرعت به قصر برگردید و به پشت سرتون هم نگاه نکنید-

دخترا دیدن بودنشون باعث بهم خوردن تمرکز اونا میشه مکث نکردن و به پرواز 

 .دراومدن 
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زهیر دوباره مثل یه فرمانده جنگی که همیشه در شرایط خطر سپاهشو رهبری  

 میکرد دستور داد

 همه در کنار من یه نیمه دایره تشکیل بدید...-

بدون هیچ حرفی همه ازش اطالعت کردن برق شمیشیرهای بران در نیمه تاریک 

 ..بودن هوا مشخص بود مردها آماده دریدن هر موجودی اهریمنی بودن.

صدای بال زدن نزدیک شد و سر انجام هیبت بزرگ موجودی غول پیکر با دو بال 

سیاه و دوشاخ رو سر و چشمانی تاریک نفس در سینه اشون حبس کرد اما  بزرگ

گهواره ای امن دورش  با دیدن وانیای بیهوش که در دست های هیوال که همچون

 پیچیده شد بود باعث شد از جاشون تکون بدی بخورن

 هامون حیرت زده لب زد

 اینجا چه خبرههه؟!!!!!-

راتین اما شک زده با چشمانی که از هیجان و ترسی ناشناخته برق میزد با نا 

 امیدی خبر داد

 باورم نمیشه!!! هیوال باالخره بیدار شد!!!!!!-

 با این حرف همه در موجی از حیرت و ناباوری به صحنه مقابلشون خیره شدن....

اشو بهم زد و به سمت لبه دره اومد بدون اینکه بالهاشو ببنده پاهاشو هیوال بال ه

 روی زمین سنگی گذاشت و چند قدم جلو اومد...
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گندش بزنن همه مستاصل و مضطرب نگاهی به همدیگه انداختن حتی 

 نمیدونستن االن باید چیکار کنن؟!

 هامین کالفه و هیجان زده از شرایط موجود 

 صداشو بلند کرد

 هیچ کوفتی بهمون هشدار نداد این موقع باید چیکار کرد؟؟؟چرا -

 راتین بالفاصله هشدار داد

 آروم! صداتون رو بلند نکنید .-

 هامون دهنشو کج کرد 

 میخوام خودمو از دره پایین بندازم ولی با اتفاق بعد از این مواجه نشم! -

 موافقم-هامین 

 زهیر اروم هشدار داد

 سرجاتون آروم بمونید-

پسر من تو شلوارم باریدم و تو از من میخوای آروم باشم؟؟؟ گاییدمت  -تیس دا

این هیوالی اوتانای کوفتی معلوم نیست چه قدرتی داره من میدونم قراره با همون 

 شاخ هاش تک تکمون رو پاره کنه! 

با جلو اومدن هیوال دوباره همه تو سکوت فرو رفتن با احتیاط قدمی عقب 

 نش اون بودن...گذاشتن منتظر واک
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 هیوال روی زانو خم شد و جسم دخترک رو روی زمین گذاشت....

داشت با ناخن های بلند سیاهش موهای ابریشم مانندش رو کنار میزد از ته گلوش 

 نفس هایی که بی شباهت به خرناسی حیوانی نبود بیرون می اومد.

 ناگهان صدای جیغ بلند شیاطنی از ته دره بلند شد

 ...قب برگشت و نعره ای عصبانی کشید هیوال به ع

 زهیر زیر لب زمزمه کرد

 گندش بزنن از این بهتر نمیشد!-

زمانی زیادی نبرد که یه موجود زشت اهریمنی بالدار رو به روی اون ها پدیدار شد 

و در حالی ک سر جاش باال میزد لب های تاول زده اشو باز کرد رو به اون ها جیغ 

کشید طوری که هیوال عصبی غرشی کرد و به سمت خوش خراشی دیگه ای 

 موجود یورش برد...

در میان زمین و آسمان باهام گالویز شدن نبردی سخت و خونین بین اون ها 

 شکل گرفت! زهیر رو به راتین کرد و فریاد کشید 

 یکیتون بره وانیا رو بیاره االنه که بین ضربه های اونا له بشه...-

مه چی به طرز عجیبی بهم گره خورده بود ....چرا هیوال به راتین به سمتش رفت. ه

این زودی آزاد شد؟ یعنی ربطی به وانیا داشت؟ چطور اون موجود بدترکیب 

 اهریمنی تونسته بود از سد بگذره؟ 
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به وانیا رسید همین که خواست بهش دست بزنه هیوال با ناخن های بلندش 

جیغ اونو بلند کرد و باعث شد کمی عمیق به گردن و سینه موجود زد و  خراشی

ازش فاصله برگیره برگشت همین که راتین رو نزدیک وانیا دید غرشی کرد و 

 دیوانه وار به سمتش حمله برد...راتین چشم هاش گرد شد و خشکش زد

 اوه، گندش بزنن!-

 در فاصله چند متری اون بود که هامون جلوش ایستاد و فریاد زد

 ین ماییم ! بردارو دوست هات! نزار هیوال بهت غلبه کنه...اوتانا به خودت بیا ا-

هیوال ایستاد و با چشم های تاریک و سرد که هیچ حسی در اون منعکس نمیشد 

به هامون نگران و ناراحت خیره شد...این حرکتش باعث شد لبخند کمرنگی روی 

 لب های داتیس بیاد

 ت!فکر کنم به خودش اومد!آفرین پسر کارت حرف نداش -

اما با حرکت بعدیش لب های داتیس بهم دوخته شد هیوال ناگهان مشتی تو شکم 

به عقب هل داد طوری که هامون نفسش بند اومد و محکم   محکم هامون زد و اونو

 روی سنگ ها افتاد و پشتش زخمی شد

 داتیس چشم هاش از دردی که هامون کشید جمع شد

 !اووچ! هامون حرکتت غیر حرفه ایی بود...-

هامون در حالی که از درد به خودش میپچید رو کرد به داتیس که شوخ 

 حتی در مواقع حساس هم کمرنگ نمیشد  طبعیش
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 گاییدمت!-

 داتیس ابروشو باال برد

 اوه بی نزاکت نباش مرد من شاهزاده توام! -

هامون خم شد ابروهاش از درد شدید توی هم رفت خون دهنشو تف کرد بیرون و 

 ب داتیس تکرار کردحرصی در جوا

 خودتو و شاهزاده بودنت به ت*خمم! -

 داتیش نیشخند شرورانه زد 

 بهت نمی اومد انقدر بی ادب باشی! -

 رو کرد به بقیه و ادامه داد

 حقیقتا همه اعتراف کردن اخالق دخترها رو داری!-

 زهیر ناباور و حرصی چرخی به چشم هاش داد

 روندنه؟؟؟؟؟جدی هستی مرد؟؟؟؟االن موقعه مزه پ-

 داتیس شونه ای باال انداخت و جوابی نداد...

هیوال که به چند قدمی راتین رسیده ناگهان از پشت موجود اهریمنی دوباره بهش 

حمله کرد دندون های تیزشو توی گردنش فرو برد و زهر دندون های تیزش رو 

د و دست عقب کرد هر کسی بود فورا از پا می افتاد اما هیوال باز غرشی کر واردش
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برد شونه موجود چندشناک رو گرفت با یه حرکت اونو جلوی خودش کشوند و با 

 عصبانیتی مهار نشدنی سرشو از بدنش جدا کرد!

 بله جلوی چشم های حیرت زده همه اونو نصف کرد

 هامین نالید

 خدای من! امروز هممون کشته میشیم!-

 هیوال رو کمی گیج کرده داد زد.زهیر دید که زهر موجود اهریمنی تاثیر گذاشته و 

 همه حاال دورش حلقه بزنید و دست و پاشو ببنید-

با حمله بقیه راتین از حواس پرتی هیوال استفاده کرد و جسم وانیا رو برداشت و 

توی قصرش تله پورت کرد وقتی از زنده بودن و در امان موندنش مطمن شد 

 دوباره به دوست هاش پیوست....

صل نیروی اصلی اجنه بود و اوتانا به عنوان یه استثناء میتونست تله پورت در ا

این کار رو انجام بده حاال به خاطر این کار بدنش ضعیف شده بود اما دلیل نمیشد 

 از کمک به دوست هاش دست  برداره!

  *** 

چشم هام رو به سختی باز کردم به طور معجزه آسایی تموم اتفاقات قبل بی هوش 

 از جلو چشم هام رد شد... شدنم رو دقیق

نزدیک مواد مذاب بود که اوتانا منو گرفت و نعره که از روی درد کشید و یه چیزی 

 شبیه انفجار نور اتفاق افتاد و بعدش دیگه هیچی یادم نبود
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با حیرت به اتاق زیبا و پر نوری داخلش بودم   از جام پریدم چه اتفاقی افتاد؟

 نگاهی انداختم...

 ود؟ یعنی مردم؟اینجا کجا ب

 سریع نیشگونی از خودم گرفتم از دردش صورتم توی هم رفت و آخم بلند شد

 اوچ!-

جاشو با دست دیگم ماساژ دادم...دوباره به کاواش اتاق پرداختم...سقف پر از نقش 

و نگار فرشتگان و الهه های باستانی که به زیبایی و ظرافت کشیده شده 

ه های گل و برگ های سبز طبیعی بود طوری که از بودن...دیوار ها سفید و پر شاخ

 زیبایی و طراوتش لبخندی رولب هام اومد.

نرم پایین اومدم کف پاهام از تماس با سنگ های مرمرین صاف و  از تخت بزرگ

 براق حس خوشایندی رو بهم انتقال میدم

نجا پنجره های قدی باز بودت و آواز خوش پرندگان به گوش میرسید ....بی شک ای

بهشت هستش! با نزدیک شدن به پنجره و دیدن منظره بیرون چشم هام تا 

 آخرین حد باز شد و دستمو روی دهنم گذاشتم و جیغی ذوق زده کشیدم

 و فریاد زدم

 میدونستم ...میدونستم اینجا بهشته!-
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قصر بسیار بزرگی که بین دامنه دوتا کوه سرسبز قرار گرفته بود که از همه جا 

شه و کناره های قصر جریان اب وجود داشت و بعد به جلوترین ورودی حتی از گو

 قصر که یه پل بود میرسید و به صورت یک آبشار پایین میریخت...

پرنده ها به پرواز در اومده بودن و سرخوش آواز میخوندن...دوباره ذوق زده جیغی 

تپش  زدم....حس میکردم االن هاست قلبم از دیدن این همه زیبایی بکر از

 بایسته...!

ولی کم کم لبخند از روی لب هام فرار کرد و خشک سر جام ایستادم قلبم 

 ضربانش کند شد چرخیدم و به اتاق نگاهی انداختم دلشوره داشتم ...

میدونم که هنوز زنده ام اما اینجا اوتانا االن کجاست؟چه اتفاقی براش افتاده؟

 کجاست؟؟؟؟؟.

 ناراحت زمزمه کردم 

 کجایی؟!اوتانا -

 در ورودی اتاق که  رو به تراس بود زده شد...

چند ثانیه بعد که نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم در آروم باز شد قامت  

زنی جوون و زیبا با قامتی کشیده با لباس بلند ابریشمی فاخر سبز رنگ در آستانه 

 در نمایان شد.

اورده بود از همه جالبتر گوش موهای بلند قهوه ای صاف و براقش از دو طرف جلو 

 هاش مثل راتین نوک نیز بود با دیدنم وسط اتاق لبخند مالیم و کمرنگی زد
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 اوه بانو وانیا میبینم باالخره بیدار شدید ...راتین خیلی نگرانتون بود...-

 زن؟!ابروهام باال پرید پس اینجا قصر راتین هستش اما این

 سکوتم رو دید با صبر و حوصله پرسید

 میتونم بیام داخل؟-

 باالخره صدامو پیدا کردم و دست پاچه جواب دادم

 بله،البته!....بفرمایید-

 داخل شد و با قدم های آروم به سمتم اومد...

چشم های میشی رنگ نافذی داشت ...صورتی جوون اما با چشم های دانا که انگار 

 داستان و راز های زیادی داخلش نگه داری شده....

 ونی باعث میشد نشناخته بهش احترام بزارمیه حس در

دستمو گرفت چه پوست لطیف و نرمی داشت آدم دوست داشت ساعت ها 

 نوازشش کنه درست مثل یه برگ گل، منو به سمت تخت هدایت کرد ...

که منظورشو گرفتم نشستم و اونم در کنارم به فاصله نیم متر نشست...سوالی

 ذهنمو مشغول کرده پرسیدم

 قصر راتینِ ؟ اینجا-

 لبخندش خیلی شیرین و خانومانه و باوقار بود

 بله عزیزم...-
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 ناخوادگاه منم در جوابش لبخندی زدم

 قصر خیلی زیباییه! درست به زیبایی یه مروارید درخشان توی صدف....-

 دستمو آروم نوازش کرد

 اما نه به زیبایی چشم های تو!-

 له درسته من خجالت کشیدم!از این تعریفش گونه هام کمی قرمز شد..ب

 در حالی که سعی میکردم لحنم محترمانه باشه جواب دادم

 .. میتونم بپرسم شما کی هستید؟ممنون! -

 بله...من مادر راتین هستم!-

وات دِ فاک ؟؟؟؟؟؟ چشم هام هر لحظه امکان داشت مثل دوتا تخم مرغ از حدقه 

برام غیر قابل باور بود که  دریدر بیاد و کف زمین بپاشه!!!چیزی که شنیدم اونق

 یادم رفت و صدام بلند شد  ادب و نزاکت کامال

 چی؟؟شوخی میکنی؟؟؟؟-

با دیدن لبخند مهربونش خجالت زده سریع دستمو روی دهنم گذاشتم دوباره لپ 

هام از شدت شرم قرمز شد...وانیا نمیتونی دو دقیقه دهنتو ببندی؟لعنتی اون یه 

 زنش کردن خودم شرمنده لب زدمملکه اس!...در بین سر

 متاسفم....نمیخواستم بی احترامی کنم!-

 خنده ای آروم کرد
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عزیزم مسئله ایی نیست من مادر راتین هستم و همراهش سه چهارتا دوست  -

 بازیگوش دیگه بودن عادت دارم به شوخی ها! 

 خوب خدا رو شکر...ادامه داد

 ستش!ساکت ترین و محجوب ترین اون جمع اوتانا ه-

چشم هام جمع شد با ...اشک تویبا اومدم اسمش درد تیزی تو قلبم حس میکردم

 احتیاط و امیدی فراوان پرسیدم

 زنده اس؟-

 دستشو جلو آورد و آروم گونه ام رو مثل یه شی با ارزش نوازش کرد

 البته عزیزم..-

شک نفسی ک تو سینه ام حبس شده بود رو آزاد کردم.خدا رو شکر! چند قطره ا

 از چشم هام پایین ریخت.

با اینکه مردک رو مخی هستش اما نبودش! اوه خدای من حتی فکر نبودش منو به 

لب مرگ میرسوند...دیگه ابدا از این احساس نو ظهور و تازه شگفت زده یا عصبی 

نمیشدم اونو قبول کردم چون اون تنها کسی بود برای نجات جون من توی دره 

یزم اینو میدید جمله کلیشه ایشو تکرار میکرد ..تو بودی پرید! اگه آرنیکای عز

 عاشقش نمیشدی؟!

 دوستش داری؟-

 با سوالش چشم هام قفل نگاه آرومش شد بدون تردید محکم یه کلمه جواب دادم
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 بله..-

 سری تکون دادم 

 حتی با اینکه میدونم جفتش یه دختر دیگه اس! -

 دستمو آروم فشرد

 هیچ وقت امیدتو از دست نده ... کسی از آینده خبر نداره -

 منظورش چی بود؟ فقط تونستم با تردید سری به نشونه باشه تکون بدم...

عزیزم سه روزی هست که بیهوشی...برو حموم تا یه لباس تازه بهت بدم میخوام -

 بیرون رو بهت نشون بدم...

فتم...هنوز از پیشنهادش استقبال کردم شاید اینطوری خبری از اوتانا و پسرا میگر

 نمیدونستم چرا اینجام.

               **** 

باید اعتراف کنم بیرون قصر از داخلش حتی زیباتر و خیر کننده تر هستش! یک 

لحظه به تموم اِلف هایی که اینجا زندگی میکردن حسادت کردم اینجا یه بهشت 

 واقعیه....

که حتی من  ایوان قصر پوشیده از انواع گل های رز و گل های دیگه ای

آبی آروم منظر روبرو  نمیشناختم، فضا آکنده از عطر گل های مدهوش کننده بود

و کوهای سرسبز . فکر میکنم زیبایی اِلف ها به خاطر همین طبیعت هستش! بانو 
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و  مایا)ملکه و مادر راتین( توضیح داد داخل قصر به اون بزرگی فقط اشراف زاده ها

 درباریان زندگی میکنن...

قیه مردم شامل تجار و رعیت در دهکده خیلی بزرگی پایین کوه زندگی میکنن ب

....این انصاف نبود واقعا چرا همه جا باید اختالف که فاصله چندانی از اینجا نداره

طبقاتی وجود داشته باشه؟ یعنی من اگر توی این دنیا به دنیا می اومدم عجوزه ی 

ر افتاده زندگی میکردم! جدی بودم پیری میشدم که در یکی از روستاهای دو

 شانس ضعیفی تو زندگی همیشه داشتم....لجم میگرفت!

حاال چطور مردم قصر راهشون رو گم نمیکنن در  تعجب بودم! چون از بس کلی 

 ذهنم کامال ارور میداد! ایوون های شبیه به هم رد کردیم

تغریبا هم سن خودش  باالخره انگار به تاالر اصلی رسیدیم ملکه رو کرد به دختری

 و دستور داد

 شاهزاده رو صدا بزنید-

دخترک سری خم کردو بیرون رفت...این بین من هم مشغول دید زدن 

شدم...سقف خیلی بلند باالی اون کامال شیشه های رنگی روشن به کار رفته بود 

طوری که احساس سرگیجه بهم دست داد از بس بهش خیره شده بودم پنجره 

تر بگم جای اون داالن های خیلی بلند بدون شیشه یا در که تنها نداشت یا به

پرده های بلند سفید و نباتی رنگ از اون ها آویزون بود که توی باد مالیم به رقص 

 در اومده بودن...
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گل ها و پیچک های زیبا ازادانه همه جا رشد کرده و از بیرون داالن ها به داخل 

مت راست دری که ما داخل شدیم بود...وسط تاالر رسیده این ها تموم مختص س

 یه حوض نقره ای رنگ که از وسط اون یه آبشار کوچیکی قرار داشت...   تاالر

واقعا نفسمو تو سینه ام حبس کرد...دیوار ها نصف شده که از پایین  سمت چپ

نقوش طالیی و قهوه ای سلطنتی داشت و نصف بقیه اش فضای باز که روی دیوار 

 یقل داده محکمی روی هم انباشته شده بودنسنگ های ص

وسط سالن پله های نیمه دایره با نرده های طالیی قرار گرفته بود وسط اون او 

 پارچه ابریشمی محکمی با حاشیه سفید سطح پله رو پوشش میداد ...

پونزده پله که باال میرفتی به یه پاگرد نیم دایره ایی بزرگ میرسیدی که از دو 

یبا و خوش نقش دو ریف پله که فکر کنم هیجده پله شامل میشد رو سمت پاگرد ز

باال میرفتی در راس اون قسمت شاه نشین یک صندلی پر طمطراق قرمز رنگ قرار 

داشت که باال صندلی از دیوار پرچم قرمز رنگی که روی اون نقش و نگار طالیی و 

 خطی که فکر کنم اِلفیی نوشته شده نصب کرده بودن.

ی دو طرف شاه نشین حریرهای سفید نازک بلندی تا کف سالن اویزون از باال

شده ...اوه چقدر اِلف ها معمارهای ماهری داشتن غرور و اصالت از تک تکشون 

 میبارید فکر کنم زیادی اهل خودنمایی هستن...آدم احساس معذب بودن میکنه!

 میبینم که بیدار شدی باالخره...-

پسته ایش با موهای بلند و  متش توی لباس های سبزبا صدای راتین برگشتم به س

 بافت های زیبایی که به موهاش زده بود خوش میدرخشید لبخندی تحویلش دادم 
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 من معموال انقدر نمیخوابم!-

 خنده آروم و مردانه ای کرد

 خبر دارم اوتانا به خاطر تمرین ها قبل طلوع افتاب مجبورت میکنه بیدار شی!-

 دختر نق نقو باشم لبخندم خود پسندانه شدنمیخواستم شبیه 

اجباری نیست خودم دوست دارم)حاال نمیدونه تو دنیای خودم روزهای ک کالس -

 نداشتم تا لنگ ظهر خوابم!(

 در زرنگ بودن تو شکی نیست! -

 متشکرم...-

 نگاهی به پشت سرشم انداختم که انگار متوجه شد

 تنهام اونا اینجا نیستن خودم-

 و کمی احساس غریبی کردم اما نذاشتم تو صورتم نمایان شه مناراحت شد

 چه اتفاقی افتاد اون روز؟ -

 کامال ملکه رو فراموش کردم پوزش طلبانه به سمتش چرخیدم

 ببخشید بانو من نگران حال دوستام هستم -

 دستی رو شونه ام گذاشت

 ناهار میبینمت.... راحت باش دخترم....منم کارهایی برا انجام دادن دارم....موقعه-
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دخترم؟؟؟؟ اصال بهش نمیخورد دخترش باشم! به موقعه جلوی خنده بی موقعه ام 

 رو گرفتم و خودمو سرزنش کردم،خودتو جمع کن دختره ی سبک سر....

 در جوابش تعظیم کوتاهی کردم

 کنار راتین رسید لحنش کمی محکم شد

اطراف آشناش کن میخوام  مطمن شو از مهمونمون به خوبی پذیرایی میکنی و با-

 همه چی براش مهیا باشه مادامی که اینجاس...

 راتین متواضعانه سری خم کرد

 بله بانوی من!-

 بانو وانیا با قدم های اروم بیرون رفت...صورتم توی هم رفت

 مادرتو بانوی من صدا میزنی؟-

 خنده اش این بار صدا دار شد در حالی به سمتم می اومد توضیح داد

یای عزیز تو این دنیایی که پادشاها بهش حکومت میکنن قواعد و قوانین وان-

سختی بر اون حاکمه که ما از بچگی با اونا بزرگ شدیم حاال پدر و مادرت هم 

پادشاه و ملکه باشن مجبوری اون ها رو با عنوان خطاب کنی مگه تو جمع 

 خصوصی باشیم تا  بتونیم مادر یا پدر صداشون بزنیم...

 بانه چرخی به چشم هام دادمبی اد

 درک نمیکنم....من  همیشه راحت طلبم..-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

474 

 به خاطر جسارتم خنده ای مردونه کرد

 کامال معلومه با اون بالهای سر اوتانا آوردی...!-

 آروم خندیدم واقعا تنها اوتانا میتونه منو تحمل کنه ...ادامه داد

رم جانشین شد اون االن البته در نوجونی پدرم فوت کرد و بنا به شرایط ماد-

 ملکه تموم اِلف هاست باید احترام ها حفظ بشه...

 بابت پدرت متاسفم....-

 دستی روی شونه ام گذاشت

 ممنونم-

 با دست دیگه اش به ایوان اشاره کرد 

 بیا بیرون صحبت هامون رو ادامه بریم...-

دامنو از پیشنهادش استقبال کردم ...لبه پهن ایوان سنگی نشستم چین های 

 مرتب کردم در حالی که به منظره رو به رو نگاه میکردم دوباره پرسیدم

 نگفتی دوستام چطورن؟-

 ایستاده با فاصله کمی از باال نگاهم کرد

همشون خوبن ...با مکث کوتاهی و اخمی که ناشی از ناراحتی بود ادامه داد ... -

ایین دقیقا نمیدونم اون بعد از اینکه از دره افتادی اوتانا بالفاصله پشت سرت پ

پایین چه اتفاقی افتاد اما وقتی باال اومدید دیگه خبری از اوتانا نبود هیوال آزاد 
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شده بود در حالی که جسم بی هوش توی تو چنگالش حمل میکرد بدون اینکه 

 ذره بهت آسیب رسیده باشه...!

 به شدت جا خوردم  با اتمام حرفش

 هیوالی اوتانا آزاد شد؟-

 تاسفانهبله م-

 دستمو رو دهنم گذاشتم و شکه نفس تو سینه ام حبس شد

 خدای من باورم نمیشه!-

اونم انگار سر درگم شده و هنوز ماجرا رو هضم نکرده و نمیدونه چیکار کنه اخم 

 هاش در هم کشیده شد...

 بعد چه اتفاقی افتاد؟-

اهاش درگیر شد و تو رو که زمین گذاشت یه اهریمن از دروازه عبور کرد و اوتانا ب-

اونو به آسونی نابودش کرد منم برای اینکه به تو آسیبی نرسه به اینجا 

آوردمت....وقتی برگشتم من، زهیر ،داتیس، هامون و هامین تموم قدرت ماورائی و 

هر چه در چنته داشتیم رو کردیم تا تونستم به سختی  اونو به زانو در بیاریم و 

رت زیادی ازمون رفت تا تونستیم اونو اسیر کنیم بیهوشش کنیم...باورت میشه قد

وقتی بیهوش شد به قصرش انتقالش دادیم و متوجه شدیم دوباره به جسم قبلش 

بعد دو روز به خاطر این تغییر شکل هنوز به هوش نیومده معلومه انرژی   برگشت

 زیادی ازش رفته...
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 ترسیده از جا پریدم و آرنجش رو گرفتم، ناله کردم

 راتین منو ببر پیشش ...خواهش میکنم من باید از حالش با خبر باشم...لطفا -

با تاسف و ناراحتی به چشم هایی که اشک در اون حلقه زد بود نگاهی انداخت 

 دستشو به نشون همدردی به صورت یه نوازش کوتاه روی موهام کشید

و ازش  آروم باش وانیا...نترس دوقلوها و پسرها شبانه روز باالی سرش هستن-

 مراقب میکنن

 نگران گوشه لبمو گزیدم ابدا نمیخواستم سریع گریه کنم

 اما من میخوام کنارش باشم -

 ما همه باهم تصمیم گرفتیم یه مدت از اوتانا دور باشی-

با شنیدن این حرف شونه هام افتاد انگار یکی قلبم رو خراش داد ...وار رفته با لبی 

 لرزون پرسیدم

 ن باید ازش دور باشم؟چرا م آخه چرا؟-

متاسف شد از حالم و چشم هاش حالت ترحم گرفت حمایتگر دست هاشو دو 

 طرف شونه ام گذاشت و با لحن مهربونی قانعم کرد

وانیای عزیزم...رابطه شما دو نفر برای ما هنور در هاله از ابهام هست لجبازی و -

ور کنیم یا پریدن بدون دیوونه بازی هاتو و تنبیه های اوتانا رو نمیدونستیم با

مکث پشت سرت در حالی خود اوتانا میدونست تهش مرگ هر دوتاتونه ...حدس 
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رو حس کرد و بیدار شد حاال به خاطر تو یا  ما اینه که هیوال خفته درون اوتانا مرگ

 خودش این سوالیه که ما نمیدونیم...اما به احتمال زیاد به تو ربط داره

 و نمیفهمیدم حیرت زده لب زدمگیج شدم منظور راتین ر 

 منظورت چیه؟!-

 برداشت متفکردست هاشو از رو شونه هام

رو به آغوش کشید هیچ کس هنوز ذات واقعی اوتانا  اوتانا به خاطرت توی مرگ -

رو نشناخته به جز ما دوستاش حتی ما هم هنوز درکی کاملی از اون نداریم اون 

راش اهمیت نداره  زن ها رو فقط برای ظاهر سنگی داره همه فکر میکنن کسی ب

خوش گذرونی و ارضا شدن یک شبه میخواست بدون هیچ معاشقه ای! وقتی تو 

رو از دره بیرون کشید انگار قصد اسیب رسوندن به تو رو نداره و میخواد ازت 

محافظت کنه زمانی که به سمتت اومدم که تو رو از مهلکه دور کنم به سمتم 

از ما رو نمیشناخت و نمیخواست کسی به تو نزدیک  هجوم آورد هیچکدوم

شه..این همه رو حیرت زده کرده بود..ما دور هم جمع شدیم فکر هامون رو باهم 

 در میون گذاشتیم و به یه نتیجه رسیدم فقط...!

پیچ خورد اوتانا یعنی حسی به من  احساساتم با شنیدن حرفاش به هم

ه کرد اما از نتیجه ای که گرفته بودن داره؟شوقی وصف ناپدیز قلبم رو احاط

 میترسیدم با چشم های باریک شده از شک و سوظن پرسیدم

 خوب؟ -
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نفس عمیقی کشید کمی سرتاپامو با کنجکاوی )نه بانگاهی بد انگار دنبال جواب 

 سوالی داخل من میگشت( آنالیز کرد

 اینکه تو همون دختر پیش بینی هستی!-

 و انگار چیزی که شنیدم اشتباه باشه تکرار کردمحیرت زده دو قدم عقب رفتم 

 من چی باشم؟-

 همون کسی که درموردت پیشگویی شده!-

اوه خدای من واقعا انگار بامزه ترین جوک سال باشه خنده ای ناخواسته از بین لب 

 بیرون جهید اون نمیتونست جدی باشه...هام

 دستمو روی سینه ام گذاشتم چشم هام گرد شد

 من؟چی؟-

 با تردید به عکس العملم خیره شد

 بله تو-

 بگیرم تا فکر نکنه قصد بی ادبی دارم  همش سعی میکردم جلوی خندمو

 باورم نمیشه -

و بعد تالشم ناموفق شد و زدم زیر خنده ...با چشم های باریک شده جوری نگاهم 

 کرد انگار به صحت عقلم شک داره و بهش توهین کردم غرید

 داره؟ و این کجاش خنده -
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 با لحن کمی جدیش خندمو خوردم با لبخند ملیحی محترمانه جواب دادم

متاسفم...آخه من یه دختر به شدت معمولیم که محض رضای خدا کوچیکتریم -

استعداد خاصی ندارم حتی بلد نیستم یه سوت بزنم....از نظر هوشی هم متوسطم 

 چون نمراتم درسیم هم در حد هیفده هیجده بوده

 داد سری تکون

هر چند قسمت آخر حرفت رو متوجه نشدم اما این یه حدسه....هنوز بودنت  -

توی این دنیا درست شبیه یه معجزه اس وانیا هیچ پورتالی باز نیست که تو 

 تونسته باشی ازش وارد این دنیا بشی ...یه چیز عجیبی تو رو به این دنیا کشیده !

 شونه ای باال انداختم

 به اون چاله و این پورتالی که میگید کشوند تصادف .جاده ای منو-

 سری به نشونه مخالف تکون داد

اما بازم غیر ممکنه یه آدم عادی بتونه از پورتال های بسته رد بشه....پدر و  -

 مادرت کی بودن؟

بوده ، اما اون در   من توی مهمونی قصر به پادشاه گفتم پدرم یه کشاورز ساده-

طبیعت عالقه زیادی داشت بعد از اتمام تحصیالتش به اصل یه کاوشگر بود که به 

سرزمین مادریش که جایی سرسبز زندگی میکردن برگشت و اونجا برای همیشه 

 موندگار شد

 چشم هاش باریک وکنجکاو شد 
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 و مادرت؟-

 لبه تراس سنگی دوباره نشستم 

عد نمیدونم پدر میگفت مادرم یه دختر ساده روستایی بوده که عاشقش شده و ب-

باهم ازدواج کردن وقتی من سه سالم شد به دلیل بیماری مرد من خیلی بچه بودم 

 چیزی از مادرم یادم نمیاد

 یعنی تا حاال نشده یک لحظه احساس چیزی عجیب در خودت بشی؟-

 سری به نشون مخالفت تکون دادم

م نه تا آالن هیچ متوجه چیز غیر عادی در خودم نشدم. اما یه خصوصیت بارز دار-

 و اوتانا همیشه روی اون تاکید داره من یه کله شق خودسر هستم!؟!

لبخند نا امیدی زد و در سکوت به کوه  رو به روش خیره شد ... ته دلم دوست 

داشتم اون دختر من باشم اما خوب این چیز غیر محالیه چون من یه آدمیزاد 

 خیلی خیلی معمولیم. امیدوار لب زدم

 رم میتونم برگردم پیش دوستام؟حاال که من قدرتی ندا-

 نفس عمیقی کشید

 باید یه مدت اینجا باشی .میترسیم اوتانا با دیدنت هیوالش بیدار بشه دوباره-

 وار رفتم و لب پایینم آویزون شد لبخندی صبور بهم زد

 اینجا انقدر خسته کننده اس ؟-
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 از خجالت قرمز شدم ، سریع عکس العمل نشون دادم

هیچ عنوان! اتفاقا وقتی بیدار شدم قصر زیبا و طبیعت اینجا رو دیدم نه ..نه ...به -

چند لحظه ی اول فکر کردم مردم و توی بهشت بیدار شدم...اینجا یکی از شگفت 

 انگیز ترین جاییه که تو عمرم دیدم...

خوشحالم که اینجا رو دوست داری...من به روستا میبرمت و تو رو با مردمم -

 دارم خوشحال ببینمتآشنات میکنم دوست 

 لبخند مودبانه زدم

 این لطفت رو میرسونه-

 همه چی درست میشه وانیا ما نمیذاریم دشمن به ما پیروز بشه-

امیدوار نفسی از ته دل کشیدم منم امیدوارم بودم همه چی ختم به خیر شه...همه 

چی آخرش خوبه اگه خوب نبود پس اون آخرش نیست!  همیشه به این ایمان 

 م و توی ذهنم نهادینه شده...داشت

عصر سوار  دو تا اسب سفید شدیم و از کوه پایین رفتیم چقدر هوا پاک و تمیز 

بود جوری که آدم فکر میکرد خیلی سبک ،انرژی زیادی احساس میکردم طبیعت 

بکر و زیبا هم هوش از سر آدم میپروند واقعا اِلف ها از نعمت زیادی برخوردار 

 بودن....

که حکم همون شهر رو میداد رسیدیم لبخند  روستای خیلی بزرگیوقتی به 

بزرگی زدم یعنی همه خونه ها همه چوبی و پوشیده و گل و گیاه ، وای واقعا اینجا 
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یه بهشت زمینی بود....مرد و زن موهای بلند لخت و صاف قهوه ای ،مشکی حتی 

بین موهاشون  داشتن گوش های نوک تیزی که از قرمز یا رنگ های زیبای دیگ

 بیرون زده

مردها مثل زن ها پیشونی بند باریک طال یا نقره با نگین های درخشان رو پیشونی 

داشتن .کامال مشخص بود آراستگی و زیبایی برای اونها یه امر واجبه چه مرد چه 

 زن....

همه با احترام سری برا شاهزاده جوونشون خم میکردن راتین در بین حضار بر 

جمع دوستاش مثل یه شاهزاده مغرور و سخت رفتار میکرد اما اون  خالف راتین

هم کامل مشخص بود مردم رو دوست داره چون لبخند کمرنگی تحویلشون 

 میداد...

از اسب ها پیاده شدیم یه سرباز اونو به اسطبل برد و ما دوتایی شروع به قدم زدن 

ود رو به زبون آوردم و توی کوچه و بازار کردیم چیزی که ذهنم رو مشغول کرده ب

 جلب شد توجه راتین بهم

یه خواب دیدم...اون شب هم همون خواب تکرار شد اما این بار  من مدتها قبل -

واقعا من توی خواب راه رفتم من هیچ این عادت رو نداشتم که شبگردی 

 کنم...یعنی من هیچ کنترلی روی اوضاع نداشتم...

 بود یه طلسم تو رو بیرون کشید بیرون رفتنت از قصر تقصیر تو ن -

 شکه از چیزی که شنیدم پاهام توقف کرد وحشت زده کمی صدام بلند شد

 طلسم؟!!!-
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 سری تکون داد 

 آره یه طلسم قوی که نتونستیم تشخیص بدیم کار کی بوده متاسفانه-

ترسیدم...بله ترسیدم واقعا این ترسناک بود یکی تو رو طلسم کنه و مثل یه 

 تت کنه صدام لرزیدعروسک هدای

 چرا یکی باید منو طلسم کنه؟-

چشم هاش عصبی و ترسناک شد اوه راتین هم میتونه شبیه اوتانا جذبه داشته 

 باشه به هر حال اون شاهزاده اش ...

نمیدونم از صحبت هامون تا چه حد متوجه اوضاع شدی...اتفاق هایی اطراف ما  -

و داره هممون رو درگیر میکنه...و از  در حال رخ دادنه که ما هیچ خبری نداریم

همه مهمتر نمیدونم چرا باید تورو طلسم کنن؟ و اینکه ما کنترلی روی اوضاع 

 نداریم سخت ما رو عصبی کرده

یعنی ممکنه به خاطر اینکه معشوقه اوتانا هستم برای ضربه زدن به اون از من -

 استفاده کنن؟

 یتونه یه نظریه درست باشه...لعنت بهش طوری نگاهم کرد که انگار این م

 بله...-

لرزی از چهار ستون بدنم گذشت اما نذاشتم بفهمه در حد مرگ ترسیدم و تا 

 فرصت داشتم سوال بعدی رو پرسیدم

 اون کوهی که من اونجا رفتم کجا بود؟-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

484 

اونجا کوهستان گداخته بهش میگن ،دره دروازه بین دنیای ما و دنیایی زیر زمینی 

 جا گیر افتادن هستش.شیاطن که اون

اوه خدای من ....! گندش بزنن یکی واقعا قصد داشت منو بکشه! اونم به بدترین 

روش ممکن!گه توش...با دیدن صورت وحشت زده ام قیافه اش ردی از مهربونی 

 گرفت  و آروم پرسید

 ترسیدی؟-

 چشم بسته غیب میگفت! نفس عمیقی کشیدم و صدام شاکی شد

یکی بدونه اینکه منو بشناسه داره برای رسیدن به هدف معلومه که ترسیدم -

 خودش به بدترین مرگ محکوم میکنه

 چشم هاش ناراحت شد 

عزیزم ما هممون تا جایی که در توانمون باشه ازت محافظت میکنیم و  متاسفم-

 اگه قدرتشو داشتیم نمیذاشتیم کوچیکترین آسیبی بهت برسه! 

واستم بابت اتفاقی که مقصر اون ها نیستن نگاهی قدر دان بهش انداختم نمیخ

 ناراحت باشن..بحث رو تغییر دادم

 اون موجود اهریمنی چطور تونست از دروازه عبور کنه؟-

 کالفه شد از حرفم 
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تحمل شدیم  از اینکه همش هیچی نمیدونم چه من چه بقیه هممون عصبی و کم-

میکنم همه ب نیست...!حسوانیا....یکی داره خالف قوانین پیش میره این ابدا خو

 سرزمین ها رو درگیر میکنه.

اوپس!  مردم این سرزمین هزاران سال در امنیت و آرامش زندگی کردن به چه 

دلیل کوفتی من باید زمانی سر از اینجا در بیارم که انگار جنگ بزرگی در راهه! 

 اونم با شیاطین و موجودات اهریمنی؟واقعا چرا؟!

ون دیگه قدرت شنیدن خبرهای ترسناک و ناگوار رو بحث رو ادامه ندادم چ

نداشتم همین هایی که شنیدم چندین روز برای هضم کردن و کنار اومدن 

 باهاشون زمان نیاز داشتم... 

کمی از محیط اطرافم لذت ببرم اما این بین متوجه شدم  آهی کشیدم و  گذاشتم

زار منتهی میشد و خونه های دوبار از یه کوچه گذر کردیم...کوچه  خلوتی که به با

زیادی نداشت.رهگذر های کمی ازش عبور میکردن تنها چیز جالبی که در اون 

وجود داشت وجود یه کلبه روشن که گلدون های گل زیادی به زیبایی جلوی اون 

 چیده شده بود حدس میزدم یه گلفروشی باشه...

زیر چشمی  به سمت راتین چرخیدم تا ازش سوالی کنم اما متوجه نگاهی

 نامحسوسش به اون کلبه شدم ...

در سکون به سمت کلبه دوباره چرخیدم که یهو دختری با موهای طالیی موج دار 

از اون بیرون اومد تاجی از گل های طبیعی رو سر داشت و لبخند مهربونی رو لب 

هاش بود لحظه ای از زیبایی و درخشان بودنش مات شدم اولین اِلف بلوندی که تا 
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امروز دیدم تفاوتش با بقیه واضح و آشکار بود...لباس آبی ساده ای پوشیده و  به

 داشت به مشتری خانوم پیری لبخند میزد و به شیرینی عسل صحبت میکرد...

دوباره به سمت راتین برگشتم اما اون رو کامال محو اون منظره زیبای روبه روش 

و نگاهم   چشم هام باریک شد شده پیدا کردم ...صبر کن ببینم اینجا چه خبره؟!

بین دوتاشون در نوسان بود یعنی دو بار گذر کردنمون از این کوچه اتفاقی نبود؟؟؟ 

چشم هام باریک شد و کم کم از چیزی که تو ذهنم اومد لبخند بزرگ بدجنسانه 

 ای زدم

 و صدامو بلند کردم

 راتین!-

 جا خورده از عالم دیگه ای به سختی به سمتم چرخید

 ه ؟بل -

 خوبی؟-

 گیج جوابم داد

 بله چطور؟!-

 اون لبخند شیطانی رو کمرنگش کردم و مظلومانه درخواست کردم

 گل های اونجا خیلی زیبان میشه بریم برام گل بخری؟ -
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ترسیده اما مشتاق با دودلی نگاهی به کلبه انداخت انگار با خودش در حال جنگی 

داد با لحنی که سعی میکرد منو بزرگ درونی بود اما انگار شجاعتشو از دست 

 ناراحت نکنه سعی کرد درخواستمو رد کنه

 ما توی قصرمون کلی گل داریم...-

 لب هامو آویزون کردم و اصرار کردم

درسته اما از همینجا کامال مشخصه اونجا گل های خیلی خاصی داره که تو قصر -

 ندیدم..

ا هیچ جا نمیشد پیدا بله توی اون کلبه گلی طالیی شکل وجود داشت که قطع

 کرد! 

دوباره نگاهش به کلبه لغزید ...نفسشو آروم بیرون داد و با زبونش لب پایینشو 

 خیس کرد 

 بریم بخریم نمیخوام بعدا برای ناراحت کردنت به اوتانا جواب پس بدم...-

و  لبخند شرورم برگشت کامال مشخصه که دلیلش ترسیدن از عصبانیت اوتاناست

تند و چهره افسون شده اش هیچ ربطی نداره! خوب شد من پیشنهاد اون قدم ها 

 کردم و جناب شاهزاد دارن به سمت کلبه پرواز میکنه!

از پله های کلبه باال رفتیم و راتین زنگوله ای که نزدیک در ورودی بود رو به صدا 

 در آورد و بعد داخل شدیم
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.در یک کالم عاشقشون واقعا حقیقت داشت گل های خاصی اینجا وجود داشت ...

 ....شدم

 لحظه بعد دختر مو بلوند ظاهر شد

 چه گلی میخواید؟-

با دیدن راتین حیرت زده سر جاش ایستاد و لپ های سفیدش قرمز شد خیلی 

بامزه سعی کرد جلوی گرد شدن چشم هاشو بگیره از حضور راتین شکه شده 

طرف دامنشو گرفت و انگار ، دخترک به شدت زیبا و بامزه بود دست پاچه دو 

 تعظیم کوتاهی رفت.

 اوه باعث افتخاره شما رو اینجا میبینم عالیجناب-

راتین نقاب مغرورش رو دوباره رو صورتش گذاشت!اوه نمیتونست جدی باشه من 

 نگاه خاصشو شکار کرده بودم!

 مهمون من از گل های شما خوشش اومده -

 بعد رو به من کرد

 اری برداری عزیزممیتونی هر کدوم رو دوست د-

واقعا از این لحن سرد و خشکش لجم گرفت....بعد میگفتن زن ها موجودات 

عجیب غریبین! در حالی همه از درک مردها عاجزن من میدونستم یه چیزی 

نگاهشو به اینجا خیره کرده اما همینکه دختره رو از نزدیک دید کامال اون روی 
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غره بهش مبارزه کردم...لبخند سرد و خشنش نشون داد...برای نرفتن چشم 

 مهربونی به دختر خجالتی که منو با کنجکاوی نگاه میکرد زدم

 سالم من وانیا هستم واقعا کلبه ات خیلی خوشگل و چشم نوازه -

گونه هاش سریع صورتی شد و چشم هاش به شکل بامزه ای گرد شد دوباره. 

که با حرکات ناخواسته  خدای من اون واقعا میتونه یه آبنبات عسلی شیرین باشه

 اش تموم مردها رو دنبال خودش بکشونه!....

 این نظر لطف شماست ممنون بانوی من -

 به سمتش رفتم و چشمی چرخوندم

 من بانوی تو نیستم میتونی وانیا صدام بزنی...-

 اون خیلی خجالتی و معصوم بود

 باعث افتخاره...-

 میتونم اسمتو بپرسم؟-

 سان هستماوه...بله...من هور-

 اسمش کامال برازنده اش بود..

 اوه چه اسم قشنگی واقعا شبیه خودته....به زیبایی یه خورشیدی!-

 گوشه لبشو گاز گرفت ....

 ممنون....با مکثی ادامه داد...بانو وانیا-
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 تاکید کردم 

 وانیا-

بعد برای اینکه جناب راتین خان که آالن زده بودنش تو برق شک نکنه به سمت 

 بایی که از بقیه متفاوت تر بود اشاره کردمگل زی

 من از اون گل ها میخوام اسمش چیه؟-

 هورسان در حالی که به سمت گل مورد نظرم میرفت

 این اسمش گل بهشته!  -

 بعد دست گلی ؛ کمیچند شاخه از اون رو چید

 گرفت . درست کرد و به سمتم با مهارت و زیبایی برام

 ها بردم واقعا بوشم بهشتی بود اونو گرفتم سرمو بین گل

ممنون...راستی من یه مدت مهمون قصر شاهزاده هستم خوشحال میشم بیشتر -

 ببینمت 

 تعظیم کوتاهی کرد

 اوه واقعا باعث افتخاره منه شما رو ببینم...در این مغازه همیشه به روی شما بازه -

کمرش یه کیسه  به راتین نیم نگاهی انداختم منظورم رو فهمید جلو اومد و از

 بیرون آورد  مخملی سبز رنگ

 چند سکه میشه؟ -راتین 
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 هورزاد کامال دستپاچه و قرمز شده از خجالت گامی به عقب برداشت

 ...نه عالیجنابت من از شما چیزی نمیگیرم این هدیه من به بانو وانیا هستش -

 مهربون !!!!

 دتو دریافت کنی...عزیزم تو برای گل هات زحمت میکشی باید دستمز -وانیا

 من نمیتونم چیزی بگیرم اون یه هدیه است -

 تلخ به جای من جواب داد تا خواستم چیزی بگم راتین بد عنق و جدی با کامی

 اگه بخوای همینطوری به همه هدیه بدی توی فقر خواهی موند..... -

از تشرش دخترک ناراحت شد و سرشو پایین انداخت. باورم نمیشد راتین 

من همچین رفتاری کرد، اگه دست گل خوشگلم رو دوست نداشتم اونو با یه جنتل

 حرکت غیرمحترمانه توی سر راتین میکوبیدم که دل هورسان رو شکست ....

خدای من ...در کمال تعجب و تاسف کیسه حاوی سکه های طال روی پیشخوان 

گه رعیتم باشه میز کوبید و بیرون رفت....دلم برای ناراحتی دختره سوخت....حتی ا

اون حق نداشت اینطوری برخورد کنه همه آدم ها غرور دارن.. سری از روی 

 افسوس تکون دادم...طوری صحبت کردم که انگار اتفاقی نیفتاده

 تاج گلت خیلی خوشگله -

سرشو بلند کرد واقعا این دختر به زیبایی خودشید هستش..معلوم بود بغض کرده 

 کش بریزه اما نمیخواست جلوی غریبه اش

 خودم درستش کردم -
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 حالت شگفتی به صورتم دادم

 واقعا؟؟؟ کارت واقعا عالیه دختر خیلی خوشم اومد ازش-

لبخند نرم نرمک رو لبش شکفت دستشو به سمت تاجش برد اونو برداشت و به 

 سمتم اومد و اونو به سمتم گرفت

 پس مال شما -

 لبخند ذوق زده ای زدم

 ؟؟ تاج خوشگلتو؟واقعا اونو به من میدی-

 از ذوقم به وجد اومد

 البته من هر روز از این تاج ها برای خودم درست میکنم-

 دختر تو واقعا با استعدادی -

 به سمتم اومد و با احتیاح اونو روی سرم گذاشت خنده ای کردم

 شرط میبندم به زیبایی تو نشدم -

 لپ هاش قرمز شد

 نمیکنید بانو وانیا...این خیلی بده خوشگلی خودتون رو بیان  -

 لبخندی تشکر آمیزی زدم

 اما من هیچ پولی ندارم که بابتش بدم متاسفم-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

493 

 سریع جواب داد

 من پولی نمیخوام...هدیه من به شما-

 به سمتش خم شدم و گونه اش رو نرم و کوتاه بوسیدم

 تو خیلی سخاوتمند و مهربونی...این یکی از زییاترین هدیه هاییه که گرفتم -

 ب با لبه دامنش بازی کردمعذ

 خواهش میکنم-

 سرمو براش خم کردم

 به امید دیدار هورسان-

 اونم کمی خم شد

 به امید دیدار...روزتون خوش-

از مغاز بیرون اومدم ...راتین کمی دورتر ایستاده و به زمین زیر پاش خیره شده و 

 غرق در فکر بود 

ت و نگاهی پر معنی به تاج کنارش که رسیدم متوجه حضورم شد و به سمتم برگش

 گلم انداخت...

 نگاه خیره و معنا دارم رو که دید ابروهاشو باال برد

 چیه؟-

 واقعا الزم بود اینطوری باهاش برخورد کنی؟ -
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 چشم هاش ردی از ناراحتی گرفت اما سریع ناپدید شد

 اون باید یاد بگیره حقشو دریافت کنه!-

 چپی نثارش کردمچپ

نی که متناسب با یه خانومه اینو بگی نه مثل یه شاهزاده میتونستی با لح -

 خودخواه مغرور

میشد از یه چیزی توی سرش میگذشت که نمتونست بیان کنه اینو قشنگ

 صورتش خوند، اما تخس لب زد

 اما این چیزیه که من هستم! -

دروغ میگفت کامال مشخصه! پسر بد! اما من باالخره میفهمم جریان چیه به هر 

من یه مدت  باید اینجا باشم این میتونه سرگرمی جالبی باشه! عاشق حال 

 ماجراهای جدیدم....

                **** 

این دومین روزی بود که توی قصر راتین بیدار میشدم از صبح همه درگیر 

 مشکالت خودشون شدن...

م ملکه سر میز صبحونه گفت باید به سمت دیگه قلمروشون بره و به مشکالت مرد

رسیدگی کنه و بعد سریع میز صبحانه رو ترک کرد چون میترسید دیر برسه 

 تاکید داشت روی نظم خیلی حساسه...!



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

495 

قصر و دیگر قسمت هاشو نشونم  بده  راتین بهم گفت میمونه و تا گلخونه بزرگ

 گفتن بین باغداران تجار اختالفی بزرگی که یکهو دوتا از مشاورهای قصر اومدن

اون با شرمندگی ازم عذر خواهی کرد و خواست همراهیش کنم چون  پیش اومده

نیست کی کارش تموم بشه دوست نداشتم تو دست و پاشون باشم  به  معلوم

خاطر همین پیشنهاد کردم اون بره به کاراش رسیدگی کنه و من خودم اطراف رو 

 میگردم...

ره شدم ... آهی حاال روی ایوون مورد عالقه ام نشستم و به دور دست ها خی

کشیدم درسته قصر راتین بینظیر و پر از شگفتیه اما خوب من دلم برای اون قصر 

به شدت برای آرنیکام تنگ  ، درسته دلممقدیمی و آدم های داخلش تنگ شده

شده و دوست داشتم اونم اینجا کنارم میبود اما خوب به طرز وحشتناک عجیبی 

اونجا خونمه! از این اعترافم  ودم و حس میکردمانگار از اولم متعلق به اون قصر ب

 خودمم حیرت زده شدم...واقعا دارم دیوونه میشم!

نگاهی به نگهبان مرد باریک اندام اِلفم  که در سکوت به فاصله چند گام اونطرف 

تر ازم هوشیار ایستاده انداختم...صبح راتین تاکید کرد الزمه برای احتیاط اون 

 ون حرف قبول کردم .کنارم باشه و من بد

رسید که لبخند خبیثانه ای رو لب هام آورد .  بی حوصله بودم یهو یه ایده به ذهنم

 با دیدن حالت صورتم ابروهاش از عجب باال پرید سرباز

 به سمتش رفتم جا خورد اما از جاش تکون نخورد

 میتونیم بریم به روستا..؟ -
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 کوتاهی جواب داد بعد مکث

...جناب راتین ازم خواستن هر جا که دوست دارید برید شما رو بله بانوی من-

 همراهی کنم ...

 چه خوب!-با حفظ همون نیشخند لب زدم 

 در حالی که به سمت دروازه میرفتم پرسیدم

 کار ایشون معموال تا کی طول میکشه؟ -

 اون مودبانه جواب داد

 این مشکل باشن... معموال اختالف باغدارها طول میشکه فک کنم تا شب درگیر -

 سری تکون دادم

 و ملکه؟-

ایشون هم تا فردا شب کار دارن و شبو در قصر قدیمی که اونور قلمرو هست -

 میمونن....

درستی گرفتم چون حوصله نداشتم تنهایی تا شب توی قصر پرسه  پس تصمیم

 بزنم ترجیح میدادم بین مردم برم و تهش برسم اون کلبه دوست داشتنی!

 جلوی کلبه از اسب هامون پایین اومدیم رو کردم به سرباز کمی بعد

 من تصمیم دارم تا شب اینجا باشم و میخوام تنها با دوستم صحبت کنم..-

 مثل اینکه منظورم رو فهمید سری از روی اطاعات خم کرد
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 بزنید... من از دور مراقب شما میمونم اگر کاری با من داشتید میتونید صدام -

 ممنون...-

ر کلبه بسته بود یعنی خونه نبود هورسان؟ امیدوارم باشه چون بعدش د

 نمیدونستم چیکار کنم! 

 اهرم روی در رو گرفتم و چند تقه به در چوبی سبز رنگ زدم...

عقب رفتم و منتظر شدم دوباره اهرم روی در کوبیدم انتظارم طول  یه گام

ردم که برگردم  صدای باز کشید...هووووف انگار اینجا نیست نا امید عقب گرد ک

شدن اومد خوشحال به سمت در برگشتم . هورسان رو دیدم با چشم های گرد و 

 متحیر داشت منو نگاه میکرد که اول صبحی جلوی کلبه اش ظاهر شدم....

 و خوشحالی شروع به صحبت کردم شاید از شوک در بیاد  با صدای سرزنده

 نمیخوای؟ سالاااام ، صبح به خیر. مهمون ناخونده-

 دست پاچه در رو کامل باز کرد و از جلوی در کنار رفت و تعارف زد

 بانو وانیا انتظار دیدنتون رو به این زودی نداشتم...بفرمایید داخل  سالم-

 کمی خجالت زده شدم

مزاحمت شدم چون تنها بودم کسی رو اینجا نداشتم پیشش برم اولین  میدونم-

 دی...کسی که توی ذهنم اومد تو بو

 صورتی به خودش گرفت و لبخندی خانومانه زد گونه هاش هاله ای از رنگ
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معذرت میخوام حیرت زدگیمو پای بی ادب بودنم نزارید ...من خوشحالم که -

 دوباره دیدمتون خوش اومدید..

 بود  گل ها نسبت به دیروز خیلی کم داخل مغازه شدم تراکم

 ممنون...چرا در مغازه ات بسته اس؟-

 ه لباس سفید قدیمی اما مرتب تنش بود ی

که تو باغچه حیاط پشتی هستش  رسیدگی میکنم ؛ بعد از  من صبحا به گل هام-

 ظهر اونا رو میچینم و توی مغازه میزارم و تا شب میفروشمشون

 ذوق زده به سمتش برگشتم

چه دوست داشته باشی چه نه من امروز تا شب مهمونتم پس میخوام تو کارهات  -

 کمکت کنم...!

با دیدن چشم های پر اشک و ناراحتش که حسی غریب رو داد میزد یهو حرفم 

 قطع شد و لبخند از صورتم رفت

 چیزی شده؟!حضورم اگه معذبت میکنه میتونم برگردم ...-

 سریع دست هامو با دوتا دست های نرم و ظریفش گرفت

 خیلی خوشحالم.. نه ابدا فقط -

 د و لبخندی از ته دل زد و ادامه دادبعد سریع اشکشو پاک کر

 متاسفم فقط من یه خورده احساساتیم دست خودم نیست....-
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 نفس عمیقی کشید

 شما اولین مهمون خونه من هستید و نمیدونید این چقدر برام ارزشمنده! -

نمیخواستم تعجبمو نشون بدم مبادا ناراحت یا معذب بشه...اولین مهمونشم؟ هیچ 

ای نداره؟ با حرفش یه جورایی اعتراف کرد که  دوست یا خونواده

 تنهاست...لبخندی زدم

خوب منم اینجا کال تنهام خوشحالم دوست پیدا کردم...حاال گلخونه اتو نشونم  -

 میدی؟ چون من به شدت عاشق گل و گیاهم..

 البته بانو... پشت سر من بیاید...-

 در حالی که پشت سرش میرفتم اعتراض کردم

 بانو....من وانیا هستم... صدام نزن-

 خجول خندید 

 ...وانیا...چشم-

 آفرین دیدی چه راحته!-

خنده اش این بار کمی صدا دار شد کنج مغازه کنار ردیف و طبقه هایی که برای 

گلدون ها درست شده بود یه راهرو کوچیک قرار داشت، ازش که عبور میکردی 

سمت باال بود...به سمت راه پله اشاره به یه در میرسیدی که کنارشم یه راه پله به 

 کرد

 طبقه باال خونه منه من اونجا زندگی میکنم..بریم باال صبحونه بخوریم!-
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 من صبحونه خوردم تو چی؟-

 منم ...داشتم حاضر میشدم که به باغچه ام برم -

 دست هامو بهم کوبیدم

 چه عالی پس بریم به کارها برسیم...-

 معذب دستی به پشت سرش کشید

 اخه...-

 منم دستمو پشت کمرش گذاشتم آروم به سمت در هلش دادم

من دارم از بی حوصلگی میمیرم و تو کار مورد عالقه منو داری پس بیا بریم به -

 کارمون برسیم...

 اعتراف کرد

 خیلی مهربونی وانیا...-

 نه اندازه تو...-

فراوون سرسبز و  در رو که باز کرد با دیدن باغچه بزرگ و پر از گل و گیاه های

رنگا و رنگش چشم هام شروع به ستاره بازی کرد و لبخند عظیمی رو لب هام اومد 

 و جیغ آرومی از سر ذوق کشیدم

 وای دختر اینجا معرکه اس!-

 العملم خنده ای کرداز عکس
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 منم عاشق گل هام هستم...-

رو از وسط  بدون تعارف خم شدم پایین دامنمو از دو طرف گرفتمو باال آوردم اونو

تا کردم  دو لبه ای که تو مشتم بود جلو آوردم و بهم گره زدم اینطوری دیگه تو 

دست و پام نبود لبخندی رضایت بخشی از این ابتکار عملم زدم !رو کردم به 

 هورسان

 خوب اول چه کاری انجام بدیم؟-

 به سمت آبپاش های گوشه دیوار اشاره کرد

ر کنیم و گلدون ها و بوته های گل رو آب بدیدم...و رو پ از اون چاه باید سطل ها-

 بعد کمی شاخ و برگ های خشک شده با قیچی ها هرس کنیم...

 در حالی به سمت آب پاش ها میرفتم پر انرژی صدامو بلند کردم

 بزن بریم دختر...-

با کمک هم تموم سطل های آبپاش رو پر کردیم و شروع و به آب دادن گل ها 

کار لذت میبردم این عالقه از قلبم نشات میگرفت آرنیکا ز اینکردیم واقعا ا

همیشه میگفت عشق اول زندگیت گل و گیاهه واقعا خودمم دلیلشو 

 نمیدونستم..!!!

نیم نگاهی به هورسان انداختم اونم مثل من با عشق با گل هاش ارتباط برقرار 

ان ارتباط برقرار میکنه ..واقعا انگار خیلی تنهاست....من خیلی راحت با دیگر

میکردم به خاطر همین خواستم امروز اونو خوشحال کنم و بیشتر باهاش ارتباط 
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برقرار کنم و بشناسمش حس میکردم در آینده خیلی اتفاق ها می افته و هورسان 

 یکی از اون هاست...

کردم که صدای جیغ از سر خنده اش بلند شد  آبیاری از روی عمد خیسش بین

و کارهامون با بازی و شیطنت دقیقا اواسط ظهر  ش جرات تالفی داداونم به خود

و سرزنده شده   تموم شد از این همه انرژی که خرج کرده بودیم گونه هامون قرمز

 بود... 

 ضعف بدی داشتم ناله کردم

 هورسان-

در حالی که داشت آب پاش ها و قیچی های هرس کاری رو سر جای خودش 

 دمیذاشت سوالی نگاهم کر

 بله-

 مظلوم شدم

 من واقعا گرسنمه!-

 خواستنی خندید

 صبر کن االن میام-

 نگاهی به لباسم انداختم که خیس و گلی شده بود نق زدم

 خونه اتو به گند میکشیم خیلی کثیف شدیم-
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 به سمتم اومد و دستشو رو کمرم گذاشت

خونه من قصر نیست که نگران بهم ریختن نظمش باشم مهم نیست بعدا  -

 تمالش میکشم دس

 خوبه که مستقل زندگی میکنی! -

 لبخند تلخی زد

 آره خوبه-

باز سوالی نپرسیدم از پله ها باال رفتیم از دیدن کلبه دنج و زیباش لبخند رو لبم 

 اومد...

 پنجرهای چوبی از سه طرف خونه باز شده و محیط رو پر نور کرده بودن

داشت...طبقه هاش پر از  سمت راست آشپزخونه ی جمع و جور و تمیزی قرار

شیشه های حبوبات و مربا و سبد نون و میوه و کلی خوراکی های که من 

نمیشناختم... کنار آشپزخونه یع میز ناهار خوری که  روی اون گلدون گل زیبایی 

همراه یه سبد نون  گذاشته بود..دیوار رو به رویم یه کاناپه و دوتا صندلی تک نفر 

ته و یه گربه ملوس سفید روی اون لم داده و خوابیده بود که دو طرفش قرار گذاش

 پس حیوون خونگی داشت....! اوه

کنار پنجره تخت خواب تک نفره  و کنارش یه کمد و میز ارایش چوبی  سمت چپ

 تمیز قرار گرفته بود...
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از گلدون گل های طبیعی که حس خوبی و آرامش بخشی به آدم   خونه اش پر

 س عمیقی کشیدممنتقل میکرد...نف

 خونه ات واقعا خوشگله و دنجه دختر!-

 خوشحالم که خوشت اومده هر چند به پای قصری که زندگی میکنی نمیرسه-

 ابرویی باال انداختم

من در اصل پرنسس یا شاهدخت یا نجیب زاده نیستم خونه منم در اصل یه خونه -

 مثل توعه... خوشگل کوچیک

 سوالی و کنجکاو نگاهم کرد

فکر کردم شاهدخت هستی هر چند نفهمیدم از چه نژادی هستی چون فقط  من-

 بوی گل میدی .!

واقعا نمیدونستم اجازه دارم از خودم براش تعریف کنم یا نه باید قبلش از راتین 

 بپرسم..

 متفاوته یه روزی برات تعریف میکنم.... داستان زندگی من -

پرسید واقعا ممنونش شدم دختر سری از روی درک تکون داد و سوال دیگه ای ن

 باهوشی بود...

در آورد و بهم داد . به سمت دری که  به سمت کمد رفت و لباس ساده آبی رنگی

 پشت سرم و کنار در ورودی بود اشاره کرد

 اونجا حمومه، میتونی لباستو عوض کنی-
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 لباسو گرفتم

 ممنون بهش احتیاج داشتم.. -

خوردن غذای خوشمزه ای که حتی به ذهنم  بعد تعویض لباس هامون هر دو حال

 نمیرسید چیه بودیم اما همین که طعم عالی داشت کفایت میکرد...

هورسان موهاشو جمع کرد متوجه گوش هاش شدم و نتونستم جلوی کنجکاویمو 

 بگیرم

 نسبت به الف های دیگه تو گوش هات کوچیکتر و بامزه تره چرا؟ -

 لبخند کمرنگی زد

 ام... رگهچون من دو-

 دو رگه؟!-

آره پدرم یه جن بود و مادرم یه الف به خاطر همین من نسبت به بقیه متفاوت -

دارم و قدم نسبت به الف ها کوتاهتره و  ترم. موهام طالییه و گوش های کوچیکی

 نیروی خیلی کمی دارم...

از دوستام که پری هستن شنیدم که اینجا زیاد ازدواج دوتا نژاد با همدیگه  -

 رسوم نیست..م

 اهی کشید و با قاشق توی بشقابش بازی میکرد 
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خوب پدر و مادرم توی یکی از جشن های سالیانه در سرزمین پادشاه اعظم -

همدیگه رو دیدن و در نگاه اول متوجه شدن جفت همدیگه هستن و بر خالف 

 اصرار بقیه ازدواج کردن

 با لحن محتاطی پرسیدم

 اونا آالن کجان؟-

جفتش رو نداشت اونم چون تحمل مرگ بودم که مادرم مرد و پدرمپنج ساله -

 مرد و من یتیم بزرگ شدم

 ناراحت شدم 

 متاسفم-

 لبخند محزونی بهم زد

 ممنون-

 اما درکت میکنم منم پدر و مادرم رو از دست دادم-

این بار چشم هاش رنگ همدردی به خودش گرفت و دست چپم که روی میز قرار 

 تداشت در دست گرف

 عمیقا دردتو حس میکنم-

 سری تکون دادم
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درسته...اما من با رفتنشون کنار اومدم  چون زندگی ادامه داره پدرم بهم نشون -

لذت ببرم چون زندگی همش   خوشبخت زندگی کنم و از لحظاتم  داد که من باید

 یه بار اتفاق می افته...

 پدرت مرد خوبی بوده-

 لبخندی با یادآوری گذشته زدم

 سته...یه مرد ایده ال بود....در-

بحث رو ادامه داد انگار دلش درد و دل میخواست و من با جون و دل گوش 

 میکردم

من فقط پدر و مادرمو داشتم...جن های اصیل قانون های قدیمی سفت و سختی -

دارن منو قبول نکردن گفتن یه دو رگه ام و ظاهرم بیشتر به اِلف ها میخوره .ملکه 

اینجا زندگی کنم تا پونزده سالگی توی قصر یه ندیمه بودم اما از  قبول کرد من

 نگاهای پر ترحمشون خسته شدم و با پس اندازم اینجا رو خریدم...

 تو یه دختر موفق و قوی هستی پدر و مادرت حتما بهت افتخار میکنن -

 برقی از خوشحالی توی چشم هاش درخشید و امیدوار لب زد

 واقعا؟؟؟-

 ی به دستش دادمفشار آروم 

 مطمئنم...-

 زد لبخند پر رنگی
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 وانیا تا حاال کسی بهت گفته پر از حس زندگی هستی؟-

 متعجب خیره اش شدم

 نه تا حاال کسی اینو بهم نگفته!-

 چهره اش ردی از غم و ناراحتی به خودش گرفت

رو  نمیدونم اما امروز و دیروزی که بار اولین بار دیدمت متوجه شدم تاثیر زیادی-

اطرافیانت میزاری و لبخند رو به لب های همه میاری یه چیز عجیب یه حس خوب 

که باعث میشه همه ناخودآگاه دوستت داشته باشن ..من اینجا همه به چشم یه 

حروم*زاده و یه چیز عجیب غریب منو میبینن به خاطر همین کسی باهم دوست 

کسی هستی که بهم توجه نشون  نمیشه یا از ارتباط باهم پرهیز میکنن...تو اولین

 دادی!

تو بهم لطف داری...درضمن کسایی که اذیتت میکنن یا بهت بی توجه هستن -

آدم هایی هستن که ارزش تو رو ندارن پس همون بهتر که تو زندگیت نیستن 

 چون بودنشون عذاب و رنج به همراه داره..

 سری تکون داد

 حق با توعه!-

به باغچه برگشتیم..گل ها رو چیدیم و به کلبه منتقلش بعد از خوردن ناهار دوباره 

 دادیم کف اونجا رو جارو کشیدیم و منظم تو قفسه های چوبی چیدیم...
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هورسان برای هر دوتامون دوتا تاج گل به رنگ لباس هامون درست کرد...دختر 

لطیف و آرومی بود کنارش احساس آرامش داشتم نمی فهمیدم راتین چرا فاصله 

هاش حفظ میکنه...؟هورسان گفت تا چهارده پونزده سالگی قصر بوده یعنی اشو با

قبال همدیگه رو دیدن؟ اینطوری نمیشد باید از خود راتین میپرسیدم در این 

 مورد....

تا تاریک شدن هوا مردم کمابیش برای خرید گل می اومدن با حفظ فاصله از اون 

لف های خشک و مغرور به خرید گل میخریدن و میرفتن اینطور که معلومه این اِ

 گل عالقه دارن...!

 دیر وقت بود باید برمیگشتم قصر ...

هورسان جلوی مغازه داشت تو تاریک و روشن فانوس های جلوی کلبه گلدون 

 های رو داخل مغازه می اورد که صدای کشیده و خندان یه مرد به گوشم رسید

 خوشگله باالخره باید امشبو باهامون بگذرونی-

 چه خبره؟ هیچ صدایی از هورسان نمی اومد ؟بازم صدای همون مرد اومد

 بیا دختر قول میدیم بهت بد نگذره-

کنجکاو بیرون رفتم هورسان رو بین پنج تا مرد گنده دیدم که از ظاهرشون 

مشخص بود کامال مستن...یکی که از همه اشون گنده تر بود بازوی هورسان 

 ترسیده رو گرفت
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و کفتم دختر ...چرا بهم محل نمیدی؟ دلتم بخواد معشوقه من باشی خیلی وقته ت-

 یه الف بدونن باالخره! شاید اینطوری بقیه تو رو جز

 از تحقیر ها و توهین هاشون خونم به جوش اومد...

 باالی پله ها ایستادم و صدامو بلند کردم

 هوی مردک مادرت بهت یاد نداده چطور با یه خانوم صحبت کنی؟-

دام توجه و نگاه همشون به سمت من برگشت هورسان از ترس رنگش پریده با ص

 زد بود این دلمو به درد میاورد...یارو گندهه پوزخندی

 تو دیگه کدوم خری هستی؟ -

 با تاکید و لحنی جدی بهش هشدار دادم

 اگه ولش نکنید نشونت میدم چه کوفتی هستم! -

که صدای خنده اشون بلند شد انگار حرفام اسباب سرگرمشون رو محیا کرد 

بازوی هورسان رو کشید و با دست های بزرگ کثیفش بدن ظریف و لرزون 

 هورسان رو از جلو به آغوش کشید

این مال منه! بهش گفته بودم که آخرش زیر خواب من میشه اما برای من ناز -

 میکرد

 عصبی غریدم

 اون دست های کثیف و هرزتو از بدنش دور کن!-
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ش هر چند به ظاهر و لباسشون نمیخورد رعیت عادی باشن با چشم رفیق اوباش

 های درنده و حریصش هیکلمو برانداز کرد

 عصبانیتش حشریم کرده این مال منه واژن خوشگلیه! -

واژن خوشگل رو مادرهاتون داره که تو بارها به هر مردی که رسیده حال داده و -

شما رو نداشته... هوی گفتم ولش  شما حرومزاده ها رو پس انداخته و وقت تربیت

 کن مردک وحشی!

حرفام انگار آتیش خشمشون رو شعله ور کرد اون حرومی هم با دست هاش باال 

هورسان جیغی زد و شروع به تقال کرد اما   تنه هورسان رو در چنگ گرفت که

 زورش به اون مردک نمیرسید نا امید نگاهی گریون بهم انداخت و نالید

 وانیا....!-

با گریه و ترس ازم کمک میخواست...بدنم از شدت عصبانیت و حرص میلرزید من 

اونو میکشتم! رفیقش با لبخند کریه ای به سمتم اومد اما سریع خم شدم و 

گلدونی که سنگین بود رو برداشتم از باال تو سر اون که پایین پله ها بود کوبیدم 

 صدای دادش بلند شد و بعد پخش زمین شد...

نیت و حس حفاظت درونیم به سطح رسیده بود و کنترل رفتارهام دست عصبا

خودم نبود گلدون های دیگه رو برداشتم به سمتشون پرتاب کردم به جز یکی 

دیگشون که گلدون تو سر اونم خورد بقیه به هدف نخورد ...مستیشون کمی به 

گنده عصبی داد  نفعم بود اما انگار حمله ام اونا رو عصبی و هوشیارتر کرد که مرد

 زد
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 بگیریدش مفت خورا...از پس یه جوجه برنمیاد؟-

با این حرف انگار به غرورشون برخورد که یکهو همشون با هم به سمتم یورش 

 آوردن...

کردم بین اون همه چشمم به چوب کنار در افتاد فرز اونو تو چنگم گرفتم سعی

در میرفتم و از خودم دفاع  هیجان و ترس تمرین های اوتانا یادم بیاد از بینشون

میکردم...متوجه شدم که هورسان از غفلت مرد گنده استفاده کرد و دستشو گاز 

گرفت و دادشو بلند کرد همین که خواست از دستش فرار کنه دوباره مثل یه 

حیوون وحشی گیرش انداخت و میخواست بهش تعرض کنه...سعی داشتم به 

تش بدم اما این چهارتا حیوون وحشی کمکش برم تا از چنگ اون شیطان نجا

دیگ راهمو سد میکردن و  نمیذاشتن...متوجه بودم که بین درگیری بهم آسیب 

وارد کردن اما چون بدنم گرم بود چیزی حس نمیکردم لعنت بهش کاش شمشیرم 

اینجا بود ... با یه تصمیم آنی از نرده های جلوی کلبه باال رفتم همین که خواستن 

پیچید اهمیت ندادم و سریع به  ایین پریدم درد کمی تو ساق پامنزدیکم شن پ

سمت هورسان زیر اون مرد گنده روی زمین گیر افتاده بود رفتم ...مردک یغه اشو 

گرفت و پاره کرد دوباره و جیغ و داد هورسان بلند شد خون جلوی چشمامو 

د بلند شد و گرفت چوبو باال بردم و از پشت محکم توی سرش کوبیدم که داد مر

دستشو توی موهاش برد و از پشت روی زمین افتاد عصبی این بار توی شکمش 

کوبیدم دوباره داد زد و زیر پام از درد مثل مار زخمی پیچ خورد همین که خواستم 

دوباره چوبو باال ببرم از پشت یکی دست هاشو محکم دور دست و کمرم پیچید و 

 منو قفل کرد و کنار گوشم داد زد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

513 

 رفتمت دختر وحشی...گ-

 جیغ زدم

 حرومزاده ولم کن!-

پاهام که توی هوا بود رو سریع عقب بردم و وسط پاش کوبیدم که نعره اش بلند 

شد قفل دست هاش باز شد همین که خواستم از چنگشون در برم نذاشتن دوباره 

 و اون یکی نفرشون پاهامو ..  حمله کنم این بار یکی دیگشون بدنمو قفل کرد

دک گنده با چشم هایی که از عصبانیت خطرناکی برق میزد به سمتم اومد مثل مر

یه گراز وحشی نفس میکشید...کمی به خودم پیچ تاب دادم تا از دستشون رها 

 بشم اما فایده نداشت از تقالهای زیاد نفس نفس میزدم...صدامو بلند کردم

 جرات دارید ولم کنید تا نشونتون بدم!-

ن پسری که پامو گرفته بود اشاره کرد اونم سریع پامو ول کرد تا مردک گنده به او

خواستم عکس العمل نشونی بدم برق سیلی قدرتمندش توی گوش راستم باعث 

شد گیج بشم دستش باال رفت دوباره با قدرت روی صورتم فرود آورد پاره شدن و 

گ جریان خون روی لبمو حس کردم و گوشم زنگ خورد...هورسان که توی چن

یکی دیگه از مردها بود با صدای بلند بین هق هق هاش ترسیده صدام 

اینکه غرورمو بشکنم توی صورت مردک تف انداختم که حیرت زده   میزد ...بدون

 های صورت و گردنش بیرون زده بود زیر لب غرید و خشمگین در حالی که رگ

 چی؟! همینجا حسابشو کف دستش بزارید بفهمه در افتادن با من یعنی-
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با این حرف خنده سر خوش اون چهارتای دیگه بلند شد انگار این حرف پاداش 

بزرگی براشون بود خودش به سمت هورسان رفت و چهارتای باقی مونده به سمت 

من اومدن دوباره شروع کردم به تقال به سختی مهارم میکردن...گندش بزنن 

ین محله کوفتی اعتراف میکردم خسته و ترسیده بودم چرا هیچکس تو ا

نبود؟اصال اون نگهبان لعنتی کجا رفته بود؟؟؟ چرا کسی به دادمون نمیرسید؟ تنها 

جیغ های ترسیده هورسان توی تاریکی شب به گوشم میرسید زورم به چهار 

نفرشون نمیرسید و نمیدونستم چطوری خودمو از بین دست های کفتارمانندشون 

نگی تو صورت بد ترکیب یکیشون خالص کنم یه لحظه دست راستم رها شد چ

کشیدم دادش بلند شد حرکتم جری ترشون کرد منو زمین کوبیدن و چهار نفری 

در تالش بودن که مهارم کنن تا لباسو توی تنم پاره کنن...قلبم از ترس و 

عصبانیت در حال منفجر شدن بود...همین که حس کردم به آخر خط رسیدم 

هترین خبر عالم رو بهم داد طوری که میخواستم صدای نعره آشنای یه نفر انگار ب

 از شدت خوشحالی هق هق بزنم ...مردهای متجاوز سر جاشون خشکشون زد

 اینجا چه خبره؟؟؟!!! -

 با اون حال پریشون متوجه پریدن رنگ همشون شدم....خدا رو شکر.....

از فرت سرمو چرخوندم راتین رو دیدم بین چهار تا نگهبان ایستاده و عمال بدنش 

عصبانیت و انزجار میلرزید و با چشم های قرمز به منظره رو به روش خیره شده 

 بود

چهار نفری که منو گرفته بودن آب دهنشون رو قورت دادن منو سریع رها کردن و 

...مرد گنده ای که هورسان رو گرفته بود عصبی با اکراه با ترسی مشهود ایستادن 
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هاش توی هم رفت انگار اومدن راتین برنامه  از روی اون بلند شد کالفه اخم

مفرحشو مختل کرده... هورسان سریع یغه پاره لباسو بهم چسبوند و با قدم هایی 

پناه گرفت و بازومو از پشت تو چنگ  که شبیه دو بود به سمتم اومد و پشتم

 خودش در آورد لرزش شدیدشو قشنگ متوجه شدم

د و جلوی مرد گنده شاخ به شاخ شد و راتین با گام های محکم به سمتون اوم

 همچون یه شیر زخمی توی صورت نجس مردک غرید

کارت به جایی رسیده توی قلمرو من به مهمون من و مردم من تعرض -

 میکنی؟!کی بهت این جراتو داده؟

 مردک حیوون صفت اخم هاش به گره کوری تبدیل شد...

! درضمن اونا خودشون خواستن کی به یه دوتا دختر مجهول الهویه اهمیت میده -

 یکم با ما خوش گذرونی کنن!

راتین خشمشو به سختی کنترل میکرد گامی عقب برداشت نگاهی به خونی که 

سر و پشت گردنش رو در برگرفته انداخت و بعد به اون چهار تن لش که دوتاشون 

سرشون توسط پرتاپ سه امتیازی گلدون ها و اصابتشون شکسته و خونی شده و 

خراش بدی افتاده بود رو از  یکی دیگه نصف صورتش توسط ناخن های نازنینم

دید گذروند.. و در آخر به ما دوتا رسید منی که اخم هام  توی هم و لبی داغون و 

چونه ای پرخون و هورسانی که لباس هاش جر خورده و آروم هق میزد نظاره 

خونسرد   ...ناگهان نقابی ازگرشون بودیم همه چی واضح گویای اتفاق افتادا بود 
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ترسناکی روی چهره اش نشست من ترسیدم تا حاال این روی قاتل مانند راتین رو 

 ندیده بودم! با صدای بمی زمزمه کرد

 که خودشون هم راضی بودن!-

 پوزخندی زد مردک

 اره... -

 راتین هشدار مانند لب زد

 بدی؟؟؟ فکر کردی پسر وزیرمی میتونی آزادانه هر کاری انجام-

 پوزخندش از صورتش پاک نشد و طعنه زد مردک

 ما بپیوندی شاهزاده... به بزممیتونی -

فکر نکنم به اندازه یه پلک زدن طول کشیده باشه که مردک با اون هیکلش 

از این حرکت سریع باز شد...و در  توسط مشت محکم راتین نقش زمین شد دهنم

 ل خونسرد بودن راتین خوشم اومد!!! آخر نیشخندی زدم ...از این روی قات

از اینکه مردک زیر مشت و لگد های راتین داشت نعره میزد خوشحالم شدم به هر 

حال باید یکی حقشو کف دستش میذاشت.!..رفیق هاش خواستن به کمکش برن 

که  نگهبان های راتین شمشیر هاشون رو تهدیدی زیر گردنشون گذاشتن و بی 

 ن زد و حرکتی نزدن...عرضه ها از ترس خشکشو

راتین اصال انگار قرار نبود آروم شه نعره ای زد و لگد محکمی تو شکمش مردک 

به اجبار   بی هوش زد مثل اینکه بیهوش شدنش زیاد به مذاقش خوش نیومده بود
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عقب اومد و وقتی به سمت چهارتای دیگه اومد از ترس ناله زدن و میخواستن 

 ن ایستاد و نیشخند تاریکی زدگریه کنن اما راتین نزدیکشو

 میخواستن چهار نفری به یه دختر تعرض کنید؟! -

میداد...با رنگی زرد و  لحن بی احساس صداش که اخطار مرموزی به مخاطبش

لرزون ثابت به دهن راتین خیره شده بودن اونم متوجه شد که نیشخند کمرنگ 

 ترسناکی زد

 ت رو چه کسی میزارید!اشتباه کردید! قبلش باید میفهمیدید دس -

 مردها سوالی و گیج نگاهی بین هم عوض کردن

فکر نکنم اوتانا با دیدن معشوقه اش و صورتی که کبود شده زیاد خوشحال  -

 بشه! 

انگار این حرف تیر خالصی بود که همشون تا مرز مردن شکه شدن مثل کسایی 

ا اون مجاراتشون که مصیبت بزرگی سرشون اومده سریع روی پای راتین افتادن ت

کنه ...یعنی اینقدر از اوتانا میترسیدن کا مثل موجودات مفلوک و بدبخت گریه 

زاری میکردن؟راتین چهره اش از انزجار توی هم رفت و عصبی عقب کشید رو به 

 یکی از نگهبان کرد

هر پنج نفرشون رو به سیاهچال منتقل کنید تا فردا به مجازاتشون رسیدگی  -

 بشه....!
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ی توجه به آه و ناله و گریه هاشون به سمت ما اومد بازوی من و هورسان رو و ب

 همزمان گرفت و از زمین آروم بلندمون کرد

از میون الشه ی شکسته گلدون ها و گل های خراب شده به سمت کلبه هدایتمون 

 کرد...

هورسان ساکت و در شک اتفاق بد امشب فرو رفته در حالی که آروم اشک هاش 

میریخت نگاهی دردمند بهم انداخت لبخندی از روی دلداری که آالن در  پایین

 امانیم بهش انداختم اما از درد لبم سریع لبخندمو پاک کردم.

 راتین آروم غرید

 ...!گریه نکن دیگه نمیزارم هیچ وقت این اتفاق بیفته -

ه حتی دلداری دادنش هم با تشر بود ... من میدونستم دلیلش تنش و حرصیه ک

سعی در پنهون کردنش داره معلومه بعد تا حد مرگ کتک زدن اون مردک هنوز 

نشده ...هورسان ترسیده از راتین عصبانی و اخمو معذب شد و یقه اشو  آروم

محکمتر بهم چسبوند مظلومانه سرشو پایین انداخت و راتین از دردی پنهان 

نفس عمیقی کشید  بهم فشرد و بعد دیدن این حرکتش چشم هاشو محکم  درونی

 تا آروم بشه..

در سکوت از پله ها باال رفتیم کلبه توسط فانوس های بزرگ روشن بود من روی 

صندلی میز ناهار خوری تغریبا با انرژی که رو به اتمام وا رفتم...گندش بزنن فکر 

 بالیی سرمون بیاد واقعا تا مرز سنگکوب پیش رفتم. نمیکردم این
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ت کنارم ایستاد انگار هنوز ترسش از بین نرفته...راتین هورسان همچنان در سکو

جلومون در حال قدم رو بود حس میکردم میخواد یه چیزی رو نابود کنه سرشو 

بلند کرد از لب های من به یغه پاره جمع شده توی چنگ های هورسان نگاهش 

 کشیده شد برقی از چشماش گذر کرد و ناغافل داد زد 

 روشنایی برو اون لباس کوفتیتو عوض کن!محض رضای خدای نور و -

شونه های هر دوتامون از دادش پرید هورسان دوباره اشک هاش مظلومش چکید 

 با دیدن اشک هاش این بار راتین قشنگ روانی شد و نعره زد

 گریه نکن!-

نفس توی سینه هورسان حبس شد اول شکه به راتین خیره شد و بعد با لب های 

 ت کردلرزون و ترسیده اطاع

 چشم شاهزاده...-

لباسی تازه   بعد سریع به سمت کمد لباس هاش رفت دست پاچه با یه دست

 بیرون کشید و بدون بستن در کمد به سمت حموم رفت...

 سرزنشگر نگاهی به راتین انداختم

 این رفتار در شان تو نیست راتین...-

عقب کشید روی راتین درمونده لگدی توی هوا زد بعد صندلی روی به روی منو 

اون نشست...آرنجشو روی زانوش گذاشت و صورتشو به احاطه دست هاش در 

 آورد.
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حس میکردم از درون درحال نابود کردن خودشه و در حال شکست خوردنه توی 

 این جنگ بی صداست... با تاثر آروم صداش زدم

 راتین خوبی؟-

رد و بیچاره وار چند بار دست هاشو روی صورتش محکم و عصبی باال و پایین ک

 ناله کرد

 نه خوب نیستم دارم داغون میشم!-

 فروغ خیره ام شد ناامید با چشم های کم

 نمیدونی چه جال بدی دارم حس مرگ بهم دست میده.-

 با ترحم دلداریش دادم

 همه چی به خیر گذشت به موقعه رسیدی! -

ر راتین اون نقاب بدنم از اون حجم زیاد درموندگی و ناامیدی چهره اش لرزید انگا

 غرور و شوخ و بیخیالشو کنار گذاشت و صورت واقعیشو نشون داد و اعتراف کرد

بعد مرگ پدرم اشراف منو به خاطر سن کمم زیاد قبول نداشتن به خاطر همین  -

مادرم بنا به مصلحت تخت پادشاهی رو به دست گرفت...سخت گیری قانون و 

شده ممنوعه ای که باهاش دست و  فساد اشراف زاده ها و احساسات سرکوب

 پنجه نرم میکنم داره منو از پا میندازه....خسته ام از بس جنگیدم!

 م به درد اومد از حالش 
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راتین تو یه شاه قدرتمند میشی و یادت باشه پادشاه ها قانون رو تعیین  -

 میکنن!!!! میتونی آغازگر یه حکومت جدید باشی سخت هست اما شدنیه!!

مو متوجه شد که لبخند کمرنگی دردناکی زد و بعد به در چوبی حموم معنی حرفا

 خیره شد

 چرا بیرون نمیاد؟ -

 چشم غره بدی بهش رفتم

 خودت چی فکر میکنی؟ -

 ناراحت لب زد

 فکر اینکه یکم دیرتر میرسیدم چه اتفاقی می افتاد عصبیم کرده!-

انداختم و بدجنس لب میخواستم وادار به اعترافش کنم به خاطر همین شونه باال 

 زدم

 چرا انقدر نگرانشی؟ به هر حال اون یه دو رگه اس! -

 تیز نگاهی به سمتم انداخت انگار حرفمو باور نداشت

اوتانا حق داره تو رو جونور صدا میزنه...تو جونور کوچولو از اول همه چی رو  -

خانوم  میدونستی به خاطر همین سعی داری از زیر زبونم حرف بکشی! باید بگم

 میکنی سخت در اشتباهی! جوان اگه اینطور فکر

 سری از روی تاسف تکون دادم
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یه روزی میاد که نمیتونی به موقعه برسی به خودت میای و میبینی همه چی از  -

 دست رفته ! 

 عصبی نگاهی به سمتم پرتاپ کرد و منم دریده جواب نگاهشو دادم

 ! اینجوری نگاهم نکن میدونی که حق با منه-

 صدامو پایین اوردم و با تحکم زمزمه کردم

حداقل میتونی مثل یه شاهزاده باوقار به خاطر داد هایی که سرش زدی ازش -

 غرور داره!  عذر خواهی کنی اونم مثل تو

 به پشتی صندلیش تکیه داد ...  سگرمه هاش توی هم رفت و بد خلق

اینطوری دخترهای نمیدونم مردهای این دنیا چه مرگشون بود که خدای من

اطرافشون رو دل شکسته میکردن و با این همه یال و کوپال نمیدونن چطور با 

 یه مشت گنده بک خنگ اطرافم رو پر کرده!   ظرافت رفتار کنن!

هورسان با لباس تازه اش و صورتی که معلوم بود با آب شسته تا آثار گریه رو پاک 

کوزه آب با چندتا کاسه آورد وسط کنه بیرون اومد از طبقه های آشپزخونه اش 

 گذاشت ...راتین کمی نرم تر از قبل در خواست کردمیز

 میشه یه دستمال بدی خون صورت وانیا رو پاک کنم؟ -

آورد و به سمت راتین   هورسان سری تکون بدون حرف دستمال سفید تمیزی

توی هم گرفت...راتین در حالی که با دقت صورتشو آنالیز میکرد اخم هاش کمی 

 رفت با صدای آروم لب زد
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متاسفم بابت دادی که سرت کشیدم...عصبانی بودم نباید این کار زشت به دور از -

 ادب رو انجام میدادم.عذر میخوام...

 اوه چه عجب! گونه های هورسان رنگ گرفت و با دلی ساده و پاک جواب داد

 میبخشم... -

سرش میکشیدم در چاشنیش  حقیقتا اگر من بودم چندتا داد درست و حسابی

چندتا فحش که بفهمم عمق طرفمو سوزنده رو در طبق اخالص پیشکشش 

 میکردم تا برابر بشیم.تو زندگی هیچ وقت دوست نداشتم مدیون کسی باشم !

راتین میتونست خود دار و سر سخت باشه اما من دیدم موقعه گرفتن دستمال 

کرد... جلوی نشیخندمو گرفتم  نامحسوس سر انگشت های هورسان رو نرم نوازش

 اون یه اِلف مغرور و مکار بود....!

 توی کاسه آب ریخت و گوشه دستمال رو خیس کرد و به سمتم اومد.

در حالی که خون های صورتمو با احتیاط پاک میکرد با اخم های در هم اعتراف 

 کرد

میشه دختر تو هر جا میری خطر رو دنبالت میکشونی اوتانا حق داشت که ه -

 عصبی و نگران باشه

 با آوردن اسم اوتانا دلتنگی بدی درونم پیچید!

 ناراحت غر زد
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پودرها و عصاره های عجیب صورتت داغون شده و پری ها نیستن با اون-

 غریبشون درمونت کنن

 ناراحت نباش خوب میشم...-

 دستمال به زخم لبم خورد آخی کشیدم که سریع دستشو عقب کشید

 اونا رو سخت مجازات میکنم تا درس عبرت همه بشه متاسفم... من-

 نیشخند فاتحانه ای زدم

 با اینکه اونا پنج نفر بودن تونستم تا جایی که در توانمه بهشون ضربه بزنم! -

 خنده ای آرومی کرد

 واقعا کارت عالی بود ...پس تمرین ها به دردی خورد -

رسان که رو صندلی ساکت سری از رو شیطنت تکون دادم...راتین نگاهشو به هو

 نشسته بود انداخت

 خوبی؟ بهت آسیبی نرسید؟ -

 چند دقیقه پیش افتاد  رنگش پرید انگار دوباره یاد تعرض وحشیانه

 نه من خوبم ...بانو وانیا نذاشت بهم آسیبی برسه -

 چشم های سیاه راتین از عصبانیت برق زد

 از کی اون حرومزاده اذیتت میکرده؟ -

 دو دل به من انداخت و با تردید جواب داد  هیهورسان نگا
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از وقتی توی قصر بودم به اینجا اومدم یه مدتی نبود اما بعد چند سال هر از  -

گاهی می اومد کالمی اذیت میکرد و هشدار میداد و میرفت؛من هیچ وقت جدیش 

 نمیگرفتم.

 راتین از پشت دندون های کلید شده عصبی غرید

 تی؟چرا زودتر به من نگف-

 هورسان سرشو پایین انداخت با لبه رومیزی بازی کرد و مغموم جواب داد

 اون پسر وزیر اعظم بود و من یه دو رگه کی به حرفای من اعتناء میکرد؟-

دستمال توی مشت های راتین مچاله شد...حرفای هورسان درد داشت و عمق 

 قلب آدم رو نشونه میگرفت

ت به سزای اعمالشون برسن! توی قلمرو من من مطمئن میشم که اونا سخ -راتین 

 رعیت و اشراف زاده در یه سطح هستن..

حرفاش ترسناک بود شک نداشتم به حرفش عمل میکنه اما متوجه شدم که 

 حرفش احساسات کمرنگی نسبت به هورسان داخلش موج میزد...

دستمال خونی روی میز گذاشت و دوباره روی صندلی نشست خواستم جو موجود 

 نمون رو از بین ببرم به خاطر همین پرسیدمبی

 از کجا فهمیدی من اینجام؟ -

 نفس عمیقی کشید
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وقتی نگهبانت رو توی قصر دیدم ازش سراغتو گرفتم گفت که اینجایی وقتی  -

عصبی پرسیدم چرا تنهات گذاشته سر درگم جواب داد که پسر وزیر اعظم گفته 

تو سر در داره خودمو   ع نقشه ایمن توی قصر اونو احضار کردم متوجه شدم ی

 رسوندم و شما رو تو اون موقعیت دیدم

 لبخند کمرنگی زدم

 ممنونم که نجاتمون دادی و خوشحالم این اتفاق به خوبی تموم شد.. -

 ناراحت صورتمو بر انداز کرد

نه تموم نشده اون حرومی به خودش جرات داد به یه دختر تنها تعرض کنه و به  -

 من بودی آسیب برسونه....من نمیدونم چه جوابی به اوتانا بدم تو که امانت

 خوب...خوب اون اینجا نیست الزم نیست چیزی بهش بگیم!-

 اخم هاش توی هم رفت و تشر زد

دروغ نمیگم وظیفه نگهداری از تو به عهده من بود که از   من به دوست و برادرم -

 میکنم... پسش بر نیومدم هر مجازاتی برام تعیین کنه قبول

باورم نمیشد که این چنین رابطه محکم و قوی بین این شاهزاده ها باشه....اون 

واضح ناراحت بود که نتونست از من مراقب کنه ولی خوب امیدوارم قبل اومدن 

اوتانا من صورتم که میدونستم که االن کبود شده اثری ازش نمونه...میدونستم 

نمیتونستم تنهاش بزارم به خاطر هورسان استرس بدی رو پشت سر گذاشته 

همین به راتین گفتم شبو اینجا میمونم نگاه قدر دان و تشکر آمیز هورسان رو که 
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دیدیم متوجه شدم بهترین تصمیم رو گرفتم راتین بدون مخالف قبول کرد انگار 

عمق تنهایی هورسان رو درک میکرد و نمیخواست شب تنها بمونه... دوتایی توی 

راز کشیدیم وقتی هورسان خوابید راتین پتویی روی هر دوتامون تخت هورسان د

انداخت و نگاه گرم و خیره ایی به چهره خوابیده و آروم هورسان انداخت حس 

میکردم میخواد صورتشو نوازش کنه اما به خاطر حضور من عقب کشید .. در کمال 

روی تعجب تنهامون نذاشت گربه تنبل سفید هورسان رو در آغوش گرفت و 

 کاناپه دراز کشید.... 

           **** 

 روز بعد ملکه مایا با دیدن صورتم ناراحت چهره اش توی هم رفت 

 رو کرد به ندیمه کنارش

 برو درمانگر رو بیار صورتش کبود شده-

 احتیاجی نیست بانو من حالم خوبه-

 کنیم مسئولیت حفاظت از تو بر عهده ما بود که متاسفانه نتونستیم بهش عمل -

اوه خدای من چقدر جدی و مسئولیت پذیر بودن در این مورد . بی توجه به درد 

 لبم لبخند کمرنگی زدم

خودتون رو سرزنش نکنید اینجور آدم های مریض با قلبی فاسد همه جا پیدا -

 میشن 

 دستشو آروم رو گونه سالمم گذاشت با چشم های مهربون و درخشان خیره ام شد
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خترم اما گاهی این قدر خوب بودن عواقب بدی داره...من خیلی خوش قلبی د-

باید این اتفاق بد رو جبران کنم...این باعث شرمساری برای سروزمین ماست که از 

 امانت و مهمونش نتونسته محافظت کنه...

خب انگار نمیتونستم دیگه چی بگم تا انقدر نگران و پریشان خاطر از اتفاق افتاده 

هر کار که دوست داره انجام بده... حاال من روی تخت اتاقم نباشه ..پس گذاشتم 

به تاج تخت تکیه دادم با اینکه احساس کوفتگی توی بدنم داشتم اما نمیخواشتم 

بیشتر از این شرمنده اشون کنم و شبیه یه دختر لوس نق نقو باشم...وقت زیادی 

.با دیدن درمانگر نبرد که ندیمه همراه راتین و یه درمانگر مرد جوون داخل شد..

ابروهام باال پرید الزم بود یه مرد انقدر زیبا و ظریف باشه؟؟؟ موهای لخت قهوه ای 

روشن که رگه های طالیی داشت پوستی صاف و یک دست چشم های کشیده و 

 خمار عسلی رنگ ...حسودیم شد! 

 حالت خوبه؟-راتین

 ادمبه سختی نگاهمو از درمانگر گرفتم و گیج جواب راتین رو د

 به لطفا مراقب های شما و بانو مایا کامال خوبم... -

 اخم هاش کمی توی هم رفت ناراحت غر زد

 اما یه طرف صورتت داغون شده -

 سریع جوابشو دادم تا بتونم دوباره درمانگر رو نگاه کنم

 مهم نیست...چیزی نیست که خوب نشه...-
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و کنارم لبه تخت  درمانگر با متانت و صبوری مختص یه پزشک اجازه گرفت

نشست...دست های ظریف و کشیده اش به سمت جعبه ای که فکر کنم حکم 

 همون کیف طبابتش داشت رفت چند تا شیشه در آورد...

گل های بهاری میداد دستشو آروم روی صورتم که دوباره نزدیکتر اومد و بوی عطر

شبیه یه کبود شده بود گذاشت...لعنت بهش چقدر نرم و صافه دستش بیشتر 

نوازش رویاگونه آرومه...سخت جلوی بستن چشم هامو گرفتم میدونستم کارم بی 

ادبانه اس که اینطوری خیره این موجود زیبا شدم اما ابدا دست خودم نبود من 

فقط برای اینکه خم نشه صورتمو جلو بردم تا راحت به کارش برسه و کسی 

صاف و سفید بدون موی مردانه نمیتونست بهم تهمت بزنه برای دیدن بهتر صورت 

 اش نزدیکش شدم...! 

وقتی اینجا اومدم من مردهای گنده و با ریش و پشم و زخم دیدم حاال این زیبای 

 حقیقی منو شگفت زده کرده بود...

 خدای من صداشم شبیه نوای سحر انگیز یه موسیقیه!

ه روند استخوان های فکش اسیب ندیده من چندتا روغن استفاده میکنم تا ب-

 بهبودیش تسریع ببخشه...

 باعث خوشحالی منه قطعا!

از سکوت و نگاه خیره ام تعجب کرد اما به روی خودش نیاورد دست های آغشته 

به روغن خوشبو رو به سمتم آورد آروم با احتیاط رو صورتم پخش کرد... اگه 

 دستمو به صورتش میکشیدم تا بفهمم چقدر نرمه خیلی بد میشد؟
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ونه ام حس کردم گنگ برگشتم به راتین با ابروهای گره خورده و دستی رو ش

 لبخندی سعی در پنهان کردنش داشت نرم هشدار داد

 بانو وانیا چرا دراز نمیکشید؟-

 چپ چپی محترمانه ای نثارش کردم

 میخوام جناب درمانگر راحت به کارشون برسن... -

بود برگشتم ؛ اوه خدایا دوباره به سمت درمانگر که لبخند کمرنگی رو لب هاش 

 مادر برایش بگرید و گریبان پاره کند ، چه لبخند شیرین و خیره کننده ای!

 جای دیگه اتون درد نمیکنه و کبود نشده؟ -درمانگر 

 سریع بدون فوت وقت به شکمم و پهلوم و رون پام اشاره کردم

 اینجا هم کبود شده-

 سیب دیده؟!بهم نگفته بودی که جاهای دیگه بدنت آ-راتین 

با اکراه برگشتم چرا نمیذاشت من خوب از این پدیده شگفت انگیز لذت ببرم ؟با 

 غیض جواب دادم.

 خوب شما درمانگر نبودی که بگم!-

 لبشو گزید تا خنده اشو پنهون کنه

 صحیح!-

 میتونید مسیر دستمو هدایت کنید رو کبودی های بدنتون؟-
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 تعارف میکرد؟؟؟؟؟ سریع جواب دادم

 بته.ال -

دستش رو آروم گرفتم چرا پوست من در مقابل دست های اون تیره تر نشون 

 میداد؟...این انصاف نیست!

 از درد آخی گفتم  وقتی دستش به پهلوم خورد ناخودآگاه

 رو به راتین کرد 

 میتونم پهلوشون رو ببینم؟-

ید و راتین انگار دو دل بود...میدونستم دردش چیه اون منو معشوقه اوتانا مید

روی من حساس بود...سخت جلوی زبونم رو گرفتم بگم بابا پزشک که محرم آدمه 

 سخت نگیر...

 بدعنق اخمی کرد و بی میل اجازه داد

 عجله کنید!البته فقط کمی-

 بعد زیر لب غر زد 

 لعنت بهش نامه مرگ هر سه تامون رو مُهر کردم! -

اهش چنان تهدیدم کرد که البته اینو فقط من شنیدم، نخودی خندیدم که با نگ

سریع خنده ام رو خوردم اَه بد اخالق حساس حاال که اوتانت نیست دوست هاشو 

جاشو پر میکنن ، اما هم چنان آثار محوی از لبخند رو لبم بود اونم مطمئن شد که 

حالمو گرفته و به خوبی زهر چشم گرفته نگاهشو چرخوند تا بدنم رو نبینه چقدر 
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بد کبود شده و حتی روی کبودی ها جای زخم به چشم میخورد جنتلمن!...پهلوم 

 واقعا نمیدونستم چطوری این بال سرم اومده ...هوف!

درمانگر با دقت و سرعت عمل چند نوع ضماد بهش زد و با دستمالی تمیز اونو 

 بست...

 کبودی پاتون احتیاج به دارو داره؟-

ه ولی خوب دوست سری به نشون مخالفت تکون دادم هر چند خوشگل باش

نداشتم لنگ هامو جلوی دوتا مرد لخت کنم...به گفته راتین اوتانا در اون صورت 

 هممون رو از دم تیغ میگذروند... اون خیلی مالک بود

 نه اون یه کبودی سطحیه-

 باشه.میتونید بعدا خودتون با این روغن یه الیه روش بزنید...-

 باشه...متشکرم-

 خواهش میکنم-

 روی میز کنار تخت گذاشت و رو کرد به راتینچند دارو 

 عالیجناب چند روز از این داروها استفاده کنن به زودی خوب میشن...-

 بعد وسایلشو جمع کرد و بلند شد

 امر دیگه ای با من ندارید؟-

 بانو مایا از روی صندلی کنار تخت بلند شد
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 متشکرم جناب دامور-

 کمی خم کرد  سری از روی ادب

 نه بانوی من...وظیفه م-

 نتونستم بگم وظیفه بزرگیه لعنتی جذاب... بازم

 ملکه دستشو به سمت در گرفت

 من همراهیتون میکنم -

 باعث افتخاره-

 تا وقتی از در بیرون رفتن چشم ازش نگرفتم بعد بستن در آهی کشیدم...

 صدای طعنه زن راتین بلند شد

 ی وانیا!باید یه افسار به اونا چشم های سرکشت ببند-

 آروم خندیدم و با شیطنت جوابشو داد

زود باش اعتراف کن راتین که اون واقعا یه موجود شگفت انگیز و بسیار زیبا  -

 بود ...

 خنده ای از روی تاسف سر داد و مثل پسر بچه های تخس لب زد

 به اوتانا میگم! -

 شونه ای باال انداختم
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 ی خوشگل بود قبول کن...مهم نیست ...من کفر نعمت نمیکنم اون خیل-

 خوشگل نبود هیچم-

 آهی کشیدم و چرخی به چشم هام دادم

شما مردها چرا انقدر حسود هستید ؟ نمیتونید اعتراف کنید زیباییش غیر -

 طبیعی و خیره کننده اس

 غد سری به باال انداخت

 اون فقط یه پزشک معمولیه-

ر کردم و آهی نمادین نیشخند پلیدی زدم و مثل مردهای هیز چشم هامو خما

 کشیدم

اوه شاهزاده راتین...با خنجر سمی بدن آدمو نصف کنن اون درمانگر رو بزارن  -

 روش زخم زود خوب میشه. لعنتی خودش یه داروعه خاص و کمیابه!

 این بار نتونست انفجار خنده اش رو کنترل کنه

 بین خنده بریده بریده حرف زد

 لعنت ...بهت ...وانیا..... -

روم همراهش خندیدم اون خودش خوب میدونست حرفام کال شوخیه....درسته آ 

 اون مرد به شدت زیبایی بود اما قلب من به مرد دیگه ای متعهد هستش.

 به سختی جلوی خنده اشو گرفت
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 خیلی وقت بود اینطوری از ته دل نخندیده بودم-

 و نشست..صندلی که ملکه روش نشسته بود رو برداشت و نزدیک تختم گذاشت 

دور از شوخی ...درسته حق با توعه جناب دامور از نسل اِلف های روشناییه که -

تعداد خیلی کمی از اونا باقی مونده ، اون ها در زیبایی بی مثال هستن. خوب از 

شانس ما درمانگر زبر دستمون یه اِلف روشناییه...ما برای اون احترام زیادی قائلیم 

 و قدیمی هستش...چون از یه نژاد باستانی 

 سری از روی فهمیدن تکون دادم

 چه جالبه... -

 و دوباره آهی دراماتیک و سوزناک نمایشی کشیدم و ادامه دادم

 امیدوارم وقت بشه از تک تک زحماتش به خوبی تشکر کنم!-

 دوباره شلیک خنده اش بلند شد

 نترس من به خوبی ازش قدردانی خواهم کرد -

و بعد کمی چیزی که ذهنمو مشغول کرده  وبه تکون دادمبا خنده سری به معنی خ

 بود رو به زبون آوردم

 چرا نمیری یه سر به هورسان بزنی نگرانشم....-

 خنده کامال از صورتش محو و به جاش الیه ای ناخوانا و محافظتی اومد

 فکر نکنم احتیاجی به عیادت من باشه اون کامال خوبه -
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 چرخشی به چشم هام دادم

می خوبه اما روحش زخم شده! تو یه مرد خیلی بزرگوار و خوش قلبی جس -

 هستی چطور لطفت رو از اون دریغ میکنی؟

با چشم های تاریک و سوسو زنی خیره ام شد بعد از مکث نه چندان طوالنی 

 جواب داد

 میترسم کنترل اوضاع از دستم در بره و اختیار خودمم نداشته باشم. -

د مخصوصا برای یه مرد خود ساخته شبیه راتین...مصرانه اعتراف تلخ و سختی بو

 ادامه دادم

اون از بچگی تو این قصر بزرگ شده بعید میدونم این حسی که سخت سعی در  -

پنهون کردنش داری مربوط به یه سال و دوسال اخیر باشه اون یه دختر خیلی 

 متفاوت و زیباست که ندیدنش غیرمحاله!

رست زده بودم وسط خال حقیقت قلبش ...اما سریع هاش برق زد انگار دچشم

 خاموشش کرد و با لحنی بی تفاوت میخواست نشون بده چندان اهمیت نداره

 من یه مَردم باید کنترل اوضاع دستم باشه!-

چرا نمیتونستم راحت یه سیلی مهمونش کنم؟ حرص زدم و منم سعی کردم بی 

 دش بیادتفاوت حرفی بزنم که جیگرش بسوزه شاید به خو

بله حق داری شاهزاده...حاال که دقیقتر فکر میکنم هورسان دختر زیباییه این  -

خاص بودنش رو همه میبینن ؛ مهربونی و دل صاف و صادقش به راحتی هر مردی 
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اونم تو این روزها مرد و عشق زندگیشو پیدا میکنه و از تنهایی رو به زانو در میاره.

 در میاد

گ های گردنش بیرون زد صورتش از رنگ عادی به قرمز و با چشم میدیدم که ر

مشت هاش   . نفس آروم اما خشمگینی میکشید طوری سپس کبودی در اومد

میزدم اونو تو فکم بزنه به خاطر  محکم کرد که بند های دستش سفید شد حدس

 حرفی که زدم  ولی خوب بدجنسانه هیزم آتش خشمشو زیاد کردم!

 ی از عشقش خواهد داشت و تا اخر عمر شاد زندگیو بچه های خیلی زیاد-

از خوشبخت ترین مردهای روی زمین میکنه...مردی که اونو در آغوش بگیره یکی

 خواهد بود.

 تحمل نیاور انگشت اشاره اش رو تهدیدی باال آورد و چند بار تکون داد

 تو...تو جونور کوچولو بهتره بدونی داری چی میگی!-

  دادمخود خواه ابرو باال

چیه؟ از تصور رویایی که حقیقت نداره اینطوری شدی اگه در واقعیت باهاش رو -

 به رو شی چیکار میکنی؟

عصبی با چشم های قرمز به زمین خیره شد دردی که میکشید رو میتونستم حس 

 کنم با ترحم سعی کردم یکم بهش تسلی و امید بدم

کورانه قدیمی ها رو بشکن... راتین این زنجیره سخت قانون قدیمی و تعصب کور-

من بهت ایمان دارم که میتونی و قدرتشو در وجودت میبینم....تو و اون حسی که 
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سعی در مخفی کردنش داری ارزش این کار رو داره ..این که براش بجنگی! در این 

 راه تو تنها نیستی، مادرت و دوستات قطعا ازت حمایت میکنن...

م گوش میداد امیدوارم بهش یه تلنگر زده باشم چیزی نمیگفت در سکوت به حرفا

دوست نداشتم ببینم یه عمر با پشیمونی زندگی کنه و حسرت بخوره چرا برای 

 احساسش نجنگید...یهو قیام کرد و بدون حرف به سمت در رفت

 کجا میری؟-

 ایستاد بدون اینکه به سمتم برگرده بد خلق جواب داد

 بیرون...-

 شیطون شد لحنم

من مریضم تو دنیای ما برای عیادت مریض گل و  خوب...میخواستم بگم عه چه-

شیرینی و میوه میبرن خوب من دوست دارم وقتی دوباره بهم سر زدی یه دست 

 گل بهشتی خاص همرات باشه!

منظورمو فهمید از ته گلو غرشی کرد که باعث شد آروم بخندم و اونم بدون حرف 

 بیرون رفت....

سرزمین پهناور رو برگرده اما آخرش سر از اون کلبه در میدونستم کل این 

 میاره .راتین سالهاست از دست رفته اما سر سختانه به روی خودش نمیاره...! 

            ** 
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خسته بود انگار از یه نبرد خونین چند شبانه روزی برگشته.به سختی تکونی به 

 بدن سنگینش داد از این حس کرختی بیزار بود به شدت!

 الی پلک های بهم چسبیده اشو باز کرد و گنگ به سقف باالی سرش خیره شد...

شده بود که زبونش خشک  چه اتفاقی افتاده؟!چند بار پلک زد تشنگی زیاد باعث

 بشه...

کم کم اتفاقات رو به یاد آورد افتادن وانیا توی دره و پریدن پشت سرش بدون 

ات جون جونور کوچولو بود...وقتی اونو هیچ فکری انگار تنها وظیفه ی زندگیش نج

توی دست هاش محکم گرفت یه نیرو و درد عجیبی توی بدنش  به سرعت پخش 

که هیوالی درونش آزاد شده چیزی که باعث   شد و بعد انفجاری از قدرت ...فهمید

میشد کالفه و اخمو باشه این بود وقتی هیوال بیرون اومد نتونست ارتباطی با اون 

نه...نگاهشو به اطراف چرخوند هامون  رو دید که یه صندلی کنار تخت برقرار ک

 گذاشته ،نشسته و دست هاش روی سینه اش قفل همدیگه بود و آروم خوابیده...

 از ته دل در پنهانی ترین قسمت قلب سیاهش انتظار دیدن وانیا رو داشت...

خت تکیه داد و آرنج هاشو روی تخت گذاشت با کمک اون ها بلند شد و به تاج ت

نشست. آخش بلند شد از این کوفتگی شدید...همزمان هامون هم سریع پلک 

هاشو باز کرد و با شگفتی و حیرت خیره اش شد با لبخندی خوشحال صداشو بلند 

 کرد

 باالخره بیدار شدی! -

 لب هاش ترک ترک بود از تشنگی، به زحمت تونست یه کلمه لب بزنه
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 آب-

نار تخت لیوانی آبی پر کرد و به دستش داد...لیوان رو از هامون سریع از کوزه ک

 بهتر شده دستش گرفت و همه رو سر کشید...حس میکرد حالش کمی

 حالت چطوره؟ -هامون 

 اخم هاش کمی توی هم رفت

 بدنم به شدت کوفته و خسته اس حس خیلی گوهیه!-

 هامون لبخندی زد

 هیوالست ... معلومه دیگه به خاطر انتقال قدرت بین تو و -

 اخم هاش شدت گرفت و غر زد

 هیچ از این موضوع خوشم نمیاد...چند وقته که بی هوشم؟ -

 سه روزه -

ابروهاش باال پرید واقعا سه روز روی این تخت کوفتی خوابیده بود؟ هیچ وقت از 

 ضعف خوشش نمی اومد.

 هامون بلند شد 

 ونی سر پا شی...یه چیزی بیارن بخوری تا بت صبر کن به دخترا بگم -

 سری تکون داد واقعا دوست داشت هر چه زودتر از روی تخت بلند شه...
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کمی بعد هامین ، آندیا و آرمیتی سینی به دست همراه هامون داخل شدن...پس 

 وانیا کجاست؟

 آندیا میز کوچیکی کنار تخت گذاشت و آرمیتی سینی غذا روی اون گذاشت

 خوشحالیم که حالت خوبه -آندیا 

 هر چند مشکالتمون چند برابر شده اما نبود تو همه رو سردرگم کرده -امین ه

 در جواب محبت هاشون فقط سری تکون داد ..

بدون حرف در سکوت غذاشو خورد....پسرا و دخترها داشتن با همدیگه آروم 

 صحبت میکردن ...دیگه نتونست جلوی احساسش رو بگیره

 دختر من کجاست؟ -

اشون نگاهی معنی دار با هم رد و بدل کردن...اینجا چه خبر با سوالش هر چهارت

 بود؟

 قفل کرد و بعد چند ثانیه مکث جواب داد آرمیتی دست هاشو تو هم

 بیرونه!-

 ابروهاش باال پرید

 بیرون؟؟؟-

 سری در جواب به تایید تکون داد...

 صداش بزنید بیاد اینجا...-
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 هان با حالی بد غریدبازم نگاهشون بین هم چرخش پیدا کرد...ناگ

 حالش خوبه؟ -

 هامین منظورشو فهمید و سریع جواب داد

 اره حالش کامال خوبه ...اون روز نجاتش دادی!-

 پس بهم بگید به چه دلیل کوفتی االن اون توی این اتاق نیست؟ -

 هامون آهی کشید و حقیقت رو به زبون آورد

ردی یه اهریمن از دروازه عبور اون روز لبه دره وقتی وانیا رو بیهوش باال آو -

کرد ..تو به یه هیوال تبدیل شده بودی و با خشم زیاد در نبرد با اون اهریمن بودی 

میترسیدیم این وسط بالیی سر وانیا بیاد به خاطر همین راتین اونو به قصر خودش 

 تله پورت کرد...

ر رو انجام اخم هاش توی هم رفت میدونست دوستاش برای امنیت وانیا بهترین کا

دادن و اونو ازش دور کردن؛ اما چرا راتین اونو به اینجا منتقل نکرد؟ در کمال 

 ناباوری حسادت بدی در قلبش ریشه دواند.

به دوستاش اعتماد داشت اما ابدا از اینکه جونور کوچولوش از اون دور باشه 

 خوشش نمی اومد....

 از تخت بلند شد..هامین سریع پرسید

 کجا ؟-

 ره ای نثارش کرد .از کی سوال و جوابش میکردن؟چشم غ
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 حموم بعد میرم آدمیزاد کوچولو رو برمیگردونم!-

 آندیا کمی ترسیده و نگران به خودش جرات داد و پرسید

جسارت منو ببخش اوتانا اما مطمئنی با وجود آزاد شدن هیوال  ، بودن وانیا  -

 اینجا درسته؟

 ت از دهنش به بیرون پرتاب شدسگرمه هاش توی هم رفت و محکم کلما

 بیرون! هر اتفاقی بیفته اون باید اینجا بمونه! حاال هم -

و جسارت نظر دیگه ای نداد و اتاق رو   با اتمام حجتش کسی به خودش جرات

 ترک کردن... هر اتفاق بدی هم می افتاد نمیذاشت منبا آرامشش ازش دور باشه...!

رو جایگزین کرد ...بیرون اومد لباسی مشکی آب داغ کامال انرژی از دست رفته 

تن کرد؛ وقت رو تلف نکرد و توی ذهنش قصر راتین مجسم شد و ثانیه بعد به 

 تاالر قصر تله پورت کرد....

 نگهبان با دیدنش سریع سری خم کرد 

 االن به جناب شاهزاده اطالع میدم تشریف آوردید جناب اوتانا ...-

 ..بعد سریع از تاالر خارج شد.

غروب افتاب اینجا تماشایی بود ...  صورتش  توی هم رفت با توجه به روحیه 

آدمیزاد کوچولو اینجا جاییه که اون ازش لذت ببره و بخواد زندگی کنه... 

غیرممکن بود این اجازه رو بهش بده ، اگر مایل بودن میتونستن اونو سنگدل و بی 
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لی با این قضیه نداشت اما در رحم ترین موجود توی این دنیا بنامند هیچ مشک

 داشتن دخترش خودخواه ترین بود...

صبح که اومدم به قصرت چنان روی تخت فارغ از دو عالم خوابیده بودی که فکر -

 نمیکردم حاال حاالها بیدار شی...

 به سمتش برگشت و نیشخندی زد

 تو همیشه قدرت منو دست کم گرفتی!-

 راتین خنده ای مردونه سر داد

  دیگه مطمئن شدم تو خود هیوالیی!حاال -

 سری از روی تاسف تکون داد...

 آدمیزاد کجاست؟ -

راتین از اینکه سریع سر اصل مطلب رفت کمی شکه شد و تو جاش معذب تکون 

 خورد و با اکراه لب زد 

 توی اتاقش...-

 ابروهاش باال پرید و تکرار کرد

 اتاقش؟!-

 ت کرد...نیشخندی زدراتین حس مالکیت دوستشو به خوبی دریاف

 ملکه به اون یه اتاق داده.. دقت کردی؟ ملکه! نه من...-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

545 

 خوبه! حاال میتونی بگی بیاد...من کلی کار برای انجام دادن دارم....-

 راتین کمی دست دست کرد و باعث شد اوتانا خلقش تنگ شد 

 چه مرگته پسر؟-

ما از بابت تو و هیوالت  خوب....به نظرت بهتر نیست یکمی بیشتر اینجا بمونه تا-

 خیالمون راحت باشه؟

چرا همه امروز سعی داشتن وانیا رو از اون دور کنن؟ داشت کم کم عصبی 

 میشد...اوتانا با تاکید جواب داد

 بهتر نیست..! اون مال منه و جایی میمونه که من باشم..-

 واضح منظور خودشو رسوند...اما باز راتین خیره سرانه اصرار کرد

 ام بمون اینجا ...برای بردنش عجله نکن...تو-

هیچ دلیل این همه اصرارشو نمی فهمید...عصبانیتی مرموز و غریب بهش چیره 

 . گامی تهدیدی به سمتش برداشت و غرید شد

 دختر من چرا باید قصر تو بمونه؟! -

راتین که اوضاع رو بد دید متقابال گامی به قبی برداشت ،لبخندی صلح طلبانه زد 

 دست هاشو به نشونه تسلیم باال برد و

آروم باش مرد من میدونم اون دختر توعه قسم میخورم غیر از این چیزی -

 نیست...!
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 اوتانا نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط باشه...

 واقعا چه مرگته.؟-

ناگهان راتین مثال یه پسر بچه صورتش از ناراحتی توی هم رفت و مغموم اعتراف 

 کرد

خوب من اینجا تنهام. این چند روزه وانیا رو مثل یه خواهر کوچیک میدیدم و  -

 به بودنش عادت کرده بودم

 چشم غره ای برنده ای نثارش کرد

میتونی به مادرت بگی ازدواج کنه و برات یه خواهر یا بردار کوچیک بیاره تا -

 سرگرم شی!

 نب اما شوخ تذکر دادراتین لبشو گاز گرفت تا قهقه نزنه با لحنی حق به جا

 پیشنهاد. گستاخ! ملکه هیچ خوشش نمیاد از این-

 شونه ای باال انداخت انگار ناراحت بودن ملکه براش خیلی مهمه....

 راتین امیدوار دوباره پیشنهاد داد

 میزاری بمونه؟-

 با غرش از ته گلو اوتانا خندید و به سمت در ورودی رفت

 هات مذاکره کرد!لعنت بهت مرد که هیچ نمیشه با-
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از چندین ایوان گذشتن...چند پله پایینتر از راتین عقبتر از پله ها باال میرفت ...با 

صدای خندان و سرحال آشنای جونور کوچولوش ناخوداگاه توقف کرد و لبخند 

کمرنگی رو لب هاش نقش بست...غرور مردانه اش رو کنار گذاشت و با خودش 

 شده...اعتراف کرد که دلش براش تنگ 

 از باالی پله ها صداشو بلند کرده بود و داشت خوشحالیشو نشون راتین میداد 

 راتین اومدی؟؟ ببین بانو مایا چه لباسی برای مهمونی امشب بهم هدیه داده -

 راتین لبخند مالیمی بهش تقدیم کرد

 خیلی بهت میاد ....زیباتر از همیشه شدی...-

ازی مردک حرومزاده رو تحمل کنه در حالی خوب نمیتونست بیشتر از این زبون ب

زیر لب غر میزد از پله ها باال رفت و روی پاگرد کنار راتین قرار گرفت اینطوری 

 توی دید قرار میگرفت.

با دیدنش نفس توی سینه اش حبس شد ،کوچولوی شیرینش موهاشو آزادانه رها  

نیافتنی  کرده بود و در اون لباس سفید براق بلند مثل یه فرشته دست

میدرخشید...یک لحظه سینه اش پر از غرور شد و نیشخندی پیروزمند زد اون 

 دختر مال خودش بود و هیچ کس جرات مخالف با این رو نداشت!

وانیا با دیدنش چند ثانیه خشکش زد انگار باور نمیکرد اون رو میبینه به خودش 

له دارش رو گرفت حیرت زده جیغی از خوشحالی کشید دو طرف دامن دنبا  اومد

 با خنده ای سر خوشانه از پله ها با سرعت پایین اومد...
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لعنت بهش هیچ چیز مانع لبخند زدن مغرورانه اش نمیشد یه احساس گرم قلبش 

 رو در برگرفت...

چند قدم جلوتر رفت و مشتاق لبه پله ها ایستاد وانیا سه پله نرسیده به او به 

ریکش حلقه کرد و اونو سخت به خودش سمتش پرید سریع دستش دور کمر با

فشرد ...وانیا هم متقابال سرشو توی گردنش فرو برد و دست هاشم دور گردنش 

 حلقه کرد....

                   ************ 

باورم نمیشد اون االن اینجاست و قسمت جالب ترش اینه که دلم برای این گنده 

ادن اون هیچ خجالتی ندارم...مثل بک رو اعصاب به شدت تنگ شده و از نشون د

این میمونه تو یه جای غریب هر چند به شدت زیبا باشی اما باز با دیدن یه آشنا 

 چقدر حالت خوب میشه...

 نفس عمیقی کشیدم و عطر مردونه اشو به ریه کشیدم و اروم لب زدم

 خوشحالم که زنده ایی!-

 فشار داد کمرم رو کمی

 دوست داری...اعتراف کن که منو به شدت -

 چون دلتنگش بودم این لحن حق به جانب خشک مغرورش اذیتم نکرد...البته فعال! 
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مشتی آروم به نشونه اعتراض روی شونه اش کوبیدم و از بغلش مثل یه شاهدخت 

رهام کرد...دستش هاش باال اومد و دو طرف صورتم  محترم پایین اومدم اونم آروم

 اهم رو در رو صحبت کنه...رو گرفت و عقب برد تا بتونه ب

خوب  چشم هام به گونه و لب های کبودم که با وجود داروها هنوزم  نگاهش از

 نرمک توی رفت... نشده بود رسید برق نگاهش خاموش شد...اخم هاش نرم

خشم مثل یه اهریمن ترسناک به چشم ها و صورتش حمله کرد با شصتش آروم 

 ..گونه و بعد لب پایینمو نوازش کرد.

 زیر لب غرید

 چیشده؟-

نگاهم از اوتانا به راتینِ رنگ پریده و شرمسار کشیده شد...اوتانا منتظر نشد من 

چرخید مثل یه حیوون در حال شکار با چشم های باریک و رگ های  جواب بدم

 بیرون زده به راتین خیره شد...

 اِلف جنتلمن ما هم اب دهنشو قورت داد

 .میتونم برات توضیح بدم..-

و معلومه که اوتانا اول منتظر توضیح نمیمونه ... چون مشت محکمش توی فک  

چند ثانیه قامت راست کرد ..اما  راتین پایین اومد طوری راتین خم شد کمی بعد

اوتانا بهش فرصتی نداد دوباره مشت دیگه ای توی فکش کوبید...جیغی از روی 
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وتانا رو گرفتم تا مشت سوم شوک و ترس کشیدم و سریع پریدم و بازوی راست ا

 رو نزنه...

خوب شد سعی نکرد منو کنار بزنه چون واقعا قدرت نگه داشتنشو نداشتم 

 میتونست منو مثل یه توپ شوت کنه...

 گندش بزنن دل تنگی باعث شد اخالق گند و پرخاشگرش رو فراموش کنم....

ه راست ایستاد ...از خورده دوبار راتین انگار نه انگار از دوستش دوتا مشت محکم

کنار لبش خون کمی پایین ریخت...دستشو رو فکش گذاشت و به چپ و راست 

تکون داد و آخی آرومی گفت... دستشو انداخت و چرخی به چشم هاش داد و 

 نیشخندی زد

 نمیتونم بگم... از اونجایی که حق داشتی چیزی-

اورد و اونو مشت کرد و اوتانا دست آزادشو که اسیر پنجه های من نبود رو باال 

 انگشت اشاره اش رو تهدیدی چند بار باال و پایین کرد

اینطوری از امانت من نگهداری کردی...؟؟؟ خواستی از دست من نجاتش بدی اما  -

 با صورت کبود تحویلش گرفتم...مسئولیت پذیری تو تا همین حدِ؟

خت اون لیاقت این راتین ناراحت و شرمنده سر پایین انداخت ..دلم به حالش سو

 رفتار تند رو نداشت.

 سرمو باال گرفتم و سریع ازش دفاع کردم
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راتین مقصر نیست یه اتفاق غیر قابل پیش بینی بود. اون و مادرش این سه روز  -

 به خوبی با من رفتار کردن و محبتشون رو ازم دریغ نکردن ....اونو سرزنش نکن

 زبون آوردم نگاه بدی بهم انداخت انگار چیز زشتی به

 اون مسئول مراقبت از تو بود... -

شاید حق با اون باشه مفهموم بعضی چیزها از نظر خانوم ها و اقایون فرق داره و 

این مسئله آسیب ندیدن برای اون خیلی جدی و بدون اشتباه قابل قبول 

 هستش...بازوشو نوازش کردم تا کمی آروم شه چشم هامو معصوم کردم

 مراقبم بود این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته.... واقعا به خوبی -

 با کمی مکث نگاهشو ازم گرفت و اخم هاش کمرنگ شد و لحنی تخس دستور داد

 میشنوم!-

 خوب خدا رو شکر انگار کمی آروم شد!

راتین سعی کرد با لحنی آروم ماجرا رو تعریف کنه بعد اتمام حرفش اوتانا خرناسی 

گام عقب پرید و  هش حمله کنه که راتین برای احتیاط یهکشید و دوباره خواست ب

منم دستمو محکم دور کمر اوتانا حلقه کردم ....خدای من چرا انقدر مردها زود 

 واکنش نشون میدادن؟؟؟چه مرگشونه آخه؟ 

 خواهش میکنم اوتانا آروم باش...راتین اون شب اونا رو به شدت تنبیه کرد...-

 صداشو بلند کرد

 فکر میکنی این کافیه؟!واقعا  -
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اون که نمیخواست این اتفاق بیفته...اون برادر توعه و تو رو دوست داره به این  -

 فکر کن...

 نفس آتشینی کشید و بلند غرید

 پله ها پخش میشد... دوست من نبود آالن باید خونش روی -

تین ولی دختر نازک نارنجی نبودم اما با تصور خشونت و خونریزی رنگم پرید ...را

 تونست بگه جای ترسیدن با غرور خطای خودشو پذیرفته بود نادم فقط

 متاسفم-

 بهم نشون بده اون حرومزاده ها کجان! -

 تو سیاهچال زندونی شدن... -

اوتانا سری به جلو تکون داد و بی صدا خواست اونو به سمت سیاهچال راهنمایی 

 کنه...راتین هم جلو افتاد ...ناباور لب زدم

 اوتانا... -

 برگشت نگاهی جدی بهم انداخت

این چیزیه که من باید حلش کنم! میتونی بیای و ببینی اونا به تقاص کارشون  -

 رسیدن!

قطعا دلم نمیخواست برم ...سری به سمت چپ و راست تکون دادم و نگران لب 

 زدم
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 میترسم کنترل خشمتو از دست بدی و هیوال دوباره آزاد بشه! -

 ک و سردی جواب دادبا لحن تاری

 نترس...انقدر طول نمیکشه که کار به اونجا برسه! -

 اب دهنمو قورت دادم دلداری دادنش بیشتر منو ترسوند .واقعا ممنون شدم!!!!

 قدمی به عقب گذاشتم 

 خوب من توی اتاق منتظر بازگشتتون میشم -

یدم دور ازم فاصله گرفت و با راتین از د  سری تکون داد و بدون حرف اضافه

 شدن...

این یه خوش آمد گویی و رفع دلتنگی عالی نبود که بهش فکر میکردم ولی خوب 

اون اوتانا بود نمیتونست از این بهتر باشه.... چیزی نبود که بهش عادت نکرده 

 باشم...هوف...!

 به سمت اتاقم رفتم و ترجیح دادم منتظر اومدنشون باشم....

قعه برگشت نیشخند شروری تا آخر شب روی لب نمیدونم اونا چیکار کردن که مو

های راتین جا خوش کرده بود و اوتانا هم کمی اخالقش قابل تحمل شده ...اصال هم 

 کنجکاو نبودم که بپرسم...

شب به اصرار بانو مایا تو مراسم شام اشراف زاده ها موندیم و من از گفتگوی 

 خسته کننده اونا لذت میبردم...
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اومد و در گوش مردی که فکر کنم وزیر اعظم بود چیزی پچ زد ناگهان یه مالزم 

که اخم های مرد مو قهوه ای توی هم رفت ، یکهو سرشو بلند کرد تیز و برنده 

نگاهی به راتین و اوتانا که کنار هم نشسته بودن انداخت و خیلی بی مقدمه توبیخ 

 گرانه راتین رو نشونه گرفت

منو اینطور شکنجه دادید؟؟ اونو زندانی کردید جناب شاهزاده به چه دلیلی پسر -

هیچ اعتراضی نکردم اما شکنجه شما ممکنه باعث شه پسرم هیچ وقت بچه دار 

 نشه...

از این حرفش با دهنی باز مونده به اوتانا خیره شدم، این رضایتی و افتخاری که 

و توی صورتش موج میزد منو مطمئن میکرد کار خودشه! راتین جدی اخم هاش ر

 کمی تو هم برد

جناب آرون میدونید من چقدر توی مجازات کسایی خالف مردانگی به دوتا -

 دختر بی پناه قصد تعرض داشته باشن سخت گیر و بدون گذشت هستم!

 اما اون پسر منه!-

راتین مشتشو محکم روی میز کوبید  بشقاب و چنگال و لیوان ها صدایی داد ، 

و همه شاهد این مشاجره شدن...صداشو بلند طوری که سکوت تو سالن حاکم شد 

 کرد

چون پسر شما بود توقع بیشتری از نزاکت و شرافت ازش داشتم...در مجازات  -

من فقیر و پولدار ، رعیت و اشراف زاده همه یکسان هستن...عدالت ما هیچ وقت 

 زیر سوال نمیره.
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هامو بهم  توی دلم بلند شدم و به افتخار عدالت این شاهزاده جنتلمن دست

کوبیدم ....وزیر انگار حرف های راتین بیشتر عصبانیش کرد که رنگش قرمز شد و 

 صداشو حرصی بلند کرد

طبق قوانین شما باید منتظر محاکمه میشدید بعد اگر گناهکار بود مجازاتش  -

 میکردید شما هنوز انگار از قوانین خوب آگاهی ندارید ...شاهزاده ی جوان!

 با منظور بدی تف کرد بیرون... اون تیکه آخر رو

سیخ سرجام ایستادم و کم کم داشتم منم از این بی احترامی عصبی 

 میشدم...راتین بدون اینکه کنترلشو از دست بده جواب داد

وقتی با من حرف میزنید مراقب تن صداتون باشید جناب وزیر کاری نکنید  -

هد ماجرا بودم حقیقت بهتون یاد آوری کنم جایگاهتون کجاست! من اونجا شا

کامال روشن بود مگه من مرده باشم که کسی امنیت و روح و جسم دخترای 

سرزمین من رو به خطر بندازه و طوری که زن ها فکر کنن اینجا مکان امنی برای 

 اونا نیست...

کاش میشد سوت بلند باالیی به افتخارش زد، یادم بمونه به هورسان بگم لب های 

 و گوهر ازش میریزه رو ببوسه..! راتین رو که دُر

وزیر ناخشنود صورتشو به حالت چندش توی هم برد و نگاهی بدی به من انداخت 

 که جا خوردم

همه این ها به خاطر اون دختر دور رگه بی اصل و نصب و این هرزه کوچولوی -

 آدمیزاد که معشوقه شب های جناب اوتاناست!
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م شدم که با جوابی کوبنده اونو موجی از عصبانیت توی بدنم منفجر شد خ

سرجاش بنشونم که قیام یهویی و ترسناک اوتانا رنگ از چهره مردک پروند و 

 راتینی که کبود شده از خشم هم ساکت شد و میدونو برای دوستش خالی کرد ...

اوتانا رو میز به  سمت اون مردک کمی خم شد و دست چپشو ستون میز کرد و 

 لند کرداون یکی دستش تهدیدی ب

ببین مردک عتیقه پیر، من اِلف نیستم که بشینم با صحبت تو اون مغز پوسیده -

ات فرو کنم که پسر حرومزاده ات که وقت تربیتشو نداشتی زمانی که دست روی 

چیزی که متلعق به منه گذاشته و مثل یه بزدل بدون مردونگی بین پاش خواسته 

گه امروز شاهزاده تو نبود امشب رو به دوتا دختر بچه تعرض کنه گفتگو کنم؛ ا

سیاه پوش اون بی خایه میشدی...ننگ به تو ؛ اگه اون از تخم من بود زودتر 

میکشتمش چون الیق اسم مرد بودن نیست و مایه ابرو ریزیه....از حاال کوچیترین 

توهینی به معشوقه من بشه همه منو میشناسن من فقط قوانین خودمو دارم و 

 گناهکار مرگ با درده!میشناسم ،جزای 

با تهدیداش   همه با رنگی پریده و ترس به اوتانایی که در عین ریلکس بودن

مردکو خفه کرد نگاه میکردن و کسی جرات جیک زدن نداشت....لعنتی اون 

هیوالی گند اخالق دوست داشتنی منه! فقط من...! افتخار وجودمو پر کرد یه 

 لحظه...

ر کنم در حال هضم این همه حقیقت تلخ بود که وزیر اب ذهنشو قورت داد فک

 مغزش دستور هیچ حرکتی نمیداد و مثل یه موش بزدل ترسو ساکت شد....
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 بله اینطوریاس....!

اوتانا قامتشو راست کرد و در حالی که انگار نه انگار بحث خطرناکی رد و بدل شده 

ه به اوتانا خیره شده بود رو کرد به بانو مایا که با لبخند رضایت بخش از اتفاق افتاد

 و اونو با نگاهش تحسین میکرد ..سری خم کرد

 مهمونی خوبی بود از پذیرایی و غذای خوبتون سپاسگذارم بانو... ما باید بریم -

 ملکه هم سری تکون داد به عنوان احترام

خیلی خوشحال شدم پسرم ...از این به بعد بیشتر با وانیای دوست داشتنی  -

 ن ...بهمون سر بز

 حتما.... )رو کرد به من و آروم لب زد( پاشو بریم...-

و به سمت ملکه که به احترام ما بلند شده بود رفتم و آروم گونه  بلند شدم

 لطیفشو بوسیدم

 ممنون که توی این مدت از من مراقبت کردید-

 دستی روی شونه ام گذاشت و مهربون گفت

وقعه دوست داشتی میتونی بیای ما از اون اتاق همیشه برای تو میمونه و هر م -

 حضورت همیشه استقبال خواهیم کرد...

لبخندی به لطفش زدم ،تعظیم کوتاهی کردم و همراه اوتانا و بدرقه راتین از سالن 

 خارج شدیم...به ایوان که رسیدیم راتین رو کرد به من

 بابت امشب و اتفاق های بدی که برات افتاد متاسفم -
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هزاده همه ای اینا یه روزی تبدیل میشه به یه خاطره که با یاد اوه بیخیال شا-

 آوریش لبخند رو لبمون میاره...

 دستی روی سرم کشید و موهامو آروم نوازش کرد

 دوباره بهمون سر بزن این مدت همش فکر میکردم یه خواهر کوچیک دارم....-

روی  احساساتی شدم به سمتش رفتم دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرمو

 سینه اش گذاشتم

هستی...نشد برم از هورسان خداحافظی کنم جای من  تو هم مثل یه بردار بزرگ -

 ازش عذر بخواه و بگو دوباره بهش سر میزنم و دلم براش تنگ میشه...

فرصت نشد راتینی که از بغل یهویی و ابراز محبتم شوکه شده عکس العملی 

پیچید و سریع منو به عقب کشید...متعجب نشون بده دست بزرگ اوتانا دور بازوم 

به صورت توی هم و به شدت حسودش نگاه کردم...چشم غره ای نثار من گنگ و 

 نگاه تیزی به راتین که با نیشخندی بدجنس بهش خیره شده بود انداخت و غرید

 حتی بهش فکر نکن که دستتو دورش حلقه کنی -

 راتین نیش زد

 خودش صداش زد نمیتونی کاری انجام بدم اوه مرد اون دیگه منو بردار -

 غر زد

اگه اون نیشخند مضخرفت رو از صورت دخترونه ات پاک نکنی مهمون مشت  -

 سومم میشی....زود باش امتحانم کن...
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 راتین نیشخندش سریع پاکش و قهقه ای مردونه سر داد

 ها بگم...اه لعنت بهت اوتانا این اخالق هات خیلی گوهی و جدیده! باید به پسر -

 اوتانا ریلکس زمزمه کرد

 همه اتون رو گاییدم-

و بعد دستشو دور کمرم انداخت و بعد چند ثانیه سیاهی و سرگیجه پلک هامو 

دیدم دوباره برگشت متوجه شدم تو اتاقمون   بهم زدم پشت سر هم

هستیم...لبخندی زدم واقعا قصر راتین شبیه یه قطعه هنری باشکوه بود که حتی 

ردن بهش اشک به چشم هات می آورد از زیبایی و منحصر به فردیش، ولی نگاه ک

 خوب من این قصر قدیمی رو جور دیگه ایی دوست داشتم....حس خونه رو میداد!

 برگشتم سمت اوتانا دیدم صورتش بدخلق و ناراضیه..غر زد

 توی دنیا تو همینطوری مردها رو بغل میکنید؟-

میکرد لبمو گاز گرفتم تا جلوی خنده ام رو  که اینطور! پس اون هنوزم حسودی

 بگیرم

اوه..خوب نه مگر اینکه اون مرد دوست یا از اقواممون باشه و بستگی به این داره -

 چقدر برامون عزیز هست...

 لبشو کج کرد

 از این بعد همچین چیزی نداریم! -

 نتونستم جلو لبخند شیطنت آمیزمو بگیرم
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نم من برده و تو ارباب من نیستی؟! و من از اوتانا الزمه بهت یاد آوری ک-

 پیروی نمیکنم؟!  دستورات کسی که بهم زور میگه

دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند با حس برانگیختگی پایین 

تنه اش ابروهام حیرت زده باال پرید وقتی به این یقین رسید که همه چیز رو به 

زد و تاریکی خیره کننده ای چشم هاشو درستی متوجه شدم نیشخندی شروری 

 در برگرفت

با هیوال هیچ کار عاقالنه  شیرینم سه روز از من فاصله گرفتی و یاد نگرفتی بازی-

 ای نیست و کسی قدرت اینو نداره؟...

اوه خوشم اومد منم بازیشو ادامه دادم ...خیلی نرم و لوند انگشتمو از شقیقه تا 

ین آوردم و اونو نوازش کردم و با شصتم روی لب روی ته ریش کم چونه اش پای

 مردونه اش کشیدم

 جناب اوتانا بهتره بدونی من قدرتشو دارم -

سرشو کج کرد و خرسند از اینکه دارم دل به دلش میدم نیشخندش یه وری شد و 

 باصدای بمی پرسید

 و کی این قدرت و جسارتو بهت داده؟ -

لگنم کشش دادم تا به صورتش برسم  دستمو دو طرف فکش گذاشتم و یه کمر و

اونم سریع و با احتیاط دستشو دو طرف پهلوم گذاشت و منو تو این کار کمک 

 کرد...چند اینچی لبش خمار زمزمه کردم
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یه هیوال افسانه ایی که همه ازش میترسن اما برای من یه محافظه به من قدرت -

ازی کنم...من هر کسی اینو داده که میتونم در میون حصار دست هاش باهات ب

 نیستم ....

چشم هاش خمار شده بود میتونستم شعله ور کشیدن حس های مختلفی رو تو 

مردمک هاش ببینم و محو اون آتیش بازی خیره کننده بشم حسن ختام حرفم 

بوسه ای ریز روی لب هاش گذاشتم و یه سانت دور شدم و مطمئن شدم هرم نفس 

 با صدای آروم و پر از نازی تاکید کردمهام گرمم روی صورتش پخش میشه،

 من جونوری کوچولوی شیرین اوتانام...!-

نذاشت حرفم تموم شد که حریص و مالکانه توی صورتم خم شد و خیلی خشن و 

هات لب هامو به کام لب های داغش در آورد...این بار برخالف همیشه یه نیروی 

مون شد طوری که هر دوت عجیب و قوی با قدرت هر چه تمام تر باعث کشش بین

مات و خمار کمی عقب کشیدیم و با چشم های گنگ و ستاره بارون از این حس 

بهم خیره شدیم.اوتانا وقتی متوجه شد این نیروی گرم و خیلی هات دو طرفه اس 

سریع به خودش اومد و دوباره خیس لب هامو بوسید ، طوری که آه کشیدم و 

ودش در بیاره و عقب عقب منو ببره و روی فرصتی شد زبونش دهنمو به تصرف خ

تخت افتادم و هینی از ترس و شوک کشیدم... لباسشو توی یه حرکت در اورد 

 روی بدنم خیمه زد....

بوسه هاش خیلی خشن و غارتگر پر از حس جدید بود خدای داشتم زیر لمس داغ 

و  و پرحرارت دست هاش ذوب میشدم کنترل صداهامون تغریبا کاری غیرممکن

 دور از دسترسی بود
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اوتانا دست هاش به سمت یقه لباس رفت خواست اون ها رو توی تنم جر بده ولی 

تونستم به سختی به خودم تلنگر بزنم و کمی به خودم بیام دست هاشو سریع 

 گرفتم

 نه...لباسمو دوست دارم یه هدیه اس.-

وقتی شل  چشم هاش بی صبر و دو دل بود خیز داشتم بندهای کمرم رو کشیدم

شد اوتانا کمکم کرد اونو بیرون بیارم خوشحال شدم که به درخواستم احترام 

گذاشت وقتی دوباره برهنه شدم دقیقا مثل یه هیوالی تشنه به سمت گردنم حمله 

 کرد...

برخورد بوسه های گرم و پرحرارتش رو گوش ها و گلوم آهم رو بلند کرد با 

پوست نازک گردنم رو میون لب هاش  شنیدن صدای کشیده و خمارم حریصانه

کشید و اون رو به شدت مکید و مثل یه هیوالی بدجنس چندین جا رو همینطوری 

مارک دار کرد اونقدر بدنم داغ بود که نتونستم به این خودخواهیش اعتراضی کنم 

 در حال حاضر تموم حرکاتش به شدت برام شیرین و خواستنی بود...

لطیفمو به چنگ گرفت کامال قالب دست هاش بود  مشت هاش سینه های نرم و 

اون ها رو ورز داد و زبونشو از روی گلو تا زیر چونه ام باال آورد و لب هامو به 

اسارت خودش درآورد ، سخت و خیس اون ها رو بوسید تا جایی که میتونستم 

همراهیش میکردم از نیاز شدیدی که وارد بدنش شد یکهو سینه هامو تو مشتش 

م فشار داد که آهی از درد و لذت کشیدم اونم مشتاقانه با زبونش دهنمو محک

کامال به تصرف خودش دراورد یه جورایی داشت قدرتش خودشو روی من به 
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نمایش میذاشت من امشب به هر سازی که میزد میرقصیدم چون بدنم از نیازی 

 شدیدی که بهش داشتم میسوخت طوری که اگر بهش نرسم میمیرم...

 اش زخمی و به شدت بم شد روی گوشم رو بوسید و زمزمه کردصد 

 امشب کامال مال من میشی....میخوام تموم دنیا بفهمن تو برای اوتانایی....!- 

خدای من حرارت و اشتیاق صداش چیز جدیدی بود این منو حسابی خیس  

 میکرد

د و بعد نوک سینه ام رو به سختی پیچوند باعث شد آهی بکشم روی لبم رو بوسی 

 با دندونش لب پایینمو کشید

 زود باش بگو شیرینم ...بگو که میخوای مال من بشی!- 

 بریده بریده میون اون همه حس تشدید شده فقط تونستم لب بزنم 

 میخوام....- 

بین پام توقف کرد و اونو مالکانه  دستش از روی شکمم به سمت پایین لغزید و 

عذر خواهانه نرم و ماهرانه شروع به  توی چنگ گرفت نفس تیزی که کشیدم

 حرکت بین چین های حساس زنونه ام کرد

از دو طرف ملحفه ها روی تو مشتم فشردم این اوضاع فراتر از تصورم بود و ابدا  

روی خودم کنترلی نداشتم من یه مرگم شده و لعنت بهش کی توجه میکرد االن 

 هی بلند کشیدمباید به چیز دیگه ای فکر کنم؟ سرم عقب رفت و آ

 روی گلوم رو نرم بوسید 
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 بهم بگو چی میخوای- 

 از این حسی که نمیتونستم کنترلش کنم هق هقی زدم  

 میخوام مال تو باشم...- 

 هر چی تو بخوای شیرینم....!- 

میدونستم از اول هدفش این بود که منو برا خودش بکنه و تموم شب های قبل  

میخواست براش آماده بشم و حاال من با کمال بدنم رو به خودش عادت میداد و 

 میل چیزی که میخواست رو بهش میدادم...

اما قلب هر دوتامون طور عجیبی همزمان با ضربانی تند و بی وقفه میکوبید .انگار  

بهم متصل شده بودن. روح هر دوی ما در این لحظه برای هر دوتامون برهنه و 

 عریان شده و قابل لمس بود

انگار که از بوسیدن لب هام سیر نشده سرشو با اکراه به اندازه ای عقب برد اوتانا  

 که مستقیم توی چشم هام خیره بشه پرسید

 حسش میکنی؟- 

 آهی کشیدم 

 آره...- 

 گذاشت  دستشو روی قلبم 

 یه چیزی داره ما رو به هم گره میزنه...این حتی منو غافلگیر کرده!  - 
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 اعتراف کردم

 پر کشش بینمون رو دوست دارم ...این جریان  - 

با تاییدم نیشخند پیروزی زد و برقی از غرور و شادی توی چشم هاش درخشید و  

صورتمو کثیف اما لذت لیس زد در اخر زبونشو روی لب های کبود و باد کرده ام 

 کشید مالکانه و حریص چشم هاش جدی شد و تاکید کرد

 مال منی....!!!- 

ید و به شدت مکید دستم هر دوتا شونه اش رو چنگ زد و نوک سینه راستم کش  

ناخن هام توی پوستش رفت و اونو خط انداخت اما ابدا تاثیری روی اون 

نداشت...بین پاهام به شدت خیس شده بود ...فاک تموم لجبازی و سرکشی هامو 

 فراموش کردم و مثل یه آدم مظلوم و نیازمند ناله کردم

 مال تو...- 

حرفش خشنود خرناسی کشید و یهو سینه رو گاز گرفت، جیغی کشیدم از تایید  

اما اون بی توجه با سینه چپم شروع به بازی اروتیک و خشنش کرد....دوباره که 

گاز گرفت با ناله پر شوری به آستانه تحملم نزدیک شدم و با آهی بلند و دردناک 

غنچه گل در  رها شدم احساس سبکی و رضایت میکردم دقیقا مثل شکفتن یه

 هنگام صبح ...

نیشخند خبیثش دوباره روی لب هاش جا خوش کرد اون ارضا شدن من توسط  

خودش رو دوست داشت و تصمیم نداشت این مسئله رو پنهون کنه و بهش افتخار 
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میکرد! گندش بزنن صورتش توی این موقعیت به شدت خواستنی و سکسی 

 بود ...نقش یه پسر بد رو بازی میکرد ...

بهم رحم نکرد خم شد و بوسه هاش قطار گونه از شکمم پایین رفت و وقتی به  

 بین پام رسید بوسه اس از روی احترام و عالقه روی اون گذاشت...

و بعد اون دهن بد و مکار و حلیه گرش شروع به بازی با هسته ام کرد با مکیدن و  

هایی از وسط پام به تعرض زبونش به داخلم دوباره داشتم به اوج میرسیدم تیر

تموم بدنم فرستاده میشد زیر هیکل مردونه و بزرگش پیچ و تاب میخوردم اما اون 

و دور اون ها حلقه کرد و لگنم تا جایی که که دسترس و  دستشو از زیرم رونم رد

دلخواهش بود باز و قفل کرد با دیدن منظره روبه روش خرناسی از روی رضایت 

لت شعله ور شد... لعنت خیلی قابل دسترس و در دید کشید...گونه هام از خجا

 ...بودم براش درست مثل یه پیکش گران بها

 اوتانا...- 

 نگاه پر شوری بهم انداخت 

تو خیلی زیبایی! سال هاست هیچکس رو به زیبایی و خاص بودن تو ندیدم - 

 شیرینم!

ال نکرده نفس توی سینه ام حبس شد اون داشت اعتراف میکرد! کاری که قب 

 بود ..
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میدونستم اوتانا اهل دروغ یا جلب کردن نظر یه دختر برای سکس نبود چون  

اصال بهش احتیاجی نداشت نگاهای سنگین و غرور خاصش باعث میشد هر 

 دختری راحت پاهاشو براش باز کنه...ادامه داد

....و هر بدن زیبا و فریبنده تو رو فقط من دیدم ! و این برای من میمونه همیشه - 

کسی رو جرات کنه چیزی که برای من ببینه یا بخواد نزدیکش شه نابود میکنم!تو 

 تا ابد برای اوتانایی!

قلبم از حرفاش گرم شد شاید حرفاش خودخواهی تمام بود اما خوب من دوست  

 داشتم نشون بده براش متفاوتم....

 این بار یه انگشتش هم به بازی زبونش اضافه شد ... 

و ناخوداگاه از ترس و هیجان  .از ورود جسمی سخت بدنم کمی منقبض شداه.. 

 دستم روی سرش رفت و اونو محکم به خودم فشردم ....

 کمی بعد برای دومین بار رها شدم... 

بدنم شل شده بود و لبخندی از رضایت روی لب هام نقش بست....اون میتونست  

رو به خوبی میدونست هیوالی  یه الهه سکس باشه که بدن و نقاط حساس زن ها

 مکار دوست داشتنی...!

 بدن برهنه اش که روی من قرار گرفت دوباره کم کم هوشیار شدم... 

بوسه ای رولب هام گذاشت ..و پایین تنه اش روی خیسی زیاد بین پام باال و  

 پایین میکرد و دوباره داشت تحریکم میکرد...
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خیلی ترسیده بودم با اینکه اون منو به  کمی ترسیدم خوب اره لعنت به دروغ من 

 خوبی آماده کرد بود اما باز بدنم تنش گرفت

 لرزش کم بدنمو که حس کرد نگاه اونم کمی هوشیار شد 

 لب باز کردم 

 خیلی درد داره؟- 

نمیدونم چون یه دختر باکره نبودم اما نترس به خوبی منو توی خودت - 

 میپذیری...

 وهام باال پرید و طعنه زدملبم کج شد و یکی از ابر 

 مطمئنی اون هیوالی گنده تو رو به خوبی میپذیرم؟- 

نیشخندش واقعا بوی غرور میداد ...کاش میتونستم مشت محکمی تو فکش بزنم  

 تا اون غرورشو نابود کنم 

کنه اما با همون غرورش اطمینان برخالف تصورم که فکر میکردم با حرفاش اذیتم 

 داد

 نترس... مواظب هستم- 

اوه پس اوتانا هم میتونه حرفای شیرینی بزنه! اما با این حال جلوی حقیقت رو  

 نمیگرفت که اون گنده بک میتونه بدون اسیب زدن واردم شه یا نه!

برای اینکه دوباره تحریکم کنه دست هاش نوک سینه های سفت شده ام رو به  

اش داد...آهی از بین لب هام بازی گرفت و هر از گاهی با ناخن هاش به آرومی خر
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بی اراده بیرون پرید سرش جلوی صورتم کمی کج شده بود و گردن تنومندش 

دقیقا توی دیدم بود ناخوادگاه سرمو کمی بلند کردم و گردنشو بوسیدم و مثل 

خودش خودخواهانه مکیدم فکر کردم پسم بزنه اما نرم شدن عضالتش رو به 

زده کرد.اعتراف سختی بود فکر نمیکردم  خوبی متوجه شدم و این منو شگفت

اوتانا خشک و مغرور انقدر از معاشقه کردن با بدنش خوشش بیاد با درک این 

موضوع زبونم به بازی با بدن سفت و عضالنیش در اومد و اون آهی مردونه کشید و 

منو برای هر کاری آزاد گذاشت گندش بزنن از اینکه اینقدر روی اون تاثیر دارم و 

ش رو بلند کردم احساس غرور میکردم روی سینه اش رو فوت کردم و بعد آه

زبونمو رو نوک سینه مردونه اش کشیدم و همزمان با دست هام مهره پشتشو تا 

پایین خراش میدادم از ته گلو خر خری کرد اما یکهو دوتا بازومو گرفت و منو باال 

 بمی نق زد کشید اخم هاش رو خیلی بامزه توی هم کشید و با صدای

داری کاری میکنی که خیلی زود بیام این از من بعیده! و من دوست دارم درون - 

 تو بیام...

 خنده آرومی کردم که اخم هاش باز شد و با شگفتی خیره ام شد... 

دستشو زیر سرم گذاشت خنده ام رو بوسید و با دست دیگش پامو باز کرد و  

کنم خودکار منم دست هامو همزمان دور مجبورم کرد اون ها رو دور کمرش حلقه 

 گردنش حلقه کردم سرشو توی موهام برد و نفس عمیقی کشید.

 نفس عمیقی کشیدم. 
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سر مردونه اش که کامال با آبم خیس شده بود روی واژنم گذاشت و آروم به داخل  

 فشار داد .

د و از از ورود جسم بزرگ و غریبه به بدنم کمی منقبض شدم چندبار اونو عقب بر 

اول فشار وارد کرد تا بتونه مردونگی بزرگش رو واردم کنه تغریبا چند سانت 

داخلم رفت پشتشو با ناخن هام ترسیده چنگ زدم و جیغ آرومی کشیدم و 

 ماهیچه های پایین تنه ام کامال منقبض شد...ترسیده اسمشو صدا کردم

 سریع لب هامو بعد تموم صورتمو بوسید 

 ...نترس دردش همین بار اوله بعد تموم میشه.... آروم باش شیرینم- 

فکر نمیکردم اوتانا مردی با پوسته فوالدین و اخالقی غیرقابل پیش بینی بتونه در  

این موقعه بتونه منو آروم کنه...از جاش تکون نخورد و داشت توی گوشم حرفای 

 تحریک کننده میزد و میخواست عضالتمو شل کنم

 جان و ترس به سطحش رسیده بودآدرنالین خونم از هی 

 میخوام- 

 صدام میلرزید 

 منم دوست دارم تا عمقت داخل برم و جسم هامون رو بهم پیوند بزنم ...- 

بهم فرصت داد.آروم که شدم کمی پیشروی کرد اما لب هاشو از روی گوشم کنار  

 نبرد
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ن دنیا رو اه کوچولوی شیرینم تو تنگ ترین و گرمترین و شگفت انگیز ترین واژ- 

 داری...

 اوتانا....- 

 بوسه ای روی حلزونی نرم زیر گوشم زد 

 جون اوتانا جونوری کوچولوی هیوال....- 

من داشتم با حرفای شیرین و معاشقه آرومش برای بار سوم می اومدم..اون به  

آرومی توی کانالم در حال پیشروی بود و داشت کامال منو شکافت میداد خیلی 

د و ماهیچه های درونیم به سختی دورش پیچیده بودن و پیشروی خیلی بزرگ بو

رو به شدت سخت میکردن...دردناک بود اما حرفای اون خیسم میکرد و کارش رو 

کمی راحت میکرد...بدن هامون خیس از عرق بود و نفس های عمیق و کش 

یس دارمون اتاق رو پر کرد...به بکارتم که رسید توقف کرد روی نبض گردنم رو خ

بوسید و یکهو فشار محکمی بهم وارد و دقیقا تا ته واردم شد جیغ بلندی کشیدم 

و کمرشو محکم گرفتم تا حرکت نکنه....همونطور که بهم گره خورده بودیم متوجه 

انفجاری قدرت و نورانی دقیقا مثل روزی ک از دره افتادم و اوتانا منو گرفت حس 

بم روی هزار بود یه حس دلتنگی شدید کردم هر دو خشکمون زد لعنتی ضربان قل

و غریبی بهم حمله کرد انگار مدتها روحم ناقص بوده و حاال به نیمه گمشده اش 

رسیده کوهی از درد و دل تنگی وغریبی از روی قلب و شونه هام برداشته شد و 

 احساس سبکی و کامل بودن میکردم...
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قی عجیب نگام میکرد خیره با عالقه فراوان به اوتانایی که متحیر اما با بر 

شدم ...انگار هزاران کیلومتر دویده تا بهم رسیده باشیم نفس های بلند 

میکشیدیم و مشتاقانه بهم خیره شده بودیم...مثل این می موند که به اصل خودم 

برگشتم به جایی که بهش تعلق داشتم چرا انقدر این حس آشنا و غمگین اما در 

د.؟..دستمو دور شونه اش پیچوندم و سرمو توی این حال پر از خوشحالی بو

گردنش بردم دهنمو رو ضربان تندش گذاشتم از این حس عجیب از ته دل گریه 

کردم ....اوتانا بعد مکث کوتاهی به خودش اومد با عالقه ای فراوان و ضربان قلبی 

 کوبنده درونم شروع به حرکت کرد طوری که انگار این تنها رسالت زندگیشه...

هر دو که به اوج رسیدیم سنگینشو روی آرنج هاش انداخت پیشونی خیسشو  

روی پیشونیم گذاشت و نفس هامو مثل اکسیژینی گران بها به ریه هاش کشوند پر 

 محبت لب زد

 باالخره پیدات کردم....!- 

گیج و خسته به چشم هاش که آشکارا محبتی بی نهایت در اون موج میزد سوالی  

توجه آروم ازم بیرون کشید آخ آرومی کشیدم در حالی به  خیره شدم..بدون

پشت می افتاد آروم منو همزمان روی خودش کشید و سرمو روی قلبش که 

برخالف چند دقیقه پیش، آروم و یکنواخت میکوبید گذاشت دستش توی موهام 

 لغزید و تارهای بلندمو نوازش کرد و آروم اعتراف کرد

.خسته...ناامید...همه جا رو گشتم اما هر چقدر بیشتر سالهای ساله که منتظرتم..- 

تالش میکردم بیشتر ناپدید و خیال گونه به نظر میرسیدی درست مثل یک سراب 
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به این باور رسیده بودم که قرار نیست بهت برسم تا اینکه خودت زخمی و ناتوان 

 از یه دنیای دیگه رسیدی و با پاهای خودت به قصرم پناه آوردی...

ظورشو متوجه شدم...دنیایی از سوال و ناباوری بودم اما ریتم ضربان قلبش برام من 

مثل یه دیازپام عمل میکرد که همه فکرهامو دور مینداخت و چیزی جز خود اوتانا 

و این ضربان مهم نبود اون لحظه اشک هام بدون کنترل پایین ریخت...و بدون 

به نظر میرسید که انگار در تموم کلمه ای حرف روی سینه اش رو بوسیدم و طوری 

بیست وسه سال عمرم نخوابیدم و پلک روی هم نذاشتم حاال که آرامش گمشده 

 ام رو پیدا کردم در حصار اغوش امنش به عالم بی خبری فرو رفتم...

زد نفس  وقتی که صبح چشم هامو باز کردم جای خالی اوتانا عجیب توی ذوقم

ه این رفتارهاش عادت میکردم اما خوب به هر حال  عمیقی کشیدم با اینکه باید ب

صبح بعد اولین شب رابطه انتظار داشتم وقتی بیدار میشم اونو کنارم ببینم که 

منتظر بیدار شدنمه ظاهرا من زیادی خوش خیال و توقع زیادی ازش دارم یا اون 

 ره...!خیلی دختر زیرش خوابیده که براش یه امر عادیه و بسیار بیخیال تشریف دا

 با نشستن روی تخت دردی توی لگن و اندام زنانه ام پیچید اخم هام تو هم رفت

 لعنت بهت مردک!-

غر غر زنان با سگرما توهی هم بی توجه به ملحفه خونی که بهم دهن کجی میکرد 

سمت حموم رفتم ..دوش آب گرم یکم حالمو خوب کرد اما باز دلیل نمیشد توی 

 بی احساس فحش ندم ...دلم به اون مردک یخ زده 

 چطور تا حاال دخترها بهم سر نزده بودن؟ 
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وقتی از پله ها پایین رفتم صدای زمزمه هایی از سالن به گوشم رسید ابروهام باال 

 پرید..چه خبر شده؟

 با پا گذاشتنم تو سالن متوجه شدم همه جمع شدن...

در اون سمت شاهزاده آندیا و آرمیتی مبل های کنار هامون و هامین رو پر کردن و 

راتین و زهیر و داتیس و طبق معمول در راس اونا اوتانا نشسته....با حس حضورم 

یهو سکوت بر فضای بزرگ سالن حکمفرا شد نگاه های سنگین و کنجکاو همراه 

 لبخندی بسیار مهربان و معنی دار به سمتم کشیده شد...

ی و بد بهم اخطار جدی تپش قلبم باال رفت لعنت به این وضعیت؛ یه حس موز

 میداد اونا از اتفاق دیشب خبر دارن! 

داغ شدن صورتم رو حس کردم...به سختی نفسمو بیرون دادم و امیدوار از اینکه 

 چیزی نمیدونن با لبخند مضحک و مصنوعی سکوت رو شکستم

 سالم...-

مه بازم در سکوت سری تکون دادن...دوست داشتم جیغ بزنم واقعا چرا باید این ه

 مرد منو منظور دار نگاه کنن و بدونن دیشب من اولین سکسمو تجربه کردم ..

 احمقانه پرسیدم

 چیزی شده؟-

 آندیا اولین کسی بود که عکس العمل نشون داد از روی کاناپه بلند شد 
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سالم وانیا...خوشحالیم که به خونه برگشتی باید حتما گرسنه و بدون انرژی -

 باشی...

 رمیتی بعد رو کرد به آ

 چرا نمیری سینی صبحانه وانیا رو بیاری؟...آرمیتی-

 آرمیتی هم مشتاقانه با لبخندی بشاش و ذوق زده سریع از جاش بلند شد

وانیا بیا اینجا بشین زیاد سر پا نمون...خدمتکارها برات کلی چیز مقوی کنار -

 گذاشتن آالن میرم برات میارمشون ....

درسته متاسفانه! چشم هامو بستم و سعی حرف دخترها نشون میداد حدسم 

 .کردم به خودم مسلط باشم و از خجالت زیاد سنگکوب نکنم..

اما با بستن چشم هام حقیقت خیلی محکم و به صورت ناجوانمردانه توی صورتم 

 کوبیده شد

  "گه توش همه میدونن دیشب چیشده! " 

باره قیافه راضی و خشنود زیر لب ناله ای نا امید کردم و چشم هامو باز کردم دو

 همه که روی من زوم شده بود رو از دید گذروندم... و تغریبا زار زدم

 محوم کن راحت شم خدا..-

 با این حرفم خنده ریز داتیس و راتین اوضاع رو بدتر کرد...خدای من....اوتانا غرید

 گشادتون قفل بزنید...! اگه نمیخواید خنده آخرتون باشه به دهن های-
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نا به زحمت با نگاهی بازیگوش نیششون رو بستن اما آثار خنده توی چشم های او

همه هویدا بود...فکر کنم به اندازه یک مو باریک با گریه و شیون و فرار کردن از 

 این قصر فاصله داشتم...

اوتانا با چشم های که از غرور و افتخار برق میزد لعنت بهش جوری که انگار با 

اب ترین غنیمت جنگی هستم که توی عمرش به دست آورده رو ارزش ترین و نای

 کرد به من و به صندلی کنارش با سر اشاره کرد و دستور داد

 بیا بشین... -

با چشم هام براش دو خنجر سمی زهر الود پرتاپ کردم میخوام اعالم کنم امروز 

 چشم دیدنشو ندارم مردک بی احساس بی عقل! 

حترم رو اصال بلد نیست! واقعا باید یکی شجاعت یاد طرز برخورد با یه خانوم م

 ..دادن بهش رو داشته باشه.

با قدم های سریع بر خالف میلم به سمت صندلی کنارش رفتم شاید نگاه ها از 

روی من برداشته شد وقتی نشستم و سرمو بلند کردم دیدم خیال باطلی بیش 

 نبود...

 کردمتحمل نیاوردم و اعتراض گونه صدامو بلند 

 میشه اینطور نگام نکنید! لطفا....-

 داتیس آهی دراماتیک کشید
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اوه وانیای عزیز گستاخی ما رو ببخش ما سال هاست برای پیدا کردن دختر -

پیشگویی سرزمین های مختلف رو میگردیم اما اینکه تو با پای خودت اومده 

 باشی خیلی دور از باور بود برامون....

 و ادامه دادنیشخندی کوسه مانند زد 

لعنتی خوشم میاد که اوتانا تو رو معشوقه خاص خودش معرفی کرده و حاال با یه -

شب هیجان انگیز معشوقه تبدیل به نیمه گمشده افسانه ای شده! شانس لعنتی رو 

 ببین...

 حس میکردم آالنه از شرم زیاد آب شم و بعدش چیزی جز بخار ازم باقی نمونه....

 زه بازی رفیقش با بیخیال مختص خودش لب زداوتانا در جواب خوشم

 چرا سعی نمیکنی دهن گشادتو ببندی داتیس؟-

 زهیر پوزخند صدا داری زد

 اون یه جاش سوخته تو دخترتو پیدا کردی...-

راتین هم محکم روی شونه های کلفت و پهن زهیر به نشونه موافقت کوبید و 

 حرفشو تایید کرد

پسرشو پخش کرده شایعه شده در تموم قلمرور مخصوصا پدرش اعالمیه ازدواج -

 چندین اقیانوس هیچ دختری حاضر نشده همسرش بشه ...
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لعنتی یعنی واقعیه؟ به زور جلوی خنده ام رو گرفتم....انگار تو برجک داتیس 

خورده باشه قیافه اش خیلی دیدنی شده.میخواست خونسرد خودشو نشون بده به 

 اخمی غرید همین خاطر پا رو پا گذاشت و با

 برید گمشید .من هیچ دختری باب میلم نبود و همه رو رد کردم... -

 هامین نیشخندی بدجنسانه ای زد

 نکنه هنوز دنبال الهه دریایی هستی؟!-

 دست به سینه با چهره بد عنق مثل پسر بچه های تخس جوابشو داد

 به شما هیچ ربطی نداره! -

 الهه دریایی ؟؟؟ اون دیگه چی بود؟ 

 مون خنده ای کردها

مرد گنده کی متوجه میشی اون افسانه ایه که مادرت تو بچگی هات برات تعریف -

 کرده تا شب ها بخوابی ...؟

 داتیس اما مصرانه و لجباز جواب داد

 اون واقعیه و من پیداش میکنم و وقتی پیداش کردم در کون همه اتون میزنم!-

و اذیت میکردن ....بحث با برگشتن دلم براش سوخت همه پسرا داشتن از عمد اون

 آرمیتی تموم شد 

 سینی پر از مخلفات روی میز کوچیک کنار صندلیم گذاشت... 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

579 

 ممنون اما شما چی؟ -

 مهربون نگاهم کرد

تو خسته بودی امروز دیر بیدار شدی ما همه امون صبحونه امون رو -

 نوش جانخوردیم..

اوت باشم و به زور چند لقمه بخورم.. در سکوت سعی کردم به بقیه نگاه ها بی تف

 زود دست کشیدم که اوتانا غرید

 همه چیزهایی که برات آماده شده رو میخوری جونور کوچولو!-

 میشه انقدر به من دستور ندی؟-

 سری تکون داد و بیخیال جواب داد

قدرتشو دارم حاال اگه اون سینی خالی نشه جلوی همه به زور توی دهنت  -

 میزارم...

بروهام باال پرید.واقعا جدی بود؟ صورتش نشون میداد اصال در این باره شوخی ا

نداره و از اونجایی که دوست نداشتم جلوی بقیه بیشتر از این معذب بشم با اکراه 

 سری از روی رضایت تکون داد... و لب زد ادامه دادم

 خوبه!-

یکم دلم خنک دوست داشتم سینی رو با تموم مخلفاتش توی صورتش بکوبم تا 

شه مردک زورگو....وقتی واقعا معده ام دیگه کشش نداشت سینی رو همراه با میز 

 کمی از خودم دور کردم قبل از اینکه اوتانا چیزی بگه براق شدم توی صورتش
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دیگه نمیتونم بیشتر از این بخورم مگه اینکه بخوای وسط سالن جلوی همه باال -

 بیارم...

کنه از این حاضر جوابیم...از اون جایی که نمیخواست سعی کرد لبخندشو پنهون 

 آبرو ریزی راه بندازه هیچی نگفت منم مثل خودش سری تکون دادم و لب زدم

 خوبه!-

بست! لعنتی بهش می اومد متنفرم اینو طرح لبخندی کمرنگ رو لب هاش نقش

 زهیر رو کرد به مناعتراف کنم اما شیرین به نظر میرسید...

 اگر حالتون خوبه میتونیم چند سوالی ازتون بپرسم؟ بانو وانیا-

بقیه جنتلمن تر بود..با  توی این جمع زهیر از  خوب میتونستم با اعتماد کامل بگم

 لبخند ملیحی اجازه دادم..

 البته-

همه ما از صبح سر در گم هستیم.جمع شدنمون به خاطر اینه بفهمیم تو واقعا -

 کی هستی؟

ب رو کامال یادم اومد...من یکهو به طرز عجیب و غیرقابل انگار با این حرف دیش

باوری دختر پیشگویی در اومدم اگه کسی اطرافم نبود یکی تو سر خودم 

میکوبیدم به خاطر فراموش کردن این موضوع مهم گاهی اوقات از این حالت 

 فراموشکارم به شدت کالفه و عصبی میشدم...
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ع باور کنید .حتی تو دنیایی که زندگی خودمم تعجب کردم از این موضو-وانیا 

میکنم من یه دختر خیلی معمولیم...شما مطمئنید من همون دختر پیشگوییم و 

 اشتباهی نشده؟

ته دلم داشتم دعا میکردم واقعا خودم باشم چون بعد از اتفاق دیشب واقعا تحمل 

می  نداشتم اوتانا رو با یه زن دیگه تقسیم کنم این موضوع قلبم رو به درد

 اورد...اون لحظه ترسیده و سر در گم بودم...

 راتین انگار حالمو درک کرد لبخند دلگرم کننده ای بهم زد

 پیوند خاص دیشبتون اینو تایید میکنه وانیای عزیز -

هر چند خجالت کشیدم اما شکه شدم چطور اونا متوجه خاص بودنش شدن؟ با 

عنی اون گفته؟واقعا  تموم لحظه چشم های باریک و سوءظن به اوتانا خیره شدم ی

هامون رو برای دوستاش تعرف کرده؟اما به قیافه اش نمیخوره این کار رو کرده 

 باشه... اونم در سکوت نگاهم میکرد...لب هامو خیس کردم

 این غیر ممکن به نظر میرسه اخه من هیچ قدرتی ندارم و یه آدم معمولیم!-

 اوتانا باالخره به حرف در اومد 

 تی!نیس-

 حیرت زده نگاهش کردم

 از کجا میدونی نیستم؟-
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این خیلی واضح شیرینم...تو از همون اول متفاوت بودی متوجه این موضوع  -

شده بودم اما نمیدونستم تو دقیقا از چه نژادی هستی به خاطر مشکالتی که پیش 

 اومد من فراموش کردم...

 و دلیل تفاوتم چیه؟ -

به دنیای ما با وجود بسته بودن تموم پورتال  اولین و مهمترینش ورود تو -

هاست...! دوم اینکه هر موجودی وارد جنگل من بشه توسط درخت هام کشته 

 میشه اما تو به طور معجزه آسایی زنده موندی...

 پریدم وسط حرفش

 رفتماما خودت که میدونی چقدر زخمی شدم تا پای مرگ-

ر زنده توی جنگلم پیشروی کنه اما شیرینم هیچ کس نمیتونه بیشتر از چند مت-

 تو تونستی ، دقت کن تونستی زخمی اما زنده به قصر من برسی! 

 داشت حقیقت رو میگفت لب هام بهم دوخته شد و منتظر ادامه حرف هاش شدم

همیشه متفاوت تر از بقیه بودی...اون شبی که عصبیم کردی، کنترلمو از دست -

درد بکشی آندیا متوجه شد و خودشو سپر تو رو به لب آوردم که   دادم  وُردی

کرد اما طلسم روی توی کار نکرد و آندیا فورا از پا افتاد من بعد از اون شب 

چندین بار سعی کردم چند جور طلسم روت اجرا کنم اما فهمیدم یه الیه 

 محافظتی دور خودت داری!
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ین چیزها نشده اخم هام توی هم رفت...توی فکر فرو رفتم چرا  من هرگز متوجه ا

 بودم قبال؟...

 بد گمان و دو دل لب زدم

 روی من کار نمیکنه؟ مطمئنی طلسم-

 سری تکون داد

 پس چرا یکی داره شب ها منو طلسم میکنه؟-

جا خورد متحیر با چشم های برزخی از صندلی تکیه برداشت و کمی به سمتم خم 

 ترسناک پرسیدشد جوری که انگار اشتباه شنیده باشه با صدای وحشتناک 

 منظورت چیه؟!-

لعنت به ذهن فراموشکار من. یعنی من قبال این موضوع رو بهش نگفتم؟ ترسیده 

از عکس العملش  نگاهمو تو جمع چرخوندم همه نگران و با سگرمه های تو هم 

 رفته داشتن نگام میکردن از خشم ناگهانی اوتانا به لکنت افتادم

 ینو گفتمخ...خو..خوب ..فکر...فکر کردم ا-

 وقت نگفتی! نه جونور کوچولو تو هیچ-

 گندش بزنن واقعا عصبانیتش ترسناک بود سریع توجیح کردم

 شاید طلسم نباشه من اشتباه میکنم -

 اخم هاش شدیدتر توی هم رفت و صداشو بلند کرد 
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قبل از اینکه کنترلمو از دست بدم دقیقا میگی چه اتفاق کوفتی افتاده که به من  -

 !نگفتی

یعنی آالن کنترل داشت؟ آب دهنمو قورت دادم به هر حال باید این ماجرا رو 

 میگفتم چون افتادنم از دره نشون میداد این قضیه شوخی بردار نیست اصال

اولین بار برمیگرده به اون هفته های اولی که اینجا اومدم...خواب دیدم یه خواب -

زد و نوری هایی داشت منو عجیب اما خیلی واقعی یه زن توی خواب صدام می

راهنمایی میکرد توی همین جنگل اما با این تفاوت که سرسبزه...لبه یه دره 

رسیدم صدا قطع شد یکهو ابرهای تیره ای اومدن  یه مرد که صورتش توی 

 تاریکی مشخص نبود منو از دره پایین انداخت و بیدار شدم...

بدنم میلرزید...همه با دقت به نفس عمیقی کشیدم هنوز با یاد آوری اون کابوس 

 دهن من خیره شده بودن. هامون بی صبری پرسید

 و دومین بار؟-

دومین بار خوابم یه جورایی تبدیل به واقعیت شد...همین چند روز پیش شبی -

 که از دره پرت شدم!

با این حرف همه متحیر و جا خوردن انگار حرفم براشون اخطار خیلی خطرناکی 

 از روی ترس آندیا و آرمیتی رو شنیدمبود هین کشیده 

 اوتانا خرناسی از ته گلو کشید

 میشنوم!-
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اون شب شما داشتید حرف میزدید یهو احساس خستگی شدیدی کردم وقتی -

تو اتاقمون خوابم برد دوباره همون زن صدام زد خیلی واقعی بود همه چی اما 

نور های شناور آبی رو میدونستم خوابه...از قصر بیرون رفتم جنگل سبز و همون 

بین درخت ها دیدم و به مسیری که هدایتم میکردن رفتم وسط جنگل نورها یهو 

ناپدید شد و این بار صدای یه مرد رو شنیدم و نورها رنگ قرمز ی به خودشون 

گرفتن .داشتن منو به سمت خودشون میکشیدن حرکت پاهام دست خودم نبود 

 فکر میکردم دوباره درگیر کابوس هستم ... حتی با اینکه شما رو لبه دره دیدم

با تموم شدن حرفم اوتانا مشتشو روی دسته صندلیش کوبید تو جام تکون 

 خوردم...چطور دسته چوبی با اون ضربه محکم نشکست؟!

 نفس های کشیده و ترسناکش نشون میداد بدجور عصبیه...

 زهیر سعی در آروم کردن اوضاع داشت

 میخوایم هیوال بیدار شه زمانی که همه چی بهم ریخته...اوتانا آروم باش ما ن-

 اوتانا بی توجه بخ سمت من غرش کرد طوری که بیشتر تو صندلیم مچاله شدم

 چرا در مورد خواب هات زودتر به من چیزی نگفتی؟-

 فرصتی پیش نیومد که بگم!-

 نفس های آرومی میکشید انگار میخواست به خودش تسلط پیدا کنه.

 کالفه شده از اوضاع حاکم نالید داتیس هم

 چرا باید همه چیز همزمان توی هم گره بخوره؟ -
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 باید بفهمیم کی تونسته وانیا رو طلسم کنه-راتین 

 هامین ناراحت طعنه زد

حاال انگار بقیه چیزها رو تونستیم بفهمیم تا آالن این گره کور خواب های وانیا -

 رو باز کنیم

 هامون بهش تشر رفت

 هامین!-

 اونم شونه ای باال انداخت 

  دروغ که نمیگم-

 زهیر اما مسلط به خودش صداشو بلند کرد

دوستان وقت این نیست ما جا بزنیم و بخوایم عصبانی باشیم....بهتر اول مسئله -

وانیا رو حل کنیم...راتین و داتیس چند تا طلسم امن روی اون اجرا کنید بفهمیم 

 ه یا یه طلسم سفید!اول طلسم خواب های وانیا سیاه

 راتین با گام های آروم به سمتم اومد و مقابلم ایستاد

 بلند شو بانو وانیا-

 با تردید بلند شدم..کمی استرس داشتم...لبخند ترسیده ای زدم 

 طلسمم نکنی به غورباقه تبدیل شم باور کن من از ترس میمیرم! -

 میکنم؟ صدای خنده جمع بلند شد...واقعا فکر میکنن دارم شوخی
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 راتین اما بهم اطمینان خاطر داد

نترس چیزی نیست که بهت اسیبی بزنه یا به چیز دیگه ای تبدیلت کنه...حاال -

 اجازه هست..؟

 نفس عمیقی کشیدم

 آماده ام... -

به دهنش خیره شدم که چیزهای زیر لب پچ میزد ...چند ثانیه گذشت اما چیزی 

د جوری نگاهم کرد که انگار عجیب الخلقه حس نکردم...از تعجب ابروهاش باال پری

 ام ...

داتیس کنجکاو و مشتاق خودشو به راتین رسوند و با لحنی که ذوق زده بود اونو 

 کنار زد

کار نکنه یعنی با یه پدیده خارق العاده رو به رو  اه وقتی جادوی یه اِلف -

 منم میخوام امتحان کنم شدیم...برو کنار مردک دراز

یلی مشکوک بودم. قیافه اش درست مثل بچه های مشتاق که اسباب به داتیس خ

بازی مورد عالقه اشو بهش میدن و بهش میگن هر بالیی دلت خواست سرش بیار 

 شده بود...

 اوتانا هشدار گونه مخاطبش قرار داد

 مراقب باش! -
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رنگ شد و گذر برقی از چشماش باعث شد لرزی از بدنم اون نیشخند پلیدش پر

 بگذره

 نترس میدونم دارم چیکار میکنم-

 خوب با این حرف بدتر دلیل ترس بهم داد.. اوتانا بد خلق جواب داد

 امیدوارم...! به عواقب بعدش فکر کن-

بی توجه به تهدید اوتاتا اونم شروع به زمزمه کردن اوراد نامفهومی کرد...بازم هیچ 

 چیزی حس نکردم

رد وقتی دید هیچ فایده ای نداره ...نا امید میتونم بگم اون بیشتر از راتین تالش ک

 صورتش توی هم رفت و غر زد

 پس چرا به یه ستاره دریایی تبدیل نشد؟ -

 با این حرفش چشم هام اندازه توپ تنیس شد و جیغ زدم

 چی؟!!!!-

 بدون توجه به صدای سرزنشگر و شاکیم شونه ای باال انداخت

زه ان من یه حوض پر از ستارهای ستاره دریایی دوست دارم...چسبناک و بام-

 دریایی توی اتاقم دارم...

 صورتم توی هم رفت

 چطور جرات داری اینو به خودم بگی؟ گفتم منو به هیج حیوونی تبدیل نکنید؟-
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اه وانیا تو گفتی به غورباقه تبدیلم نکنید ... درضمن ستاره دریایی یه حیوون -

 نیست یه موجود ابزی هستش! 

دیگه؟ اوه خدای من، دوست داشتم به خاطر این منطق بینظیرش واقعا جدی بود 

 یکی محکم تو سرش بکوبم و اعتراف کنم مایه افتخار منه...

چپ چپ وحشتناکی به سمتش پرت کردم  اونم  لبخندی معصوم و بی گناه 

 تحویلم داد....لعنتی بد ذات!

 ری نداشتخیلی عجیبه حتی قوی ترین جادوی الف ها روی اون تاثی -راتین 

 آندیا هم کنجکاو نظر داد

 شاید اون ادمیزاده و جادوی ما روی اون تاثیری نداره-

 راتین با چهره متفکر سری به نشونه مخالفت تکون داد

آندیای عزیز اینو فراموش نکن ما همه اجدامون به انسان ها میرسه به خاطر  -

 داره... همین جسممون شبیه آدم هاست.جادوی ما روی اونا هم تاثیر

 با جادوی سیاه وانیا رو طلسم کرده  پس یکی قوانین رو دور زده و-زهیر 

 بی طاقت پرسیدم

 اما کی میخواد منو طلسم کنه ؟ -

دشمن های زیادی هست که میخوان حکومت های موجود رو برای حرص  -زهیر

بدست آوردن قدرت نابود کنن هر کی که هست مقصدش اوتاناست و میخواد تو 

 ست بیارهرو بد
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به اوتانا که با اخم درهم و در سکوت حرف جمع رو گوش میداد نگاه کردم و تغریبا 

 زار زدم

 اخه چرا میخواد منو طلسم کنه؟-

راتین یکهو اخم هاش شدید شد و با نگاهی که خشم و عصبانیت در اون موج 

 میزد غرید

رو به سمت دره خواب هات اون داره تو   چون میخواد تو رو قربانی کنه ...توی-

 شیاطین میکشونه 

با تموم شدن حرفش از ترس ، ناباور یه گام عقب رفتم و ضربان قلبم باال رفت...یه 

نفر در بیرون از این قصر سعی داره منو قربانی کنه اونم به بدترین روش ممکن! 

 حتی فکر کردن بهش هم ترسناکه ...دوباره با حالی بد سوالمو تکرار کردم 

 میخواد من رو که هیچ چیز خاصی ندارم و یه تازه واردم قربانی کنه...؟چرا یکی -

همه ساکت شدن...چه عالی...اوتانا با پا روی زمین ضرب گرفت ...سرشو به سمتم 

چرخوند ...من از اون بیشتر از بقیه توقع داشتم میخواستم بدونم چرا من باید 

 بانی کنن...توی طالع اون باشم  و حاال اینطوری بخوان منو قر

شیرینم هر کی که هست قبل از همه ی ما دونسته تو دختر پیشگویی  -اوتانا

 هستی و با از بین بردن تو میخواد منو از پا بندازه!

دهن و گلوم خشک شد ... گه توش!من خیلی عادی و معمولی زندگی میکردم 

 تموم این حرفا شبیه یه فیلم ترسناک و معمایی به نظر میرسید...
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سمت صندلیم رفتم و روی اون آوار شدم ...ظاهرا اوضاع به طرز خیلی بدی بهم به 

 پیچیده شده و بدتر از همه یکی منو میخواد بکشه...

 به سمت اوتانا چرخیدم

اگر من همون دختری هستم که پیشگویی میگه قدرتم چیه؟ من هیچ چیز  -

 ار گرفتم؟خاصی تو خودم سراغ ندارم...اصال چرا من توی سرنوشت تو قر

توی چشم هام خیره شد نگاهش پر از حرفایی نگفته سر به مُهری بود که اوتانا 

انگار خیال نداشت اون ها رو به لب بیاره...میون اون همه تاریکی چشم هاش 

نمیدونم چرا ردی از یه جریان کم محبت میدیدم که نمیخواست واضح اونو به 

ساخته بود و انگار قصد نداشت  نمایش بزاره...جلوی احساساتش یه سد محکم

 اجازه عبور به هیچ کس رو بده...

 بدون اینکه ارتباط چشمی رو قطع کنه آروم زمزمه کرد

 همه چیز در آینده مشخص میشه کوچولوی شیرینم...-

نتونستم حرفی بزنم ...قادر به شکست خط نگاهمون نبودم...کاش میشد بیخیال 

 نشدنی شد...من باشم و اوتانا ...تنها.تموم این همه نگرانی و مشکالت حل 

و روزها در اغوشش پنهون بشم و صورتمو میون گردنش دفن کنم و عطر مردونه 

اشو به مشام بکشم و با صبر تموم راز های نگاه سیاه و عمیق چشم هاشو دونه به 

 دونه کشف کنم...
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نمیدونم قبال اعتراف کردم با تموم اختالفاتمون وقتی منو رو به اغوش میکشه 

امنیت تمام وجودم رو در برمیگیره چون میدونم قدرتمند ترین موجود دنیا داره 

ازم محافظت میکنه...فکر کنم تصوراتم با یه نخ نامرئی به ذهنش وصل شد ،اون ها 

ننده توی چشم هاش رو شنید و احساستمو فهمید که برقی خیره ک

 درخشید.لعنت بهش منو به چالش کشید...!

لعنت خدا، ضربان قلبم این بار نه از ترس بلکه از هیجان و انرژی خوشایندی باال 

 رفت و گونه هام ردی از سرخی به خودش گرفت...

اوممم خوب متاسفم اینو میگم و مزاحم اون نگاه های خطرناک که بوی  -داتیس 

توی هم میده میشم اما اوتانا اون چشم های سرکشت کنترل کن  لولیدن وحشیانه

زهیر میگه باید به قصر سپید بریم تو میتونی برگشتنی اونو برای خودت داشته 

 باشی و لذتشو ببری...

 خجالت زده خنده ای اروم کردم با اکراه از اوتانا نگاه گرفتم....

 راتین طعنه زد

تند و تیزت افسار نمیبندی؟ خواهر کوچولوی اوه داتیس چرا تو به اون زبونت  -

 من داره خجالت میکشه

 اوتانا نگاه تیزی روانه راتین کرد

 تو حق نداری اونو خواهر خودت صدا بزنی -
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متاسفم رفیق اون منو برادر خودش صدا زد و احساست منو برانگیخته کرده. از -

 اشه!این به بعد بردار اون هستم نه رفیق شماها پس حواستون ب

اوتانا خرناسی از ته گلو کشید باعث خنده جمع شد.با تموم شوخی ها دلم از 

 محبت واقعی کالم راتین گرم شد

 درسته راتین مثل برادر بزرگتر منه! -

راتین حق به جانب نگاهی به معنی دیدی گفتم به اوتانای اخمو انداخت...اوتانا 

 برگشت و نگاهی جدی و قاطع به من انداخت

 ردک لوس مو بلند به هیچ عنوان برادر تو نیست و تمام...اون م-

 لبخند شیرین و پهنی زدم

اوه اوتانا نمیتونی منو از داشتن یه برادر بزرگتر مثل راتین محروم کنی! من توی  -

 قصرشون یه اتاق دارم

اخم هاش بیشتر توی هم گره خورد بعد تموم شدن حرفش سریع رو کرد به 

 نیشخند پیروزی رو لب هاش بودراتینی که خوشحال ، 

در همین شب ها حتی شاید امشب ضلع شمالی )قسمت اتاق وانیا در سرزمین  -

 الف ها( قصرت ات قراره آتیش بگیره...گفتم حواست باشه غافلگیر نشی!

.این حساسیت و حسادت اوتانا به دوباره جنع نظاره گر از این لحن اون خندیدن

 م کرده بود...داشتن اون اتاق شگفت زده ا

 راتین بیخیال بود همچنان
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 اوه مرد بیخیال حس برادر بزرگتر بودن به اتیش زدن کل قصرم می ارزه! -

 هامین در حالی که بلند میشد معنی دار نگاهی به من انداخت

بعضیا شانس دارند سه روز مهمون قصرش بوده اونو برادر بزرگتر خودش میدونه  -

 مترسک رو داریم...ما هم روزهاست اینجا نقش 

 هامون هم به دنبال برادرش بلند شد و لبخند زد

 برادر کوچولوی من ما رو از همون بچگی هیچکس نخواست! -

و مقابل چشم های حیرت زده و دهن بازمونده من بیرون رفتن ...خدای من باورم 

نمیشد توسط یه مشت مرد گنده حساس ، حسود محاصره شدم....ابدا به اون 

ای گنده اشون نمیخورد سر مسئله برادر صدا زدن انقدر ناراحت هیکل ه

 بشن....دهنم به خط صافی تبدیل شد

 به این باور رسیدم از ظاهر هیچکس اونو قضاوت نکنم...

راتین هم با همون لبخند سرخوش و غروری از روی پیروزی سری برای ما دخترها 

 خم کرد و به دنبال پسرا بیرون رفت...

 لند شد اما قبل بیرون رفتن رو کرد به منداتیس هم ب

وانیا من هیچ احتیاجی به برادر صدا زدن تو ندارم چون چندتا خواهر کوچیک و -

پر سر و صدا دارم....راستش هیچ وقت دوست ندارم برادر صدام بزنی اگه این 

 هیوال نبود اعتراف میکردم پیشنهاد میدادم معشوقه ام باشی...
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ش خندیدم اون واقعا شبیه آرنیکای من بود..با نیم خیز نخودی به این شیطنت

 شدن اوتانا سریع بیرون رفت و صدای خنده اش از دور شنیده میشد همچنان...

 زهیر دست روی شونه اوتانا گذاشت

پسر هر چقدر بیشتر حساس باشی اونا بیشتر اذیتت میکنن...مراقب باش اونا -

 ن داتیس بی پدر...حتی شیاطین رو هم شکست میدن مخصوصا او

....به هر حال اون اوتانا ردی از لبخند روی لب هاش به صورت خیلی محو نشست

 دوست هاشو بیشتر از من میشناخت...بلند شد و به سمتم اومد 

 ناهار بخور و خوب استراحت کن ما برای شب برمیگردیم ..بیرون از قصر هم نرو!-

ه جای دستور دادن نرمتر بگه مراقب اخم هام بد عنق توی هم رفت میتونست ب

خودت باش ...بی توجه به نگاه شاکی ام همراه زهیر بیرون رفت...چرا من قدرت 

 ندارم تا یه بار حالشو بگیرم و کمی دلم خنک شه؟

 وقتی هیچ کس نموند یهو دخترا خودشون روی من انداختن که آخم بلند شد ....

پاشون بیرون کشیدم سوالی که تموم مدت با خنده به زور خودم رو از زیر دست و 

 ذهنمو مشغول کرده بود به زبون آوردم

 دخترها، شاهزاده ها از کجا فهمیدن دیشب چه اتفاقی بین من و اوتانا افتاده؟-

 آرمیتی بلند شد و در حینی که لباسشو مرتب میکرد جواب داد

ص باشه اونو خوب شبیه آزاد شدن یه نیروی خیلی قدرتمند بود که هر کسی خا-

حس میکرد به خاطر همین شاهزاده ها متوجه این موضوع شدن و صبح خودشون 
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رو به اینجا رسوندن و تا زمانی که بیدار بشی درمورد اینکه تو چه قدرتی درونت 

 داری صحبت میکردن

به این نتیجه رسیدم داشتن قدرت همیشه خوب نیست واقعا چرا باید متوجه 

 عجیبی به اوتانا وصل شدم...؟ بشن که من دیشب به طرز

 آندیا خنده ای سر خوشانه کرد

 اوه لپ هاشو ببین چقدر سرخ شده درست مثل البالوهای رسیده شده-

 مشتی دوستانه به بازوش کوبیدم

خودت اگه با هامون بخوابی و صبحش بیدار شی و کلی مرد جمع شده باشن و  -

 درموردت حرف بزنن چه حسی پیدا میکنی؟

 ی باال انداخت و نیشخند تا بنا گوش در رفته ای روی صورتش نقش بستشونه ا

وانیای من ، من آرزومه که هامون باالخره پیش قدم این رابطه بشه حاال حتی  -

اگر صبح بعدش خود شخص پادشاه و با تموم عالی رتبه ها درمورد عشق بازیمون 

 نظر بدن!

 صورتم توی هم رفت

این چیزا تو سرزمین من مخصوصا یکم خجالت جدی هستی دیگه؟ خوب هنوز -

 زده میکنه آدمو

 آرمیتی پوف کالفه ای کشید
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اینجا این چیزها خیلی عادیه هستش...و هیچ زن و مردی از ابراز عشق و بیان -

 کردن رابطه اش با معشوقه اش خجالت زده و معذب نمیشن...

ده نگاهش کردم که با مطمئن نبودم داره حقیقتو میگه یا نه با چشم های باریک ش

 خنده ای مشکوک بحث رو عوض کرد.

بلند شو و تکونی به اون باسن خوشگلت بده میخوام یه چیزی نشونت بدم و بعد -

 برگردیم بهم بگی دقیقا دیشب چه اتفاقی افتاد...

خوب ظاهرا بحث کردن با اونا بی فایده بود پس تصمیم گرفتم بیشتر از این به 

 خودم سخت نگیرم...

وقتی به سمت در ورودی رفتیم حسی از کنجکاوی منو در برگرفت چون قیافه 

آندیا و آرمیتی خیلی خوشحال و بیقرار بود انگار خیلی منتظر عکس العمل من 

 هستن...

در بزرگ چوبی رو باز کردن...اشاره کردن اول از اونا بیرون برم...محتاط و شکاک 

و ازشون گرفتم و به حیاط چشم در حالی که بیرون میرفتم به سختی نگاهم

 دوختم با دیدن صحنه مقابلم خشکم زد..

چند ثانیه نفس زدن یادم رفت و با درک اتفاق افتاده ضربان قلبم شروع به تند 

 تپیدن کرد ...حیرت زده دستمو جلوی دهنم گذاشتم و جیغی سرخوشانه زدم

 این نمیتونه واقعی باشه!!!! -

 حضورشون رو کنارم حس کردم
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 ما هم باورمون نمیشد این درست مثل معجزه میمونه... -ندیاآ

با روحیه دو چندان دوباره جیغی زدم و سریع از پله ها پایین رفتم ، از جوب آب 

گذر کردم و خودمو به لب باغچه رسوندم ،تغریبا روی زمین زانو زدم و با نگاهی 

 ناباور به جوونه ها خیره شدم

 کردن؟؟؟ آخه چطور اینقدر زود رشدن -

 آرمیتی هم خودشو بهم رسوند و کنارم نشست

.ما چندین بار سعی کردیم این میبینی چیزیه که منو و آندیا رو هم شکه کرده. -

 حیاط رو باسازی کنیم اما وقتی دیدیم فایده ای نداره بیخیالش شدیم 

با سر انگشت هام جوونه ها سبز رو لمس کردم موجی از انرژی به بدنم برخورد 

کرد لبم به لبخندی هیجان زده و شکه کش پیدا کرد ؛باعث شدت نوری با قدرت 

هر چه تمام تر توی دلم بتابه و این بار جوونه های پر رنگی از امید در قلبم سبز 

بشه...با چشم هایی در پس پرده اشک به تموم نهال  هایی که چوب قهوه ایشون 

وی خاک نگاه کردم ، لرزون رو به سبزی بود و جوونه های گل های کوچیک ر

 زمزمه کردم

 زیباست...-

 آندیا انگار حال و هوامو درک کرد دستشو روی شونه ام گذاشت و نرم اونو فشرد

این ها همه از امیدی که تو داشتی سرچشمه میگیره ..تو دقیقا شبیه معجزه -

 میمونی وانیا



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

599 

 برگشتم و پاک ترین لبخندمو بهش تقدیم کردم

 ؟اوتانا میدونه-

 سری به نشونه مخالف تکون داد و آرمیتی پوزخندی زد و کنایه وار جواب داد

اینجا   اون به محض اینکه که بیدار شد سراغ تو رو گرفت همین که فهمید-

 نیستی اولین کاری که کرد دنبال تو اومدن بود...!

دوباره مشتی به شونه اش کوبیدم و با صورتی بشاش به باغچه بینظیرم خیره 

 .. شدم

 ولی احتماال اونا متوجه شده باشن -آندیا 

 آرمیتی چرخی به چشم هاش داد

اون مردها اونقدر درگیر مشکالت بودن فکر نکنم دیده باشن جوونه ها -

 رو ...اوتانا اونا رو از داخل پشت در سالن به قصر سپید تله پورت کرد...

 چشمامو گرفتم بلند شدم و نم

ال اونا برگشتن خودشون متوجه این قضیه مهم نیست دخترها به هر ح-

 بهتره بریم و محوطه پشت قصر رو هم نگاه کنیممیشن..

اون روز اونقدر درگیر حس  و روحیه خوب بودم که اکثر روز رو یا توی حیاط بودم 

یا کنار پنجره  با لذت به نتیجه تالشمون نگاه میکردم حتی به اعتراض و جیغ 

 دخترها توجهی نکردم...

 ن خوشحالی باعث شد کمتر از اوتانایی که امروز باید کنارم میبود ناراحت بشم...ای
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بعد از شام هم حتی اوتانا و پسرا برنگشتن بعد کلی صحبت دخترونه و تعریف از 

هورسان شب رو به پایان رسوندیم دخترها خیلی مشتاق آشنایی با هورسان 

 معصومم بودن...

 ن که بخوابن...دخترها با  گفتن شب به خیر رفت

 از نیمه شب گذشت خسته از انتظار بیهوده ناامید به سمت اتاق رفتم....

تموم مشکالت اوتانا رو درک میکردم، میدونستم توی شرایط بدی قرار قرار 

گرفتن  اما خوب گاهی دلم با تموم منطق ها و دلیل هایی که براش توضیح میدادم 

 تو رو کنار زدم و زیرش خزیدم ...ناراحت پلجوجانه ساز مخالف میزنه ..

هزاران فکر توی ذهنم میچرخید..من کی یا چی بودم؟ چرا در طالع اوتانا قرار 

گرفتم؟ چرا شیاطین دارن بعد سالها به این سرزمین حمله میکنن؟ چرا کسی 

 قصد جون من رو داره؟ وچرا من اینقدر دلتنگ اوتانا هستم ؟

 ی منو به عالم خودش ببره...نمیدونم چقدر طول کشید تا بی خبر

و اون یکی دست از روی   توی خواب و بیداری بودم که دست هایی از زیر گردنم

سینه ام رد شد و بعد منو آروم عقب کشید در نهایت به سینه ای گرم و پهن 

برخورد کردم با بوی آشنایی که در مشامم پیچید ناخوداگاه لبخند کمرنگی رو لب 

 خواب زمزمه کردمهام نقش بست...مست 

 باالخره برگشتی؟ -

 بوسه ای گرم روی شقیقه ام نشست
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 منتظرم بودی شیرینم؟-

 نق زدم

 از انتظار خوشم نمیاد دل تنگم میکنه!-

تنگتر در اغوشم کشید و منم با رضایت و حالی خوب بیشتر بین بازوهاش نرم 

 شدم و به سینه محکمش تکیه دادم

 این بار روی سرم رو بوسید

 تنگیتو دوست دارم جونور کوچولو دل -

 از خودخواهیش لبخندم پررنگتر شد اما طعنه زدم

 مردای اون دنیا صبح اولین روز زندگی مشترکشون کنار زن هاشون میمونن -

 ناراحتیمو حس کرد اما باران بوسه های نرم و دل انگیزشو قطع نکرد

مهم تر از همه کسی احتماال مردهای دنیای تو هزاران مشکل سرشون نریخته و -

 جون جونور کوچولوشون رو تهدید نمیکنه!

 نمیدونم چرا حس خوبی از حرفش گرفتم.بوسه ای ریز روی نبض دستش گذاشتم

 شاید بتونم درکت کنم -

 سرخوش خرناس ارومی کشید

 سپاسگذار میشم -

 بعد بوسه ای خیس روی نرمی زیر گوشم گذاشت...آهی از ته گلو کشیدم
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تو از دیشب کمی خونریزی داری فکر نکنم بتونی امشب منو به  اوه شیرینم -

 حرارت تن بی نظیرت دعوت کنی...

 خنده ای سرخوشانه کردم

 حتی فکرشو نکن-

بوسه هاش این بار صورتمو در برگرفت و من چشم بستم از این حس خوبی که 

 بینمون در حال خروش بود

 زود خوب شو من میخوام همیشه بهت وصل باشم...-

اوه هیوالی گنده باید بگم برای به دست اوردنم سخت تالش کنی ..دیدن -

 التماست مایه خوشحالی منه

 سینه اش از خنده ای بیصدا آروم لرزید و قلب من از حسی باشکوه گرم شد...

 لیسی به لپم زد و بدجنسانه از ته گلو با صدایی بم و زخمی غرید

اعتراف  کوچولوی شیرین رو دارم... پس اینجا من شب ها توی بغلم یه شیطون -

میکنم شکست دادن و فتح بدن شیرینت بزرگترین و رضایت بخش ترین پیروزی 

 من خواهد بود

کمی به سمتش چرخیدم و توی تاریکی و روشنی اتاق به صورتش دقت 

 کردم ..چشم غره ای دروغین به سمتش پرتاب کردم
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ت هیوالیتو پشت در جا میزاری و برای از این به بعد توی این اتاق میای اون قدر -

من قلدر بازی در نمیاری و مثل یه جوونمرد با نیروی برابر مبارزه میکنی مرد 

 گنده!فهمیدی؟

نیشخند شرورش این بار قابل دید بود چشم هاش برق میزد خم شد و خیلی 

ن حریصانه لب هامو به غارت برد متاسفانه و در کمال ناامیدی منم سالح هامو زمی

گذاشتم و اجازه دادم هر چیزی که هست رو به یغما ببره و در این شبیه خون 

 همراهیش کردم....نمیدونم چقدر گذشت که با اکراه عقب رفت 

 شیرینم اعتراف کن که قدرتمو دوست داری!-

مسلما من این اعتراف پر از حقیقت رو به زبون نمی اوردم مردک به اندازه کافی 

 م بیشتر از این شیرین کامش کنم....مغرور بود نمیخواست

 تخس لب زدم

 هرگز-

 گوشه لبمو به نیش کشید و بعد آروم رهاش کرد

باالخره شکست رو قبول میکنی با لب های خوردنی و شیرینت اینو به زبون -

 میاری...

 میتونی با این رویا خودتو خوشحال کنی  -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

604 

اید دست از این نگاهای که مردمک هاش صورتمو با دقت انالیز میکرد...اوه مرد ب

باعث میشد بدجور وا بدم رو بکشه چون ممکن بود خودم رو بدون توجه به دردم 

 تقدیمش کنم...

انگار ذهنم رو خوند که نیشخندی کشنده و حرص آور زد ..عصبی توی یه حرکت 

لب پایینشو گاز گرفتم خوب ابدا اون کوچیکترین عکس العملی از درد نشون نداد 

 روی راستش باال پریدتنها اب

 جونور کوچولو خشن بودن یکی از عالیق مورد توجه منه... -

 اه لعنت بهش شکست خوردم...

بخواب ، فردا باید بیدار شدی چند روزی هست تمرین صبحگاهی رو کنار  -

 گذاشتی

بی توجه به نگاه شاکی و عصبیم حسن ختام حرفش بوسه ای رو لب هام کاشت ... 

قاتل بودنم بیشتر توی اغوشش فرو رفتم اونم سرشو توی گردنم بی توجه به حس 

برد و بوسه اش روی نبض گردنم حس کردم حتی نفهمیدم کی خواب منو در 

 برگرفت... 

              **** 

اوتانا داشت با دقت به جوونه ها نگاه میکرد و هر موقعه میخواستم بایستم حرفی 

دویدن رو از سر بگیرم میدونستم اونم  بزنم با اخمی در سکوت مجبورم میکرد

 داره اتفاقات اخیر رو تجزیه و تحلیل میکنه...
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عجیب بود چون امروز سخت تر از همیشه باهام تمرین کرد به خاطر اینکخ چند 

 روزی تمرین نداشتم دوباره عضالتم کوفته و بیقرار شده بودن زیر لب نق میزدم...

هنوز بیدار نشده بودن.واقعا ظلم بزرگی بود این آندیا و آرمیتی همراه پسرا انگار 

 وقت از صبح رو بیدار بشی و بقیه خواب باشن!

 با شنیدن صداش از دویدن ایستادم

 کافیه!...باسنتو بردار بیا اینجا،شمشیرت یادت نره..-

از دستورش پوفی کشیدم گندش بزنن یه روزی به درجه ای میرسم دو شقه اش 

 به هیکلش فهمیدم خیال بیهوده ایه... کنم...با یه نیم نگاهی

 شمشیرم رو از توی سبدی که یه گوشه گذاشته بودن در اوردم و به سمتش رفتم..

 اوتانا من از جنگ بیزارم ...-

شمشیر شیر نشون مخصوص خودش رو برداشت توی هوا چرخی ماهرانه به اون 

 داد و نگاهی بهم انداخت که معنیش این بود ادامه بدم

 لبم آویزون شد ناراحت

 یعنی روزی میرسه من شمشیر دست بگیرم و مبارزه کنم؟-

شیرینم توی دنیایی که نمیشناسی حتی جنگی هم رخ نده باید مبارزه رو -

 همیشه بلد باشی. کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه!

...تو ذات من فکر نکنم زمانی برسه من بتونم جون یه موجود زنده رو بگیرم .-

 ونت نیستخش
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زمانش برسه حتی خودت نمیدونی اولین باری که از شمشیرت استفاده کردی  -

 کی بوده! حاال لب های خوشگلتو بهم بدوز گاردت رو باال بیار...

سعی کردم بی توجه به جنگ و خونریزی فعال تمرین هامو انجام بدم..به هر حال 

که منو به شمشیر زنی  اون خیلی تجربه اش از من بیشتره حتما چیزی تو ذهنشه

 اجبار میکنه..

گاردمو باال آوردم اون حمله رو شروع کرد بدون هیچ خبر و هشداری..سعی کردم 

دفاع کنم اما هیچ شانسی نداشتم با یه زیر پایی محکم از پشت افتادم و لبه 

 ...شمشیرشو روی گردنم حس کردم

 ابروشو باال برد

 انتظار بیشتری ازت داشتم!-

 توی هم رفت...با پشت دست شمشیرشو دور کردم و دوباره بلند شدم... اخم های

مبارزه ادامه داده شد بار ها و بارها منو زمین زد...از دورن داشتم با عصبانیت 

مبارزه میکردم..خشم باعث میشد کنترلی روی ذهنم نداشته باشم و بدون فکر 

به حمله! اونم وقتی عمل کنم....من حتی نمیتونستم خوب دفاع کنم چه رسیده 

که متوجه بودم اوتانا داره به روش یه مبارز مبتدی بهم حمله میکنه و یک دهم 

 مهارتشو به کار نمیبره...

 در حالی که نفس نفس میزدم شمشیرمو پایین گرفتم و ناامید زمزمه کردم

 فکر نکنم هیچ وقت یاد بگیرم...-
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 نگاه نافذ سرزنشگری بهم انداخت

وقت نا امید نمیشه...بهت گفتم بزار شمشیرت جزئی از بدنت یک جنگجو هیچ -

 باشه.نزار عصبانیت بهت غلبه کنه...!

سرمو مثل یه شاگرد خنگ و خطاکار پایین انداختم...نگاهی به شمشیر طالیی زیبا 

و خیره کننده ام انداختم ..حق با اون بود انگار من هنوز تمرین ها رو جدی 

 نگرفتم...

 افیهبرای امروز ک -

شمشیرشو قالف کرد و دوباره به سمت باغچه رفت انگار هنوز چیزی رو که میبینه 

 باور نکرده.!

آروم به سمتش رفتم ...نگاهی به جوونه ها که انگار تحت تاثیر نیروی خاصی از 

 دیروز بزرگتر و شاداب تر به نظر میرسیدن انداختم...لب زدم

 انگار معجزه رخ داده...-

 تم چرخوندسرشو کمی به سم

 معجزه ای که از درونت نشات میگیره-

 چشمامو باریک کردم

 منظورت چیه؟-

 این بار کامال به سمتم چرخید
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 واضحه...شیرینم تا تو نخوای ما سخت متوجه خواهیم شد تو چه نیرویی داری-

حیرت زده گامی عقب برداشتم و اتهام گونه انگشت اشاره امو باال اوردم و به 

 سمتش گرفتم

 و میخوای بگی من میدونم چی هستم و دارم مخفی میکنم؟ت-

نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت ...لعنت بهش انگار به یه بچه خنگ نگاه میکنه 

 بعد در سکوت به سمت در ورودی قصر رفت...منظورش چی بود؟

                  **** 

شد و صبح ها یه ماه میگذشت ..شب ها با عشقبازی های من و اوتانا تموم می

 سخت تمرین باهام میکرد کمی ترقی کرده بودم توی تمریناتم...

 اما ظاهرا هنوز باب میل اوتانا نبودم.... 

هوا کم کم رو به سردی میرفت .به گفته دخترا جنگل مرگ در منطقه ای قرار 

گرفته که زمستان خیلی سختی نداره.خوب خدا رو شکر چون تحمل بوران و برف 

رو ندارم...دیروز به طرز مشکوکی اوتانا و هامون و هامین همراه سه های سنگین 

تا شاهزاده ها غیب شدن نگران دلیلشو از آندیا پرسیدم اونم کمی مضطرب بود 

 گفت هیچ حس خوبی به این موضوع نداره..

نیمه های شب اوتانا خسته و متفکر برگشت خودشو روی تخت انداخت و گفت 

ین نیست معلوم نبود چی ذهنشو مشغول کرده و سوالی امروز صبح خبری از تمر

نپرسیدم ... روی بدنش خم شدم و لباس هاشو همراه کفش هاش از تنش بیرون 
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کشیدم و بعد توی آغوشش با خیال راحت خواب رفتم....نمیدونم دقیقا چه 

ساعتی از روز بود که با صدای جیغ زنونه آشنایی چشم هام سریع باز شد قبل از 

 س العملی از جانب من اوتانا با سرعت ناباوری از جا پرید و شمشیرشو ازهر عک

کنار تخت برداشت و توی یه چشم بهم زدن غیب شد شکه با جیغ دوم که صدای 

آرمیتی و آندیا بود با همون لباس خواب از تخت پایین پریدم و نگران به سمت 

 بیرون دویدم..

هامون و هامین سراسیمه و باحالی که وقتی به در ورودی رسیدم متوجه شدم که 

انگار از جهنم برگشتن نفس نفس زنون شمشیر بدست به دوتا پری ها که شکه و 

ترسیده نگاهشون از اوتانا که تنها با یه شلوار با اخم های وحشتناک شمشیرشو 

پایین اورده به سمت پسرای آماده به حمله میچرخید...صحنه خیلی بامزه ای بود 

حد مرگ نترسیده بودم از قیافه رنگ پریده و وحشت زده دخترا میزدم  اگه تا سر

 زیر خنده...

آرمیتی دست های لرزونشو باال آورد و روی قلبش گذاشت و آب دهنشو قورت 

 داد

 خدای من جناب اوتانا ترسیدم چه یهو ظاهر میشید!-

م برن اوتانا نگاهی خون بار و شاکی اول به دخترا که باعث از ترس تو بغل ه

 انداخت و جوری به پسرا خیره شد که انگار اونا مسئول این اتفاق هستن...

 هامون آروم و با احتیاط شمشیرشو پایین اورد و غرید

 محض رضای خدا میشه بگید چه مرگتونه؟-
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 اندیا اب دهنشو قورت داد

 همراه ما بیاید-

هنی حیاط راه بعد هر دوتا خواهر سریع از پله ها پایین رفتن و به سمت در آ

 افتادن

مردا نگاهی باهم رد و بدل کردن انگار به سالمت عقل دخترا شک دارن و سپس با 

اکراه دنبالش راه افتادن و منم بدون حرف دنبالشون رفتم ..کنجکاو بودم بدونم 

 دلیل جیغ زدن دخترا چی بوده...!

دیدن کنار در ورودی همه توقف کرده بودن مسیر نگاهشون رو دنبال کردم 

درخت ها باعث شد نفس توی سینه ام حبس بشه....خدای من داشت چه اتفاقی 

 ..می افتاد؟ چند قدم جلوتر رفتم تا بیشتر دقت کنم 

 واقعا خواب نبودم!

توی مرز مشخصی از هم ردیف اول قرار گرفته بودن از   درسته ...درخت هایی که

اخه های رو به قصر، داشتن ش  رنگ قهوه ایی و سیاه به رنگ سبز دراومدن و سر

 جوونه میزدن .انگار دارن کم کم زنده میشن درست مثل اول فصل بهار...

 یهو همه برگشتن منو نگاه کردن...جا خوردم 

 چیه؟!-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

611 

اوتانا سرتا پامو دید زد اخم هاش توی هم رفت زیر لب چیزی غر زد که متوجه 

مت جنگل دوباره سریع نشدم اما هامون و هامین با یه لبخند معنی دار به س

 چرخیدن...

خواستم بپرسم چه مرگشونه که اوتانا به سمتم اومد دستشو دورم چرخوند و توی 

یه چشم بهم زدن توی اتاق ظاهر شدیم ...گندش بزنن سرم گیج خورد هیچ وقت 

 به این تله پورت های یهویی اوتانا عادت نمیکردم ...

 آدمیزاد تو منو آخر دیوونه میکنی-

ی نگاش کردم منظورش چیه ...نگاهی معنا داری به لباسم انداخت ..مشکوک سوال

به تنم خیره شدم اول یه لباس خواب خیلی زیبا و کوتاه،تاکید میکنم به شدت 

کوتاه که باالتنه ام رو به زیبایی به نمایش میذاشت بعد کم کم ذهنم شروع به 

 پردازش کرد ...گه توش!

 و هامین رفتم...من با این لباس جلوی هامون 

چشم هامو از خجالت زیاد محکم بستم و حس میکردم هر لحظه گونه هام از 

 شدت حرارت قراره ذوب بشن ...

دست های یخ زدمو روی گونه ام گذاشتم ..با بدبختی به اوتانای بدعنق خیره شدم 

 و ناله کردم

 بهم بگو پسرا منو اینطوری ندیدن!-

 ش باال رفتدست به سینه شد و یه لنگه ابرو
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 فکر میکنی جونور؟ خودت چی-

 چشم هام پر اشک شد و زار زدم

 دیدن...لعنت بهش-

شیرینم قبل هر اتفاقی دارم تاکید میکنم هر اتفاق کوفتی که افتاد اول از  -

لباست مطمئن باش.. مواظب باش چیزی که مال منه بقیه نبینن...چون ممکنه 

 مسئول کور شدن گرگ هام باشی!

جدیش اب دهنمو قورت دادم و سریع سری تکون دادم...هیچ وقت یادم از لحن 

 نمیره...امیدوار و با لحنی التماس وار پرسیدم

 قدرتی داری چیزی که چند لحظه پیش رو دیدن یادشون بره؟-

اخم هاش توی هم بود اما به زور داشت جلوی لبخندشو میگرفت اما با تموم 

 شست...تالشش باز طرح کمرنگی رو لب هاش ن

فکر نکنم چیزی که دیدن یادشون بره! اما از اونجایی که اونا دخترای خودشون -

 رو دارن باعث میشه کمتر به فکر کشتنشون باشم...

بعد حرفش نگاه هیزی روی پستی و بلندی هام انداخت...لرزی از بدنم گذشت تا 

فلگی منو به سمت خودش کشوند و با بوسه ای شدیدش منو غا  به خودم بیام

کرد....به سمت تخت رفتیم وقتی مثل یه هیوالی بد روی بدنم چنبره زد توی چند 

 ثانیه خبری از لباس خوابم نموند...سرعت العملش شکه ام کرد 

 اوه-
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مهلت هیچ اعتراضی نداد دوباره لب هامو به اسارت گرفت و روی لبم خرناس 

 آرومی کشید

 ...بهم قدرتی بده که تموم روز همراهم باشه -

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و با لبخندی اغواگرایانه و بوسه ای دعوت کننده 

 درخواستش رو اجابت کردم...لبش از رضایت کج شد و.....

اون روز تا شب اوتانا برخالف همیشه کارهاشو توی قصر انجام داد و از هر فرصتی 

وت که برای استراحت داشت منو به بزم آغوش و عشق بازی هاش دع

میکرد...اعتراف میکنم هیچ وقت به ذهنم نمیرسید اوتانا بدعنق انقدر پر شر و 

 شور باشه و من مشتاقانه بهش رضایت بدم...

 خوب انگار همه چیز قراره فرای تصور من باشه...

روز بعد تمرینمون تموم شد داشتیم همراه بقیه صبحانه میخوردیم که یکهو اخم 

دستش دوخته   شم هاش به دستبند عجیبهای اوتانا توی هم رفت و چ

 میکرد که دست  هاش مشت شدچه چیزی حسشد.نمیدونم

 همه  متوجه تغییر حالتش شدیم..

 هامون نگران شد

 شده اوتانا؟ چیزی-

اوتانا بدون اینکه جواب بده سریع بلند شد صندلی رو کنار زد و به پشت چرخید 

ند کرد و توی هوا گودال سیاه به و مقابل چشم های حیرت زده من دست هاشو بل
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عرض دو متر باز کرد نفسم بند اومد ...هیچ وقت اینو نفهمیدم که نهایت قدرت 

 اوتانا چقدره...

یک لحظه از قدرت ناشناخته این موجود روبه روم ترسیدم ..من همیشه اونو یه 

جادوگر عادی میدیدم که یه هیوال رو توی درونش داره این خودش کلی حرف 

ای گفتن داشت اما لعنت به این طرز تفکر احمقانه اون یه قدرت ناشناخته بر

خطرناک داشت که حاال متوجه میشدم چرا پدرش ازش ترسید و اونو از اجتماع 

 روند...

قامت سه شاهزاده توی گودال نمایان شد و کمی بعد اثری از گودال نموند و ولی 

 سه شاهزاده کنار میز بزرگ سالن ظاهر شدن...

 اتفاق بدی افتاده! -راتین

 اول صبحی چه اتفاق کوفتی افتاده؟-اوتانا

به طرز عجیبی شیاطن زیادی از دروازه عبور کردن و اولین  -زهیر عصبی غرید 

 جایی که حمله کردن شهر تحت سلطه توعه!

با شنیدن حرفش از ترس ناخوداگاه دستمو روی قلبم که تند میتپید گذاشتم و با 

زون و شُکه به دخترا که دست کمی از من نداشتن نگاهی مردمک های لر

 انداختم...

 اوتانا هم انگار جا خورده بود که عصبی فریاد کشید

 چطور من متوجه عبور اون ها از دروازه نشدم؟ -
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 صورتش سرخ و رگ های گردنش برامده شد

 بود به دروازه سر زدم غباری از طلسم سیاه قدرتمندی توی هوا پراکنده -راتین 

 گندش بزنن! چندتاشون ازاد شدن؟ -اوتانا

 داتیس نگران و عصبی سری تکون داد

متاسفانه خیلی زیادن ..معلوم نیست چه حرومزاده ای قدرت ازاد کردن این - 

 همه اهریمن رو داشته

 اوتانا نفس عمیقی کشید رو کرد به زهیر

 ارتشت کجاست؟-

ی ها چندین ساله قدرتشون رو تموم شهر کوهان رو دوره کردن اما اون لعنت-

 ذخیره کردن االن وحشیانه دارن هر چی رو مقابلشونه نابود میکنن...

 هامون سریع زره و شمشیر من رو بیارید... -اوتانا

 بعد همگی مردها سراسیمه با گام های بلند به بیرون سالن غذا خوری رفتن...

دیدی مقابل ما سه تا بلند هامین اما قبل اینکه دنبالشون بره برگشت انگشتشو ته

 کرد

 از قصر تکون نمیخورید فعال تنهای جای امن اینجاست...-

دخترا سریع سری تکون دادن و اونم با عجله بیرون رفت...وقتی خواستم آب 

دهنمو قورت بدم متوجه شدم که از شدت هیجان و ترس هیج بزاقی توی دهنم 
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زونمو به سمت لیوان شیرم بردم نمونده و لب هام کامال خشک شده...دست های لر

 و یه نفس همه رو سر کشیدم

 برگشتم سمت آندیا و آرمیتی رنگ پریده

 ببینم عادیه اهریمن ها حمله کنن؟ -

آندیا آب دهنشو قورت داد لحنش حقیقتا شبیه آدم های تا حد مرگ وحشت زده 

 بود

دیدم تا روزی اونا خیلی ساله که حمله نکردن...طوری که من هیچ وقت اونا رو ن-

 که تو از دره پایین افتادی...

به بخت بدم لعنتی فرستادم...اون لعنتی ها چطور از دروازه عبور کردن؟ چه کسی 

 اینقدر قدرت داشت تا دروازه رو باز کنه؟ یکهو با یاد آوری چیزی جیغ زدم

 کوهان همون شهریه که ما توی جشن جمع آوری محصوالتش شرکت کردیم؟-

 انگار تازه به این فکر رسید که رنگش بدتر پریدآرمیتی هم 

 لعنتی.خودشه!-

با به یاد آوردن اون سه تا پسر اشک تو چشم هام جمع شد یعنی االن حالشون 

 چطوره؟ اصال زنده ان؟

چند ساعتی گذشت...کالفه داشتم توی سالن قدم میزدم و مدام دعا میکردم که 

ازم بپرسن یکی از بدترین چیزهای دنیا  اتفاق جبران ناپذیری نیفتاده باشه...اگر

 چیه قطعا میگفتم بی خبری و منتظر موندن هستش...
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 به دخترا که روی کاناپه نشسته بودن نگاهی انداختم

 چرا برنگشتن؟-

 اونا توی جنگن معلوم نیست کی تموم میشه...-آندیا

بودم  عذاب وجدان شدیدی داشتم من اینجا توی این قصر در سالم و امنیت کامل

و اون بیرون مردم و سربازها توسط شیاطین داشتن سالخی میشدن...با تصمیمی 

 که از روی دیوونگی به ذهنم رسید ایستادم ...

آرمیتی انگار متوجه چی تو ذهنم میگذره چشم هاش باریک شد و مشکوک 

 پرسید

 وانیا بگو داری به چیز لعنتی فکر میکنی؟!!!-

نمیتونم اینجا منتظر باشم که خبری از مردها  متاسفم دخترا بیشتر از این -

 برسه...

 هر دو قیافه های دخترای بیچاره رو به خودشون گرفتن

 بگو داری شوخی میکنی!-آندیا 

 سری تکون دادم 

 نه تو این موقعیت نمیتونم شوخی کنم. -

بعد به سمت پله ها حرکت کردم..دخترها ترسیده مثل مرغ سر کنده دنبالم راه 

 افتادن
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وای وانیا اوتانا ما رو ببینه منتظر تنبیه نمیشه همونجا سرمون رو با  -آرمیتی

 شمشیر جدا میکنه...

 وسط پله ها ایستادم برگشتم به سمت اونا که دو پله پایینتر من بودن ..

 شما دوتا اینجا بمونید من تنها میرم...عواقبش پای خودمه...-

اتاقمون رسیدم به سمت کمد رفتم چند  دوباره به مسیرم ادامه دادم ...وقتی به

وقت پیش اوتانا یه لباس زره ای مشکی بهم داده بود گفت اینو نگه دارم به هر 

 حال شاید الزم باشه...

 بله و اون روز کوفتی ترسناک رسیده بود. 

اونو بیرون اوردم وقتی از داشتن لباس زیر مطمئن شدم لباس بلندمو از تنم بیرون 

 به اونا که مات مونده بودن کردم کشیدم رو کردم

 کمکم کنید اینو بپوشم...!-

 آندیا جلو اومد کاسه چشم های خوشگلش پر از اشک بود

وانیا لطفا از تصمیت منصرف شو...باور کن اگه توی جنگ کشته نشی اوتانا بد -

 بالیی سرت میاره...

 مصمم توی چشم هاش خیره شدم

ریک بودیم و مارو با غذاهاشون شریک اون شب ما توی خوشحالی اون مردم ش-

کردن و محبتشون رو بهمون ارزونی کردن...همش تصویر اون سه تا پسر نوجوون 

 جلوی چشم هام میاد...وجدانم داره خفه ام میکنه 
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 لباسو به سمتش گرفتم

نترس هنوز جنگجوی ماهری نیستم فقط میخوام به سمت خونه اون پسرها برم -

 ه تنها کاریه که میتونم انجام بدمو بدونم زنده ان یا ن

کمی بهم خیره شد وقتی دید ابدا از تصمیم برنمیگردم ناچارا لباس رو ازم گرفت و 

 نا امید ناله کرد

 مردها ما رو میکشن میدونم... -

مردها میتونن برن خودشون بگا بدن چون من میتونم هر کاری که دوست داشته -

 تی نیستم!باشم انجام بدم چون یه زندونی کوف

 بعد تموم شدن حرفای حق به جانبم با دیدن خنده  دخترا ابروهام باال پرید

 چیه؟-

 آندیا با نیشخند عظیمی جواب داد

 فکر کردن به اینکه مردها همدیگه رو به گا بدن خیلی بامزه اس-

پری کوچولوی لبم به خط صافی تموم شد...واقعا جدی بودن دیگه؟ این دوتا

ی خنگ میشدن. به هر حال با کمک هر دوتاشون لباسو خوشگل گاهی خیل

 پوشیدم و نگاهی تشکر آمیز به هر دوتاشون انداختم 

اوتانا وقتی به من آموزش داد باید توقع اینو داشته باشه از شمشیرم استفاده  -

کنم وقتشه اون مردها یاد بگیرن زن ها به اندازه مردها میتونن کارامد باشن نه 
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تی اونا رو تو خونه قایم کنن و ازش لذت ببرن...من اون وسیله مثل وسیله قیم

 لعنتی اوتانا نیستم...

شمشیر زیبامو برداشتم و از قصر بیرون زدم و به سمت اسطبل رفتم اسبمو از اون 

بیرون اوردم وقتی توی حیاط سوار اسب شدم...نگاهمو که باال آوردم آندیا و 

 دستشونه و دارن به سمتم میان...آرمیتی رو دیدم که افسار دوتا اسب 

 شما مجبور نیستید منو همراهی کنید..-

آرمیتی اخم هاشو توی هم کشید پاشو توی رکاب گذاشت و در حالی خودشو باال 

 میکشید با لحنی بی اعصاب جواب داد

 یادت رفته ما یه خونواده ایم! -

 آندیا هم با خنده ای ترسیده جواب داد

وقت تو لحظات سخت همدیگه رو رها نمیکنن ...وانیای و یه خونواده هیچ  -

 شیرینم چرا هر بار اینو باید بهت یاد آوری کنیم؟

حقیقتا من توی جلد شجاعت احمقانه ای فرو رفته بودم هیچ تصوری از جنگ و 

این چیزها نداشتم همراهی اونا در خودخواهانه ترین وجه ممکن خوشحال و 

 تقدیمشون کردم... دلگرمم کرد...لبخندی درخشانی

با لگدی به پهلوی اسب شهیه بلندی کشید و به حرکت در اومد...استرس مثل مار 

سمی بزرگی توی دلم چرخ میخورد...گندش بزنن حتی تا مرز خیس کردن خودم 
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تازه نفس سریع  پیش رفتم اما نفس عمیقی کشیدم من یه بزدل نبودم اسب های

 .در دل جنگل مرده به جلو میتاختن..

نمیدونم چقدر گذشت اما وقتی به پایان جنگل رسیدیم سریع افسار رو کشیدم 

طوری که اسب سرکشانه چرخی دور خودش زد خودمو محکم گرفتم تا نیفتم ...با 

دیدن صحنه مقابلم مردمک چشم هام گشاد شد...صدای جیغ و داد زنها و بچه ها 

ای نعره و برخورد واضح به گوش میرسید ...حتی به جرات میتونم بگم صد

شمشیرهای فلزی جنگوها توی فضا طنین انداز بود و ترسناک تر از همه غرش 

 ...  های حیوانی و جهنمی

از همه جا دود بلند میشد و بعضی خونه ها در حال سوختن بودن...نتونستم بیشتر 

از این جلوی ریختن اشک هام رو بگیرم این دقیقا چهره ای زشت و بی رحمانه 

شهر اون روز چقدر زیبا و اباد میدرخشید اما حاال  به نمایش میذاشت.. جنگ رو

توی چند ساعت تبدیل به ویرانه شده...نگاهی عصبی و ترسیده به دخترها که اونا 

 هم گریه میکردن انداختم..با پشت دست اشکمو پاک کردم 

 شما میدونید نونوایی اون پسرها کجاست؟. -

بار جلوتر از من به سمت شهر تاختن... با هی بلندی  هر دو سری تکون دادن و این

اسب به حرکت دراومد...وقتی به کوچه رسیدیم همه جاپر بود از بوی مرگ و 

ترس...خوراکی و میوه ها توی گذرگاه ریخته بودن و رنگ خون به طرز وحشتناکی 

 رو در و دیوار به چشم میخورد...صدای قلبمو میشنیدم

 نگاه میکردیمبا احتیاط همه جا رو 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

622 

صداها از میدون اصلی شهر میاد معلومه جنگ هنوز  -آندیا صداشو پایین آورد 

 باپرجاست...ما از راه های میان بر میریم ...

هر چی جلوتر میرفتیم وضعیت تخریبی ها بیشتر میشد ...در و پنجره های 

دای شکسته خونه های اتیش گرفته با دیدن جسد زن ها و بچه ها و مردها با ص

بلندی زدم زیر گریه و سریع دستمو روی دهنم گذاشتم تا هق هقمو خفه کنم من 

و میر وحشتناکی رو ندیدم بودم. قلبم طاقت دیدن همچین هیچ وقت چنین مرگ

 صحنه ای رو نداشت...با دیدن یه دختر بچه خون آلود ایستادم

 دخترا صبر کنید بهشون کمک کنیم-

جه شدم اونا هم صورتشون خیس از اشکه...آرمیتی آندیا و آرمیتی برگشتن و متو

 سریع هشدار داد

 از اسبت پیاده نشو اونا مردن وانیا...-

 از کجا مطمئنی؟ -زار زدم 

 چون هیچ ضربان قلبی به گوشم نمیرسه...-

سری تکون داد اسبشو به سمتم هدایت کرد خم شد و افسار اسبمو به دست 

این صحنه های دلخراش تا آخر توی  گرفت، دنبال خودش کشید مطمئن بودم

 ذهنم باقی میمونه...

 با احتیاط جلو میرفتیم...آندیا ایستاد رو کرد به ما و پچ زد...

 از اسبتون پیاده شید خونه اونا خیلی دور نیست از میدون اصلی شهر...-
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دلشوره وحشتناکی داشتم...ترس بدی وجودمو در برگرفت خدایا من اینجا چیکار 

 سرنوشت چرا باید منو تو این زمان به این مکان می آورد؟میکنم؟ 

 اه وانیا واقعا شرمنده کردی همه رو با این شانس قشنگت!

چند سرباز رو دیدم که با زره های خونین به لبه های دیوار تکیه داده بودن و  

هیچ ردی از زندگی تو صورتشون پیدا نبود اما نشون میداد با شرافت تا پای جون 

زه کردن حاال میفهمیدم چرا مردم به سرباز ها و مبارزها احترام ویژه ای مبار

 خدایا چرا آخه؟!دارن...دوباره اشک هام چکید..

اون هاش اون خونه ای که دود ازش بلند میشه و یه مغازه نونوایی طبقع  -آندیا

 پایینشه...

 آهسته از اسب هامون پیاده شدیم آندیا دوباره هشدار داد

 باشید صداهایی به گوشم میرسه...آروم  -

شمشیرم رو قالف بیرون کشیدم  اشک هامو پاک کردم وقتشه شجاعتمو جمع 

 کنم

پس شمشیر رو محکم توی دست راستم فشردم و با دست چپم افسار اسبم رو 

 گرفتم...

 آرمیتی ترسیده پرسید

 اصال از کجا معلوم اونا اینجا باشن؟احتماال رفتن! -
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نیمه شکسته و پنجره های بسته و دودی که از خونه می اومد نگاهی نگاهی به در 

 انداختم ...یه حسی بهم میگفت اونا هنوز خونه ان..

 جلوی خونه که رسیدیم افسار اسب ها رو به نرده چوبی جلوی نرده ها بستیم...

 رو کردم به دخترها

 ه اطراف باشهمن جلو میرم در رو باز میکنم شما به من پشت کنید و حواستون ب-

سری به نشون تایید تکون دادن...دستمو از قسمت شکسته داخل بردم و کلون 

 کشیدم   در رو از پشت به سختی

 بیاید در باز شد... -

آروم و با احتیاط داخل رفتیم بوی سوختگی شدیدی می اومد شعله های اتیش 

..رو کردم به خونه همسایه طبقه باالی اینجا رو هم داشت به کام خودش میکشید.

 دخترها

 من میرم طبقه باال رو نگاه میکنم-

 آرمیتی اب دهنشو قورت داد

 مراقب شعله های آتیش باش...-

سریع از پله های چوبی باال رفتم ...این طبقه متشکل از چهار اتاق خواب 

 بود...سقف داشت تو شعله های اتیش میسوخت و حرارتش اذیتم میکرد

ما هیچ اثری از کسی نبود از پله ها پایین رفتم با پشت سریع درها رو باز کردم ا

 دست عرق رو پیشونیم رو پاک کردم 
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 هیچ کی باال نبود-

 آرمیتی غر زد

 من که گفتم رفتن...بهتره راه بیفتیم...-

 چند قدم برنداشته بودیم که آندیا ایستاد

 صبر کنید صدایی به گوشم رسید...-

 اطراف چرخوندمنگاهی به

 جا جز یه اشپزخونه هیچ اتاقی نیست...اما این-

 آندیا با قیافه در هم سمت اشپزخونه رفت ماهم دنبالش راه افتادیم...

 یکهو تند به سمت گوشه اشپزخونه گام برداشت

 بیاید کمک کنید بازش کنیم  اینجا یه دریچه اس-

 دسته دریچه رو گرفتیم و کشیدیم صدای قیژ لوالهاش بلند شد...

 بود با دیدن صحنه مقابلم ذوق زده کله نارنجی رو صدا زدمیه انباری 

 لیام....!!!-

یک زن میانسال مرد بیهوش زخمی که با پارچه ای زخم شکمش رو بسته بودن 

توی آغوش داشت و پسرها هر کدوم با چاقوی کوچیکی در دست وحشتزده 

 داشتن به ما نگاه میکردن...از هیجان و خوشحالی تشر زدم
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د خونتون داره اتیش میگیره اگه عجله نکنید هممون اینجا گرفتار زود باشی-

 میشیم...

 تیام سریع به خودش اومد

 اما بابام زخمی شده-

 غره ای بدی بهش رفتآرمیتی چشم

 سه تا اینجا چه کاره اید؟ به مادرتون کمک کنید و بدنشو بلند کنید  پس شما-

 زن خوشحال در حالی که گریه میکرد مدام میگفت

 ممنون...ممنون....-

مرد  قلبم پر از حس خوب شد و خوشی نابی زیر پوستم دوید...با زور همگی

بیهوش رو بیرون کشیدیم خدا رو شکر چاق نبود وگرنه تو بد دردسری می 

 افتادیم...

 آتیش به پله ها رسیده بود آرمیتی جیغ زد

 سریع بیرون...-

لند اسب ها به گوشم رسید تا جلو تر از همه به سمت در رفتم صدای شیهه ب

خواستم پا بیرون بزارم با ظاهر شدن موجود وحشتناکی جلوم جیغ من به همراه 

 داد و فریاد بقیه بلند شد...

ترس باعث شد هول بشم عکس العمل سریعی نشون بدم شمشیرمو بلند کنم و 

 توی شکم موجود وحشتناک جلوم با قدرت تا ته فرو ببرم ...
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وزغی شکل با پوست های تاول زده و چشم های قرمز نعره ای زد موجود سیاه و 

که باعث جیغ بلند ما شد ...چنان دست پاچه شدم بدون فکر شمشیر رو از بدنش 

بیرون بیارم و این بار توی گلوش فرو ببرم خون قیر مانند بد بویی از گلوش پرتاب 

و ادرنالین زیاد  شد و هیکل بد فرمش از پله ها پایین افتاد دستام از هیجان

 میلرزید طوری که به زحمت شمشیر رو توی دستم گرفته بودم

 هسیتریک وار تکرار کردم

 کشتمش ...من کشتمش...کشتمش!!!-

اندیا سریع به سمتم اومد و دو طرف صورتم رو گرفت و به سمت خودش چرخوند 

 جدی تو صورتم داد زد

دنش کشتن ماست و وانیا تو اهریمنی رو کشتی که تنها هدف زنده بو-

 !!....بدن های بی جون بیرون رو به یاد بیار تو یه اهریمن رو کشتی..نابودیه

سریع سری تکون دادم حق با اونه من یه موجود بیگناه رو نکشتم من یه اهریمن 

 قاتل خوفناک رو کشتم..

ار به عقب برگشتم همه با نگاه تحسین برانگیز منو تماشا میکردن...گندش بزن انگ

 یه فرمانده ماهرم...لب زدم

 زود باشید-

وقتی بیرون رفتیم ..مادر پسرا از اسب باال رفت و شوهرش جلوی خودش نگه 

 داشت...
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آندیا از کیف چرمی کمریش شیشه کوچیک معجونی دراورد و رو کرد به به 

 یوهان)پسر بزرگتر( 

مئن شو به جای اگه از هم جدا شدیم اینو به پدرت بده خوب میشه ..اما اول مط-

 امنی میرسید

 یوهان یهو آندیا رو توی آغوش کشید

 هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمیکنم...-

همراه پسر خاله و برادر کوچیکترش سوار یکی از اسب ها شدن...ما افسار ها رو 

کشیدیم پیاده سعی کردیم از پس کوچه ها راه خروجی پیدا کنیم صدای فریاد 

 ید...کمکی به گوشمون رس

یه دختر جوون بود مثل درمونده ها سعی داشت گاری رو بلند کنه تا پسری که 

زیرش گیر کرده بیرون بیاد و از ته دلش داشت زار میزد اما تالشش بی فایده 

 بود...داد زد

 کمک کنید برادرم زیر این گاری گیر کرده ..کسی اینجا نیست؟؟؟-

ای پاره شده ؛ دختره با دیدنم اهی سریع به سمتش رفتیم هر دو زخمی با لباس ه

از سر اسودگی کشید لبخندی بین درد و رنج کشید... با کمک دخترا تموم 

توانمون رو به کار بردیم و گاری رو از روی پسر جوون که از درد ناله میکرد کنار 

زدیم...انگار امروز قرار بود نقش ییه ناجی رو بازی کنیم در حالی که اشک 

خندی از ته دل مدام ازمون تشکر میکردن دلم به درد اومد با میریختن با لب
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دیدنشون... تنها یه اسب بدون سوار باقی مونده بود به سمتش رفتیم همراه پری 

 ها کمک کردیم خواهر و بردار سوار شن ...

 آرمیتی هیجان زده و با لحنی کنترل شده به اون ها اخطار داد

 ر از اهریمنههر چیزی دیدید جیغ نزدید اینجا پ-

 ترسیده همه سری از روی فهمیدن تکون دادن...

به همراه دخترا هر کدوم افسار یه اسب رو گرفتیم وارد کوچه دیگه شدیم دوتا 

کوچه طویل رو طی کردیم با دیدن هیوالیی که جثه اش از بقیه کوچیکتر بود و 

های داشت رو یه دختر بچه خیمه میزد پاهامون از حرکت ایستاد...گریه 

گوشخراش دخترک صحنه دلخراشی ایجاد کرده بود که دل هر بیننده ای رو به 

 درد می اورد....

نمیدونم چطور تا حاال قلب کوچولوش از ترس نایستاده !...عصبانیت و خشم با 

 قدرتی زیاد توی رگ هام به گردش در اومد...

دم و به نشون برگشتم رو به قیافه های ترسیده و ناراحتشون انگشتمو باال اور

سکوت روی لبم گذاشتم...نفس عمیقی کشیدم و با گام های آروم و با احتیاط از 

حیوون داشت از رنج طفل کوچیک لذت میبرد و از ته پشت بهش نزدیک شدم ..

گلوش خرخری رضایت بخش بیرون می اومد اما حضورم رو متوجه شد ناگهان به 

وی سرش داشت؛ انگار صورتش سمتم برگشت لعنت بهش این یکی شاخ هایی ر

رو دریده بود و چشم هایی که از الی گوشت به ادم نگاه میکرد اب چندش اور 

دهنش اویزون شده همین که خواست عکس العملی نشون بده سریع شمشیر رو 
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توی گردنش زدم و خونش روی لباسم ریخته شد....گندش بزنن...از روی اطمینان 

 توی قلبش فرو بردم...  ن بارو ترس شمشیر رو در اوردم و ای

خم شدم سمت جسم لرزیده و گریون دختر بچه ای که به زور سه سالش میشد 

 سریع اونو توی اغوش گرفتم چند بوسه روی صورتش زدم 

 ....آروم باش کوچولو ...چیزی نیست-

مثل اینکه کمی باورش شد قرار نیست توسط یه اهریمن خورده بشه خودشو توی 

 اله کرد وقت رو تلف نکردم و به سمت بقیه برگشتم..آغوشم مچ

 دختر بچه رو به سمت دختر جوون گرفتم

 ازش مراقب کن-

 خم شد و سفت اونو توی اغوشش کشید و جدی توی چشم هام خیره شد

 تا وقتی خونوادش پیدا بشه... قول میدم به اندازه جونم ازش مراقبت کنم. -

 ن دادم ...بهش اعتماد کردم ، سری براش تکو

 با عجله از گذرگاها عبور کردیم..

اصال نمیدونستم کجاییم و داریم کجا میریم فقط در سکوت پری ها رو دنبال 

 میکردم

 سری به عقب چرخوندم تا از پشت کسی بهمون حمله نکنه و غافلگیر شیم...
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با برخورد به مانعی به سختی تعادلم رو حفظ کردم کنجکاو چرخیدم آندیا و 

 تی مثل یه سد جلوم خشکشون زده بود...آندیا با صدای آروم و لرزونی لب زدآرمی

 گندش بزنن!-

 کارمون تمومه! -آرمیتی

 گیج کنارشون ایستادم و به جلو نگاه کردم ناخوادگاه خشک شدم و نالیدم

 فاک-

جلوتر از ما شش اهریمن بزرگ و خون بار که از قیافه های نکره اشون معلوم بود 

 ن ایستاده بودن و با لبخند کریه ای داشتن ما رو تماشا میکردن...مبارز هست

چرا حس میکردم بیشتر نگاه های قرمز جهنمیشون روی منه! آب دهنمو قورت 

دادم... برگشتم رو کردم به پسرا داشتن با نگاهای ترسیده و گریون به هیوالها 

خوند...روح نگاه میکردن نا امیدی و وحشت رو میشد قشنگ از صورت هاشون 

همیشه فداکارم تو این هیری ویری فعال شد باید اون ها رو اول نجات میدادیم 

 نمیذاشتم تالشمون بی ثمر باشه...صدامو بلند کردم تا توجهشون رو جلب کنم

 از این کوچه باریک سمت راست فرار کنید-

ا اینو ناباور و بهت زده داشتن از باال ما رو نگاه میکردن...وقت نداشتیم اندی

 فهمیده بود که هول و هراسون رو کرد به پسرا

 برید پناهگاه شرقی به احتمال زیاد بقیه مردم اونجا هستن! جای امنیه نترسید...-

 یوهان اما ترسیده بود
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 شما رو تنها بزاریم؟-

 جیغ زدم

 فقط بررررید!!! -

اری به با جیغ من به خودشون اومدن و سریع اسب ها رو به سمت کوچه باریک کن

 حرکت دراوردن...

اهریمن ها با غرش های بلند و عصبی به سمتمون یورش آوردن...آرمیتی و آندیا 

تند و فرز دستشون رو توی خورجین کمریشون بردن و دوتا مشت هاشون پر از 

شمشیرمو باال اوردم صدای ضربان قلبم رو واضح   شن های طالیی کردن

 میشنیدم

 آرمیتی آهی کشید

 پایان خوبی برای زندگیم نبود! این اصال-

فرصت نکردم از حرفش دچار عذاب وجدان بشم چون نیزه و شمشیرهای تیز 

اهریمن ها داشت به سمتمون پرتاپ میشد... سریع جا خالی دادیم و دخترها شن 

ها رو توی صورت و چشم دوتا از اونا ریختن که نعره اشون بلند شد تونستم با 

یکیشون زخم بدی وارد کنم اما اهریمن عصبی بدون  چرخش ماهرانه شمشیرم به

اینکه از پا بیفته غرشی کرد و با پشت دست توی شکمم زد که باعث شد توی 

دیوار گلی پشتم محکم کوبیده شم درد همه جامو در برگرفت و توی خودم مچاله 

 شدم....
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م و اما حواسم بود به هیچ وجه شمشیر رو رها نکنم.دست چپمو ستون بدنم کرد

 به سختی روی پا ایستادم 

میدونستم نمیتونیم اونا رو شکست بدیم نیزه ها و شمشیرهای بزرگ سیاه اشون 

 خبر میداد اونا برای این جنگ خیلی اماده و قدرتمندن

صدام از زور درد به سختی بلند میشد به اندیا و آرمیتی که تو مشت هاشون 

 رو کردم و داد زدم دوباره پر شن کرده و گارد حمله گرفته بودن

 تبدیل شید و از اینجا برید-

 تنهات نمیزاریم-آندیا ترسیده سرم داد زد 

میشد  آرمیتی تبدیل شد از باال شن رو توی چشم یکیشون که داشت نزدیکم

ریخت اهریمن که از درد دور خودش چرخید سریع با شمشیر پاهاشو زخمی کردم 

ریع  با شمشیر گلوی لعنتیشو بریدم  دست غرید و با صدای بلندی رو زانو افتاد س

هاش از جلو گردنشو سفت چسبید خون از دهنش  و بین انگشت هاش بیرون 

 پاشید و بعد جسم بی جونش روی زمین افتاد ...

 جیغ آرمیتی به گوشم رسید

 وانیا مواظب سمت چپت باش-

و ضعف تا خواستم بچرخم پنجه های تیزی از زره و گوشت بازوم عبور کرد درد 

 بدی توی بدنم پخش شد طوری که وسط کوچه روی زانوهام افتادم...

 لبمو از درد شدید بازوی چپم گاز گرفتم ...
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دخترها به هیبت پری تبدیل شده بودن مدام تند و فرز شن تو صورت اهریمن ها 

 میریختن تا نزدیکم نشن..

ه کنن نمیخواستم میدونستم هنوز اونقدر قدرتمند نیستن تا از جادو قوی استفاد

به خاطر کار من جونشون به خطر بیفته و بالیی سرشون بیاد فریادی مغموم و 

 پشیمان کشیدم

 بررررید-

 آرمیتی در حالی که وحشت زده بودن جیغ زدن

 .تنهات نمیزاریم...-

 از درد و استیصال که سعی داشتم گولشون بزنم زار زدم

 برید کمک بیارید لعنتی هااا.... -

 ونا متوجه شدن که میخوام از خطر دورشون کنم اما ا

 آرمیتی با بغض واضحی که انگار فهمیده بود نا امید شدم مصرانه جواب داد

 عمراً-

اهریمن بزرگ از تالش های وانیا و آرمیتی برای دور کردن اون حرومزاده ها از من 

همین که  عصبی شده بود نیزه بلند دستشو باال برد و دور سرش چند بار  چرخوند

خواستم جیغ بزنم و بگم مراقب پشت سرتون باشید ،نیزه محکم به پشت کمر 

 دخترها برخورد کرد و اونا رو توی دیوار کوبید....
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با دیدن این صحنه از تصور اینکه به خاطر به من بالیی سرشون اومده باشه جیغ 

 بلندی کشیدم

رم...که هیبت های گنده بی توجه به زخم دستم و درد بدنم خواستم به سمتشون ب

زشتشون راهمو سد کردن از این ناتوانی و عجز میخواستم بمیرم هیچ وقت تو 

عمرم انقدر عاجز و درمونده نشده بودم... زنده موندن من غیر ممکن بود  اما 

 نمیذاشتم بیچارگی من خوشحالشون کنه...

 بغضمو پس زدم ،عصبی شمشیرمو باال اوردم و غریدم

 لو حرومزاده هاآره بیاید ج-

انگار حرفمو فهمیدین که خواستن به سمتم بیان اما همزمان صدای نفیر تیری از 

کنار صورتم رد شد به گوشم رسید و دقیقا وسط ابروی اهریمن نزدیک به من 

خورد و با قدرت از پشت سرش بیرون اومد طوری که مقداری گوشت از اون بیرون 

و کمی بعد هیکل گندش با صدای بلندی ریخت چشم های قرمزش تا ته باز شد 

 زمین خورد...

دومین تیری توی ران یکیشون خورد لنگ زد اما انگار براش نیش زنبوری بود که 

 نگاهی خون بار به پشت سرم انداخت...

 دستی منو به عقب هول داد و کمی بعد صدایی زنگ دار آشنایی رو شنیدم

 خم شو آدمیزاد!-

 دادم و خم شدم  بدون فکر سریع حرفشو گوش
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شمشیر براق و بزرگی از روی سرم رد شد و سینه یکی دیگه از اهریمن ها رو 

شکافت و بعد با حرکتی که به سختی قابل دید بود برام سرشو از تنش جدا 

 کرد..دهنم از این حرکت وحشیانه باز موند...

ه همون قامت بلند و درشت مردی با لباسی از چرم به رنگ آبی کاربنی و شنلی ب

 ظاهر گشت ... رنگ که کالهش روی سرش کشیده شده مقابل چشم هام

لعنت خدا... انگار یه جنگجوی هرکول مانند که  برای جنگ ساخته شده رو از توی 

 دل افسانه ها بیرون کشیدن!

بدون درنگ در حالی پشتش به من بود کمی خم شد و چرخشی ماهرانه به 

والی باقی مونده ترسیده چند گام عقب شمشیرش داد طوری که چهار تا هی

برداشتن تا از گزند شمشیرش دور بمونن...قلبم نا خوداگاه کمی آروم شد حرکات 

و شمشیر زنیش خیلی به اوتانا شباهت داشت حتی قد و هیکلش از پشت کامال 

شبیه اون بود چند ثانیه بعد برگشت روی لباسش زره ای طالیی سخت پوشیده و 

رنگش  قابی به رنگ لباسش پوشونده بود اما چشم های نافذ طالییصورتش رو با ن

سر تا پامو از نگاه گذروند انگار میخواست مطمئن بشه که سالم هستم از اخم ها و 

چروک هایی که ناشی از گره خوردن ابروهاش توی همدیگه بود نفسم حبس شد 

ونا شروع به بی توجه به من مبهوت به سمت اهریمن ها حمله کرد و در بین ا

مبارزه کرد...خشک سرجام ایستاده بودم و به مبارزه سختش خیره شدم این 

دیگه کی بود؟ چرا حس میکردم میکردم که میشناسمش...جرقه ای توی ذهنم 

 زده شد..

 شب جشن اینجا رو یادم اومد مرد شنل پوش توی تاریکی!!!!
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بود ... تونست به  حیرت زده باز به قامت جنگجو نگاه کردم شک نداشتم خودش

سختی یکی دیگه از اهریمن ها رو از پا در بیاره ...یکی دیگه رو زخمی کرد که اون 

شیطان روی زانو افتاد اما هنوز زنده بود .مرد نقابدار با اون دوتای دیگ درگیر شد 

یکیشون رو هالک کرد و ضربه های اهریمن عصبی بزرگ رو دفع میکرد ابدا 

 ی که از پشت بهش نزدیک میشد نبودحواسش به اهریمن زخم

ناخوداگاه بدنم سریع عکس العمل نشون داد از پشت به هیوال نزدیک شدم وقتی 

شمشیرشو باال اورد تا توی سر مرد بزنه شمشیرمو از پشت با تموم قدرتم توی 

بدن کثیفش فرو بردم طوری که نعره حیوانیش بلند شد..مرد نقابدار که تازه از شر 

رگ رو راحت شده بود چرخید و متوجه شد پشت سرش داشت چه اهریمن بز

 اتفاقی می افتاد...

 ...اهریمن بینمون که افتاد بدون مانع تونستم ببینمش.

اخم هاش توی هم بود و نگاهش بین من و شمشیر طالییم که هنوزی توی بدن 

 اهریمن قرار داشت میچرخید...

ه از اون خشم و زهری اشکار گره خورده و چشم های طالییش ک اخم های

میریخت منو میترسوند اما دلیل نمیشد ازش قدردانی نکنم اون ما رو از مرگ 

 حتمی نجات داد...

 لبخندی به چشم های نفوذ ناپذیر زیباش زدم

 ممنونم که به ما کمک کردید...-
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با تردید دو گام به سمتم برداشت نمیدونم چرا یه حس ترس بدی آشنایی تو بدنم 

ش شد که هول کردم اما به سختی سعی کردم سرجا بمونم تا متوجه حالم پخ

 نشه....

سماجت و سرسختیمو که دید ایستاد میتونستم نفس عمیق و زخمیشو از پس 

نقابش بشنوم ...چشم هاشو چند ثانیه بست و بعد به سرعت برق از کنارم رد شد 

 !طوری که فقط پرواز شنلش توی هوا توی دیدم باقی موند 

سوار اسب سیاه بزرگش شد و ثانیه بعد جوری تند به سمتی که رفت چرخیدم ..

 محو شد و اثری ازش نموند که انگار از اول هم نبوده...

 این دیگه چه کوفتی بود؟

 وانیا... -آرمیتی 

به سمت دخترا که مظلومانه و وحشت زده توی بغل هم گوشه دیوار کز کرده بودن 

 رفتم...

یدم روی زانوم نشستم دستمو روی آرنج آرمیتی گذاشتم و کنارشون که رس

 نگران بدنشون رو بررسی کردم

 خوبید؟-

 آرمیتی آهی درد آلود کشید

 کمرمون درد میکنه و کوفته اس اما اسیب جدی بهمون وارد نشده -
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باور نکردم خواستم لباسشو رو باال بدم و کمرشون رو چک کنم که آندیا دست 

 اطمینان داد راستمو گرفت و بهم

 نگران نباش وانیا...ما واقعا خوبیم اما بازوی چپ تو داغون شده.!.. -

بدون اینکه سرمو بچرخونم لبم اویزون شد و با حس بدی از عذاب وجدان حالی 

 که به خاطر من دچارش شدن پرسیدم

 واقعا خوبید؟-

ون بودم! لبخندی بهم زدن کمی دلم قرص شد..من به این پری ها تا اخر عمرم مدی

 اون ها فرا تر از یه خونواده برای من محبت و فداکاری خرج میکردن...

 هنوز خونریزی داری! -آرمیتی

اونقدر شکه و ترسیده بودم که درد دستم یادم رفته بود این از منی که تحمل درد 

رو نداشتم بعید به نظر میرسید .آالنم ترجیح دادم زخممو نگاه نکنم تا ضعف 

 نکنم...

 ترها شما هم اون نقابدار رو دیدید؟دخ-

 سری تکون دادن

ما اخرش رو دیدیم چون به خاطر ضربه گیج بودیم ...نتونستیم صورتش رو  -آندیا

 ببینیم...

 سری تکون دادم و با اکراه لب زدم

 نمیدونم یه حسی عجیبی داشتم نسبت بهش -
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ک نگاهم با این حرفم ابروهاشون باال پرید و کنجکاو و با نگاهی مشکو

 کردن...نیشخندی درد آلود زدم

اینطور به من نگاه نکنید ...بهتره بلد شید تا برگردیم چون فکر نکنم دیگه  -

 کسی برای نجاتمون از غیب برسه...!

با کمک دیوار پشت سرشون بلند شدن...همین که روی پاهاشون با ابروهایی که از 

وی شهر پیچید...شکه به درد توی هم رفته بلند شدن ناگهان غرش بلندی ت

.....دوباره همون غرش بلند...نفس توی سینه ام سمتی که صدا ازش اومد چرخیدم

 حبس شد و بازم ضربان قلبم تند شد....

مبهوت به سمت دخترا که با چشم ها گرد و رنگی پریده منو نگاه میکردن خیره 

 شدم ...

 فقط تونستم با لب های لرزون زمزمه کنم

 هیوال...! -

با سومین غرش سهمگین هیوال گام هام به سمتی صدا می اومد به حرکت در 

اومد...گام هایی که کم کم تبدیل به دویدن شد...جیغ آندیا از پشت سرم به گوش 

 رسید

 وانیا نروووو!-

اما برنگشتم پشت سرمو ببینم...تموم من یک هدف داشت رسیدن به هیوالیی که 

آالن توی چه حالیه...!نمیدونستم چی منو تا این  متعلق به من بود و معلوم نبود
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حد ترسونده و هیجان زده کرده...اصال چرا باید مدام به این فکر کنم که خودمو به 

 هیوالم برسونم...؟

نمیدونم چندتا کوچه رو طی کردم از کمبود اکسیژن و سرعت زیاد نفس نفس 

حشتناک رو به روم میزدم وقتی به میدون اصلی شهر رسیدم با دیدن منظره و

 ایستادم و قلبم تپیدن رو فراموش کرد...

خدای بزرگ! مقابلم دریایی از جنازه های اهریمن ها و مابین اون ها پیکر بی جون 

سرباز ها به چشم میخورد...بوی دود و خون همه جا رو فرا گرفته بود و زمین با 

 خون های سیاه و قرمز پوشیده شده....

سر و ته هیوالی من قرار داشت که با عصبانیتی بی نهایت وسط اون جهنم بی و 

در حال سالخی آخرین اهریمن هایی بود که ترسیده توی پنجه های بزرگش 

 داشتن جون میدادن...

انگار جنگ تموم شده وسط اون معرکه شاهزاده ها رو دیدم که لباس ها و صورت 

یه هراسیده و نگران داشتن نبود برای خودشونه یا بق هاشون با با خونی که معلوم

به هیوال نگاه میکردن که سر درگم دور خودش میچرخید و با غرش و نفس های 

 بلند و کشیده داشت دنبال اهریمن میگشت...

هیوال با دیدن سرباز ها و دوست هاش که با احتیاط دور از اون ایستاده بودن 

 چرخید...
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رد وقتی به سمتشون گام برداشت با اخطار و نیرویی خطرناک به اون ها نگاه میک

چندتا سرباز ترسیده نیزه هاشون رو به سمت هیوال گرفتن که با فریاد زهیر همه 

 سردرگم شدن

 نیزه هاتون رو بیارید پایین ...از جاتون تکون نخورید !-

 سرباز ها ناچار و ترسیده سریع امر فرمانده اشون رو اجرا کردن...

روم و تهدیدی به سمتشون میرفت...راتین صداشو هیوال اما داشت با گام های آ

 بلند کرد

 به خودت بیا اوتانا نذار تاریکی بهت غلبه کنه...-

هیوال بدون توقف ، آروم داشت به سمتشون گام برمیداشت انگار صدای راتین رو 

 نمیشنوه...

ناگهان یه سرباز که ترس اختیارشو ازش گرفته تو  فریاد وحشت زده پسرا نیزه 

به سمت هیوال پرتاپ کرد...هیوال نیزه رو توی هوا گرفت و غرشی از ته گلو  اشو

 کرد و آماده حمله شد... 

 اوه انگار اوضاع هیچ خوب پیش نمیرفت اینجا...

به سختی از بین جنازه ها سعی کردم خودم رو به سمت هیوال برسونم...هیوالیی 

ناک میلرزید از این که میخواست به سمت دوست هاش حمله کنه...بدنم وحشت

فاجعه خونین باری که اطرافم میدیدم...همین که چند گام برداشتم با بی صبری و 
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کالفه از اینکه نمیتونستم بدون اینکه بدنی رو زیر پام له نکنم جیغ بلندی 

 کشیدم

 اوتانااااا-

گام های هیوال از حرکت ایستاد ...نگاه همه حیرت زده روی من که با گریه سعی 

م خودمو به هیوال برسونم افتاد...انگار باورشون نمیشد منو توی میدون داشت

 جنگ میبینن...!

دخترا که اونور میدون بودن و جرات نداشتن سمت جنازه ها بیان ترسیده فریاد 

 کشیدن

 وانیا مواظب خودت باش...-

بازم بی توجه چند قدم جلو رفتم اما یکهو پام توی گلوی بریده شده اهریمنی 

 ه رفت دلم از حس بدی ضعف رفت و از ته دل ترسیده جیغ زدم سیا

 اوتانااااا-

از پس پرده اشک دیدم که باالخره هیوال برگشت وقتی   کنترل اشک هامو نداشتم

منو دید بال هاشو با شکوهی بی اندازه باز کرد و به سمتم توی هوا به پرواز 

 دراومد...

س و شوک اتفاق هایی که امروز تجربه صدای جیغ و داد بقیه رو میشنیدم از تر 

کردم گریه ام بند نمی اومد دست هامو به سمت هیوال که حاال باالی سرم رسیده 

 بود دراز کردم و کمی بعد توی اغوش سنگی و سردش فرو رفتم..
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همین که حس کردم به امن ترین نقطه جهان رسیدم سریع دست هامو دور 

 اش گذاشتم....گردنش حلقه کردم و سرمو روی شونه 

آرامش درست مثل یه بمب توی بدنم منفجر شد و همه جا رو در برگرفت ...صدای 

بهم خوردن بال هاش که هوا رو شکافت میداد رو میشنیدم اما تصمیم نداشتم 

چشم هامو باز کنم و دوباره اون منظره زشت پایین رو ببینم ،کمی بعد حس کردم 

ی هیوال توی موهام فرو رفت.. صورتشو توی که روی زمین فرو اومدیم...پنجه ها

گردنم فرو برد برخورد نفس های سوزان و شاخ های سفت و محکمش با صورتم 

 ابدا منو وحشت زده نمیکرد اما گندش بزنن من کی انقدر نترس شدم؟

 حس کردم بدن هیوال داره کوچیکتر میشه... 

توی موهام مشت شد و  نرم روی نبض گردنم و دست هایی که با برخورد بوسه ای

 سرمو آروم به عقب کشوند باعث شد آروم پلک هامو از هم باز کنم...

اوتانا رو دیدم که با اخم هایی که مثل گره کور توی هم پیچیده شده داره منو نگاه 

 میکنه...

بدنم انگار بعد یک روز پر از استرس و تنش انرژیش تموم شد پس در حال حاضر 

 ت اوتانا بترسم بیحال لب زدماز عصبانی  نتونستم

 اوتانا! -

 آروم غرید 

 جونور خودتو تو بد دردسری انداختی! -
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با بیهوش شدنم وقت نشد حرفشو توی ذهنم  تجزیه و تحلیل کنم کمی بعد توی 

 سیاهی مطلقی فرو رفتم... 

              **** 

تیغه های  به گوش میرسید...برخورد صدای جیغ زن و ها و بچه ها از همه جا

فوالدی و فلزی شمشیرها و بدن های بی جونی که زیر سم اسب های تنومند در 

حال له شدن بود و دودی که به خاطر اتیش همه جا رو در بر گرفته بود نمیذاشت 

 هیچ جا رو ببینم ...

نفس های عمیق و از ته گلو میکشیدم . ترسیده و حیرت زده سر جام خشکم زده 

 بود ....

بچه ها که به گوشم میرسید باعث  اد های کمک و گریه های جانسوزصدای فری

میشد قلبم فشرده بشه اما نمیتونستم از جام به خاطر نیروی نامرئی تکون بخورم 

 تا به کمک بقیه برم ..

صدای گوش نواز و محزون اون زن آشنا اما غریبه پشت سرم دقیقا کنار گوشم  

 ..."وانیا"شنوم ...بین اون همه سر و صدا رو تونستم ب

نفسم توی سینه حبس شد ناگهان جسمم  از قفل و زنجیری که قابل دیدن نبودن 

آزاد شد سریع چرخیدم اما فرو رفتن برق شمشیری توی شکمم رو دیدم...نفسم 

رو با آهی سوزناک بیرون دادم ،از درد روی زانو افتادم رفتن روح از بدنم رو کامال 

 یه برزخ لعنتی گیر افتادا باشم....حس میکردم...انگار توی 
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سرم ایستاد سرم رو بلند کردم، دود نمیذاشت قیافه  مرد سیاه پوشی که باالی 

اش رو ببینم خم شد و دسته شمشیر رو گرفت و اونو با یه حرکت بیرحمانه بیرون 

 کشید طوری که جون از تنم رفت...

تیش بود و عرق از تیره هین بلندی کشیدم و سیخ سرجام نشستم ...بدنم کوره ا

پشت و گردنم پایین میریخت...با حس اینکه کابوس دیدم نفس آروم و آسوده ای 

 بیرون دادم،خدا رو شکر ...

 باالخره به هوش اومدی...! -

به سمت صدا چرخیدم راتین رو دیدم  از صندلی که کنارم تختم گذاشته بود بلند 

اسه روی اون رو برداشت و به شد و به سمت میز کوچیک نزدیک تخت رفت و ک

 سمتم گرفت...

گلوم به حدی خشک بود که مشتاقانه کاسه آب رو با دست های لرزون گرفتم و 

 تمومش رو سرکشیدم...

کاسه خالی رو به سمتش گرفتم بدون حرف ازم گرفت ..نگاهی به اتاق نا آشنا 

 چوبی انداختم 

 اینجا خونه کیه؟-

 شونه ای باال انداخت

 ...نمیدونم-

 ابروهام باال پرید...
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 چند وقته که بی هوشم؟-

 دقیقا یک روزه... -

خواستم حرکتی بکنم که درد بدی توی بازوی چپم پیچید با دیدن پارچه سفیدی 

که دور بازوم پیچیده شده آهی کشیدم... لباس هامم عوض شده بود و یه لباس 

ضوع عادت کردم که ساده آبی تنم کرده بودن...چشمی چرخوندم دیگه به این مو

 هر بار بیهوش میشم با ظاهری جدید بیدار بشم!

 به سمت راتین چرخیدم

 همه حالشون خوبه؟-

 سری تکون داد

 همه حالشون خوبه..-

 بعد نیشخند یه وری زد

اما باید بگم وانیای عزیز با عصبانیتی که از اوتانا دیدم هیچ چیز خوبی در  -

 انتظارت نیست!

راف میکنم این چیزی نبود که انتظارشو داشته پوفی کشیدم خوب اعت

باشم...خیلی مضحکانه دوست داشتم وقتی به هوش میام با چهره نگران و آشفته 

دهنمو کج اوتانا روبه رو بشم اما انگار زیادی رویای شیرین و دور از دسترسی بود..

 کردم با لجبازی نظرمو بیان کردم

 برام مهم نیست!-
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 خنده ای کرد

 رات مهم باشه چون حتی منم از این اوتانا میترسم!باید ب-

خوب گه توش! با وجود خنده اش لحنش ابدا شوخ نبود داشت خیلی ظریف بهم 

 هشدار میداد...

همچنان سعی کردم نقش بیخیال رو بازی کنم...نیشخندی بهش زدم که سری از 

 روی تاسف تکون داد...سعی کردم فعال بیخیال این موضوع بشم

 کم میکنه به من کمک کنی که بلند شمادب ح-

در حالی که لبخندش پابرجا بود به سمتم اومد و آرنج دست سالممو گرفت و 

 کمک کرد از تخت بلند شم

 ممنون -

 فعال توی دید اوتانا نباش یه مدت احتیاجی به تشکر از من نیست... -

 مبه سمت در رفتم سرمو به سمتش چرخوندم و کالفه نگاهی بهش انداخت

اوال من از اون گنده بک نمیترسم دوما چرا به دوست بد اخالقتون نمیگید من  -

 برده اون نیستم که دستوراتش رو اجرا کنم؟

نثارم کرد...اه خوش به حال هورسان که همچین مرد خوش قیافه  گوشه چشمی

 ای نصیبش شده...یکی باید این حقیقتو بهش اعتراف میکرد! 

عشوقه اوتانایی و وانیای زیبای من اینو باید یاد آور بشم که برده اون نیستی اما م-

 تو هم با آغوش باز قبولش کردی...
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خوب از اونجایی که داشت حقیقت رو میگفت نمیشد چیزی در جوابش بگم ... در 

 رو که باز کرد متوجه شدم توی یکی از خونه های دور میدان شهر هستیم...

ای اون چادر هایی برا سربازا و زخمی ها بر پا میدان از جنازه ها خالی شده و ج

 کردن...

 قبل از اینکه برم بیرون با چشم های باریک شده به راتین نگاه کردم

 چیه؟ -ابروش باال پرید 

 با شَک و بد دلی پرسیدم 

 اوتانا کجاست؟-

 نیشخند پلیدش دوباره رو لب هاش ظاهر شد

 که نمیترسی!-

 دادم سریع با لحنی حق به جانب جواب

 احتیاط شرط عقله! اما هنوزم میگم از اون نمیترسم -

 دوباره خنده ای کرد

 اوتانا حق دار جونور کوچولو صدات میزنه...-

 بی توجه به نگاه بد و سمی من ادامه داد

برای سرکشی اومد و اوتانا همراه اون برای رسیدگی به یه سری  پادشاه اعظم-

 !الها برنمیگرده.. فعال خیالت راحت باشه..کارها به قصر سپید رفت و حاال حا



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

650 

بد طعنه میزد! نامحسوس نفسمو بیرون دادم و لبخند ریلکس روی لب هام نقش 

 بست

 من گرسنمه...!-

دوباره صدای خنده اش بلند شد...خدای من جوری سرحال و خنده رو بود که 

 جنگیده! انگار نه انگار راتین دیروز چند ساعت توی یه جنگ خونین و خطرناک

 واقعا موجوادت جالب و مقاومی بودن!

         *** 

با دقت گیاه های عجیب غریب له شده ای که دخترا بهم داده بودن روی زخم 

شکم یکی از سرباز ها گذاشتم و سعی کردم پارچه تمیز رو بدون اینکه دردش 

سرم  بیاد محکم ببندم...سرمو بلند کردم به زهیر و راتین که مثل اجل باالی

ایستاده بودن و با اخم های درهم تموم حرکات منو با دقت زیر نظر گرفتن چشم 

 غره بدی رفتم که زهیر آهی کشید

 وانیا بهتر نیست بزاری بقیه دخترها و طبیب ها به این کار برسن؟-

ا دقیقا بیست و یکمین بار بود اینو توی یک ساعت اخیر بهم یاداوری کرد! من 

 صبر و طاقت قوی داشتم ...واقعا احتیاج به  

 سعی کردم عصبانیتم زیاد مشخص نشه

جناب زهیر تعداد زخمی ها زیاده و همه درمانگرها خسته ان و احتیاج به کمک -

 دارن ...نمیتونم همینطور بشینم و هیچ کاری نکنم
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 راتین لبشو کج کرد

 خودت با اون زخم بازوی چپت احتیاج به پرستاری داری! -

...این روی تخت دراز بکشه.در سکوت ما رو تماشا میکرد کمک کردمبه سرباز که 

 مردها تحمل کردنشون واقعا سخت بود! در آرامش ظاهری جواب دادم...

به خاطر مرحمی که دخترها روی زخمم گذاشتن درد زیادی حس نمیکنم و  -

 دست راستم کامال سالمه...

 زهیر غر زد

 کنم بهترین کار ممکنه!به بدن مردهای من دست نزنی فکر  -

این حرفش باعث شد آمپر بچسبونم و آرامش ظاهریم ناپدید بشه....دستمو به 

 کمر زدم لحنم بد خلق شد

 اونوقت چرا؟؟؟-

داتیس که روی صندلی نزدیک به کمد داروها نشسته بود و داشت با خونسردی 

 تمام سیبشو گاز میزد نیشخند زد

ز چند تا مرد رو دستمالی کردی هیچ خوب نمیشه وانیای عزیز اوتانا بفهمه امرو -

 به اندازه کافی از دستت عصبانیه...!

بدنم بی حس شد با چشم های گرد شده از تعجب نگاهی به زهیر و راتین انداختم 

 تا مطمئن شم داتیس شوخی نکرده ..اونا هم در سکوت تایید کردن...
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کار ساز نشد کاسه پر از  چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط باشم اما

ضماد رو یکهو محکم روی میز کوبیدم که داتیس ترسیده از جاش تکون خورد 

 چشم غره ای بهم رفت و پروند

 همش تاثیر هم نشینی با اون اوتانای بی اعصابه .. -

 نفس عمیقی کشیدم و بی توجه به داتیس به اون دوتا شاهزاده دیگه توضیح دادم

ی نمیکنم)یه نگاه بد همراهش به داتیس انداختم( من دارم من مردها رو دستمال-

 به زخمی ها کمک میکنم این وظیفه انسانی منه!

اما میترسم اوتانا اینو از چشم من ببینه و هر کی رو تو لمس کردی تنبیه -زهیر 

 کنه...

با تموم شدن حرفش سرباز بیچاره ترسیده از جا پرید که آخش پر از دردش بلند 

 شد

 کمک کرد دراز بکشه دوباره راتین

 آروم باش مرد گنده...-

 داتیس پوزخند تمسخر آمیزی به سربازه زد

 خودتو خراب نکن فعال ،فرمانده اتون حاال یه چیزی گفت توی جدی نگیر...-

راتین همراه داتیس خنده ای به قیافه شاکی زهیر انداختن...کاش میشد این میز 

تاشون خراب کنم! اینو جدی هستم در این  رو با تموم داروهاش رو سر هر سه

 لحظه...!
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پشت به اونا از چادر خارج شدم در حالی که دستمو با دستمال پاک میکردم زیر 

لب غر میزدم صدای قدم هایی از پشت سرم باعث شد برگردم با دیدنشون شاکی 

 صدام بلند شد

 چیه؟-

 ال باال انداختبی توجه به لحن پرخاشگر بی اعصابم راتین شونه ای بیخی

 باید مطمئن باشیم تا اومدن اوتانا کار اشتباه دیگه ای نمیکنی!-

 داتیس با بدجنسی اضافه کرد 

حاال دیدی سرباز بیچاره ای تو جنگ یه ضربه شمشیری،پتکی،مشتی، چیزی به -

اون میله بین پاش خورده باشه و روح انسان دوستانه ات اجازه نده درد بکشه و 

 کنی ..اوتانا اونوقت هممون رو سالخی میکنه با میله خودش...!بخوای درمانش 

زهیر بدخلق و جدی با تموم شدن حرف رفیق خل وضعش یکهو زد زیر خنده...از 

خجالت و بهت حرف بی پرده و نگاه گستاخ داتیس دهنم باز و شوکه چند بار 

 چشم هامو باز و بسته کردم؛ پریدن پلک زیر چشممو حس کردم...

نیه بعد از حرص لبمو گاز گرفتم نتونستم خودمو کنترل کنم چند گام جلو چند ثا

بردم اول خواستم بزنم به اون میله بین پاش اما چیز حال بهم بزنی به اسم خجالت 

نذاشت به خاطر همین محکم تو زانوش کوبیدم که دادش بلند شد و از درد خم 

رضایت تکون دادم..قیافه شد.. وقتی کامال مطمئن شدم درد میکشه سری از روی 

 امو که دید نگاه تیزی به سمتم انداخت
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 لعنت بهت...-

 لبخند شیرینی تحویلش دادم

داتیس،ولیعهد تموم آب ها نگران بودم نزاکت حرف زدن با یه خانوم رو یادت -

 رفته باشه!

 راتین دستی روی شونه ام چند بار آروم کوبید 

 واقعا ممنونیم که بهش یاد آوری کردی-

 طعنه وار جواب دادم

 وظیفه انسانی منه! -

 از این روی تخسم همشون حتی داتیس هم نیشخندی زدن...

زهیر دستشو بدون تماس پشتم نگه داشت با دست دیگه به سمت چادری که از 

 همه بزرگتر بود اشاره زد

بریم اونجا...و خواهش میکنم تا اومدن اوتانا استراحت کن به اندازه کافی از -

 ت کار کشیدی امروز...خود

 ظاهرا چاره ای جز قبول کردن پیشنهادش نداشتم...

آندیا و آرمیتی هنوز در حال پرستاری از زخمی ها بودن،هامون و هامین هم 

 بهشون کمک میکردن...
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منم تنها توی یه چادر جز یه میز و چند صندلی چیزی در اون نبود ساکت یه 

جمع شده بودن و داشتن با هم درمورد  گوشه نشسته بودم شاهزاده ها دور هم

 ترجیح میدادم توی بحثشون شرکت نکنم .. جنگ دیروز صحبت میکردن

 اعتراف کردنش سخت بود اما نگران و استرس عکس العمل اوتانا رو داشتم...

افتاب غروب کرد و ماه بزرگ توی سیاهی شب خودنمایی میکرد چنان سکوت و 

ه انگار جنگ وحشتناکی هرگز توی این شهر اتفاق آرامشی بر فضا حکمفرما بود ک

 نیفتاده...

لبه چادر کنار زده شد و دخترا با قیافه خسته وارد شدن و کنارم روی صندلی 

 نشستن...به چهره خسته و کالفه اشون نگاهی انداختم 

 چیشده؟-

 آرمیتی زیر چشمی نگاهی بد به هامون و هامین انداخت

 صله ای هیچی برامون نموند...انقدر امروز غر زدن که حو-

 سری از روی درک حالشون تکون دادم...

نمیدونم چند دقیقه گذشت که دوباره الی چادر کنار زده شد و این بار اوتانا داخل 

شد با اومدنش سکوتی سنگینی بر فضا حاکم شد ..سگرمه هاش توی هم بود و 

 !قیافش نشون میداد اصال روی مود خوبی نیست ..گندش بزنن
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.نگاهش چنان وسط چادر ایستاد و نگاهش از روی پسرها گذر کرد و به من رسید..

گیرا و عصبی بود که دعا کردم محو شم از صحنه روزگار اما سعی کردم قیافه ام 

 چیزی نشون نده...

 با صدای خفه و بم امر کرد

 بیا اینجا... -

دم تا وانمود کنم میدونستم منظورش منم اما مضحکانه نگاهمو به اطراف چرخون

مخاطبش یکی دیگه اس اما متاسفانه همه نگاهشون روی من قل شد، لعنت بهش 

نمیشد قسر در رفت...لبخند خیلی مضخرفی زدم برگشتم سمتش بعد دستمو 

 روی سینه ام گذاشتم و با غافلگیری پرسیدیم

 اوه منظورت منم؟-

خیره ا نمایش مسخره  بدون هیچ عکس العملی همچنان با اون نگاه هیوال مانندش

 ام بود...

ناچار تکونی به پاهام دادم بلند شدم و با گام های اهسته به سمتش رفتم و در 

 چند قدمیش ایستادم..

سرتاپامو با دقت بررسی کرد و بعد به بازوی دست چپم رسید اخم هاش بدتر توی 

 هم رفت...صداش انگار از قعر جهنم بیرون می اومد

 و ترک میکردیم هامین چی گفت؟دیروز وقتی قصر -
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لحنش اونقدر جدی و تحکم آمیز بود که اجازه نمیداد جز جواب درست چیزی 

 دیگه ای بگم

 گفت از قصر خارج نشیم-

 سری به معنی خوبه تکون داد

 و من اجازه دادم توی جنگ شرکت کنی؟ -

 من....-

مو بستم تند نذاشت حرفمو بزنم که چنان دادی زد که شونه هام پرید و چشم ها

 ...شدن ضربان قلبمو حس کردم.

 گفتم اجازه دادم؟ با توام چشم هاتو باز کن و جواب منو بده!-

چشم هامو باز کردم...رگ های برامده گردنش توی مسیر نگاهم بودن...منظره 

 چندان دلچسبی نبود!

 ظاهرا زهیر دلش سوخت که ناراحت یه قدم جلو گذاشت برای میانجیگری

 ...اوتانا-

 اما اوتانا سریع دستشو به معنی کافیه به سمتش باال اورد

کسی حق دخالت نداره....آدمیزاد جواب بده من گفتم توی جنگ شرکت کنی؟یا -

 از قصر بیرون بیای؟

 آهی کشیدم
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 نه!-

 پس به چه حقی اومدی جایی که خطر مرگ و زندگی به اندازه یه تار موعه؟-

قصر مخفی شم وقتی این بیرون مردم داشتن  من نمیتوستم مثل یه بزدل توی -

 سالخی میشدن!

 بازم صداشو بلند کرد

فکر میکنی چون چند روز باهات شمشیر زدن رو تمرین کردم میتونی مثل یه -

 سرباز ماهر بجنگی؟

 چیزی نگفتم اون هم همچنان سرم داد میزد

 من ارباب توام و تو حق نداشتی از دستور من سرپیچی کنی!-

سته و بدون انرژی و به طرز بی سابقه ای عصبی بود اما انگار مظلوم بازی امروز خ

 کافی بود هر چی من حرف نمیزدم مردک فکر میکرد میتونه بتازونه...

 سر من داد نزن!-

اینوی جدی و با لحنی خنثی و نگاه ای خیره بهش گفتم طوری که همه با تعجب و 

 کمی نگرانی به ما نگاه میکردن...

 ادمادامه د

 !تو ارباب من نیستی!  مجبورم میکنی اینو بارها بهت بگم ...-
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رنگی از خشم و رنجش ،خدای من درست میدیدم رنجش و نگرانی توی چشم 

چند گام برداشت و درست مقابلم های مغرور و سردش هویدا بود ،خشکم زد..

یه  ایستاد فاصله صورت هامون به چند وجب میرسید...با اخم های در هم توی

 دوئل خاموش بهم خیره شدیم...

 اوتانا... -راتین

 صداش پر از نگرانی و هشدار بود اما اوتانا توجه ای نکرد...آروم توی صورتم غرید

 میخوام بدونم کدوم رفتار من باعث این شجاعتت شده؟ -

 کوتاه نیومدم

 معشوقه ات هستم اما دلیل نمیشه هر طور که میخوای با من رفتار کنی! -

تش توی موهام رفت اون ها روی توی مشتش گرفت اما طوری نکشید تا دردم دس

بگیره تا به خودم بیام توی یه حرکت سرمو به پنج سانتی صورتش نردیک برد 

سریع دستمو به عنوان تکیه گاه روی سینه اش گذاشتم تا تعادلم بهم نخوره و 

 خودمو دور کنم اما تالش بیخودی بود...هشدار داد

 صبر منو امتحان میکنی ادمیزاد؟داری  -

ایا اونم استقامت منو امتحان میکرد تا وسط یه بحث جدی از روی دل تنگی لب 

 هاشو نبوسم جلوی بقیه؟!!

نه من کامال عادیم مرد گنده! این تویی مدام با زور گویی هات میخوای صبر منو  -

 امتحان کنی..
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 میدونستی دیروز خودتو توی چه خطری انداختی؟ -

 مشتی روی شونه اش کوبیدم

 اما االن سالمم اینو نمی بینی؟-

 البته همه این ها رو مدیون اون مرد نقابدار دار بودم ولی به زبون نیاوردم

 صورتش دوباره طوفانی شد

آره دارم میبینم با این زخم روی بازوت...!من خودخواهم یا تو که اون دوتا پری -

 به خاطرت تا پای مرگ رفتن؟

اجور وسط خال عذاب وجدانم زد ...دست هام شل شد و از روی سینه اش خیلی ن

افتاد...حق با اون بود من با تصمیم اونا روی توی خطر بزرگی انداختم و مقصرش 

 خودمم...

 ...میدونستم تو هر راهی قدم بزارم اون ها تنهام نمیزارن حتی مرگ باشه..

رانه پایین  انداختم ...دستش توی چشم هام پر از اشک شد و این بار سرمو خطاکا

موهام شل شد و یه گام به عقب برداشت...انگار از اینکه توی بحث پیروز شده به 

 مذاقش خوش اومد...

 شمشیرتو تحویل بده!-

حیرت زده سرمو باال اوردم و ناباور از حرفی که زده نگاهش کردم...اما اون دوباره 

دیگه حسی ازش خوند...بی حوصله چشم هاش سرد و خاموش شده بود...نمیشد 

 دستور داد
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 زود باش...!-

لبمو گاز گرفتم و به سمت شمشیر دوست داشتنی و طالییم که روی میز بود رفتم 

و با آهی سوزناک برداشتمش....اگر غرورم اجازه میداد با صدای بلند میزدم زیر 

 گریه...اما نمیخواستم جلوی اون کوه یخ غرورمو بشکنم...

 و به سمتش گرفتم بدون هیچ حرف یا احساسی اونو ازم گرفت...شمشیر ر

از این به بعد حق دست گرفتن هیچ نوع سالحی رو نداری !اموزش شمشیر زنی -

 هم متوقف میشه...

آهم رو خفه کردم و نگاهم رو به سختی از شمشیر دوست داشتنیم گرفتم و با 

 داختم بغضی که با سرسختی سرکوبش میکردم شونه ای باال ان

 برام مهم نیست! -

خوب دلم داشت میسوخت اما چاره ای جز دروغ گفتن نداشتم...من خوشحالی 

 این پیروزی رو بهش نمیدادم...اما اون تصمیم داشت تنبیه منو ادامه بده...

از امشب توی تنها اتاق باالی قصر زندانی میشی و حق دیدن هیچکس رو نداری  -

 ه!تا زمانی که اوضاع درست میش

حرفش چنان عصبیم کرد که دستمو جوری مشت کردم که ناخن هام کف دستمو 

 سوراخ کرد اون نمیتونست جدی باشه! صدام تبدیل به جیغ شد

 تو حق نداری منو زندانی کنی!-

 ابروش باال پرید
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 شیرینم من به عنوان مافوق تو حق هر نوع دستور و تعیین مجازاتی رو دارم...-

و انگشت اشاره ام رو باال اوردم و تهدید کردم از حرص هام باریک شد  چشم

 لرزیدم

 گنده بک به نفعته منو اینطوری امتحان نکنی! -

 دوباره یه گام جلو اومد و خونسرد جواب داد

 دوست دارم بدونم میخوای چیکار کنی؟! -

دست روی رگ   هیچ وقت  اوه یکی باید به این مجسمه زهرمار هشدار میداد که

دیوونگی من نزاره چون ابدا عواقبش خوب نبود حتی ممکنه تصمیمم  لجباز و

 .توی یه تصمیم آنی بدن توجه به عواقبش پروندم خودمو اذیت کنه..

 کات...همه چی تمومه دیگه!-

ابروهاش توی هم رفت کمی انگار متوجه حرفم نشده..اه باز از تیکه کالم های 

 دنیای خودم استفاده کردم...

شدم و سعی کردم عصاب خورد کن ترین نیشخندمو بزنم... اون  دست به سینه

 معنی میخواست؟ من اینو بهش میدادم!

یعنی من امشب فهمیدم هیچ وقت نمیتونیم همدیگه رو درک کنیم و  -

رفتارهامون اصال پسند همدیگه نیست پس ادامه رابطه دونفریمون بیهوده اس وبه 

 این نتیجه رسیدم باید بیخیال بشیم!

 وزخندی زد انگار درست نشنیده...سری کج کردپ
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 چی؟!-

آره مرده گنده درست شنیدی ! من دیگه توعه خودخواه مغرور اعصاب خورد  -

 کن زورگو رو نمیخوام! تمومه....

انگار این بار تونستم ناخنکی به اون غرور شاهانه اش بزنم که اول با سکوت بدی 

 نگاهم کرد و کم کم اخم هاش توی هم رفت

 آدمیزاد حاال که اینو میخوای ...قبوله... -

وار رفتم...نزدیک بود دست هایی که جلوی سینه ام توی هم قفل کردم شل بشه و 

 بیفته...

بهت و ناباوریم رو همچنان پشت پرده نقاب خونسردی قایم کردم و سعی کردم  

رو جلوی خودم رو بگیرم تا سرش داد نزنم و بگم حق نداره راحت خواسته ام 

قبول کنه....اما ظاهرا نباید غرور اوتانا رو ناخنک زد چون قشنگ گند میزنه به 

 حالت....یهو فریاد زد

 هامون...هامین...-

 اداتیس همیشه سرخوش این بار ناراحت از اوضاع موجود مداخله کرد

 اوتانا ، وانیا بهتره کمی بیشتر مراقب حرف ها و واکنش هاتون باشید...-

طالییمو تو دستش فشرد رو کرد به هامون و هامین که بالتکلیف  اوتانا شمشیر

 کنارش ایستاده بودن و دستور داد
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آدمیزاد از امشب زندونی میشه و جز یه خدمتکار که مسئول بردن غذاست  -

کسی حق نداره قسمت باالی قصر بره...هر کی خالف حرفم عمل کنه از قصر 

 اخراج میشه....

ادن و امر اربابشون رو اطاعت کردن ..به سمتم اومدن پسرا ناچار سری تکون د

هامون با احتیاط بازوی دست راستمو گرفت و به سمت بیرون هدایتم کرد...خوبه 

حداقل این بار پری ها رو همراهم برای گناه نکرده تنبیه نکرد....سعی داشتم به 

بیرون  خودم دلداری بدم اما لعنتی حالمو بد گرفت طوری که هنوز از توی شک

 .نیومده بودم..

               ************ 

بعد رفتن پسرها همه شوکه از اتفاقی که افتاد ناباور به همدیگه خیره شده بودن و 

 نمیدونستن چه عکس العملی از خودشون نشون بدن...

اوتانا هم چنان در خونسردی کامل رو کرد به دخترهایی که به خاطر وانیا بغض و 

شم هاشون مشخص بود اما جرات نداشتن چیزی بگن، توبیخ گرایانه اشک توی چ

 لب زد

از شما دوتا توقع بیشتری داشتم اون توی این دنیا تازه وارده و نمیدونه چه  -

همون دختر   خطراتی در کمینش هست حتی همین حاال که مشخص شده

 پیشگوییه چرا جلوش رو نگرفتید؟

 آندیا مغموم اما جدی جواب داد
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انیا یه دختر جسور و کنجکاوه شما میتونید به عنوان ارباب یا معشوقه جلوی و -

انجام بدیم اینه   اون رو بگیرید که توقع اینو از ما دارید؟!حداقل کاری که میتونیم

 همراهش بشیم تا اینطوری آسیب کمتری ببینه...

 با اینکه میدونست حقیت رو میگن اما کمی صداشو باال برد

ین حرف ها شما دوست اون هستید میتونستید با حرف اونو قانع با تموم ا -

 کنید ...

سکوتی کرد سرش از دست لجبازی های جونور کوچولو و تموم مشکالت حل 

 صداشو پایین آورد نشدنی اطرافش درد میکرد ..

 دیروز چه اتفاقی افتاد دقیق؟-

نخ کش میکرد آرمیتی در حالی که با ناخن آستین دست چپش رو با عصبی گونه 

 با سری پایین افتاده جواب داد

در نبود شما قبال به شهر اومدیم و توی جشن محصوالت با چند نفر آشنا شدیم -

وانیا فهمید جنگ اینجاست نگران اونا شد نتوتست بی تفاوت باشه برای 

نجاتشون اومد ما که دیدیم نمیتونیم قانعش کنیم همراهش شدیم.تونستیم نونوا و 

ه هاش همراه یه بچه و یه خواهر و برادر دیگه رو نجات بدیم به لطف زن و بچ

وانیا...اون سه تا شیطان رو شجاعانه شکست داد و رعیت ها رو فراری داد اما 

خودمون بین شیش تا اهریمن جنگجو گیر افتادیم اونجا وانیا زخمی شد...ما به 

انی که دور وانیا خاطر ضربه نیزه یکی از اون ها گیج بودیم اما دیدیم زم
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میخواستن حلقه بزنن یه مرد شنل پوش به کمک وانیا اومد بدون حرف اونا رو 

 شکست داد و سریع سوار اسبش شد و رفت..

از تصور بالیی که نزدیک بود سر وانیاش بیاد دست هاش مشت شد و نفس هاش 

دش یه به سختی باال می اومد...چرا این جونور نمیتونست بدون اسیب زدن به خو

 جا آروم بگیره؟؟؟؟ لب هاشو از هم جدا کرد و غرید

 شنل پوش کی بود؟-

 ...اما وانیا میگفت نقاب داشتهپشتش به ما بود نتونستیم اونو ببینیم.. -آندیا

سعی میکرد آرامش داشته باشه چیزی که سالها ازش فراری بود و بعد مدتها اونو 

 توی جونور کوچولوش پیدا کرده...

 ....شما برید به زخمی ها برسید خوبخیلی -

 دوتا پری سریع سری تکون دادن و چادر رو ترک کردن...

خسته و پریشان اما با ظاهری سرد و خاموش به سمت صندلی راس میز چوبی 

رفت و شمشیر دستشو روی اون انداخت ...آدمیزاد موقعه تحویل دادنش خیلی 

 ودش نمی اورد لجباز کوچیک .....ناراحت و دل شکسته شده بود اما به روی خ

دوست هاش هر کدوم روی یک صندلی نزدیکش نشستن...راتین با احتیاط 

 پرسید.

 به نظرت یکم تند پیش نرفتی؟ -

 اخم هاش توی هم رفت و نگاهشو از روی شمشیر برداشت و برنده جواب داد
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ربانی یکی این بیرون حتی تو محدوده جنگلم میخواد با طلسم دختر من رو ق -

کنه اون بی توجه به هشدار هام احمقانه جون خودش و دوتا پری ها رو به خاطر 

انداخته... دیروز در حالی که من توی خون جنگوها و سربازهامون تبدیل به 

هیوالی کوفتی میشدم در چند قدمیم بدون اینکه خبر داشته باشم پنجه های یه 

ی گرفتن جونش نزدیک گردنش اهریمن از بازوی چپش رد شده و یه شمشیر برا

بوده! یه غریبه اونو نجات داده و حاال تو داری از من میپرسی تند برخورد کردم و 

 آروم باشم؟ 

دستش رو طوری مشت کرد که رگ هاش برامده شدن حتی فکر کردن به چیزی 

 که ممکن اتفاق بیفته وحشتناک بود بل صدای بم و خفه ادامه داد

 نمیداد ...چی میشد؟ اگر اون غریبه نجاتش -

 داتیس لب هاشو بهم فشرد سعی کرد رفیق و برادرشو آروم کنه...

 آخه زندونی کردنش یکم سخت گیرانه نیست؟. -

 عصبی مشتشو روی میز کوبید 

شماها نفستون از جای گرم بلند میشه و منو درک نمیکنید ...زندونی کردنش -

طر کنجکاوی و فداکاری برای تنها راه مهار کردنشه تا خودشو دوباره به خا

 اطرافیانش تا پای مرگ نبره....

همه ترجیح دادن سکوت کنن چون کامال حق با اوتاتا بود هیچ کس جای اون نبود 

 تا بدونن چی درونش میگذره و طبق معمول همیشه ناحق اونو قضاوت میکردن...
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 زهیر آهی کشید دستی رو شونه های پهن رفیقش گذاشت

ار من....بعدا میتونی با دخترت حرف بزنی ....حاال بهتره به فکر آروم باش برد-

 چاره ای برای اوضاع االنمون باشیم...

 راتین خشمگین و عصبی غرید

یه چیزی داره بیخ گوش ما اتفاق میفته و ما از اون خبر نداریم....سالهاست که  -

ن به اون قدرت نیروهای اهریمن وارد سرزمینمون نشدن اما یه حرومزاده این بیرو

 رسیده که دروازه رو باز کنه....

 اوتانا متفکر رو کرد به زهیر

 تونستی یکی از اون شوالیه های سیاه رو دستگیر کنی؟-

 زهیر نا امید سری تکون داد

 نه متاسفانه انگار غیب شدن-

چندتا از ماهر ترین سرباز ها رو نزدیکی قصر سپید بزار میخوام شبانه روز  -اوتانا 

 دشاه رو زیر نظر داشته باشنپا

 داتیس حیرت زده لب زد

میدونی میخوای چیکار کنی اوتانا؟؟؟؟ اگر پادشاه بفهمه عواقب خوبی در  -

 انتظارمون نیست

اوتانا یکی از مهرهای چوبی نقشه پهن شده روی میز رو برداشت و عصبی از وسط 

 نصفش کرد
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هیر اون شب گفت)منظورش هیچ نشونه ایی توی دستمون نداریم جز حرفی که ز-

اینه که زهیر قبال بوی طایفه ماریون رو توی اتاق شاه حس کرده( یه شَک کوفتی 

تو ذهن من افتاده امیدوارم که درست نباشه وگرنه دیگه هیچ چیز جلو دارم 

 نیست!

 راتین با خونسردی حرفشو تایید کرد

به هیچ جا ما سالهاست داریم دنبال یه نشونه یا سرنخ میگردیم اما  -

نرسیدیم....این زیادی مشکوکه....تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه هیچ قدرتی 

باالتر از قدرت شاه اعظم نیست و اون باید چیزی بدونه اما سکوت اختیار 

 کرده ....!

حرفای راتین پر از حقیقتی خطرناک ناگفته بود که همه رو توی فکر میبرد...یک 

 ودش نبود ...چیزهایی این بین سر جای خ

 اوتانا نگاهی به دوست هاش انداخت 

پناهگاه های امن قدیمی رو برقرار کنید و اذوقه هایی رو اونجا پنهان کنید برای  -

روز مبادا...به تمامی قوم ها هشدار بدید که دوباره امکان حمله اهریمن ها وجود 

 هم مواظب باشن ....!داره نترسن ما ازشون تا پای مرگ مراقبت میکنیم ... اما اونا 

همگی سری از روی اطاعت تکون دادن...کارش به کجا رسیده بود؟ همیشه دوست 

داشت تنها و دور از همه تا لحظه مرگش زندگی کنه ؛دور قصرش از سر تا سرش 

حصاری از جنگل و درخت خونخوار کشید و به جز دوست هاش اجازه ورود به 

رو گول میزد؟ هیچ وقت نمیتونست هیچکس رو نداد اما محض رضای خدا کی 
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نسبت به مردم اطرافش بی تفاوت باشه همیشه برای امنیت بقیه خودشو توی دل 

خطر انداخت اینو میشد از روی زخم های بدنش متوجه شد... گاهی چندین روز 

طوالنی خواب به چشم هاش نمی اومد....با تموم این ها حتی فکرشم نمیکرد یک 

 راهشو به قلب سیاهش باز کنه...!. روز آدمیزاد کوچولو 

عرض اتاق رو نمیدونم برای چندمین بار باال و پایین کردم،تغریبا چیزی تا 

دیوونگیم نمونده بود...در آخر خسته از این رفت و برگشت بی حاصل ایستادم یه 

 جیغ حرصی کشیدم و طوری که انگار اون مردک مقابلمه تهدید کردم

 ی کنی!تو حق نداری منو زندون -

یهو وا رفتم و ناراحتی بدنمو فرا گرفت و شونه هام آویزون شد...اون چطور راحت 

قبول کرد که رابطه امون تموم شه؟ فکر میکردم اون هیوالی مغرور منو دوست 

داره...اعترافش برای خودم اصال سخت نبود من اونو بدون حد و مرز دوست 

برسه که احتماال من با بقیه داشتم...خیلی سخت بود که این فکر به ذهنم 

دخترایی که قبال توی زندگی اون وجود داشتن فرقی ندارم که اینطور راحت منو 

 کنار گذاشت ...!

آهی کشیدم...جلوی ریزش اشک هامو گرفتم من برای اون برج بی احساس اشک 

 هامو هدر نمیدادم...

ی سرد اما قابل به سمت ایوان کوچیک اتاق رفتم..با باز کردن در موجی از هوا

تحملی به صورتم خورد از دیشب تا آالن که زندونی شدم هیچکس رو به جز اون 
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خدمتکاری که در سکوت غذامو توی یه سینی به اتاق می اورد و میرفت هیچ کس 

 رو ندیدم..

به جنگل تاریک و درختای مهتابی زیر نور ماه بزرگ و درخشان خیره شدم دلم 

شده بود یعنی آالن چیکار میکنه؟ دوباره آهی  برای آرنیکای عزیزم تنگ

کشیدم..روی لبه سنگی ایوان نشستم از سرمای سنگ بدنم مور مور شد اما 

حوصله نداشتم برم از داخل شنلمو بیارم...نمیدونم چقدر توی فکر هام غرق شده 

بودم با پیچدن دستی که از پشت منو در آغوش گرفت تکونی خوردم سرمو کج 

دن اوتانا که توی سکوت دست هاشو دورم مثل یه حصار محکم حلقه کردم با دی

زده نفس عمیق آسوده ای کشیدم ترجیح دادم چیزی نگم و دوباره به جنگل 

تاریکش خیره شدم از این حضور یهویش شُکه شده بودم و توقع نداشتم بعد از 

 عصبانیت دیشبش به این زودی ببینمش...

ن حس آسمو نگاه میکرد...سخته اینو بگم اما مثل یه مجسمه گرانیتی سرد بدو

حضورش دلگرمم کرد طوری که نتونستم جلوی لبخند کمرنگی که رو لب هام 

 نشست رو بگیرم...

باد سردی که وزید لرزش بدنم باعث شد اوتانا حلقه دست هاشو دورم محکم تر 

دم و از کنه و بیشتر منو به بدن گرمش بچسبونه...با خیال راحت توی بغلش لم دا

گرمای بدنش لذت بردم بله این مرد گنده چه بخواد چه نخواد مال منه! دلم حرف 

 زدن با اون رو میخواست

 دوست ندارم زندونیم کنی! -
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 چند ثانیه توی سکوت گذشت بدون اینکه به سمتش بچرخم منتظر جوابش بودم

 شیرینم...بهت هشدار داده بودم سرپیچی از قوانیم عواقب خوبی در پی نداره  -

لعنت بهش من حتی دلم برای شیرین صدا زدنمم تنگ شده بود؛نیشخند کمرنگی 

 زدم...اما همچنان لحنم گالیه مانند بود

 چرا اینو فراموش میکنی که من زیر دست تو نیستم که برام قانون وضع میکنی! -

اه جونور کوچولو این تنها چیزیه که نمیزاری که هیچ وقت فراموش کنم...  -

 درست میگی تو سرباز یا زیر دست من نیستی..

 مصرانه تکرار کردم

 اما منو زندونی کردی!-

دوباره آهی خسته کشید و با انگشت هاش بازومو آروم نوازش کرد چیزی که از 

 ذات اون دور بود

هنوزم با فکر کردن به موقعیت خطرناکی که خودسرانه گرفتارش شدی عصبی  -

 میشم....!

رمو به سمت باال کج کردم تا صورتشو ببینم...لبم آویزون شد و اخمی کردم و س

 لحن چندشناک لوسی به خودم گرفتم

 چرا بهم شمشیر زنی یاد دادی؟پس-
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باالخره اونم دل از منظره رو به رو کند و به چشم هام خیره شد ...چنان سنگین و 

منو توی خودش پر از حرفای نگفته ای نگاهم میکرد مثل دریایی پر از رمز و راز 

 غرق کرد ....باال رفتن ضربان قلبمو حس میکردم اما این اتصال زیبا رو نشکستم...

 تصمیم گرفت سکوت بینمون رو بشکنه

تو در حد یه مبتدی شمشیر زنی رو بلدی...اونا اهریمن هایی هستن که سالها  -

 برای این روزها تمرین کردن...

کرد طوری ی یک پر با پشت دستش نوازشدستشو باال آورد و گونه ام رو به سبک

 که چشم هام خمار شد... ادامه داد

 هیچکس نمیتونه منو درک کنه حتی تویی که نیمه گمشده من هستی! -

حقیقتی که به زبون آورد باعث کیش و مات شدنم شد...چیزی به روی خودم نمی 

کردم  اوردم چون اصال حرفی در جوابش نداشتم...با زبون لب پایینمو خیس

نگاهش به سمت لب هام کشیده شد و حرکتمو با دقت دنبال کرد...گندش بزنن 

یکی باید بهش میگفت هیچ وقت نباید اینطور به خانومی خیره بشه اونم کسی که 

 بهش حس داره چون اصال عواقب خوبی نداره....!

 به سختی تمرکزمو جمع کردم و لب زدم

دی و اجازه نمیدی کسی بهت نزدیک تو دورت یه محافظ سخت و فوالدی کشی -

 بشه...
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انگشت هاش از روی گونه به درون موهام خزید و شروع به نوازش موهای بازم 

 کرد...ضربان تند و بی وقفه قلبم انگار قصد ارامش نداشت...

داشت منو به بازی میگرفت؟ خوب باید بگم موفق شده چون مثل یه گربه تن پرور 

و گذاشتم سهم بیشتری از نوازش انگشت هاش لوس به سمت دستش خم شدم 

 نصیبم بشه...

 لبش کمی کج شد انگار از حرکتم خوشش اومده...

شاید برای همه محافظ گذاشته باشم اما نگاه کن راه رو برای تو باز گذاشتم  -

 کوچولوی من...تو یه جونور سرتق هستی که به هر چی میخوای میتونی برسی...

ستمو دراز کردم و روی ته ریش زبر مردونه اش گذاشتم به خودم اجازه دادم د

 هنوزم باورم نمیشه این جنگجو قدرتمند مال منه...

 بهم قلبتو نشون بده اوتانا -

نگاهش از چشمهام روی لبم سر خورد لبشو با نوک زبونش خیس کرد و بعد به 

ید...صداش گردنم که به خاطر یقه باز شونه ها و گردنم سخاوتمندانه بیرون بود رس

 بم و آروم شد

همه منو ارباب قلب سیاه صدا میزنن که از آوردن اسمم وحشت دارن...همه اون -

موجودات بیرون حتی از نگاه کردن به چشم هام میترسن اما به دست هات نگاه 

 کن شیرینم قلب سیاه من تو مشت های کوچیکت اسیره شده **...
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طوری که شیرین ترین لبخندمو بهش توی قلبم صدها شاپرک به پرواز دراومدن 

 تقدیم کردم و اون برقی از چشم های تاریکش گذاشت...

انگشت شصتم روی لب های مردونه اش کشیدم و بدون به توجه به اعترافش  

 تموم هیجانمو خفه کردم و رنجیده خاطر دوباره طعنه زدم

 ه؟!قلب سیاه هیوال توی دست هامه و با این وجود منو زندونی میکن -

اخم هاش توی هم رفت انگار میدونست خیره سرانه قرار نیست از این موضوع 

کوفتی بگذرم ! درسته مرد ،حتی با تموم حرف های دلبرانه ات که قلب منو بیشتر 

 به یغما میبره قرار نیست بخشنده و فراموشکار باشم! 

وم اونو دستشو پشت گردنم برد و شصتشو از جلو رو نبض کنار گلوم گذاشت و آر

 باال پایین برد اما صداش به حد جهنم جدی و زخمی شد

اوتانای سنگی هم با وجود ظاهر سخت زخم های خودشو داره که از دید همه  -

پنهونش میکنه...! من هیچکس رو از وقتی نوزاد بودم، نداشتم حاال سرنوشت تو 

ط یه نفر رو برای رو به من داده!!!! میفهمی..؟ یعنی من توی این دو جهان لعنتی فق

 خودم دارم و قرار نیست به هیچ عنوان اونو از دست بدم...! 

اوتانا قلبشو به نفس در سینه ام حبس شد اون داشت خودشو بهم نشون میداد...

من نشون داد باالخره! آدرنالین به سرعت بی سابقه شروع پخش شدن توی بدنم 

 باشه؟کرد چه زمانی میتونست از این لحظه باشکوه تر 

 به سمتم خم شد،صورتشو جلوتر اورد و در یک وجبی لب هام آروم غرید
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تنها گنجینه با ارزش زندگی اوتانا هستی و تو سه روز پیش با خودخواهی و  -

حماقت تمام تا پای مرگ رفتی و آالن مثل معجزه زنده ای و طعنه زندونی شدنت 

درنده که دنیا رو نابود میکنه میزنی؟؟؟ بعد از تو چیزی جز یه هیوالی  رو به من

 باقی از من نمیمونه....

من دیگه حاضر نیستم دوباره به تاریکی برگردم و تنهاییمو در اغوش بکشم، حتی 

 بهای این خواسته ام زندونی کردنت باشه...

خدای من! چند دقیقه پیش گفته بودم هیچ چیز ارزش ریختن اشک هامو نداره؟ 

اس چنان پر از حس فوق العاده خفن و احساسی شدم  این یه حرف کامال احمقانه

که دیگه حتی کنترل اشک هامو نداشتم... اوتانا امشب دردی و رنجی که سالها 

 پنهونش کرده رو بهم نشون داد اون از زندگی بدون من میترسید ....!

توی یه حرکت سریع دست هامو دور گردنش حلقه کردم و هق زدم و باالخره قفل 

 باز کردم و احساس مهر و موم شده ام رو بهش پیشکش کردملب هامو 

خیلی دوست دارم اوتانا....تو رو بیشتر از هر چیزی توی هر دوتا دنیا دوست -

دارم...وقتی گفتم رابطه امون تمومه دروغ گفتم از این ناراحت بودم که تو راحت 

 قبولش کردی دلم سخت شکست...

 پیشونیش رو به شقیقه ام تکیه داد

وقتی بهت گفتم تو تا ابد برای اوتانایی باید این حرف رو سخت جدی میگرفتی  -

 چون هیچ راه آزادی از من رو نداری تا لحظه مرگ به من دوخته شدی....!

 غر زدم
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 من خودخواهی و غرور حال بهم زنتو هم دوست دارم! -

 نیشخندشو ندیده حس کردم و با همون صفاتی که بهش برچسب زدم لب هامو

 شکار کرد...خوب من کامال از دست رفتم و اوتانا اینو خوب فهمید ...!

چشمام بسته شد و روی لب هاش آهی کشیدم اما اون عمیقا مشغول فتح لب هام 

شد...با برخورد پشتم به جسمی نرم پلک هامو به سختی باز کردم و متوجه شدم 

پایان زندونی شدنمه؟ اوتانا ما روی تخت اتاقمون تله پورت کرده پس این یعنی 

 !امیدوارم...

دستش روی یقه لباسم رفت و در یه حرکت جذاب و خشن و اونو از هم 

درید....بوسه های مالکانه اش از لب هام به چونه و طبق عادت دوست داشتنی اش 

روی نبضم رسید و ضربان تند و کوچیک تپنده ام رو خیس بوسید و چند مُهر 

 مالکانه روی گردنم زد...

 بین اون همه حس خوب و رخوت برانگیر غر زدم

 لباس هات!-

کمی عقب رفت نیشخند پلیدی زد که چپی چپی نثارش کردم ...میخواستم اون 

رو بدون هیچ پوششی حس کنم! پس باید میدونست تنها زورگو این رابطه تنها 

ن باقی اون نبود...چند ثانیه بعد هیچ خبری از لباس های اون و بله....لباس های م

 نموند...!

سرعت حرکتشو تحسین کردم...دوباره روی تنم خیمه زد و این بار تن های 

 عریانمون بدون هیچ مانعی بهم رسید و گرمایی دلچسب رو حس کردم...
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زبون هامون به بازی همدیگه در اومدن و بوسه ها عمیق و خشن شد..ابدا حاضر 

زدن ها نگار زندگیم به این چنگنبودم دستمو از دور شونه های پهنش دور کنم ا

 وصله...

با اکراه از لب هام فاصله گرفت و صورتمو زیر بارون بوسه هاش ردی از سرزندگی  

 و شادابی گرفت ...

دست هاش باال اومد و سینه های برهنه ام رو توی چنگ گرفت و سفت اون ها رو 

ادغام شده فشرد از این حرکت یهو و خشنش آخی کشیدم...درد و لذت در هم 

بود و نمیتونستم اونو از هم جدا کنم...دوباره اون ها رو سخت فشرد این بار آهم 

کشیده تر شد و ناخن هام ردی رو پشتش به جا گذاشت و اون توی گردنم 

خرناسی رضایت بخش کشید...لب هاش از قفسه سینه ام عبور کرد و سینه 

ستقیم با هسته بین پام به دهن خیس و گرمش کشید ...این حرکتش م  راستمو

برخورد و من خیس شدنمو به خوبی حس کردم...شرم اوره اما اینو اعتراف میکنم 

عاشق بازی لب هاش روی سینه هام هستم اون خوب کارشو بلد بود حرومزاده 

 .... باهوش! میدونست چیکار کنه که جیغ و آهم اتاق رو فرا بگیره.

کشید با اون یکی دست نیپل سینه وقتی دهنش سینه چپمو به کام خودش 

راستمو نیشگون گرفت همین که آهی عمیق کشیدم  نذاشت کامل هجی اش کنم 

که با دهنش گازی از اون یکی گرفت که آهم نصفه نیمه تبدیل به یه آخ کشیده 

شد....نیشخندشو روی سینه ام حس کردم مردک بدجنس!خمار و حرصی ناخن 

ردم اما انگار درد برای اون یه مسئله عادی و پیش های بلندمو توی شونه اش فرو ب

پا افتاده بود که بی توجه بوسه هاش روی نافم رسوند و ارتباط لبشو با بدنم قطع 
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از   کرد و وسط پام روی زانو نشست ...خمار و سوالی نگاهش کردم ...چشم هاش

طی یه شرارت برق میزد...دستشو پایین برد و دور رون هر دو پام حلقه کرد و 

حرکت سریع از پایین منو باال کشید طوری که فقط شونه ها و سرم روی تخت 

 تماس داشت از این حرکت یهوییش هیجان زده صداش زدم

 اوتانا....-

نگاهی به وضعیتی که در اون قرار گرفته بودم انداختم ...اوتانا منو محکم طوری که 

ای خیسم مثل یه پیشکش دردم نگیره بدون هیچ لرزشی باال کشیده و بین پاه

 گرانبها مقابل صورتش قرار گرفته بود ...

خیلی در دسترش بودم گونه هام از خجالت زیاد قرمزشد و معذب دوباره صداش 

 زدم

 اوتانا....-

 شیرینم تو قراره از این خوشت بیاد! -

 دوباره خواستم اعتراض کنم 

 اوت....اوووه!-

قطع کرد و از لذتی فرا تصور چیزی  برخورد لب هاش به نقطه حساسم حرفم رو

توی شکمم پیچ خورد طوری که دست هام از دو طرفم ملحفه ها توی چنگ گرفته 

 شد و کنترل صدامو از دست دادم و اون هیوالی بدجنس مقابل هسته ام غرید

 صداتو وقتی زیر من هستی دوست دارم.... -
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 اوه...!-

هرانه با لب های ماهرش به نیش تمام نقاط حساس من رو از بر بود آنچنان ما

کشید که زیاد طول نکشید اولین رهاییم رو حس کردم و اوتانا راضی از کار 

 خودش آروم مثل یه شی شکستنی منو پایین گذاشت و کنارم دراز کشید ...

 کنجکاو نگاهش کردم 

 جونور امشب رو تو باال باش... -

و بهش بدم ..بلند شدم و به تجربه متفاوت و جدیدی بود و من دوست داشتم این

پایین تنه راست بزرگش نگاهی انداختم...به تقلید از خودش وسط پاهاش 

رفتم...عجیب به نظر میرسه اما این هیوال تنها اندام جنسی مردونه ای هست که 

میبینم)البته باید در شرمساری تمام اعتراف کنم قبال از روی  من از نزدیک

نی چندباری با آرنیکا چند کلیپ های ممنوعه رو کنجکاوی و هیجانات نوجووا

میتونستم اعتراف کنم که پایین تنه اش زیبا و متناسب با شخصیتش   دیدع بودم(

 بود !

موهای بلندمو به یه سمت صورتمو هدایت کردم و با احتیاط و کنجکاوی دستمو 

 دور اون حلقه کردم...اوه!

ات منو رو با دقت دنبال میکرد و این اوتانا با رضایت و نگاهی سرکشانه تموم حرک

منو هیجان زده و کمی مضطرب میکرد به پایین خم شدم ...دندون هامو با لبم 

پوشوندم و و سعی کردم اون ورژن هیوال کوچیک که در نوع خودش اصال کوچیک 

 نبود رو توی دهنم جا بدم!
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وعم احساس بدی نداشت اما باید مواظب میبودم که رفلکس باعث حالت ته

نشه...اولین حرکت روی اون انجام دادم دست های اوتانا سریع توی موهام رفت و 

اونا رو در چنگ گرفت اما نکشید که درد رو حس کنم آهی بلند و مردونه 

کشید...خوشحال شدم که اینقدر روی تاثیر داشتم که آه این هیوالی خود دار و 

رضایت بیشتری ادامه دادم نمیدونم مغرور زیرم رو بلند کنم...حرکاتم رو با دقت و 

 چقدر گذشت که اوتانا متوقفم کرد

 شیرینم من نمیخوام توی دهنت بیام پس سوارم شو! -

پایین تنه اش از بزاق دهن من براق و خیس شده بود پس نباید زیاد نگران جا 

شدنش داخلم بشم! با احتیاط از روی هیوالش پایین رفتم و وقتی تمومش داخلم 

ی حس کردم و آهی کشیدم به خاطر تنگ بودنم فشار زیادی رو دهانه به خوب

دست هاش دور کمرم پیچیده شد چند ثانیه بدون حرکت  کانالم حس میکردم..

اجازه داد بهش عادت کنم...و بعد کمک کرد روش پایین و باال برم...گندش بزنن 

ت...خوشحال لذتی فرا تصور داش  اینطوری که ما توی چشم های هم خیره شدیم

بودم که من اولین بارمو تقدیم کسی کردم که تنها مرد زندگیم قرار بود باشه و 

خصوصی ترین احساس و لحظه هامو فقط با یه نفر خاص به اشتراک 

گذاشتم...وقتی دید خسته شدم سریع چرخید و منو زیر خودش کشوند از فرز 

چنان سریع شروع به  بودنش خنده ای کردم که لبخندمو حریصانه بوسید و بعد

حرکت کرد که توی صداهای بلندمون میتونستیم یه راحتی جیر جیر تخت رو 

 بشنویم...

 برام بیا...! -
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با دستورش رها شدم و بعد من با چند حرکت خودشو داخلم رها کرد و گرمای 

 زیادی روی توی اون نقطه حس کردم...

رفت ،دست هاش بالفاصله نفس نفس زنون کنارم دراز کشید و منو توی اغوشش گ

شروع به نوازش موهام کرد...بوسه روی قلب تپنده اش گذاشتم که باعث شد 

 سخت تر منو توی اغوشش فشار بده...

 نمیدونم چقدر گذشت که تصمیم گرفت سکوت بینمون رو بشکنه...

 معنی وانیا یعنی چی؟-

کش پیدا شگفت زده شدم که همچین سوالی پرسید...لبم به لبخندی بازیگوش 

 کرد

 اگه اول بگی چرا منو وانیا صدا نمیزنی میگم معنیش چیه!-

 از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و خرناسی کشید

 من اونطور که دوست دارم صدات میزنم، پس دیگه جای سوالی باقی نمیمونه!-

 ضربه ای روی سینه اش زدم که نیشخندی زد

 توی خیلی زورگویی!-

 طعنه زد

 تر از هر چیزی دوست داری!و تو اینو بیش-
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باورم نمیشد از اعتراف به دوست داشتنم انقدر سواستفاده کنه و با غروری بیش 

اندازه تکرارش کنه...خنده ام بلند شد و دوباره مشتی بهش زدم...واقعا چرا انقدر 

 بدنش سفت بود؟ با صدای بم تذکر بدجنسانه ای داد

 برداری و بهم بگی معنی اسمت چیه! بهتره دست از بیدار کردن دوباره هیوال-

 ) اینقدر با بدنش ور نره چون بدنش عکس العمل نشون میده ؛(

 چشم غره وحشتناکی بهش رفتم اما آروم جواب دادم

 یعنی هدیه باشکوه خدا...-

 دست از نوازش کردن موهام برداشت و این بار دقیق نگاهم کرد

 کی این اسم رو برات انتخاب کرده؟ -

 باال انداختم  شونه ای

 بابام میگفت انتخاب اسمم از طرف مادرم بوده... -

 با لحنی عجیب زمزمه کرد

 مادری که هیچ وقت اونو ندیدی!  -

 سری به نشون تایید تکون دادم

 درسته!-

 چشم هاش روی من بود و اما مشخصه عمیقا توی فکره...کنجکاو پرسیدم

 داری به چی فکر میکنی؟-
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 شکستنی با احتیاط گرفت و منو روی خودش کشید کامال  بازوم رو مثل یه شی

به اینکه که چقدر اسم متناسبی روی توی گذاشتن...وانیا هدیه باشکوه  -

 خدا...هدیه باشکوه زندگی من!

لبخندی مهربون بهش تقدیم کردم...یکی بیاد منو جمع کنه...توی احساسات ناب 

االی سینه اش روی هم قرار دادم و دلچسبی کامال غرق شده بودم...دوتا دستمو ب

و چونه ام روی دست هام گذاشتم موهام روی بدن برهنه اش پخش شده بود و با 

 عشوه ای که نمیدونم از چه جهنمی یاد گرفتم بهش خیره شدم

 اوه اوتانا میخوام بدونم چه خوبی در حق خدا انجام دادی که منو بهت داده؟!-

کنار چشم هاش چروک شد ...اوه پس نیشخند کم کم روی لب هاش نشست و 

سعی داشت بخنده! اما حتی خندیدنش هم عجیب غریب بود یکی اینو باید بهش 

اعتراف کنه که توی خندیدن خیلی افتضاحه اما دل مهربون و کوچیکم راضی 

نشد این حقیقت بد روی توی صورتش بکوبه....اما میتونستم بهش کمک کنم 

 هتر بود...!راحت بخنده ...بله اینجوری ب

وانیای شیرینم باید اینو بهت بگم هدیه ام همچین معصوم و مطیع نیست و این  -

 ایراد بزرگی داره...!

 با تموم شدن حرفش خندیدم و نیگشونی از بازوش گرفت

 محض رضای خدا نمیتونی یکم مهربون باشی؟ -

 تخس ابروهاش باال پرید
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 متاسفم نمیتونم چیزی جز حقیقت بگم!-

 ید بگم منم یه مرد همه چی تموم و ایده آل گیرم نیومده...پس با-

 داری لجبازی میکنی! از من بهتر؟ -

 صورتمو توی هم جمع شد و اداشو در آوردم و طعنه زدم

 بدعُنقِ و پر فیس و افتاده از تو بهتر وجود نداره مرد گنده! -

ت خوشم می از این روی شوخ اوتانا که مثل عید ها سالی دو سه بار وجود داش

اومد...خمیازه آرومی کشیدم و چشم هام خمار خواب شد به خاطر همین پیشنهاد 

 دادم

 بهتره بخوابیم!-

 چشم و حالت صورتش تاریک و پر از شرارتِ ترسناکی شد

 شیرینم امشب هیچ خبری از خواب نیست!-

منو زیر خودش کشوند و بی توجه به خنده و دست و پا و تا بخوام اعتراض کنم

 ....!مشت زدنم هام کار خودشو انجام داد....لعنتی یکدنده.

دخترها و هامون و هامین از اینکه دعوا بین من و اوتانا به خوبی تموم شده بود 

 خیلی راضی و خوشحال بودن و تصمیم نداشتن اینو مخفی کنن...

د نگاه های معنا داری که به همدیگه مینداختن منو جدا معذب و خجالت زده میکر

اما اینو نشونشون نمیدادم تا بیشتر از این آتویی برای دست انداختن و اذیت 

 کردنم نداشته باشن اونا گاهی واقعا بدجنس میشن...
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در کمال تعجب هامون خبر اورد که پادشاه همه سران عالی  یک هفته بعد از جنگ

و راه رتبه از هر نژاد رو برای یه ضیافت که موضوعش چگونگی شکل گیری جنگ 

 حلی برای پیش گیری اون بود دعوت کرد و ما هم جز لیست دعوتی هاش بودیم...

هیچ از این موضوع سر در نمی اوردم که بعد از اون همه مرگ رعیت و جنگجو 

 میشد!چطور میتونست یه ضیافت بر پا کنه؟ اون مردک واقعا یه چیزیش

لباس قرمز خیره کننده عالرغم اصرار دخترها برای لباس شب  که میخواستن یه 

بپوشم یه لباس سبز پرنگ که باال تنه ی تنگش گیپور و مروارید کار شده بود از 

کمر تنگ و دامنش تور ساده که از باال کمی طرح گیپور و مروارید هایی بهمون 

رنگ داشت انتخاب کردم ساده و شیک!  اجازه دادم دخترها موهامو به حالت فر 

و در آخر یه گردنبند زیبای زمردی به گردنم انداختن. بابت   آزادانه دورم رها کنن

 کمک از اون ها با لبخندی خالصانه تشکر کردم ...

وقتی از پله های سالن پایین رفتم اوتانا با دیدنم نگاهش هنوز مثل قبل ناخوانا و 

نفوذ ناپذیر بود اما میتونستم حس کنم از همیشه دیرتر نگاهشو گرفت...نتونستم 

دمو پنهون کنم با دیدن لب های کش اومده ام چشم هاش برق خطرناکی لبخن

 ....زد.

پایین که رسیدم بازوشو مثل یه جنتلمن به سمتم گرفت تا دست هامو دورش 

 حلقه کنم..

 نیشخندی زدم
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اوه هیوالی من، میتونی مثل یه مرد نجیب زاده اعتراف کنی که امشب زیباتر از -

 همیشه شدم..

سعی کردم بهش بفهمونم که منتظر تعریفش بودم!نگاهی سنگین که با این حرف 

 حاضرم قسم بخورم که ردی از شیطنت و خنده داشت بهم انداخت و طعنه زد

شیرینم من هیچ وقت یه نجیب زاده نبودم و هیچ مایل نیستم یه نجیب زاده -

 باشم....!

 چشم هامو چرخوندم و اصرار کردم

تراف که از پوشش امشب من خوشت اومده و این خوب حداقل میتونی ساده اع -

 رنگ بهم میاد!

تاریکی اعجاب انگیزی چشم هاشو فرا گرفت به سمتم خم شد و با صدای بم کنار 

 گوشم نجوا کرد

من تو رو بدون پوشش همونطور که شب ها در اغوشم رها هستی رو بیشتر از هر -

 زمان دوست دارم..

ونه هام ردی از سرخی گرفت و به نتیجه نباید خجالت بکشم اما حس کردم گ

رسیدم که اوتانا هیچ وقت نمیتونه مثل یه نجیب زاده جنتلمن رفتار کنه! چشم 

غره ای برنده ای به سمتش پرتاپ کردم که در جواب نیشخندی کنشده دریافت 

 کردم ...
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همین که روشو برگردوند لبخندم دوباره پهن شد خوب به خودم نمیتونستم دروغ 

از حرفش خوشم اومده بود...بدون اینکه به سمتم بچرخه منو مخاطب قرار  بگم

 داد

 نمیتونی لبخند رضایت بخش از حرفی که زدم رو پنهون کنی جونور!-

لبخندم به سرعت محو شد و مشکوک نگاهی بهش انداختم که همچنان به جلو 

ی دیدنی شده نگاه میکرد...لعنتی باهوش!آندیا و آرمیتی با لباس های پرنسسی آب

 بودن طوری که توجه پسرها رو به خودشون جلب کرده بودن...

 مثل همیشه اوتانا ما روبا تله پورت جلوی قصر سپید )پادشاه اعظم( ظاهر کرد...

درهای بزرگ سالن با دیدن اوتانا باز شد...بوی خوشی شبیه بوی عود به مشامم 

و درباریان و اشراف با لباس رسید سالن مثل همیشه غرق در نور زیاد میدرخشید 

های گرون قیمت در حال فخر فروشی و نشون دادن جایگاه اجتماعی باالشون 

بودن..گروهی نوازنده جوان گوشه سالن قرار داشتن که صدای آروم و گوش نواز 

 سازشون بر فضا حاکم شده بود...

هنوز که هنوزه با اینجور مجلس های باشکوه و اعیونی احساس غریبی 

کردم...از پله ها پایین رفتیم و طبق عادت اول به سمت شاه نشین جایی که می

پادشاه و همسر و فرزندان جوونش در بی تفاوتی کامل و زیر الیه از غرور و یخ 

دفن شده  رفتیم... از رو اجبار و بی میلی تعظیم کوتاهی کردیم اما اوتانا همین 

با چشم هایی سرد و خاموش مرد احترام نصفه و نیمه رو هم انجام نداد تنها 

 مقابلشو نگاه میکرد...
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اخم های مرد مو جو گندمی اما به شدت شاداب و ساحلل مقابلمون توی هم رفت 

این سرکشی پسر بزرگترش رو نمیتونست تحمل کنه اما چاره جز سکوت 

 نداشت ...

 باز هم طبق معمول دیرتر از مهمون ها اومدی! -پادشاه

 نگاهشو ازش بگیره با صدایی به مراتب سرد تر جواب شاه رو داد اوتانا بدون اینکه

متاسفم که وقتی هنوز خون جنگجوهام از روی زمین پاک نشده نتونستم برای  -

 عیش و نوش و ضیافت شاهنشاهی مشتاقانه حاضر بشم!

کیش و مات...بله این گنده بک ،مرد منه!کسی که میتونه با حرف هاش سیلی 

 دشاه بزنه و از عواقبش نترسه!محکمی تو گوش پا

خشم بر شاه کم کم داشت مسلط میشد مشتشو محکم روی دسته صندلی کوبید 

 و با صدای کنترل شده ای غرید

 من هم به اندازه تو ناراحت بودم و خودمو به اونجا رسوندم خودت که دیدی! -

 اوتانا پوزخند تلخی زد

د رسیدن و فقط کفش های سرباز بله دیدم که گارد شاهنشاهی موقعه پایان نبر-

 های سلطنتی با خون مردهام رنگی شد!

صداش شبیه تیر زهر الودی بود که مستقیم به سمت غرور شاه پرتاب میشد و با 

 حرفاش اونو خلع سالح کرد...پادشاه سعی کرد به خودش مسلط باشه
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اده های اون قطعا خون اون ها پایمال نمیشه و به وزیر گفتم از خزانه ام به خونو -

 ها هدیه ای چشمگیر داده بشه ...

فشاری به بازوی اوتانا وارد کردم که دیگه ادامه نده میترسیدم اخر حرف هاشون 

 ...کار به جای باریکی برسه و عواقب خوبی نداشته باشه

اوتانا نیم نگاهی بهم انداخت و در جواب حرف های پدرش تنها سری تکون داد و 

 در عوض پرسید

 وشحال میشم دلیل اصلی گردهمایی امشبو بدونمخ-

شاه نگاهی سنگین و معنا داری به من انداخت طوری که عضله های اوتانا محافظ 

گونه و اماده باش سفت و کشیده شد و غرشی آروم و اخطاری از ته گلو 

 کشید...پادشاه با یه لبخند معنا دار نگاهشو با مکث از روی من برداشت

 تی مهمون های اصلی موندن اینو رو در جمع بیان میکنم...بعد از شام وق-

 نگاه همه مشکوک شد اما کسی چیزی نگفت...

وقتی از قسمت شاه نشین دور شدیم سه تا شاهزاده رو در گوشه دنج سالن پیدا 

 کردیم و به سمت اونا حرکت کردیم...

 رفته بود؟ چرا سگرمه های شاه توی هم-زهیر 

سینی بدست جام شرابی گرفت در حالی به سمت لبش میبرد  اوتانا از خدمتکاری

 جواب داد

 ..حقیقت هایی رو شنید که زیاد باب میلش نبود-
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 تکون داد... زهیر سری از روی فهمیدن

هامین نگاهی به داتیس که اخم هاش توی هم بود و در سکوت داشت جام شرابش 

 رو سر میکشید انداخت

 هی مرد تو چته امشب؟-

 چرخی به چشم هاش داد و بی حوصله جای داتیس جواب داد راتین

از وقتی اومدیم اینجا همینطور مثل یه مجسمه کوفتی زهرمار کشنده همه رو  -

 نگاه میکنه مخصوصا پادشاه رو...بوی خون میده چشم هاش..!

از داتیس که همیشه طبع شوخ و شاد و سرحالی داشت این بد اخالقی ها بعید بود 

 که چی اونو اینجوری بهم ریخته... متعجب شدم

 دلم شور میزنه این ضیافت یهویی امشب بی دلیل نیست! -داتیس 

 هامین نیشخندی زد

 از کی مثل دخترها دلشوره و استرس میگیری؟-

داتیس اما بد خلق جام طالیی رنگشو روی میز چوبی کوبید طوری که شونه هام 

 پرید ...چه مرگش بود؟

 عصبی آروم غرید

 ر چقدر میتونید مسخره ام کنید اما حس خوبی نسبت به امشب ندارم...ه -

 بیخیال مرد داری دخترها رو میترسونی!  -راتین 
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خشمگین به سمت راتین چرخید که اونو با خشم فوران کرده یهویش بکوبه که 

 حرف اوتانا باعث شد همه به سمتش بچرخن

امشب زیاد خوشبین  حق با داتیسه! یه چیزهایی سر جاش نیست،منم به-

 حواستون رو جمع کنید...نیستم

هامون روی میزی که دورش جمع شده بودیم کمی خم شد و تن صداشو پایین 

 اورد

 منظورت چیه؟ -

 اوتانا نگاهی متفکر به سالن انداخت و با صدایی خشدار آهی کشید

داره ما دارم کم کم به این نتیجه میرسم که هممون داریم بازی میخوریم! و یکی -

 رو مثل عروسک های خیمه شب بازی با دست هاش میچرخونه! 

اخم های مردهای اطرافم کم کم توی هم رفت و نگاهی سوالی به آندیا و آرمیتی 

 انداختم اونا شونه ای از روی بی اطالعی باال انداختن...

 برق عصبی از نگاه زهیر عبور کرد لب هاش به خطی صاف تبدیل شد

 که مطمئن بشم حدسمون درسته ....! وای از روزی -

حرفشو ادامه نداد اما از زنگ و هشدار صداش لرزی از تنم گذر کرد...بی صبرانه و 

 کنجکاو پرسیدم

 دارید درمورد کی صحبت میکنید؟ -
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راتین عصبی از شخصی غایب مدنظرشون اما با لحن متفاوت از اوضاع موجود که 

 سعی میکرد مهربون باشه جوابم رو داد

 وانیای عزیزم جای نگرانی نیست ما بعدا میتونیم در این باره صحبت کنیم...-

منظورشو فهمیدم اینجا گوش های همه تیز بود و نباید حرفی زد میشد که بقیه 

 متوجه بشن ...

جبهه خوب و بد اطرافیان معلوم نبود....قطعا جاسوس های زیادی امشب بین 

 مهمون ها قرار داشت...

فت و گو های راجب استراتژی های جنگی بودن که با دیدن کسی که مردها گرم گ

مستقیم به سمت ما با چهره ای نامطمئن اما گام های استوار می اومد ابروهام از 

تعجب باال پرید ..کم کم مردها سکوت کردن و به نورهانی که کنار میز ما ایستاده 

او بیخیال و داشت سومین  بود خیره شدن....به اوتانا نگاهی انداخت که نسبت به

...معلومه استرس بدی داره آب دهنشو قورت داد و با جام شرابش رو مینوشید.

 لحنی که سعی داشت محکم و محترمانه باشه اوتانا رو خطاب قرار داد

 میتونیم چند دقیقه باهم صحبت کنیم؟-

 داداوتانا جام شرابش روی میز گذاشت و با همون لحن خونسرد معروفش جواب 

 .میشنوم.-

 نورهان معذب نگاهی به جمع انداخت

 میخوام خصوصی باهات صحبت کنم! -
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 اوتانا باالخره به سمتش چرخید و یه لنگه ابروشو باال داد

 و این یه دستور کوفتیه؟ -

 رنگ نورهان پرید و سریع جواب داد

 ..یه خواهشهنه البته که نه...این ...ی. -

لم برای هر دوتاشون به درد اومد اون ها برادر بودن دلم براش سوخت در حقیقت د

 اما از هر غریبه ای غریبه تر به نظر میرسیدن...

 میشنوم! -اوتانا 

 نورهان دوباره نگاهی خجالت زده به جمع انداخت که اوتانا آروم غر زد

اونا برادرها و خونواده من هستن هیچ حرف نگفته و پنهونی از اونا  -

 رفتو بزنندارم....راحت ح

چرا حس میکردم جمله اش رد کمرنگی از طعنه داشت که گونه های نورهان که 

 بهش میخورد هیجده یا نوزده سالش باشه قرمز شد و ناچار لب زد

 در مورد نایریکا هست -

میشنوه   نایریکا؟ خواهرش؟!سرشو بلند کرد وقتی دید اوتانا همچنان در سکوت

 ادامه داد

 چکاد پسر رئیس شورا بده...پدر میخواد اونو به -
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اوتانا دست هاشو جلو سینه اش بهم گره زد)اوه لعنتی اینطوری بزرگتر از حد 

 معمول نشون میداد!( و پرسید

 و این چه ربطی به من داره؟ -

توی چشم های نورهان میتونستم درد و رنجش بزرگی رو ببینم مطمئن بودم اوتانا 

ار میکرد...نورهان دست هاش مشت شد و هم اونو دیده اما همچنان بی حس رفت

 رگی از گردنش بیرون زد

 چکاد یه عیاش به تمام معناس توی قصر به خشونت توی رابطه با زن ها معروفه!-

 بازم ربط ازدواج خواهرت با چکاد رو با خودم نمیبینم -اوتانا 

 برادر کوچیکتر عصبی و نا امید آهی کشید

از سر گرفتن این ازدواج منصرفش کنی نایریکا  میتونی با پدر صحبت کنی تا -

 همش هیفده سالشه نمیتونه با اون مردک حرومزاده ازدواج کنه

 اوتانا به سمت نورهان که ازش کوتاهتر بود خم شد و لحنش تلخ و گزنده شد

چرا فکر میکنی حرف یه حرومزاده برای پدرت اونقدر ارزش داره که خواهر -

 رو به چکاد نده؟کوچولوی ناز پرورده ات 

قلبم از لقبی که به خودش و حقیقت تلخی که از حرفاش چکه میکرد به درد 

میتونستم زیر ظاهر سخت و فوالدین هیوالی بزرگ یه پسر بچه تنها و طرد اومد..

شده رو ببینم که توی تاریکی فرو رفته و هیچ دست محبت آمیزی نیست که اونو 

 نجات بده...
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ه روی تو نیاره اما از تو میترسه حرف بزنی قطعا انجامش پدر شاید ب -نورهان 

 میده

 اوتانا نگاهی معنا دار به اطرافش انداخت و نیشخند معنا دار بی رحمی زد

 جسور شدی شاهزاده جوون توی ضیافت پدرت داری علیه اش حرف میزنی...! -

ای نگاهم به مشت گرده خورده پسر جوون رو به روم خورد که سعی داشت حس ه

 اطرافش پنهون کنه...مصرانه تالش کرد  درونیشو سرکوب و از جماعت

 بزار فردا به قصرت بیام...-

 اوتانا جام تازه ای برداشت و طعنه ای واضح به اون پروند

 قصر دور افتاده من جای پرنسی مثل تو نیست... -

 با تضرع اصرار کرد

در ازای کمکی که میکنی یه خواهش میکنم بزار فردا به دیدنت بیام...میتونم  -

 چیزهایی رو بهت بگم!

اوه خدای من بیشتر از این نمیتونستم بیچارگی ودرموندگی این پسر نوجوون رو 

نسبت به خواهر کوچیکترش نگاه کنم...دستمو رو بازوی اوتانا گذاشتم و فشارش 

م دادم، حرکتم باعث شد از روی شونه نگاهی بهم بندازه...سعی کردم با چشم ها

 بهش آرامش بدم

 خواهش میکنم بهش یه فرصت بده...-

 همچنان داشت خیره و سخت نگاهم میکرد
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 لطفا...نزار بعدها طعم پشیمونی رو بچشی....-

 نمیدونم چرا ندیده و نشناخته دلم به حال این پسر میسوخت...

اوتانا با دیدن التماس نگاهم سری از روی تاسف تکون داد و بدون انعطاف رو به 

 پسر نوجوون کرد 

 فردا بعد از ظهر میتونی به مدت نیم ساعت از جنگل عبور کنی...-

نورهان از این موافقت لبخندی خوشحال کم کم رو لب هاش شکل گرفت و نور 

 امیدی تو چهره اش درخشید و هیجان زده سریع تایید کرد

 حتما میام...ممنونم که این اجازه رو دادی...-

ر تشکر آمیز به سمتم انداخت که بهش لبخندی زدم و قبل رفتن نگاهی سراس

بدون ثانیه اتالف وقت جمعمون رو ترک کرد...بعد رفتنش راتین اخم هاش توی 

 هم رفت

 ممکنه اینا همش یه نقشه باشه !-

 لبمو کجی کردم 

محض رضای خدا اون همش یه پسر بچه نوجوونه چه نقشه ای میتونه داشته -

 باشه؟

 بون بهم تذکر دادهامون آروم و مهر



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

698 

وانیا اون پسر نوجوونی که با ترحم ازش حمایت کردی پدرش قدرتمندترین -

جادوگر این دنیاست! مسلما از نیروهاش به پسرشم رسیده همیشه به چیزی که 

 میبینی اعتماد نکن...

خوب یه جورایی حق با اون بود ولی یه حس درونیم میگفت اون خطری برای ما 

ثل یه بچه آویزون شد اوتانا دستشو پشت سرم گذاشت و نداره...لب هام م

 حمایتگونه جواب دوست هاشو داد

من میتونم نیم ساعت از پس پسر پادشاه با تموم قدرت هاش بر بیام جایی برای  -

 نگرانی نیست...

ابروی همه از این حمایت واضح اوتانا باال پرید و نگاه ها همه طعنه دار و بدجنس 

 قبل از هر حرفی از جانبشو با حفظ نیشخندش هشدار داد ...اوتاناشد.

هر کس جرات طعنه زدن به من رو داشته باشه امشب درس عبرت این ضیافت  -

 کوفتی میشه!

خوب مثل اینکه همه ماستشون رو کیسه کردن و نخواستن بین این همه اشراف 

له همینه! من و ترجیح دادن سکوت پیشه کنن....ب زاده مایه عبرت و خنده بشن

واقعا به جذبه این مرد گنده کنارم ایمان دارم همیشه! لبخند شیرینی بهش تقدیم 

کردم که گوشه چشم هاش چین خورد و به خودم قول دادم امشب به طور ویژه ای 

 جواب این حرکت جذابشو بدم و قطعا میدونم خوشش خواهد اومد...

ها و اعضای شورا و اشراف زاده های بعد از شام افراد اضافه رفتن و فقط شاهزاده 

 درجه یک باقی موندن...
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 همه دور میز طویل نشسته بودن که پادشاه در راس اون بود...

 شاه گلویی صاف کرد تا توجه همه رو به خودش جلب کنه

 میخوام دلیل جمع شدن امشب رو بیان کنم...-

 امه دادوقتی اطمینان پیدا کرد همه سرها و توجه ها به سمت اونه اد

شورا در طی جلسه ای که دیروز برگزار کرد تصمیم گرفتیم همه امشب دور هم  -

 جمع بشن و درمورد ازاد شدن ناگهانی شیاطین صحبت کنیم ...

 پدر داتیس که لباس مخملی آبی تیره ای گران بها پوشیده بود خیلی نرم طعنه زد

 رای گیری کرده!جالبه جدیدا شورا بدون حضور بقیه شاه ها تصمیم به  -

 برادر زهیر که پادشاه اجنه بود نیشخند واضحی زد 

 دوست من انگار حضور ما به مراتب برای دیوان عالی کم کم داره کمرنگ میشه! -

 پادشاه از این نقدهای کوبنده اخم هاش توی هم رفت و تیز جواب داد

های به  اوضاع سرزمینمون بحرانی شده و شما توی این موقعیت دارید طعنه -

 قوانین حکومتی من میزنید؟

معلوم بود بقیه شاه ها جواب های دست به نقد بهتری دارند اما بنا به مصلحت 

 سکوت اختیار کردن..

ما به این نتیجه رسیدیم که باز شدن ناگهانی دریچه شیاطین و ورود  -شاه 

 غیرمنتظره اون ها به سرزمینمون بی دلیل نمیتونه باشه!
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 حوصله کشید راتین پوفی بی

 گستاخی منو ببخشید اما این بر همه ما روشنه پادشاه... -

شاه انگار ناراضی بود که راتین کالم اونو بریده سعی کرد عصبانیت رو از خودش 

 دور کنه

 درسته! و باز شدن گذرگاه یه عوامل خارجی داره-

موی  رو کرد به رئیس شورا که در سمت چپش نشسته بود. مرد پیری با محاسن و

 سفید که چهره اش به شدت از خودت راضی بود و با اعتماد به نفس نشون میداد

 جناب کامیکاز خودشون نتیجه رو براتون بیان میکنه..-شاه

کامیکاز اول سری از روی احترام به پادشاه خم کرد و بعد با تسلط و صدای رسا 

 برخالف قیافش صحبت رو ادامه داد

دنیا بر دیوان عالی پوشیده نیست و امشب  قدرت های هیچ کس توی این -

 ...قدرتمندترین افراد سرزمین در این سالن حضور دارن

 پچ پچ ها از سر گرفته شد و همه نگاهی سرگردون و گیج بهم دیگه می انداختن

 پدر راتین اخم هاش رو توی هم کشید 

 منظورتون رو واضح بیان کنید جناب کامیکاز!-

 نافذی به سمتش انداخت جناب کامیکاز نگاهی
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حرف های من کامال واضح بود عالیجناب...هر کسی که دروازه رو باز کرده االن  -

 در بین ماست!

ترسیده و هیجان زده نگاهی به جمعیت موجود انداختم یعنی داشت حقیقت رو 

 میگفت؟ اون االن بین ماست؟

 برادر زهیر غرید

 د؟متوجه اتهامی که به ما وارد میکنید هستی-

 جناب کامیکاز با لحنی جدی و مرگ بار جواب داد

امنیت جان و مال تموم نژاد ها اونقدر مهم هست که در این مورد هیچ شکی  -

 نداشته باشم!

 راتین مشکوک و با چشم های باریک شده با سوظن پرسید

 و شخص مد نظر شما چه کسی هستش؟ -

 نشست  پادشاه به صندلیش تکیه زد لبخند تاریک رو لب هاش

اوه جناب راتین من به هوش بینظیر اِلف ها اعتماد داشتم....! به نظرتون همه این  -

 ماجراها شروعش از چه زمانی بوده و چه کسی با اومدنش قوانین رو مدخل کرده؟

تا خواستم حرف هاشو پیش خودم تجزیه و تحلیل کنم اوتانا سریع قیام کرد 

روی زمین افتاد مشتشو روی میز کوبید  طوری که صندلی از پشت با صدای بلند

طوری که صدای ترق ترک خوردنش رو شنیدم...ترسیده دستمو روی قلبم 

 گذاشتم و به اوتانای خروش کرده خیره شدم
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 مواظب اتهامی که میزنید باشید! -

 پادشاه هم تکیه از صندلیش گرفت و غرش کرد

بهت یاد آوری کنم جایگاهت  به یاد بیار که در محضر کی ایستادی اوتانا! نذار -

 کجاست؟

اوتانا خم شد و دست چپشو تکیه گاه میز کرد و دست راستشو تهدیدی 

 مقابلشون تکون داد و طعنه زد

 چرا پادشاه اعظم اینو یادشون میره که من تحت قوانین هیچ کس نیستم؟.!-

 از دعوای ترسناک بینشون ضربان قلبم باال رفت میترسیدم بالیی سر اوتانا

بیاد...اون چه پدری بود که پسر خودشو بعد اون همه فداکاری متهم به همدستی 

با شیاطین میکرد؟مگه خودش زخم های ریز و درشت بدنش رو ندیده بود؟ چقدر 

 مقابل چشم هام خود خواه و بیشرف جلوه میکرد...

پروای اوتانا با پشت دست هر چی مقابلش روی میز پادشاه خشمگین از لحن بی

ار داشت رو پرت کرد طوری صدای جیغ ترسیده اروم همسرش که کنارش در قر

 سکوت نشسته بود بلند شد اما بی توجه به اون بلند داد زد

 داری کسی که پادشاهه توعه رو تهدید میکنی برای یک معشوقه؟ -

 جا خورده به اون مردک خیره شدم.منظورش چی بود؟

نه بدون به توجه به هشدار و تهدید اوتانا بدون اینکه درصدی از خشمش کم ک

 پادشاه غرید
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 اون به زودی زن من میشه و هیچ ربطی به جریان های سرزمینمون نداره..-

گندش بزنن پس پادشاه منو متهم به آزادی شیاطین میکنه؟! خشم و ترس و 

تعجب زیادی داشت کم کم بهم چیره میشد ...واقعا داشت منو به کار نکرده 

همین که خواستم حرفی بزنم آندیا بازومو محکم گرفت و با چشم  مجازات میکرد

هاش خواست سکوت کنم و همه چی رو به عهده اوتانا بزارم...نفس عمیقی 

کشیدم اما آروم شدن چیزی نبود که در توانم باشه با نفرت به اون دو نفر راس 

 میز خیره شدم...

 جناب کامیکاز رو کرد به اوتانا

ود معشوقه شما و عبور از پورتال های بسته خودش یه دلیل جناب اوتانا ور -

بزرگه .اون ادعا کرد که یه ادمیزاد عادیه و هیچ قدرتی نداره اما همه این ها 

میتونه دروغ بزرگی باشه چون هیچ انسان معمولی قدرت وارد شدن به دنیای ما 

قدرتی زنده  رو نداره...اون حتی از جنگل نفرین شده شما که هیچ موجودی با هر

ازش بیرون نمیاد گذر کرد بهتره چشم هاتون رو باز کنید و حقیقت رو نگاه کنید 

اون لیاقت جفت بودن شما رو نداره چون تمام احتماالت نشون میده اون یه نیروی 

 اهریمنی پنهون همراه خودش داره...!

تانا همین که خواستم بشقاب مقابم تو صورت اون مردک پیر خورد کنم،نعره او

 باعث شد رنگ همه بپره و ترسیده و با احتیاط اونو نگاه کنن

جناب کامیکاز مواظب باش منو به چی متهم میکنی! یعنی من اونقدر احمق  -

هستم که یه موجود شیطانی همراهم باشه و نفهمم؟ جفت من یه آدمیزاد پاک و 
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حسوب میشه به دور از هر گونه شرارت هستش...توهین به اون و توهین به من م

 پس احتیاط کن چه چیزی به زبون میاری!

 داتیس سریع بلند شد عصبی و قاطع به حمایت از من و اوتانا در اومد

من به عنوان شاهزاده ی اب ها تموم این چند ماه نظاره گر زندگی بانو وانیا بودم  -

که ایشون کامال بدون هیچ پلیدی بوده و آزاد شدن شیاطین هیچ ربطی به اون 

 نداره...

 راتین هم بالفاصله بلند شد

من به عنوان شاهزاده اِلف ها که مدتی بانو وانیا در قصر من زندگی کرده و -

مردمم شاهد مهربونی اون بودن از ایشون حمایت میکنم و هر گونه توهین و 

 تهمت به ایشون به سمت من خواهد بود!

رشو روی میز انداخت و زهیر هم با قدرت و جدیت یک فرمانده بلند شد و شمشی

 غرید

 من به عنوان فرمانده ارتش طالیی از شرافت و پاکی بانو وانیا حمایت میکنم...! -

آندیا و آرمیتی هم با چشم های پر اشک بلند شدن و آرمیتی با صدایی که سعی 

 میکرد نلرزه محکم رو به پادشاه کرد

جنگ به خاطر نجات  ما شاهدخت های پریان شاهد بودیم که بانو وانیا توی -

جون رعیت تا پای مرگ رفتن و بین شیاطین گیر افتادن و شجاعانه با اون ها 
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مبارزه کرد. زخم خنجر سمی اون ها رو بازوی چپش وجود داره و دردش با تموم 

 تالش های ما هنوز ادامه داره...

بعد از دخترها ،هامون و هامین بلند شدن و در سکوت خشم و حمایت خودشون 

و اعالم کردن و کمی بعد پدر داتیس و برادر میانسال زهیر بلند شد...دلم از این ر

حمایت پر قدرتشون گرم شد طوری که عالرغم تالشم نتونستم جلوی ریختن 

چند قطره اشک رو بگیرم...اصال فکر نمیکردم به جز دخترها بقیه برای حمایت و 

 پشتیبانی از من علیه پادشاهشون قیام کنن.

شونه سمت راستمو با دست ظریفش فشرد و اینطوری در سکوت منو  آندیا

دلداری داد .امشب متوجه شدم که  احساس غریبی کردن تو این دنیا و بین 

دوست های جدیدم کامال بی معنیه چون به این باور رسیدم اون ها برای نجات من 

 هر خطری رو به جون میخرن...

ایت دوست هاش کمی آروم شد رو کرد به اوتانا با توجه به اوضاع موجود و حم

 پادشاه و با لحنی مرگ بار و آروم تذکر داد

مادامی که من دارم برای جفتم مراسم ازدواج برگزار میکنم امیدوارم جناب -

کامیکاز بتونن با تکیه بر قدرت و تدبرشون بتونن مقصر اصلی این ماجرا رو پیدا 

جریان رو قول میدم فاجعه ترین اتفاق  کنن! در صورتی که من پیدا کنم مقصر این

تاریخ سرزمینمون رخ میده! چون باعث ریختن اشک های جفت من و ریختن 

 خون مردهام شده!
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پادشاه با نگاهی نفرت انگیر و ناخوانا به اوتانا خیره شد که قسم میخورم که حامل 

اسم پدر و  ....یه دوئل خاموش قدرت بین مردی بهپیام های شوم و ناگواری بود.

 فرزندی ناخواسته به اسم اوتانا...

 پادشاه بدون ترس اخطار داد

امشب جفتت تونست به خاطر بقیه آزاد بشه ولی اگه ثابت بشه نتیجه شورا  - 

 حقیقت داشته هیچ عواقب خوبی در انتظار تو و اون آدمیزاد نخواهد بود!

 اوتانا سری خم کرد 

 منتظر اون روز خواهم بود! تموم تالشتون رو انجام بدید و من-

بعد به سمتم خم شد دست هامو گرفت ،آروم و بدون هیچ عجله ای به سمت در 

 خروجی سالن برد بقیه مطیع و در سکوت ما رو دنبال کردن....

وقتی همه توی حیاط قصر دور هم جمع شدن بی توجه به وزش باد سرد نگاهی 

سخت رو کرد به برادر زهیر و پدر  معنا دار به همدیگه انداختن...اوتانا جدی و

 داتیس 

از شما عالیجنابان به خاطر حمایتتون تشکر میکنم و این لطف رو حتما جبران  -

 میکنم...

 دایان امپراطور اب ها سری تکون داد

احتیاجی به تشکر نیست پسرم پادشاه اعظم داره خیلی تند پیش میره باید  -

 رمان اون نیستیم!متوجه بشه که همه برده های گوش به ف
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 زامیار برادر زهیر دوستانه تذکر داد

اما اوتانا تهدید پادشاه و جناب کامیکاز رو جدی بگیر چون اونا شبیه خطر -

همیشه در کمین هستن...اتفاق های شک برانگیزی داره تو دربار صورت 

میگیره .بقیه از ترس قدرت پادشاه ساکت شدن ولی ما نباید بیخیال این موضوع 

 شیم...!ب

 اوتانا سری از روی درک تکون داد

 به زودی تموم حقایق برمال میشن و هیچکس نمیتونه از مجازاتش فرار کنه! -

 شاهزادها دور دوستشون)اوتانا( حلقه زدن

ما این بار داریم جدی تر پیش میریم باالخره گره کور این ماجراها باز  -زهیر 

 ر من! میشه و ایمان دارم اون روز نزدیکه براد

 بقیه شونه اوتانا رو فشردن برای اینکه بهش بفهمونن که تنها نیست...

وقتی توی اتاق تنها شدیم کنار در به اوتانایی خیره شدم که داشت جلیقه جرم 

مشکیش رو در می اورد ...بدن محکم و عضله ایش رو که برهنه کرد متوجه 

 سنگینی نگاهم شد به سمتم چرخید

 ونور مظلوم منو نگاه میکنی؟چرا داری مثل یه ج-

تموم قلبم از وجودش گرم شد و تموم لحظات امشب یادم اومد.باورم نمیشد با 

تموم بی تفاوتی هاش چطور مثل یه شیر قدرتمند برای حمایت از من غرش کرد و 

توی دل خطر رفت مدام به این فکر میکنم اوتانا همون هیوالی قلب سیاهی 
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و قضاوتش میکردن؟؟؟؟ پس میتونستم بگم همه  هستش که همه ازش میترسیدن

 اون ها یه احمق به تمام معنا تشریف دارن و خوشحالم که اون فقط برای منه...

متعجب از اشک ها و چشم هایی که تماما عشق به اون رو فریاد میزد نگاهم 

میکرد به پاهام دستور حرکت دادم به سمتش دویدم و خودمو تو آغوشش پرت 

لوم بود جا خورده اما سریع دستشو برای محافظت و نیفتادنم دور کمرم کردم ...مع

حلقه کرد و منو سخت به خودش فشرد ...دست های منم دور گردنش گره خورد 

نمیخواستم مثل دختر بچه های نق نقو گریه کنم اما کنترل این احساسات دست 

ی سینه و بدن خودم نبود سرمو توی گردنش  فرو بردم اشک هام از شونه هاش رو

برهنه اش سر میخورد عضله هاش سفت و منقبض شد چون اون برای اولین بار 

 گریه منو میدید...دستش با مکث توی موهام فرو رفت با صدایی نرم پرسید

 شیرینم دلیل این گریه هات چیه؟  -

هیچی نگفتم و لبمو محکم بین دندون هام فشردم و سعی کردم جلوی ریختن 

 ماشک هامو بگیر

 اوتانا عصبی و کالفه بدنش مثل صخره محکم و پر تنش شد 

به نفعته این اشک هاتو کنترل کنی چون داره هیوال رو بیدار میکنه! و قول  -

 نمیدم هیوال که آزاد شد مسبب اون ها رو تیکه پاره نکنه!

خوب اینم یه نوع خاص از ابراز احساسات اوتانای من بود!خشن و بی رحم به 

 ....سبک خودش
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فینی کشیدم و سرمو عقب بردم فکر نمیکردم ریختن چند قطره اشک من اونو تا 

 این حد عصبی کنه.نگاه بامزه ای به اخم هاش کردم لبم آویزون شد

 خیلی دوست دارم!-

نگاهش شکه و خیره شد انگار متوجه حرفم نشده من هر بار عشقمو نسبت بهش 

 قدر مبهوت و مشتاق خیره ام میشد...به زبون می اوردم ولی با هر تکرارش همین

 خنده ای آروم کردم و صدام پر از حس و هیجانی دوست داشتنی بلند تر شد

 من تو رو بیشتر از هر چیزی فکر کنی دوست دارم! -

برق نگاهش دیدنی بود! خرناسی از ته گلو کشید و لبمو به یغما برد و من هم از 

 ..ال کردماین حمله غافلگیرانه اش به گرمی استقب

 بوسه های مشتاق و خیسش به سمت گوشم کشیده شد و اونجا آروم نجوا کرد

 شیرینم امشب توی تخت میخوام این کلمه رو هزاران بار تکرار کنی! -

 دستم روی گردنش به حالت نوازش در اومد

 امشب اینو برای تو هزاران بار کنار گوشت تکرار میکنم تا ملکه ذهنت بشه... -

 بوسه پر حرارتش روی لبم نشست...دوباره 

 منو روی تخت انداخت و مثل همیشه غرید

هیچ کس توی این دنیا جرات اینو نخواهد داشت به گنجینه اوتانا نزدیک بشه  -

 مگر اینکه مرگشو آرزو داشته باشه...)دوباره تاکید وارانه تکرار کرد( هیچ کس....! 
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                ******* 

 میزبان نورهان پرنس نوجوون و خوش پوش این سرزمین شد...بعد از ظهر قصر 

دخترها همراه هامون و هامین به شهر رفته بودن تا به یه سری کارا رسیدگی 

.نورهان کامال معذب بود و کنن.من و اوتانا روی کاناپه مقابل اون نشسته بودیم..

ت سالن پر این رو میشد قشنگ از چهره آشفته اش خوند.نگاهش کنجکاوانه داش

 نور و پر از رنگ و حس رو انالیز میکرد...گلویی صاف کرد

 قصر زیبایی داری بر خالف تصور بقیه... -

 اوتانا با نگاه بی تفاوت و صدایی سرد پرسید

 مگه بقیه چه تصوری از قصر من دارند؟ -

با این حرفش سرخی کمرنگی رو گونه هاش نشست و میتونستم واضح چند قطره 

رو شقیقه اش ببینم انگار از حرفی که از دهنش پریده برای باز  کوچیک عرق

 کردن سر صحبت راضی نیست...

 ناراجت تو جاش تکونی خورد وصداش کمی دست پاچه شد

ابدا منظوری بدی نداشتم ولی خو توی اشراف اینجا رو به یه دخمه تاریک و -

 ترسناک که هیچ نوری ازش عبور نمیکنه تعریف کردن!

اونا حقیقت رو بیان کرده بودن اما قصر شاهد تغییرات زیادی شده، با  البته که

 تشکر از من!نیشخندی کمرنگ رو لب های گوشتی اوتانا نشست
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خو تموم نظرات اشراف کال به یه ورم نیست اون ها توی محافلشون مثل زن  -

 های حرمسرا داستان های زیادی از من تعریف میکنن

د اما جلوی خندیدمو گرفتم تا نورهان کمتر معذب لحنش حقیقتا خنده داره بو

 بشه...

 نورهان اما طرح لبخند کمرنگی رو لب هاش نشست...

مرد گنده کنارم انگار از انتظار و طفره رفتن برادر کوچیک غریبه اش بد خلق 

 شده باشه غر زد

 حرفتو بگو ! مسلما نیومدی از شایعات اشرافیان حرف بزنی... -

ته ام رو گفتم توی این ماه پدر میخواد چکاد و نایریکا توی یه من دیشب خواس -

 مراسم جفت همدیگه اعالم کنن!

ابروهام توی هم رفت چقدر زود! مسلما چکاد یه فرد عادی نبود در غیر اینصورت 

این پسر نوجوون انقدر تالش نمیکرد که خواهرشو از این ازدواج اجباری نجات 

 بده...

گفتم که کارای پدرت به من ربطی نداره...اومدنت اینجا بی من دیشب بهت  -اوتانا

 فایده بود پسر جون!

نورهان نگاهی نا امید و پر سرزنش به اوتانا انداخت طوری اونو داشت کم کم 

 عصبی میکرد.



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

712 

چرا این نگاه لعنتی رو به من میندازی؟ من قصد ندارم هیچ دخالتی توی -اوتانا 

 ازدواج خواهرت داشته باشم

 هان دست هاش مشت کردو از روی عجز و عصیان صداش بلند شدنور

 اون خواهر توام هست اوتانا! -

از این حرف بلند و پر تحکمش صدا جا خوردم ...اوتانا هیسی هشدار دهنده از 

 سینه اش بیرون داد

مواظب تن صدات باش مرد جوون! من هیچ خونواده ای نداشتم بهتر اینو هیچ -

 وقت یادت نره!

ان درموند و ناراحت چشم هاش پر از اشک شد و بر خالف هشدار واضح اوتانا نوره

 اعتراض خودشو با صدای بلند به زبون آورد

تا کی میخوای مثل یه غریبه با من و نویریکا برخورد کنی؟ وقتی بهمون میرسی  -

 خیلی بی حس و بی توجه رفتار میکنی!

 اوتانا تکیه اش رو از پشتی کاناپه گرفت

ما دو تا غریبه هستیم و هیچ نسبتی جز یه خون بی ارزش با همدیگه  چون-

 نداریم!

دلم به درد اومد اونم داشت به روش شکایت میکرد و دل شکستکی هاشو به زبون 

می اورد. نورهان اشک هاش لجوجانه پایین ریخت و هیچ تالشی برای پنهون 

 کردن اون ها نداشت
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 هیچ وقت نخواستی به ما نزدیک بشی! تو یه موجود بی رحم و سنگدلی که -

نفس توی سینه ام حبس شد و با تردید به اوتانا خیره شدم که این بار سگرمه 

 هاش توی هم رفته بود ...غرید

مگه تو و خواهرت از تخت شاه نشین مخصوص خودتون پایین تر رو میتونید  -

 مثل احمق ببینید؟ تمام عمر در رفاه و آسایش خودتون زندگی کردید و حاال

 جلوی من داری شکایت میکنی و منو محکوم میکنی!

نورهان اشک هاش شدیدتر شد و مشتی به دسته مبلی که روش نشسته بود 

کوبید ...انگار تصمیم داشت امروز تموم عقده های چندین ساله اشو بیرون بریزه 

 حتی با قیمت عصبی کردن برادر بزرگترش

... ی ، همیشه نگاه سرد و خاموشتو به ما انداختی.تموم عمر تو ما رو نادیده گرفت-

اینو میدونستی بزرگ شدن زیر دست پدری بی تفاوت که فقط توی زندگی 

قدرتش براش مهمه چطوره! ما دوتا از بچگی توی بی تفاوتی ها و بی مهری پدر و 

...از مادری که فرقی با یه مجسمه سنگی نداشتن بزرگ شدیم! درست مثل خودت

ی ذهنم شروع به پردازش کرد لقب یه شاهزاده و پرنس روی صورتم کوبیده وقت

شد و با یه مشت وظیفه الکی...هر روز هر شب که پدر عصبانیت و بی مهریشو سر 

من و نایریکا خالی میکرد من جسم لرزون کوچیکشو بغل میگرفتم و دلداریش 

اون خودش بدتر از ما میدادم که نترس اوتانا نمیزاره اسیبی بهمون برسونه چون 

سرش اومده و ما رو درک میکنه...تموم عمر چشم های محتاجمون به سمتت بود 

که یه نوازش یا حرف دلگرم کننده یا حمایت ریز ازت ببینیم اما هیچی. ما رو 

تهدید میکردن مثل یه شاهزاده سرد و مغرور باشیم و فاصله امون رو با تو و بقیه 
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مونی ها و مراسم ها از دور چشم های حسرت زدمون رعایت کنیم توی تموم مه

 ...روی تو و دوستات بود و آرزو میکردیم که کاش ما هم جز جمعتون باشیم

تک تک حرفاش حکایت درد و رنجی عمیق داشت میدونستم که دروغ 

نمیگه ...خدای من اون مرد پس فطرت گند زده بود به گذشته و زندگی بچه 

و لیوان مشروب روی میز رو برداشت و یه نفس اونو با هاش... اوتانا خم شد 

حقیقت تلخی به خوردش دادن پایین داد....وقتی لیوان خالی شد اونو روی میز 

 کوبید و غرید

از من محبت ندیده چه انتظاری داشتی؟ مثل یه مرد از خواهرت دفاع میکردی  -

 ...تا پدرت اونو به اون حرومزاده نده

توی چشم های پر اشکش خاموش شد سرشو پایین انداخت و سوسوی امید از 

 لحنش شبیه یه زمزمه پر حسرت شد

تموم تالشمو کردم اما کسی بهم توجه نکرد درست مثل یه مترسک باهم  -

 برخورد کردن...

مثل یه موجودی درمونده که میدونه هیچ راهی برا نجات نداره با مکث سرشو بلند 

 کرد

که میتونستی یه برادر بزرگتر باشی و نخواستی دوباره بی مثل تموم این سالها  -

تفاوت باش...نایریکا قسم خورده شب ازدواجش با چکاد سمی که معلوم نیست از 

 کجا پیدا کرده میخوره و من هم تنهاتر از همیشه میشم
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با پشت دست اشک هاشو پاک کرد رنگ و روش خیلی زرد و بی روح شده بود 

 می کردخنده ای بی معنی آرو

 اصال من چرا این ها رو به تو میگم ؟ -

دلم از این غم زیادش به درد اومد به سمت اوتانا چرخیدم که چشم هاش به میز 

کوچیک جلوش بود اخم هاش شدید توی هم و عمیق توی فکر...انگار درگیر 

جنگی بزرگ بین عواطف و احساسات درونیشه...من به هر دوی این برادرها حق 

 چکس جای اون ها نبوده و نمیتونه قضاوتشون کنه...میدادم هی

فاصله امو باهاش کم کردم و دستمو روی بازوش گذاشتم و با لحن آرومی سعی 

 کردم توی این جنگ درونیش کمی کمکش کنم

سالها به دور از همه و توی تنهایی بزرگ شدی روحت رو بی رحمانه زخمی و  -

م یه نمونه دیگه اما متفاوت از اوتانای طرد بیمار کردن ...به نورهان نگاه کن اون

شده اس... من کامال بهت حق میدم که عصبی و بی رحم باشی و بخوای درخواست 

کمکشون رو رد کنی اما هر چقدر بجنگی با خودت و نسبت بهشون بی تفاوت ، 

 اون ها خواهر و برادرت هستن خون درون رگ هاتون یکیه...

ت و به سمتم معطوف کرد تمام مهر و محبتم رو تو باالخره نگاهشو از میز گرف

 چشم هام ریختم و لبخندی اطمینان بخش بهش زدم

نزار یه اوتانای دیگه طرد بشه از همه، هیچ کس بهتر از تو نمیتونه نورهان رو -

 ...!درک کنه
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اوتانا با اعصابی داغون روی پاهاش ایستاد و از سالن بیرون زد از جایی که نشسته 

دم پنجره ها توی دیدم نشون میداد توی حیاط رفته...دنبالش نرفتم و گذاشتم بو

 تنها باشه و با خودش کنار بیاد پس این فرصتو بهش دادم...

 میدونم تو اون نیستی! -

 نگاهم به سمت نورهانی که این حرفو زده بود برگشت

 میبخشید؟-

 لبخند کمرنگ و بی حسی رو لب هاش نشست

 ستی که دیشب پادشاه و رئیس شورا متهمش کردنتو اون کسی نی -

 ابروهام باال پرید

 و چطور به این نتیجه رسیدی؟ -

 شونه ای باال انداخت

همه میتونن قضاوتت کنن اما مسلما اطرافیانت با دیدنت به این یقین رسیدن که  -

تو خود زندگی هستی! به خاطر همین دیشب همه برای حمایت ازت جلوی شاه 

 کردن! سینه سپر

 لبخندی زدم همیشه از اینکه ازم تعریف کنن خوشم میاد

 پس سعی کردم با شوخی یکم آرومش کنم

 اوه پسر تو با این زبونت هر دختری رو انتخاب کنی دست رد به سینه ات نمیزنه!-
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 خجالت زده شد و با متانت سعی کرد حرف هامو رد کنه

 اینجوریام نیست! -

 سری تکون دادم

 پسر شجاع و قوی هستی اینا برای دخترها جذابه...اتفاقا تو -

 نگاهی مهربونی بهم انداخت

 اوتانا خوشبخته که دختری مثل تو رو داره-

 ...برخالف تصورم اون پرنس مهربون و مودبی بودخنده ای کردم

پس دیدیش اینو بهش بگو من همیشه بهش میگم با این اخالق گند و اخموش  -

 نه دختری مثل من نصیبش شدهباید خدا رو شکر ک

 چشم هاش با حالت بامزه ای گرد شد

 واقعا این ها رو بهش گفتی؟-

مشتاقانه سری تکون دادم و کلی دیگه از روابط جذاب و پر از تنشمون رو براش 

 تعریف کردم جا نداشت بیشتر از این تعجب کنه! خنده ای ناباور کرد

 دختر تو واقعا یه اعجوبه ای!-

ز لحن متعجب و شگفت زده اش بلند شد ...اوتانا یکهو باالی سرمون خنده ام ا

ظاهر شد باعث شد هر دومون از این حضور یهویش جا بخوریم و شکه نگاهش 

 کنیم اون با ابروی باال رفته خیره امون شد و با لحنی بد عنق رو کرد به برادرش
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 فکر نمیکنم بهت اجازه داده باشم دختر منو بخندونی! -

به چشم هام دادم اون واقعا با توجه به این هیکل گنده اش نباید انقدر  چرخی

 حسود و حساس باشه! نورهان سریع خودشو جمع کرده و شرمنده لب زد

 متاسفم...قصد بی ادبی نداشتم!-

 هر دو ابروشو باال داد

وقتی جونور باهات حرف میزنه باید نگاهت پایین باشه و مودب رفتار کنی چون  -

ا همه مردها راحته و شوخی میکنه.)بعد با خودش آروم غر زد ( باید این اون ب

 عادتو از سرش بندازم..

 نورهان متعجب تکرار کرد

 جونور؟!-

 نگاه اخطاری و تیز اوتانا باعث شد سوالشو قورت بده و سریع سرشو پایین بندازه

 بله متاسفم من منظوری نداشتم میدونم اون برای توعه... -

نده ام گرفته بود اوتانا متوجه خنده فرو خورده ام شد که چپی چپی تغریبا خ

نثارم کرد و من چشم هامو براش تهدیدی گرد کردم....اون یه پسر بچه هستش، 

 میتونست انقدر زورگو نباشه مردک بدجنس!

وقتی کنارم نشست سنگین و متفکر نگاهشو به نورهان درمونده انداحت....بعد 

 وت رو شکستکمی مکث باالخره سک
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میتونی به خواهرت بگی احتیاجی به خوردن اون سم نیست من اجازه نمیدم  -

 این عروسی سر بگیره با توجه به عواقبی که داره 

 نورهان هیجان زده و محتاط صداشو بلند کرد

 واقعا کمکمون میکنی؟-

 اوتانا بی توجه سوالش سری نامفهموم تکون داد

اشید اما نگران مراسم عروسیش نباشید اون کال از من توقع زیادی نداشته ب -

ممکنه یکم طول بکشه چون طرفم فقط پادشاه نیست ،شورا و  ...برگزار نمیشه

 اون کامیکاز لعنتی هم هست!

 نورهان خوشحال با چهره ای که از امید و شوق برق میزد تند تند سری تکون داد

 تا اخر عمر این لطفتو فراموش نمیکنم... -

وتانا از تنگ شراب برای خودش لیوانی پر کرد میدونستم کار خیلی سخت و پر ا

مشکلی رو قبول کرده اما بهش ایمان داشتم که میتونه انجامش بده و هر اتفاقی 

 بیفته من اونو رها نمیکنم!

لیوانشو که سر کشید. چهره نورهان با دو دلی آشکاری توی هم رفت ..گوشه لبشو 

کر کنارم خیره شد اخرش نفس عمیقی کشید و با لحنی محتاط گزید و به مرد متف

 اونو مخاطب قرار داد.

 من باید یه چیزی بهت بگم!-

 اوتانا سمتش نیم نگاهی انداخت
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 باز خواسته ی دیگه ای مونده؟-

 سری به نشون مخالفت تکون داد

 نه...این چیزی که میگم جون خودمو به خطر میندازه اما به تو و دوستات کمک-

 میکنه!

 میشنوم!-

من به خاطر مسئله ازدواج نایریکا عصبی و کالفه بودم شب و روز منتظر  -

فرصتی برای حرف زدن با پدر و جناب کامیکاز تا قانعشون کنم این ازدواج سر 

نگیره اما یه شب که دزدکی به ضلع ممنوعه پدر رفتم ناخواسته یه چیزهایی 

 شنیدم

 شم هاش از رو کنجکاوی ریز شدابروهام اوتانا باال پرید و چ

 خوب؟-

نورهان با ناخن های کوتاهش به جون روکش صندلیش افتاد انگار میترسید از 

 حرفی که میخواد به زبون بیاره

فکر کنم شاه و رئیس شورا ربطی به این ماجرای باز شدن دروازه شیاطین  -

 داشته باشن...

 تر از من پرسید از چیزی که شنیدیم جا خوردم...اوتانا اما مسلط

 و چطور به این نتیجه رسیدی؟! -

 نورهان کالفه و ترسیده با استینش عرق پیشونیشو پاک کرد
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پدر عصبی بود صدای قدم های عصبیشو میشنیدم که داشت به جناب کامیکاز  -

شکایت میکرد که بخشی از قدرتشو برای باز شدن اون دریچه به کار برده ولی 

نشده! دقیقا نمیدونستم چه دریچه ای رو میگه اما جناب  اونی که میخواسته آزاد

کامیکاز دلداریش داد که کم مونده به اون چیزی که میخوان برسن فقط دوتا 

مسئله باقی میمونه....پدرم گفت یه چندتا مانع بزرگ سد راهشه! احتماال مجبور 

 ..!میشه اون ها رو نابود کنه چون هیچ چیز مانع رسیدن به هدفش نمیشه..

 اخم های اوتانا شدید توی هم رفت و در سکوت به نورهان خیره شد...

قسم میخورم که دارم حقیقت رو میگم چندین ماهه که جناب کامیکاز  -نورهان -

و پادشاه به طور مخفیانه گفت و گوهایی دارند و حس میکنم اتفاق هایی داره 

 میفته که هیچ خوب نیست!

 اوتانا تنها سری تکون داد

 الن پدرت میدونه اینجایی؟آ-

 اون سری به نشونه نه تکون داد

 خوبه! از این مالقات چیزی بهش نگو -

 اما اون میتونه متوجه بشه-

میتونی بهش بگی که توی شهر من و گرگ هامو دیدی که در حال تدارک  -اوتانا 

 یه عروسی خصوصی برای خودم و جفتم هستم 
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ونم بیشتر از این توی قصر غیبت کنم این باشه...من دیگه باید برم چون نمیت-

 روزها بدون هیچ دلیل خاصی مراقبت ها زیادتر شده!

...وقتی بلند شد...اونو به بیرون قصر جایی که اسبش قرار داشت همراهی کردیم 

سوار اسبش شد افسار اونو به دست گرفت و نگاهی قدر دان به هر دوتامون 

 انداخت

لطفتون رو نمیتونم فراموش کنم...اگه اطالعات  بازم متشکرم هیچ وقت این-

 جدیدی بدست اوردم سعی میکنم به دستتون برسونم....

و بدون ثانیه ای وقت تلفی از جنگل عبور کرد...برگشتم سمت اوتانا به راهی که 

 برادرش ازش گذر کرده خیره شده و معلومه بدجوری توی فکره ، سوال کردم

 جریان ها هست؟ یعنی پادشاه خودش پشت این-

 به سمتم چرخید 

خیلی وقته بهش شک کردم...اما مطمئنم اون داره یه کارهایی میکنه که هیچ  -

 خوشم نمیاد!

 لب هامو کج کردم عصبی غریدم

اون یه مرد خودخواه و سنگدله چطور تونست با این کارش مسبب مرگ صدها -

 کنه؟. نفر بشه؟ اصال چرا دیشب خواست منو به کار نکرده محکوم

 دستشو پشت کمرم گذاشت و به داخل قصر هدایتم کرد

 این چیزیه که به زودی قراره بفهمم شیرینم!.-
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یهو با یاد اوری چیزی چشم هام گرد شد و قدم هام ثابت سر جای خودش باقی 

موند باعث شد اون هم بایسته و سوالی نگاهم کنه؟چشم هام باریک و مشکوک 

 شد

 عروسی حرف زدی وقت نشد بپرسم درموردش!. دیشب و امروز مدام از -

 نیشخندی زد 

اه کوچولوی شیرینم باالخره قرار نیست تا اخر اسم معشوقه رو داشته باشه توی -

 این هفته ما جشن عروسی خواهیم داشت و همه میفهمن که تو مالی منی!

 دست به سینه شدم و لبمو کج کردم

 ج کنم؟وکی گفته من قبول کردم که باهات ازدوا -

 یه لنگه ابروش باال پرید و نگاهی معنی دار بدی بهم انداخت

هر موقعه دهنم روت قرار میگره و با صدای درمونده ازم بیشتر میخوای ثابت  -

 میکنه اینو بارها قبول کردی!

از رک حرف زدنش عرق سردی از تیره پشتم رد شد. عصبی و عاجز مشتی به 

 ی جا خالی دادسمتش پرتاپ کردم که ریلکس و عاد

 تو نمیتونی انقدر بدجنس باشی مردک! -

 سری تکون داد موهامو نوازش کرد

شیرینم حقیقت رو باید در هر صورت پذیرفت و تو خوش شانسی که متوجه  -

 شدی این هفته قراره ازدواج کنی!
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 به سمت مخالفش چرخیدم و غر زدم

عروس چطور قراره کون لق مراسم و همه اتون! میخوام بدونم عروسی بدون -

 برگزار بشه...

تا به خودم بیام توی هوا و روی شونه های محکم اوتانا قرار گرفتم....حرصی مشتی 

 محکم توی کمرش کوبیدم...که ابدا هیچ توجه ای نکرد

منو بزار زمین نشونت بدم که سوال نپرسیدن و در خواست نکردن از من چه -

 عواقب بدی در پی داره!

 خ بودصداش خیلی رو م

توی اتاق ماتحتت رو زمین میزارم و بی صبرانه و مشتاق منتظر عواقب کارم می  -

 .مونم..

یاد اون روز اولی که همینطوری منو روی دوشش انداخت و زندونیم کرد افتادم 

چقدر دور و غریب به نظر میرسید نیشخندی رو لب هام نشست یاد اوری خاطرات 

ن هام سفت و محکم تو عضله های پهلوش فرو ابدا چیزی بدی نبود! وقتی دندو

رفت مکث چند ثانیه ای کرد و یکی رو باسنم کوبید طوری شکه شدم که جیغ 

 یهویی کشیدم

و دندون هاتو نگه دار توی تخت نشونم بده من به خوبی  جونور کوچولو چنگ -

 ازش استقبال میکنم..
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شدم با قیافه توی هم  وقتی دیدم تالشم بی فایده و زورم بهش نمیرسه بیخیال

رفته دستمو زیر چونه ام گذاشتم و همینطوری که رو شونه هاش منو حمل میکرد 

به خودم قول دادم توی تخت بد سرش تالفی کنم!!!!! عروسی؟! خوب خوشم اومد 

اما نمیخواستم اینو به زبون بیارم اون به اندازه کافی خودخواه هست نمیخواستم 

  قعا از این سوپرایز خوشم اومد..بیشتر خوشحالش کنم...وا

          *** 

این روز ها شاد و خوشحال منتظر فرا رسیدن روز عروسیمون بودم دقیق مثل 

 دخترهایی که بعد کلی مجرد موندن حاال به عشقشون رسیدن...

خوب دلیل اصلیشم اینه که دوست نداشتم همیشه لقب یه معشوقه روم باشه 

و اوتانا برای همدیگه هستیم و من رو توی این دنیا به  میخواستم همه بفهمن من

 رسمیت بشناسن! 

هنوز که هنوزه از سرنوشتم در تعجبم یه ادم معمولی توی یه شهر کوچیک با یه 

زندگی خیلی معمولی تر بودم که ازدواج کردن و تشکیل خونواده برام یه چیزی 

با یه مردی که دوستش دارم  خیلی دور از باور به نظر میرسید نهایتا فکر میکردم

تو سن سی سالگی ازدواج میکنم اما غافل از اینکه زندگی یه سوپرایز بزرگ برام 

 در نظر گرفته...

و حاال من توی دنیای جادو و پر از موجودات عجیب و غریب سه روزه دیگه قراره 

 جشن عروسیم برگزار بشه.
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استرس لباس عروس و چیزی که خیلی وحشتناک به نظر میرسه اینه من حتی 

ارایش و جایی که قراره مراسم برگزار بشه رو ندارم هر چی باشه برام مهم نیست، 

 مهم این بهم رسیدن ما دوتا بود بقیه اش تو حاشیه قرار میگرفت...

به عادت همیشه روی لبه سنگی ایوان قصر نشسته بودم و به منظره نگاه میکردم 

که سنگ یخ بزنه و به خاطر نشستنم روی هوای سرد زمستونی باعث شده بود 

اون دل درد خفیفی بگیرم ...با اکراه و تنبلی زیاد بلند شدم و به ستون بزرگ 

ایوان تکیه دادم...نم نم بارون و هوای نیمه ابری فضای دلگیر اما به شدت ارامش 

 بخش ایجاد کرده بود طوری که دلم نمیخواست برگردم داخل...

هاش توی اتاق کارش به شدت مشغول مشورت و طرح نقشه اوتانا همراه دوست 

هایی بود که بنا به دالیل ناگفته ای زیاد مایل نبود من ازش سر در بیارم ، خوب 

 منم زیاد کنجکاو نبودم و گذاشتم به کارشون برسن...

 بی حوصله به نظر میرسی! -

نگاهی  برگشتم به آرمیتی که لباس زمستونی بامزه یاسی رنگی پوشیده بود

 انداختم

 من نم نم بارون رو دوست دارم...بوی زمین تو این مواقع محشره...-

 سری به تاکید تکون داد

 اره ...مخصوصا امسال جنگل تغییر زیادی کرده-

 با لبخند به درخت هایی که در حال زنده شده بودن با حض فراوون نگاه کردم
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 امیدوارم بهار زیبایی در انتظارمون باشه -

 د قشنگی رو صورت درخشانش نشستلبخن

من مطمئنم بهاری که قراره بیاد جنگلمون زیباتر از تموم نقاط این سرزمین -

 میشه....

 از دلگرمیش لبخندم بیشتر وسعت پیدا کرد...

 به سمتم چرخید و لب هاش آویزون شد

خیلی بی حوصله ام ، این چند روزه پسرها درگیر جنگ و مسائل اون شدن -

 ه مثل قبل سر به سرشون بزاریم تا سرگرم شیمدیگه نمیش

 خنده ای از شیطنت صداش کردم

 این روزها هم میگذره ...روزی های خوبم میاد -

 نفس عمیقی کشید 

 امیدوارم هر چه زودتر تموم شه -

 میشه!-

 وقتی دیدم سکوت بینمون طوالنی شد پرسیدم...

 آندیا کجاست؟-

زور خوابش ببره  چون اونم به طرز دیوانه رفته توی تخت و میخواد به  -آرمیتی

 واری بی حوصله شده امروز
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 این واقعا یه بعد از ظهر طوالنی و کسل کننده اس.  -آهی کشیدم 

 در ادامه حرفم زار زدم 

باورم نمیشه هنوز یه ساعت از خوردن ناهار نگذشته من قراره تا شب دیوونه  _

 بشم!

 روی لبه تراس نشست و نق زد

 رگرم شدن پیشنهادی داری؟برای س -

 نگاهی به جنگل انداختم و بعد مکثی پیشنهاد کردم

 نظرت درمورد یه پیاده روی دخترونه توی جنگل چیه؟-

 با قیافه متفکر و دو دل اونم نگاهی به جنگل انداخت و در اخر شونه باال انداخت

 از خوابیدن اجباری که بهتره! -

 ا خبر میدم توام برو آندیا رو اماده کن...پس تصویب شد تا من میرم به اوتان -

همراه هم داخل شدیم اون به سمت اتاقشون رفت و منم به طبقه پایین و سالنی 

که اتاق کار اوتانا در اون قرار داشت رفتم ...پشت در ایستادم صدای زمزمه 

آرومشون به گوش میرسید اما متوجه نمیشدم چی میگن...دستمو بلند کردم و 

 به در زدمچند تقه 

 صدای بلند و رسای اوتانا به گوشم رسید

 بیا -
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 قفل در رو چرخوندم و آروم داخل شدم

همه ساکت دور میز مستطیلی شکل طویلی نشسته بودن و بینشون پر از کاغذ و 

کتابهای قدیمی بود ..انگار جدا واقعا مزاحم کارشون شده بودم! لبخندی نرم عذر 

 خواهانه ای رو لب هام آوردم

 متاسفم که وسط بحثتون پریدم...-

جتلمن وارانه سری به معنی مشکلی نیست برام تکون دادن...رو کردم به اوتانا که 

 در سکوت منتظر حرف من بود 

من و دخترها حوصله امون سر رفته تصمیم گرفتیم بریم بیرون کمی پیاده روی  -

 کنیم.خواستم بهت خبر بدم!

مخالفتش بودم تا منم به طرز وحشیانه و بی اخم هاش کمی توی هم رفت منتظر 

 اعصابی بهش بپرم اما بر خالف تصورم با لحنی محتاط و اروم منو مخاطب قرار داد

مشکلی نیست فقط از جنگل خارج نشید ..به خاطر شرایط موجود احتیاط  -

 شرطه!

 با ابروی باال پریده نگاهش کردم پس آالن دارم با اون روی متشخص اوتانا صحبت

 ....نه واقعا خوشم اومد! بهش اطمینان دادممیکنم 

 ما از محدوده جنگل خارج نمیشم -

 خوبه! و یه چیز دیگه قبل از تاریک شدن هوا برگردید-

 سری تکون دادم
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 حتما...پس من برم .... -

سری برای مردهای دور میز تکون دادم و به سمت در رفتم.. قبل از اینکه در رو 

ر مچ دستم پیچیده شد برگشتم و اوتانا رو با فاصله خیلی کم از ببندم دستی دو

خودم دیدم تا خواستم سوالی بپرسم منو به بیرون اتاق هدایت کرد و در رو پشت 

سرش بست...خودش بهتر از من میدونست بستن در اتاق جلوی گوش های تیز 

و کنجکاو  اونا رو نمیگیره! وقتی دیدم قصد حرف زدن نداره سرمو کمی کج کردم

 پرسیدم

 چیزی شده اوتانا؟ میخوای چیزی بگی؟ -

اخم هاش حاال تبدیل به گره ی کور و عمیق بهم خیره شد انگار سعی در گفتن 

 چیزی داشت اما نمیدونست چطور به زبون بیاره...گلویی صاف کرد

 من...من میخواستم بگم....-

کمک کردن بهش تکرار  چشم هام ریز شد و با دقت نگاهش کردم ناخوداگاه برای

 کردم

 تو میخواستی بگی..؟! -

به دیوار کنارش خیره شد و با اعصابی خراب زیر لب دشنامی داد...نه انگار چیزی 

 شده واقعا

 اتفاقی افتاده؟-
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مچ دستمو کشید و تا به خودم بیام به سینه اش سنجاق شدم دستشو دور کمرم 

 تند کلمه ها رو بخ زبون آورد حلقه کرد و صورتشو بهم نزدیک کرد و ضربتی و

 تا حاال چنین حرفی رو به زبون نیاوردم..میخوام بگم مراقب خودت باش! -

چند بار متعجب تند تند پلک زدم تا متوجه بشم چی گفت وقتی متوجه نگرانیش 

شدم کم کم تعجب جاشو با خوشحالی حال بهم زن لوسی تغییر داد...ابدا نتونستم 

 لب هام رو بگیرمجلوی کش آوردن مضحک 

 پس جناب اوتانا داره احساساتی میشه! -

 یه لنگه ابروش تخس باال پرید و طعنه امو سریع رد کرد

 این حرفت بی معناست ...چیزی که منو بهش متهم میکنی غیرقابل باوره! -

از این غرورش خنده ای ریز کردم با حسی خوشایند دستمو باال اوردم و آروم 

 وازش کردمگونه سمت راستشو ن

 مشکلی نیست هیوالی من کم کم بهش عادت میکنی! -

نیشخندش بد به دلم نشست طوری که افسون شده فاصله ام با لبش کم شد و 

 خودخواه لب زدم

 تا وقتی برای تو هستم مطمئنم برام اتفاقی نمی افته چون تو مواظبم هستی!. -

کننده توی سیاهی درست زدم به هدف چون تموم شدن مصادف گذر برقی خیره 

 چشم هاش و به تقلید از خودم لب زد

 پس جونور شیرینم میدونه برا منه! -
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 این چیزی که هیچ وقت یادم نمیره... -

طاقت نیاورد، نذاشت حرفم تموم شه لبمو به غارت برد دستمو پشت گردنش قفل 

کردم و خودمو توی دست هاش به سمت باال کش اوردم و عمیق جواب بوسه 

 و دوست داشتنی اش رو دادم....با اکراه کمی سرشو عقب برد و غر زدخشن 

متنفرم پنج تا مرد مزاحم توی اون اتاق مثل زن های حرامسرا تموم حواسشون  -

 به حرفای منه!

اخرشو تغریبا با صدای بلند گفت طوری که صدای خنده مردونه ارومشون که 

 کر شد مردهای گُنده!!!!!سعی در خفه کردنش داشتن رو شنیدم...صورتم پو

بیخیال شونه باال انداختم بوسه دیگه روی لب های اوتانا گذاشتم و یه قدم عقب 

 رفتم و بدجنسانه لبخندی زدم

اوه اوتانای من تنها کاری که میتونن انجام بدن اینه مثل مردهای سالخورده  -

گوش  مجرد و در حسرت یه معشوقه واقعی مخفیانه حرفای جفت های دیگه رو

 بدن

 اوتانا انگار از حرفی که زدم خوشش اومد  پوزخندی زد

 شیرینم کمتر زبون بریز میتونی بری و چیزی که گفتم رو یادت نره! -

منظورش این بود که حتما مراقب خودم باشم هیوالی شیرین من....سری براش 

که تکون دادم چند قدم دور شدم اما ناخوداگاه ایستادم و دوباره به مرد من 
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داشت در اتاق رو باز میکرد چرخیدم...لبخند نرم نرمک رو لب هام نشست و 

 صداش زدم

 اوتانا-

صورتش به سمتم چرخوند دوست داشتم براش شیطنت خرج کنم. با دو انگشت 

بعد به اون که با  "من "اشاره به خودم اشاره کردم بدون هیچ صدایی لب زدم 

و با دو تا دستم که وقتی کنار  "تو رو  " دقت حرکاتم رو دنبال میکرد اشاره زدم

....میتونستم به وضوح  "دوست دارم  "هم قرارش میدادم یه قلب تشکیل میداد 

....خیره نگاهم میکرد و آروم آرامش عمیقی که روی صورتش نشست رو ببینم

پلک میزد انگار داشت عاشقونه روحم رو نوازش میکرد ...از اینکه تونستم 

سمت خودم پرت کنم لبخندی رضایت بخش زدم سرخوشانه  بوسه  حواسش رو به

ای روی دستم گذاشتم و به سمتش پرتاب کردم و بدون اینکه عکس العملشو 

ببینم به سمت اتاقم رفتم و مطمئن شدم وقتی ازش دورم حواسش بازم پیش 

 میمونه.....

       ** 

 شد آندیا صورتش وحشتناک توی هم رفت و صداش تبدیل به جیغ

 واقعا تو کنجکاو نیستی لباس روز عروسیت چه شکلیه؟-

نمیدونم چقدر توی جنگل پیش روی کرده بودیم و همراه دخترا درمورد روز 

 عروسی حرف زدیم....
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وقتی اعتراف کردم که مدل لباس روز عروسیم برام زیاد اهمیتی نداره عمال با 

دست به کمر رو از جلوم  حرفم نا امید و عصبیشون کردم با خنده آندیای شاکی

 کنار زدم

 حاال چرا انقدر عصبی شدید؟ -

آندیا مثل اینکه از ریلکس بودنم بد کفری شده و کمی تا غش کردنش فاصله داره 

 باز جیغ زد

تو نباید انقدر بی تفاوت باشی وانیا! چند روز دیگه قراره توی یه مراسم رسمی  -

 در حضور بقیه با اوتانا ازدواج کنی!

شتم به آندیا و آرمیتی که انگار با حرفم توهین بزرگی بهشون کردم نگاهی برگ

انداختم لب هامو بهم فشار دادم تا مبادا صدای خنده ام باعث انفجار 

عصبانتیشون بشه و برای ماست مالی و آروم کردن حال و هواشون ناچار سریع 

 پروندم

ط یه چیز خارق العاده نگران نیستم چون میدونم شما دوتا محاله بزارید خیا-

 ندوزه برام!

خوب خدا رو شکر حرفم کم کم تاثیرش رو گذاشت و راضی شدن...آرمیتی ذوق 

 زده دست هاشو بهم کوبید

 درسته عزیزم من و آندیا طرح یه لباس رویایی رو دادیم.... -

 خنده ای آسوده کردم...خطر رفع شد!
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دم تا حاال این قسمت های در حین قدم زدم اطرافم رو آنالیز کردم حس میکر

جنگل رو ندیدم...درسته من جنگل مرگ رو کامل نگشته بودم اما خوب اینجا 

 واقعا برام جدید بود 

 دخترا ما چند ساعته داریم راه میریم مقصدمون کجاست؟ -

 آندیا بطری آبشو از کیف کمریش بیرون اورد

ب افتاب تو این روزها کمی جلوتر یه تپه بلنده میخوایم بریم اون باال و غرو -

 خیلی قشنگه...

 کنجکاو به سمت چپم نگاهی انداختم

 چرا حس میکنم درخت های این سمت کمی متفاوت ترن؟!-

 آرمیتی خودشو نزدیک بهم رسوند

اونجا به یه یکی ازمرزهای آبی )رودخونه( جنگل مرگه تغریبا رفتن به اونجا  -

 برای همه ممنوعه ....

کاو شدم اما از اونجایی که به اوتانا قول دادم بیخیالش پس اینطور واقعا کنج

 شدم ...

آندیا و آرمیتی جلوتر از من راه افتادن و داشتن سر انتخاب رنگ لباسی که قراره 

 ...بپوشن با همدیگه بحث میکردن

منم با فاصله چند قدم ازشون بدون حرف دنبالشون راه میرفتم...با حس سنگینی 

 م اما هیچکس نبود...نگاهی سریع برگشت
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حتما خیاالتی شدم هیچکس نمیتونست بدون اجازه اوتانا وارد این جنگل طلسم 

 شده بشه...

اما با هر قدمی که برمیداشتم سنگینی همون نگاه رو بیشتر حس 

میکردم ...دخترها همچنان گرم بحث بودن نامحسوس چشم چرخوندم هیچی جز 

ی به خودشون گرفته بودن و گیاه و برگ درخت های عریان که حاال رنگی از سبز

خشک و زمین خیس خورده نبود ...یکهو احساس سرگیجه عجیبی بهم  های

 دست داد چند بار محکم پلک زدم اما تاثیری نداشت...

 نمیدونستم چرا یکمرتبه اینجوری شدم...

 وانیا....-

 قلبم از هیجانی ناشناخته و ترسی مرموز تندتر کوبید!

 وانیا....-

 درسته خودشه !صدای محزون و گوش نواز همون زن !

 به پاهام فرمان توقف دادم...

 وانیا....-

این بار صدا دقیقا از پشت سرم و نزدیک گوش هام .بود .مور مورم شد با احتیاط  

 چرخیدم اما کسی پشت سرم نبود!

 چند بار دیگه پلک زدم همچنان داشتم با سرگیجه مبارزه میکردم

 اشت می افتاد؟چه اتفاقی د
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 وانیا....-

با دیدن گوی های آبی شناور بین درخت ها ماتم برد...این بار دیگه خواب و رویا 

نبود این اتفاق لعنتی به حقیقت تبدیل پیوسته بود و من داشتم این بار اونا رو تو 

 واقعیت غیر قابل باوری میدیدم...

 صدای محزون و نسیم گونه از اون گوی ها می اومد ...

پاهام بدون دستور گرفتن از ذهنم به سمتشون به حرکت در اومد اول ترسیدم  و 

 اطمینان نداشتم اما یه جایی باالخره باید میفهمیدم این زن کیه!

هر موقعه که حس میکردم اونقدر بهشون نزدیک شدم اگه دستمو دراز کنم 

وباره توی میگیرمشون توی هوا ناپدید میشدن و در فاصله یک متری دور ازم د

خط منظم بین درخت ها ظاهر میشدن انگار یه مسیر مشخص شده ای رو داشتن 

 بهم نشون میدادن

 وانیا....-

گام هام کم کم تبدیل به دویدن شد بین اون همه هیجان و استرس میدونشتم  

 دقیقا دارم به سمت همون مرز آبی که آرمیتی ازش حرف زده میرم...

 باال رفتم...سراشیبی تندی رو با زحمت 

نمیدونستم کجام و چرا دارم به سمتی که منو میکشونن میرم! اما باید راز این 

 گوی های ابی یه جایی حل میشد...
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وقتی از سراشیبی باال رفتم متوجه شدم لبه یه دره کم عمق قرار گرفتم با دیدن 

منظره پایینم و رودخونه سیاه خروشانی که شبیه یه هیوالی عصبی وحشتناک 

زدن رو فراموش کرد فشارم  توی مسیرش بهم میپیچید یک لحظه از ترس قلبم

افتاد لرزون و ترسیده خودم روی زمین انداختم مبادا با یه غفلت پام لیز بخوره و 

توی اون جهنم بیفتم... وقتی به اب سیاه خروشان با موج های خیلی بزرگ نگاه 

 دش صدا میزد...میکردم انگار داشت با عصبانیت منو به سمت خو

خدایا هر کی توی این رودخونه می افتاد در جا تموم استخوون های بدنش خورد 

میشد و مرگ فرا دردناکی در انتظارش بود! بعد از اون جنگ خونین این دومین 

 منظره فوق ترسناکی بودم که میدیدم....

ه بود سعی کردم با چند نفس عمیق کمی ترس رو از خودم دور کنم تالش بی فاید

 چون ضربان قلبم از آدرنالین زیاد باال رفته بود...

سرم رو که بلند کردم دوباره گوی ها رو مقابلم دیدم بیچاره وار با لب ها لرزون 

 پرسیدم

 میخوای؟از من چی -

صدای محزون و سردش قلبمو به درد اورد طوری که از درد و سرگیجه و حال بد 

 خم شدم و جیغی از ته دل کشیدم...

 نتونستم جلوی ریختن چند قطره اشکم رو بگیرم...

 تو میتونی وانیا...! -
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اینو چند بار با خودم زمزمه کردم تا به خودم انگیزه بدم ...با تالش زیاد روی پاهام 

ایستادم و دو سه قدم از لبه دره فاصله گرفتم و سعی کردم به اون هیوالی سیاه 

 .!د نگاه نکنم..که صدای بلندش مو به اندام راست میکر

با احتیاط گوی ها رو دنبال کردم....جالبه وقتی داشتم از سراشیبی باال می اومدم 

هیچ صدایی از رودخونه به گوشم نرسید اما همین که به لبه اش رسیدم صدای 

گوشخراشش پاهامو از ترس سست کرد...اینجا همه چی به طرز ناخوشایندی 

 جادویی و مرموز بود...

گوی ها این بار روی یه پل متحرک چوبی قدیمی روی رودخونه پدیدار  وقتی دیدم

شدن لبمو از ترس وحشتناکی محکم گزیدم....دقیقا مقابل پل ایستادم و حس 

میکردم که مردمک هام از وحشت بزرگ شدن...از شدت سرگیجه و استیصال بد 

 موهامو توی مشتم گرفتم...

 وانیا...-آندیا 

ده اش رو حتی توی خروش رودخونه تونستم به خوبی صدای جیغ بلند وحشت ز

بشنوم از روی شونه ام نگاهی به هر دوتاشون که از ترس رنگشون سفید شده بود 

و توی جاشون خشکشون زده انداختم زیاد نزدیکم نبودن اما میتونستم ببینم در 

 حال مرگن!

 آرمیتی هیستریک جیغ زد

 وانیا از اون پل دور شو اون قدیمیه! -
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سرگیجه بد،جلوی منطقی فکر کردنم رو گرفته بود با تردید نگاهی به پل که در 

ظاهر هیچ مشکلی نداشت انداختم گوی ها همچنان روی پل بودن انگار برای 

 رسیدن بهشون داشتن بهم التماس میکردن

 وانیا...-

سرم کج شد اصال انگار با عقلم نه با قلبم داشتم تصمیم میگرفتم بین اون همه 

رس و وحشت خودمم میدونستم دارم ریسک بزرگی میکنم اما ذهنم کامال ت

خاموش شده بود...رو کردم به دخترا و با صدای بلند جیغ زدم تا صدام به 

 گوششون برسه 

 داره صدام میزنه نمیتونم بهش بی توجه باشم...ازم کمک میخواد... -

 شم سفید شدآندیا با تموم شدن حرفم انگار روح دیده که عمال لب ها

 کی داره صدات میزنه ؟ -

 با دست اشاره بی جون به گوی ها کردم

 اون ها....-

 آرمیتی حیرت زده و بی رمق داد زد

وانیا خواهش میکنم ،اونا جا چیزی نیست از اون پل فاصله بگیر.اب رودخونه  -

 برای ما هم خطرناکه برگرد لطفا

های لرزون و سست چند گام با احمقانه بدون توجه به جیغ های مکررشون با پا

احتیاط جلو گذاشتم پل کمی تکون خورد و جیرجیری کرد اما دوباره ثابت شد 
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این بار با اعتماد بیشتری چند گام بیشتر جلو رفتم و سعی کردم نگاه وحشت زده 

به رودخونه نیفته چون صداش به اندازه کافی دلیل برا ایستادن قلبم داشت ...قدم 

حتیاط بود... حس میکردم انرژیم داره تموم میشه ایستادم و برای هام آروم با ا

دلگرمی خودم دوباره نگاهی به پری انداختم که به دست های همدیگه چنگ 

انداخته بودن و از شدت ترس انقدر شُکه شده که سرجاشون خشکشون زده بود 

رو از  و نمتونستن عکس العملی نشون بدن....نمیدونم این شجاعت کاذب احمقانه

 کجا آوردم که برا دلگرم کردنشون صدامو بلند کردم

 پل محکمه.... -

وقتی برگشتم این بار گوی های اون سر رودخونه ظاهر شدن ...تغریبا به اواسط پل 

رسیده بودم که صدای ترق بلندی به گوشم رسید نگاه وحشت زده ام به طناب 

ف شد وسط پشیمونی مرگ چوبی که از وسط دو نص  پوسیده در حال پاره شدن و

آورم و صدای جیغ بلند دخترا و خروشیدن هیوالی سیاه زیر پام به سمت پایین 

سقوط کردم میدونستم این بار هیچ شانسی برای زنده موندن نیست و در میون 

تپش های ناموزون قلبم حسرت زده چشم هامو بستم و موج عظیمی از اب تاریک 

کشید کوبیده شدن به جایی و دست پا زدن بی مثل یه اژدها منو تو کام خودش 

 فایده ام بین اون موج های مرگ آور و تهش درد وحشتناک و سیاهی!

           

                 ************ 
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نمیدونست چقدر کاغذهای پوسیده و قدیمی رو باز و بسته کرده...تموم اسناد و 

هزاده ها جمع آوری شده بودن تا مدارک و اطالعات اکثر اقلیم ها اینجا توسط شا

بفهمن دقیقا توی اون دره اهریمنی کوفتی چه موجوداتی دقیقا زندونی شدن اما 

 به اطالعات زیاد مفیدی نرسیده بودن....

تنها میدونستن نیروهای اهریمنی و موجوداتی که روحشون با شیطان گره خورده 

 رو به اونجا تبعید کردن...

ز گذاشت و سر انگشت هاش پشت پلک های بسته اش خسته آرنج هاشو لبه می

 رو ماساژ داد

 داتیس هم کالفه غر زد

 اینجور فایده نداره باید لیست کسایی که تبعید شدن رو بدست بیاریم... -

 با صدایی که از شدت خستگی بم شده بود لب زد

لیست و طومار تبعید شده ها توی قفسه اتاق شورا هستش و کلیدشم دست  -

 کامیکاز لعنتیه!اون 

 هامین عصبی دستشو روی میز کوبید

 اه اینکه بدتر شد! -

 هامون نگاه عاقالنه ای به جمع انداخت

 اصال از کجا معلوم مقصد پادشاه کسیه که تبعید شده ؟ -
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هر چقدر که جلوتر میرفتن و فکر میکردن در حال باز کردن این گره هستن 

 ن آسونی ها قرار نیست باز بشه ....بیشتر متوجه میشدن این گره کور به ای

نا امید نشید دوستان ما هنوز شوالیه های شب رو داریم ....سربازهای  -زهیر 

ماهری رو گذاشتم شبانه روز نامحسوس اتاق پادشاه رو زیر نظر داشته باشن این 

 بار مطمئنم توی چنگمون هستن...

 راتین سری به تایید تکون داد

 ماه همیشه پشت ابر نمیمونه!درسته ...به هر حال  -

 اوتانا کمرشو راست کرد و به پشتی صندلیش تکیه زد

اگر نگران جونور نبودم تنها چیزی که من توش ماهرم صبر کردن هستش! اما با  -

 .وجود اون نمیتونم زیاد بیخیال باشم..

زهیر به نشونه درک کردن دستی روی شونه های پهن برادرش گذاشت مردونه 

 فشرد

 اوتانا ما شبانه روز تالش میکنیم تا مطمئن باشیم جفت تو در امنیته... -

هیچ وقت به زبون نیاورده بود اما از ته قلبش همیشه قدر دان بودن های گرم و پر 

رنگ دوست و برادرانش بود...دوستانی که هیچ وقت در وفاداریشون شکی نکرده 

 ذره بدن هیچ تردیدی...بود....برای تک تک اون ها حاضر بود از جونش بگ

بد خلقی ها و بی حوصلگی امروزش به خاطر حس بدی بود که از صبح وقتی پلک 

 هاشو باز کرد گریبانگرش شده و انگار قصد رهایی از اونو نداشت...
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از پنجره نگاهی به آسمون انداخت ..هوا کمی ابری بود اما میدونست تا غروب 

 ازگشت دخترها رو توی قصر نشنید؟افتاب چیزی نمونده! اما چرای صدای ب

 صدای شیطنت آمیز داتیس حواسشو به جمع برگردوند

 بیخیال این چه قیافه ای به خودت گرفتی؟ -

 ابروهاش باال پرید و با نیشخندی پرسید

 چه قیافه ای؟ -

 لبخند روی صورت دوست همیشه سرخوشش نشست

 !عین مردهای بدبختی که تحمل دوری از زنشون رو ندارن -

 صورتش همچنان بیخیال بود

دقیقا کجای بدنت میسوزه که انقدر کنجکاوی سر از رابطه من و دخترم در  -

 بیاری؟

 راتین زهر خندی زد

اوتانا در کمال تاسف نمیتونی به داتیس خورده بگیری واقعا قیافه ات دیدنی  -

 شده!

جواب دلش میخواست مثل همیشه به شوخی ها و دست انداختن های رفیق هاش 

بده اما درد عمیق و آشنای قلبش حواسش رو پرت کرد...اخم هاش کمی توی هم 

رفت. دوباره جریان تلخ و منزجر کننده ترس داشت مثل سم کم کم وارد جریان 

 خونش میشد ...
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مردها سکوتش رو به پای کم آوردن توی جواب گذاشتن. هامون طومار توی 

 دستش روی میز انداخت و طعنه زد

 دارید جلوی وانیا این حرفا رو بزنید جرات -

 هامین خنده ای کرد

 هنوز از شوک حرفی که زد در نیومدم!-

خنده ها توی سرش میچرخید....عرق سردی روی پیشونیش نشست ...زهیر 

 متوجه حالش شد اخم هاش توی هم رفت و نگران پرسید

 اوتانا...حالت خوبه؟-

قدرت حرف زدن نداشت هنوز گیج  اوتانا مشت هاشو روی میز گذاشت و همچنان

و پریشون بود ...انقباض عضله ها و تیره شدن رنگ پوستش کم کم توجه بقیه رو 

 جلب کرد

 هامون انگار حس کرد اتفاق خوبی در حال رخ دادن نیست وحشت زده لب زد

 اوتانا چه اتفاقی افتاده...؟ -

آروم باشه  کوبیدن ضربان کوچیک شقیقه هاش رو حس میکرد؛ سعی کرد کمی

 اما تالش ناموفقی بود از ته گلو پرسید

 دخترها کجان؟ -

 همه نگاهی گیج و نگران به همدیگه انداختن
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 راتین کمی به سمت دوستش خم شد

 نگران نباش...  اونا هنوز برنگشتن...هنوز تا تاریک شدن هوا مونده -

توی قلبش  ضربان قلبش از تند زدن در حال ایستادن بودن. ناگهان چنان دردی

پیچید که برای اولین بار از درد نعره ای زد و چنان مشتی روی میز کوبید که یکی 

 از پایه های چوبی شکست...

 داتیس بلند و شوکه داد زد

 خدای من...لعنت بهت مرد! بگو چه اتفاقی داره میفته؟ -

لمه اوتانا به زحمت چشم هاشو باز کرد...و بین دندون کلید شده فقط تونست یه ک

 بگه

 دخترها -

چند ثانیه طول کشید تا متوجه منظور اوتانا بشن....هامون سریع متوجه شد 

طوری از جا پرید که صندلی از پشت افتاد همین که خواست حرکتی بکنه صدای 

 عمیق توی دل همه مردای داخل اتاق انداخت... جیغ درمونده آرمیتی ترسی

 ر از همه توی سالن تله پورت کرد...به سمت در هجوم بردن اما اوتانا زودت 

با دیدن آندیا و آرمیتی غرق در خون و زخم دردی غیر قابل تحمل در قلبش 

 پیچید....

آرمیتی لرزون در حالی که بال هاش زخمی و پاره بود بدن بیهوش آندیا رو به 

 سختی تحمل میکرد
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تمومه! به  یه صدایی مرموز و رعب آور توی سرش زمزمه میکرد که دیگه همه چی

خونی که زیر پای پری ها در حال جمع شدن بود نگاهی انداخت...با چشم های نا 

 امید و خاموش بیهوده دنبال جونور کوچولوی پر سر و صداش میگشت ....

 صدای نعره هامون حتی باعث نشد سوالی که جرات نداشت رو به زبون بیاره

 خدای من ! آندیا... -

رفته بودن...چشم های آرمیتی بین خونی که از زخم توی شُک بدی فرو  همگی

 پیشونیش جاری شده در حال بسته شدن بود ...تموم شجاعتشو جمع کرد پرسید

 وانیا؟-

لرزی بدی که از بدن آرمیتی رد شد رو به خوبی دید با آخرین قدرتی که در بدن 

انرژی داشت همچنان سعی میکرد خواهر بی جونش رو زمین نندازه با ته مونده 

 چند کلمه نامفهموم تونست بگه

گوی ها....رودخونه سیاه.....کنار پل چوبی متحرک قدیمی....سعی کردیم ولی  -

 دیر رسیدیم!

بعد پلک هاش روی هم افتاد و مقابل چشمان حیرت زده همه سقوط کرد ....رنگ 

صورت و بال هاشون رو به سفیدی میرفت فریاد های نگران گرگ هاشو رو 

 اما بدون ثانیه ای تلف کردن کنار پول چوبی تله پورت کرد....میشنید 
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با وحشتی فرا تصور به پلی که از وسط شکسته بود و خبری مرگ بار به همراه 

داشت خیره شد...همین که خواست توی آب شیرجه بزنه دست هایی قوی و پر 

 زور دور کمرش حلقه شد بین تقالهاش صدای فریاد راتین و زهیر رو شنید

به خودت بیا اوتانا حتی اگه وانیا توی رودخونه افتاده باشه جریان اب اونو  -زهیر

 با خودش برده

داتیس وحشت زده شمشیرشو از دور کمرش باز کرد و به سمتی پرت کرد رو کرد 

 به رفیق هاش با لحنی مضطرب فریاد زد

خونه پرت شما مسیر رودخونه رو پیش برید ممکنه فشار اب اونو به حاشیه رود -

 کرده باشه...پایین رودخونه نرسیده به دریا میبینمتون

و قبل از اینکه فرصتی برای حرف زدن به دوست هاش بده توی رودخونه پر 

 خروش شیرجه زد و توی یه پلک بهم زدن از دید خارج شد

 راتین عصبی غرید

 احمق نمیدونه قدرت این رودخونه حتی خارج از کنترل اونه! -

مرگبار در مسیر رودخونه با حداکثر سرعت شروع به  چنان در سکوتیاوتانا هم

دویدن کرد و تنها تصویری که توی سرش مدام تکرار میشد خنده و دوستت 

 دارمی که وانیا با شیطنت و خنده چند ساعت پیش بهش گفته بود

خسته و بی رمق با قلبی پر تالطم اما چهره ای سرد و خاموش به نقطه اتصال بین 

ریا و رودخونه سیاه نگاه کرد کور سوی امیدش کم کم داشت رو به د
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میرفت...زهیر و راتین درمونده و عاجز چند قدم دورتر  از اون غمگین خاموشی

ایستاده بودن...همه میدونستن قدرت هیچکس به رودخونه سیاه که جادوی 

قدرت باستانی چند هزار ساله داره نمیرسه و هر کی داخلش بیفته با تموم 

جادویش شاید چند دقیقه بتونه سالم بمونه بعدش هیچ زنده موندنی در کار 

 نیست .

با وجود حقیقت غیر قابل انکار اما هر دوتا جرات بیان کردن این حرف رو نداشتن 

 زبون بیارن دیگه هیچ وانیایی در کار نیست....که به 

 د شدن بود...نور قرمز و نارنجی رنگ کم رمق غروب آفتاب در حال ناپدی

خونین متعددی شرکت کرده ،  زهیر فرمانده یک گردان بزرگ بود توی جنگ های

مردن و سالخی شدن صدها جنگجو رو به چشم دیده بود ولی روحیه اش رو هیچ 

وقت از دست نداد اما حاال دیدن دوست و برادر بچگی هاش که جلو چشم هاش 

درد عمیقی رو توی قلبش حس  عالئمی از زندگی در صورتش وجود نداشت باعث

 کنه نمیدونست چه حرفی میتونه اونو به زندگی برگردونه....!

درمونده قدمی جلو گذاشت و با لب های بهم دوخته دستی رو شونه هاش گذاشت 

 و محکم فشرد اما اوتانا بدون هیچ عکس العملی دریا خیره شده بود...

 راتین به خودش تکونی داد

 اوتانا...-

میخواست چی بگه اما نمیخواست چیزی بشنوه! به زحمت از بین لب  میدونست

 های خشکیده اش حرفشو قطع کرد
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 اون زنده اس...-

 راتین چهره اش توی هم رفت

 اما...-

 وانیا جفت منه نمیتونه به این آسونی ها بمیره! -

این حرفش تنشی از ناراحتی به تن مردهاش انداخت اوتانا برای اولین بار شکسته 

 و ناتوان دیده میشد.

بیرون اومدن داتیس از آب توجه همه رو به خودش جلب کرد...صورتش از چند جا 

کبود شده بود حتی توان راه رفتنم نداشت سینه خیز خودشو به کناره رودخونه 

 کشوند...

زهیر به سمتش شتافت و دستشو دور کمرش انداخت و کمک کرد از اب بیرون 

سیدن داتیس بی انرژی و خسته زانو زد فشار زیاد بیاد همین که به خشکی ر

رودخونه قدرتشو به چالش کشیده بود درد بدی توی سینه اش پیچید چند سرفه 

بلند کرد همراه سرفه خون به بیرون پرتاب شد...اخم هاش توی هم رفت 

 میدونست بدنش اسیب جدی دیده...

ر داتیس زانو زد و به راتین سراسیمه از جیبش شیشه سبز رنگی بیرون آورد کنا

 زور تموم شیشه رو توی گلوش ریخت نگران پرسید

 خوبی؟-
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بی حواس سری تکون داد و سرشو بلند کرد و نگاهی متاسف و ناراحت به اوتانا 

 انداخت

 من تموم تالشمو کردم اما وانیا رو نتونستم پیدا کنم...-

ف رو داشت حرف داتیس کا توی سرش پیچید حس یه موجود   رقت انگیز ضعی

که به طور ناگهانی درگیر طوفانی سهمیگن شده از شدت شُک تموم احساسشو از 

دست داده و نمیدونست وقتی طوفان تموم بشه چه خسارتی به جا 

 میزاره....صداش سرد و یخبندان به گوش همه رسید

 داتیس رو به قصرم ببرید -

 نگاه سیاه و مرده اشو رو به راتین دوخت

ماهر از قصرت بیار که به داتیس و دخترها برسه و مطمئن شو که یه درمانگر  -

 زنده میمونن!...

میدونستن احتیاج به تنهایی داره و اونو بهش دادن .با کمک هم داتیس رو از اون 

 جا دور کردن...

 هوا تاریک شده بود اما این چیزی نبود جلوی چشم های تیزبین اون رو بگیره...

ر طرف کردن نیازش رابطه داشت نه احساسی نه تماس همیشه با زن ها برای ب

 زیادی اما با وانیا فهمید

عشق بازی میتونه زیباترین و شور انگیزترین رابطه دنیا باشه. دیشب بعد از هم 

آغوشی پر حرارتشون جونور کوچولو خسته بین بازوهاش به خواب رفت 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

752 

ره اش به بازی نمیدونست دقیقا چند ساعت در سکوت دست هاش بین موهای تی

در اومده بود اما اصال احساس خستگی نمیکرد، تارهای ابریشمیش آرامش رو به 

روحش منتقل میکرد به طرز احمقانه ای لبخندی از ته دل روی لب هاش نقش 

 بسته بود ،گنجینه با ارزش زندگی اوتانا...!

 با چشم هاش ساعت ها توی تاریکی ستایشش کرد و در کنار جفتش نفس کشید

و برای هزارمین بار خودخواهانه اعتراف کرد که این دنیای کوفتی وانیا رو بهش 

بدهکار بود بعد سالیان طوالنی باالخره میتونست از ته دل لبخند بزنه چون 

 باالخره هدیه باشکوه تحمل اون همه سال تنهایی و سیاهی رو از خدا گرفته بود .

ی شده و تنها بازمونده این زمین اما حاال حس میکرد دنیا خالی از هر موجود

کوفتی خودشه! حتی دیگه ضربان نرم قلب سیاهش که این روزها شروع به تپیدن 

 کرده بود رو حس نمیکرد ...

با طلوع خورشید از کرانه دور فهمید تموم شب رو اونجا ثابت ایستاده و در اوهام 

ده بود اما هم تاریک خودش قوطه ور شده...جزر و مد دریا کفش هاشو خیسش کر

چنان مایل نبود چشم از دور دست ها بگیره فکر برگشتن به قصری که دیگه 

 جونور کوچولوش اونجا منتظرش نبود وحشتناک بود..

 زیر لب دردمند و هزیون گونه لب زد

 کوچولوی شیرینم کجایی؟ -

 دست روی قلبی که دوباره دیگه اونجا حسش نمیکرد گذاشت 

 تو نمیتونی بمیری! -
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 باسش روی تو چنگش فشرد و ناله ای کردل

 بهت اعتراف کرده بودم بعد از تو چیزی جز یه هیوال از اوتانا باقی نمیمونه! -

بی شک اگه آالن دشمن هاش اونو میدیدن جشن بزرگی بر پا میکردن...سالهاست 

 که در پی کشتنش هستن اما حاال بی هیچ نبردی سخت اون شکسته بود...

و با گام های سنگین مسیر رودخونه لعنتی رو دوباره طی کرد به عقب برگشت  

 وانیا رو باید پیدا میکرد....!

درد رو حس میکرد اما نمیدونست منشاش کجای بدنشه ! تنها چیزی که حس 

میکرد باز و بسته شدن پلک های خسته چشم هاش بود که به پل شکسته خیره 

فتادن توی رودخونه چه وحشت و دردی شده چرا وانیا به اینجا اومده بود؟ موقعه ا

رو تحمل کرده؟ این فکری بود که سعی میکرد از ذهنش دور کنه چون فاصله ای 

 تا جنونش باقی نمیذاشت...صدایی اونو به خودش آورد

 اوتانا...-

به پشت سرش چرخید گیج و گنگ به به قیافه توی هم رفته راتین نگاه کرد...اونم 

 انگار داشت درد میکشید

 اوتانا باید برگردی قصر اینجا موندنت بی فایده اس!  -

مگر چقدر اینجا مونده بود؟ راتین انگار سوالشو از چشم هاش خوند، طوری 

قیافشه اش شکسته و ناالن شد که مرد گنده تا ریختن اشک هاش چند ثانیه 

 فاصله داشت
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 دور روزه اینجایی! -

ری نداشت! بی بدون هیچ هدفی به پس دو روز بود که از جونور کوچولو هیچ خب

 سمت راتین قدم برداشت و لب زد

 عالوه بر قیافه ات حتی اخالقتم داره زنونه میشه! -

راتین گنگ به دوستش که ابدا از صورتش هیچ حسی خونده نمیشد خیره شد و 

 به سختی لب هاشو از هم جدا کرد

 چرا؟-

 داره بزنی زیر گریه... چون مثل یه دختر بچه میمونی که هر لحظه امکان -

حیرت زده همچنان به اوتانا نگاه میکرد رفتار و صحبت های بی حس اوتانا اون رو 

 میترسوند!

اوتانا مجال پرسیدن سوالی بهش نداد دستی روی بازوش گذاشت و توی حیاط 

میکرد زیاد به اطرافش نگاهی نکنه چون میتونست  قصرش تله پورت کرد...سعی

 و ببینه!همه جا وانیا ر

 داتیس و دخترها چطورن؟ -

داتیس که حالش بهتره اما دخترها همچنان بیهوش هستن چون آسیب  -راتین 

 جدی دیدن

 سری بی هدف تکون داد و تکرار کرد

 مطمئن شو که زنده میمونن -
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راتین آهی کشید میدونست اوتانا داره از حقیقت فرار میکنه و عمدا حرفی از 

یح داد بیخیال باشه چون خودشم هنوز نمیتونست با فاجعه وانیا نمیزنه. پس ترج

نبودن یهویی وانیا کنار بیاد و هراسی بزرگ از آینده همشون داشت و ابدا دلش 

 نمیخواست بهش فکر کنه...

بهترین درمونگر های اِلف ها توی قصرت حضور دارن که شبانه روز مراقبشون  -

 هستن...

 خوبه!-

یک خواب چندین ساله طوالنی میخواست از اون ها با اونقدر خسته بود که دلش 

خیال راحت چشم هاتو میبیندی خستگی تموم عمرت رو از خودت دور میکنی و 

وقتی بیدار میشی همه چی درست سر جاشه و میتونی با خیال راحت زندگیتو 

ادامه بدی اما میدونست این کار غیر ممکنه چون خواب از چشم هاش فراری شده 

ش هوشیار ،هوشیار داشت حقیقت های تلخی رو هی تکرار میکرد... بود ذهن

همینکه داخل سالن شد در مقابل چشم های مبهوت زهیر مستقیم به سمت بار 

نوشیدنی هاش رفت میخواست تا مرز بیهوشی و خاموش شدن ذهنش به نوشیدن 

 ادامه بده.

                 ***** 

 پل * *ده روز بعد از شکسته شدن

 *قصر کوهستانی* 
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حس میکردم با یه کامیون تصادف کردم، تک تک استخوون های بدنم درد رو 

 فریاد میزدن و توی سرم چیزی پیوسته با صدای بلند زنگ میخورد.

پلک هام بهم چسبیده بودن و توی تاریکی مطلقی فرو رفته بودم تکون کوچیکی 

ودم پشیمون شدم صدایی خوردم اما چنان دردی توی تنم پیچید که از کرده خ

سوای زنگ تو سرم پیچید کمی زمان برد بفهمم صدای آخ بلند خودم از درد 

بوده...از حال بدم هق هق بلندی کردم تموم قدرتم رو جمع کردم تا باالخره 

تونستم پلک هامو کمی از هم باز کنم اما بین پلک های نیمه بازم همه چی رو توی 

 مه غلیظی دیده میشد...

م اطرافم تار بود حتی چند بار پلک زدن تالشی که بهتر شدن دیدم اجسا

نکرد...گردنم کامال خشک شده بود اما سرم رو با دردی وحشتناک چرخوندم، 

 جایی که حس میکردم روشنتره و نوری اونجاست.

تونستم شبحی رو در مسیر نور و بین مه ببینم سعی کردم به  دو متر اونطرف

چیشده و چه بالیی سرم اومده اما تنها صدای خروش ذهنم فشار بیارم که 

وحشتناک موج آب و جیغ های ترسیده چندتا دختر توی گوشم میپیچید...گندش 

بزنن دوست داشتم از شدت درد باال بیارم خواستم برای کمک به سمت شبح 

کاربنی پوش خیز بردارم اما همین کوچیکترین حرکتم باعث شد حس کنم تموم 

داره متالشی میشه بی انرژی و درمونده با ناله بلندی دوباره رو تخت اعضای بدنم 

 افتادم...

شبح چند قدم به سمتم اومد به سمتم کمی خم شد صداش از جایی دور به گوشم 

 میرسید
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 بهتره دوباره چشم هاتو ببندی، بدنت تا خوب شدن به زمان زیادی نیازه داره...-

فتاد و تاریکی دوباره منو تو کام خودش بی اختیار دوباره پلک هام روی هم ا

کشید...تنها چیزی که لحظه خاموش شدن ذهنم تونستم ببینم گوی های آبی و 

 صدای همون زن!

                         ***** 

 *پنج روز بعد به هوش اومدن وانیا*

 *قصر کوهستانی*

 

گام هام با احتیاط  به رودخونه پر خروش و مواج سیاه پایین پرتگاه خیره شدم اما

اینجا کجا بود؟ داشت از پل چوبی قدیمی گذر میکرد ...من داشتم چیکار میکردم؟

چند بار پلک زدم با درک موقعیتم وحشت زده وسط پل ایستادم،ضربان قلبمو 

توی گوش حس میکردم،نفس کشیدن یادم رفت ،حتی جرات نگاه کردن به اون 

 د رو نداشتم ...هیوالی زیر پام که پر توان میخروشی

مقابلم اون سمت پل گوی های آبی شناور ظاهر شدن با کمی خیره شدن در کمال 

 تعجب تونستم یک جفت چشم کهربایی رو ببینم ...خدای من!....

 وانیا-

صدای جیغ های از سر وحشت باعث شد سریع به سمت عقب بچرخم...آندیا و 

چه بالیی مرگ صدام میزدن..آرمیتی زخمی و خونین داشتن با حالتی نزدیک به 
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میزد و اون طرف  سرشون اومده؟ دردی بدی توی قلبم پیچید ..گوی صدام

دوستام...درمونده و عاجز دست هام مشت شد تردید رو کنار گذاشتم کاری که 

قلبم دستور داد رو انجام دادم همین که یه قدم به سمت دخترا برداشتم صدای 

گوش رسید ...ترسیده و هراسون به چوب  ترق شکسته شدن چوب زیر پام به

هایی که در حال شکسته بودن نگاه کردم سرم رو بلند کردم چشم های بدون نور 

و زندگی دخترها رو دیدم و ثانیه بعد به سمت پایین سقوط کردم و موجی سیاه 

 منو تو کام خودش کشید و...

 با جیغ بلندی خیز برداشتم اما درد نفسمو قطع کرد...

نصفه و نیمه تبدیل به آخ پر رنگی شد...نفس نفس زنون با بدنی لرزون و بی  جیغم

نرم تخت زیرم کردم  در حالی که بلند بلند نفس  توان دستمو تکیه گاه تشک

میکشیدم خواستم لرزش بدنمو کنترل کنم اما تالش بی فایده ای بود، ضعف و 

.آهی کشیدم سرمو درد شدیدی بهم حاکم شد لعنت به اون کابوس وحشتناک..

بلند کردم و محیط غریبه و نا آشنای اطرافم رو از دید گذروندم. وسایل ساده 

چوبی و دیوارهای صخره ای که انگار سنگ رو تراش دادن و ازش دیوار سخت و 

تنها امتیاز مثبت اتاق تخت بزرگ و نرمش بود.چرخیدم و پنجره   سردی ساختن.

 سمون رو دید...ای رو دیدم که فقط میشد از اون آ

اخم های از حالت بد و موقعیت نا آشنام توی هم رفت یه جورایی مطمئن بودم که 

توی قصر اوتانا نیستم اینجا یه محیط سرد و خاموش تر از قصر خودمون رو داشت 

به طرز دردناک و عجیبی از در و دیوارهاش غم و ناراحتی میریخت و حال آدمو 

 ه؟! ...میگرفت. اینجا دیگه چه جهنمی
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موهام که جلوی صورتم اومد رو پشت گوشم انداختم اما با لمس کردنشون متوجه 

شدم کثیف و ژولیده هستن صورتم از چندش توی هم رفت چند وقته مگه بی 

هوشم؟ لباس هام عوض شده بود خدای من کی باید به این اتفاق ها ناگوار عادت 

میتونستم به خوبی کبودی ها و  میکردم؟ آستین لباس ابریشمیم باال رفته بود و

 خراش های  بدنم که رو به کمرنگی میرفت رو ببینم....

نبودش بلکه واقعیت بود من توی رودخونه سقوط  پس اون یه کابوس فوق ترسناک

کردم که اینطوری له و داغون شدم اصال چطور زنده موندم؟ آندیا و آرمیتی چه 

دامو بلند کنم در باز شد دو تا خانوم بالیی سرشون اومد؟...همین که خواستم ص

میانسال که از لباس های ساده تنشون معلوم بود خدمتکار هستن وارد شدن 

دست یکیشون چندتا لباس  چیده شده تمیز و دست اون یکی یه سینی غذا که 

ازش بخار بلند میشد بود وای با شنیدن بو و غرش خجالت زده معده ام تازه 

 فهمیدم چقدر گرسنمه!

 بدون حرف وارد اتاق شدن ابروهام باال پرید چرا  مثل ربات رفتار میکردن.؟!

 با صدای خفه و بمی که ناشی از چند روز حرف نزدن بود مخاطبشون قرار دادم

 سالم... -

کنجکاو سرشون به سمتم چرخید و دقیق منو نگاه کردن انگار که یه موجود 

ا این حس رو داشتم! مثل اینکه ناشناخته و کمیابم خوب حقیقتا توی این دنی

 حرفمو نشنیدن پس تصمیم گرفتم دوباره صدامو بلند کنم

 میشه بگید من کجام؟  -
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نگاهی معنا دار بین هم رد و بدل کردن و بازم سکوت ..کم کم داشتم عصبی 

 میشدم اما چون توان و انرژی کل کل رو نداشتم همچنان آروم پرسیدم 

 وزه اینجام و دوستام کجا هستن؟ میشه حداقل بگید من چند ر-

یکیشون که بزرگتر نشون میداد با تردید نگاهی به خانوم کناریش انداخت و در 

 اخر با صدای آرومی جواب داد

 ما چیزی نمیدونیم فقط برای خدمت کردن به شما احضار شدیم.. -

سری تکون دادم خدا رو شکر الل نبودن.امیدوار برا گرفتن جواب سوال های 

 شتر با تردید پرسیدمبی

 کی شما رو فرستاده؟ -

 همون زن مثل ربات تند جواب داد

ارباب دستور دادن به شما غذا بدیم و کمک کنیم تا حموم کنید و بعد خودشون  -

 میان به سواالتتون جواب میدن!

بعد چنان محکم لب هاشو بهم دوخت که انگار قرار نیست چیزی دیگه ای به زبون 

؟ اون دیگه کی بود؟ هر کی که هست معلوم زیادی جذبه داره که بیاره...ارباب

 خدمتکارهاش اینطور ازش میترسن و حساب میبرن...

فعال به غذا و حموم احتیاج دارم اینطور که پیداست اربابشون میاد برای 

 پاسخگویی پس باید مثل یه خانوم باشخصیت صبور باشم....
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ساکت بهم کمک کردن تا سوپ عجیب  در تموم مدت اون دوتا خدمتکار مطیع و

اما خوشمزه رو بخورم یه چندتا میوه شیرین بعد از غذا بهم کمک کرد تا لرزش 

بدنم کم شه . و بعد هر دوتاشون بیرون رفتن و یه وان متحرک مسی رنگ روی تو 

 که ازش بخار بلند میشد روی توی اتاق کشیدن...

فیش کردم نکنه ناخواسته حیرتم حقیقتا از قدرت بدنیشون متحیر شدم اما مخ

باعث ناراحتیشون بشه...از برهنه شدن جلوی اونا خجالت میکشیدم اما حتی 

انرژی و قدرت اینو نداشتم لباس هامو در بیارم به شدت تنم کوفته شده بود با 

کمک اون دوتا خانوم وقتی که لباس هام رو در اوردم با دیدن بدنم آهمو خفه 

گ و بیشتری زیر لباسم پنهون شده بود انگار، خدای من چه کردم کبودی های بزر

 بالیی سرم اومده؟

توی آب داغ که نشستم انقباض عضالتم کمی کمتر شد.خدمتکارها سریع دست 

به کار شدن و محلول های خوشبو و فکر کنم دارویی توی آب ریختن بوی یاس 

ه زدم و چشم مانندشون که توی مشامم پیچید ریلکستر به لبه مسی وان تکی

منتقل شه...اون ها موها و بدنم رو با ظرافت و  هامو بستم گذاشتم آرامش به بدنم

بدون هیچ عجله ای  شستن اما من پشت پلک های بسته ام اوتانا رو تصور 

میکردم اگه حماقت و کار های خود سرانه من میذاشت ما االن جشن عروسیمون 

 اون میشدم.رو پشت سر گذاشته بودیم و رسمی همسر 

یعنی آالن اوتانا کجاست؟ داره چیکار میکنه مرد گنده من؟ دردی که توی قلبم 

 پیچید باعث شد اشکی از چشمم بچکه از کی اینقدر راحت اشک میریختم؟!...
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نمیدونم چقدر روی تخت منتظر موندم از پنجره میدیدم هوا تاریک شده تنها 

روق سوخته شدن هیزم های چیزی که سکوت اتاق رو میشکست صدای ترق  ت

داخل شومینه بود...دلم به شدت برای اوتانا و بقیه تنگ شد من چرا اینجام؟ 

چطور اوتانا نتونسته منو پیدا کنه؟ سرم از این حجم از سوال های بی جواب درد 

 گرفت

در باز شد در مقابل چشم های منتظر من باز همون دو تا خدمتکار وارد شدن 

دن و یه روغن خوشبو روی کبودی هام ماساژ دادن و در جواب دوباره بهم غذا دا

سوال اینکه اربابشون قراره کی بیاد شونه ای باال انداختن و سریع اتاق رو ترک 

 ....کردن

 اونقدر منتظر شدم که نفهمیدم کی خوابم برد...

با برخورد نور آفتاب به چشم هام کالفه غری زدم و پلک هامو باز کردم روشنایی 

وز هوشیارم کرد ...دوباره همون اتاق نا آشنا... با حس موجود دیگه ای تو اتاق به ر

سمت پنجره چرخیدم و بله همون شنل پوش کاربنی پوش که پشت به من داشت 

کمتر شده بود به خاطر همین تونستم نیم خیز بشم   بیرون رو نگاه میکرد...دردم

 ن زده صداش زدمو به به تاج تخت تکیه بدم...کنجکاو  و هیجا

 تو همون اربابی هستی که خدمتکارهات ازش صحبت میکردن؟ -

 بدون اینکه به سمتم بچرخه با صدای بم و از ته گلویی با آرامش جواب داد

 اگه منظورت از ارباب صاحب این اتاق و قصره بله خودمم! -

 اه چرا به سمتم نمیچرخید ببینمش؟!سرمو کج کردم
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 ه منو از اون رودخونه وحشتناک نجات دادی؟شما همون کسی هستی ک -

 بعد از مکث نچندان طوالنی مبهم جواب داد

 قصدشو نداشتم خودمو تو خطر بندازم اما میتونی فکر کنی من نجاتت دادم! -

منظورش دقیقا چه کوفتی بود؟ سعی کردم زیاد بهش فکر نکنم اون منو از یه 

د مهربونی بهش زدم هر چند مرگ حتمی نجات داده بود به خاطر همین لبخن

 پشتش به من بود و نمیدید

پس به خاطر کار خطرناک و شجاعانه که انجام دادید که حتی باعث میشد جون  -

 خودتون رو به خطر بندارید متشکرم شما زندگی منو نجات دادید!

سرشو از روی شونه ی راست به سمت منی که روی تخت نشسته بودم چرخوند 

 ده لبه کاله پارچه ای شنلش بازم نمیذاشت صورتشو ببینمبدون اینکه برگر

 من نیازی به تشکر تو ندارم ، یه جون بهم بدهکاری! -

اخم هام توی هم رفت منظور حرفشو متوجه نمیشدم چرا؟ ...عصبانیت رو کنار 

 گذاشتم تخس و غد کنایه آرومی بهش انداختم

پشت نکنید! مخصوصا  ادب حکم میکنه وقتی یکی با شما صحبت میکنه بهش -

 اگه طرف یه خانوم مهمون ناخونده باشه...

فکر کنم یه دقیقه طول کشید تا تصمیم بگیره و به بدن گنده اش حرکتی بده و به 

 سمتم بچرخه در حین چرخیدنش با همون آرامش جواب داد

 مهمون؟ کی گفته تو مهمون منی؟-
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چشم های به شدت آشنای تا خواستم جوابشو بدم با دیدن نقاب روی صورتش و 

عسلیش ابروهام باال پرید و حیرت زده نگاهش کردم ..چند ثانیه زمان برد تا 

بفهمم این همون مرد شنل پوش غریبه ای بود که قبل تو شهر کوهان دیده 

 بودمش چندبار ..هیجان زده تکیه امو از تخت گرفتم و لبخند گنده ای بهش زدم

جون من و پری ها رو  هستی که توی جنگ هی من تو رو میشناسم...همونی -

 نجات دادی!

بدون اینکه چشم هاش تغییری کنه با همون صدای زخمی و بمش در مقابل لحن 

 هیجان زده و خوشحالم بی تفاوت جواب داد

 آالن دوتا جون بهم بدهکاری! پس -

 هر چند لحنش گنگ و مرموز بود اما من با حفظ همون لبخند سری تکون دادم

رسته من دوبار جونمو بهت مدیونم و اگه فرصتش پیش بیاد برات جبران د -

 میکنم...

 جبران میکنی...! حتما -

 چشم هام باریک شد و با لحنی که سعی میکردم محترمانه باشه پرسیدم

 بدون نقاب ببینمت؟ میتونم-

نگاه خیره و سنگینش چنان صورتمو برانداز کرد طوری که باعث شد کمی معذب 

م اما سعی کردم بدون حرکت بمونم و سرمو هم چنان باال بگیرم به خاطر همین بش

نهفته بزرگی رو توی خودش  معناش شدم انگار رنجیناخواسته غرق نگاه پر از
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باال اومد و روی نقاب کاربنیش نشست  حبس کرده...دست هاش بدون تردید آروم

 و طمانینه اونو پایین کشید...

فرمی داشت...چشم های عسلی و سمت راست صورتش رد چهره مردونه و رو 

زخمی از شقیقه اش شروع و از ابروهاش گذر کرده و تا کمی زیر چشمش به 

صورت مورب کشیده شده و این ابدا تاثیری بدی روی صورتش نذاشته و حتی 

قیافه اشو پر جذبه تر کرده بود.بینی مردانه و لب های گوشتی پر در کل میشه 

جدی و مردی جذاب رو داشت....مثل اوتانا اخم هاش در همش به گفت قیافه 

 ببنده اش  این هشدار رو میداد که نزدیک شدن به شدت ممنوع میباشد! ...

اما من توی زندگی ریسک وارد شدن به حریم هیوال رو داشتم پس بدون شک این 

 شخص اصال نمیتونست از هیوالی من ترسناکتر باشه! 

 ورتش لبخندی نرمی زدم و خودمو بهش معرفی کردمبعد انالیز کامل ص

 نامزد اوتانا...  من وانیام، -

 کج شد و اعالم کرد لب هاش به پوزخندی کمرنگ

 میدونم-

 کجا؟از -

 معشوقه اوتانا رو نشناسه...! مگه میشه کسی-

از زهر خندش هیچ خوشم نمی اومد اما ترجیح دادم فعال حرکتی از خودم نشون 

 لعنت بهش من به این مرد جونمو دو بار بدهکار بودم...ندم چون 
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 سعی کردم دوباره بی خیال طعنه کالمش بشم 

 و مسیر حرف رو عوض کنم  

 من چند روزه اینجام؟ -

 جوری نگاهم کرد که انگار فهمیده بحث رو عوض کردم بزرگوارانه به روم نمیاره

 با امروز شونزده روز-

 حیرت زده و متعجب بلند شد باال پرید و صدام ابروهام

 من پونزده شونزده روزه اینجا بیهوش شدم؟ -

یه ابروش ظریف به معنی اینکه کجای حرفم ناخوانا بود برات باال رفت...دهنم به 

خط صافی تبدیل شد و از فکر اینکه این همه مدت اوتانا و بقیه ازم بی خبر بودن 

 یدمضربان قلبم اوج گرفت و دستی رو پیشونیم کوب

 خدای من اخه چرا این همه مدت من از هوش رفتم؟ -

صورتش ابدا هیچ حسی رو نشون نمیداد اما میشد هر از گاهی از چشم هاش 

چیزی خوند و حاال داشت منو بی حوصله نگاه میکرد انگار یه موجودیم که با 

اما برخالف تصورم بدون هیچ حسی  سوال های بیخودی دارم خسته اش میکنم

 اب دادخشک جو

معموال کسی از رودخونه سیاه جون سالم به در نمیبره زنده موندنت با وجود اون  -

 همه اسیب دیدگی معجزه اس 

 این بار دهن من کج شد
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 چطور تو زنده موندی؟-

قطعا آسیب های جدی هم به من وارد شد اما چون بدنم نسبت به تو مقاوم تره  -

 تونستم زودتر سر پا بشم!

صورتم هویدا شد و باعث شد از لحن حق به جانبم احساس  شرمندگی توی

واقعا چرا بیخودی مشکوک شدم اون که چیزی به من بدهکار نبود   پشیمونی کنم

 که! خجالت زده لبمو گزیدم 

 بازم متشکرم-

 سری تکون داد

 میکنی! جبران-

 نفس عمیقی کشیدم و سوال مهم توی ذهنمو پرسیدم

 ستام اونجا بودن آالن اونا چطورن؟پری ها،یعنی دوتا از دو -

هنوز از سر جای خودش تکون نخورده بود صامت همون جا ایستاده و جواب سوال 

 هامو میداد چطور خسته نمیشد؟

 طبق اخرین اخباری که به دستم رسیده اونا زنده توی قصر اوتانا هستن  -

فکر نفس آسوده ای کشیدم و خیالم راحت شد اگه بالیی سرشون می اومد 

نمیکردم بتونم با خیال راحت به زندگی ادامه بدم..لبخند کم کم دوباره رو لب هام 

 نشست . کنجکاو و با احتیاط پرسیدم

 اوتانا چطور تا حاال دنبال من نیومده؟-
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این چیزی بود که مدام توی ذهنم هی تکرار میشد برق خطرناکی از چشم های 

 تو تنم مینداخت پر معنی لب زد مرد غریبه مقابلم گذشت و با لحنی که لرز

 چون نمیدونه کجایی! -

سعی کردم به ترسی که کم کم داشت بهم سرایت میکرد بی اعتنا باشم یه حس 

 بدی بهم دست پیدا کرد

 دو دل آروم لب زدم 

 چرا نمیدونه؟ -

لعنت خدا.چشم هاش درست مثل مار افعی حالت پیدا کرد و داشت رنگ سیاهی 

کارش چرخ میخورد به خودش میگرفت سرشو کج کرد و صداش از پلیدی که تو اف

 درست مثل همون مار با هشدار زنگ دار شد

 چون اینجا آخرین جاییه به ذهنش میرسه که میتونه معشوقه اش رو پیدا کنه... -

آب دهنمو نامحسوس قورت دادم لحن تاریک حرفش نشون از یه کینه قدیمی 

خطر رو به صدا در آوردن این مرد تو چشم میداد ... تموم حس های بدنم زنگ 

هاش کینه شعله ور میشد .هنوز نباید کنترل خودمو از دست میدادم من باید 

 میفهمیدم چه جایی لعنت شده ای گرفتار شدم

 و اینجا کجاست؟ -
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یه قدم بهم نزدیک شد تموم شجاعتمو جمع کردم و سعی کردم چهره ام ترس و 

خواست منو بکشه در غیر اینصورت دوبار جونمو وحشت رو منعکس نکنه اون نمی

 نجات نمیداد!

سر سومین قدم وقتی عکس العملی از جانب من ندید ایستاد انگار شجاعت 

 ظاهریم نظرشو جلب کرده 

 قصر کوهستانی...-

من تا حاال اسم این قصر رو نشنیدم! این مرد ناشناخته و مرموز مقابلم دقیقا کی 

 یدمبود؟ دوباره مصرانه پرس

 چرا اوتانا نمیدونه من کجام؟ -

 این بار رک جواب داد

 چون من نمیخوام بدونه...! -

 ماتم برد

 چرا؟-

چشم هاش روی من بود اما انگار ذهنش به جای دوری سفر کرد چون سرمایی درد 

اور توی نگاهش نشست یخ زده و خشک همچنان دوباره حواسشو معطوف من 

 کرد

 ! همه میفهمن....وقتش برسه خودت میفهمی  -
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بعد پشت به من کرد و با گام های سنگین و با ثبات به سمت در رفت از جام پریدم 

 و از تخت پایین رفتم اما بدون اینکه به سمتش برم هول و وحشت زده پرسیدم

 تو کی هستی؟ -

 دستش روی قفل در ثابت شد بدون اینکه به سمتم بچرخه جواب داد

 آیریک-

ش آشناست و یه جایی شنیدمش ؟! تا به خودم بیام بیرون چرا حس میکردم اسم

رفت و در رو هم پشت سرش بست سریع به سمت در رفتم اما با هر قدم ماهیچه 

های بدنم کوفتگی رو فریاد میزدن ...قفل در رو چرخوندم اما باز نشد چند بار 

  تالش کردم اما بی فایده بود مشتی محکمی رو در کوبیدم و عصبی جیغ زدم

 تو نمیتونی منو اینجا زندونی کنی! -

 چند بار دیگه به در کوبیدم و بلند تر فریاد زدم

 آخرش اوتانا میفهمه کجام! -

انرژی بیخودی مصرف میکردم من اینجا گرفتار شده بودم و قرار نبود کسی  از 

 غیب به دادم برسه ...به در تکیه دادم و پاهام به جلو لیز خورد و بیچاره وار روی

زمین نشستم و چند قطره اشکم پایین ریخت از روی درموندگی! من به خاطر 

احمق بازی هام سر از کجا در اورده بودم؟ چرا همیشه باید مایه دردسر خودم و 

 بشم؟ اطرافیانم
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زانو زدم و دستمو دور پاهام حلقه کردم پیشونیم روی کاسه زانوم گذاشتم به 

 فتم ...معنی واقعی کلمه زانوی غم بغل گر

آیریک؟این اسم رو کجا شنیده بودم؟ نمیدونم بین خستگی و ترس و آشفتگی 

ذهنم چقدر طول کشید اما ذهنم جرقه زد و حرف های اون روز دخترها یادم 

 اومد....

 ...  قلمرو دیوها ، آیریک که پادشاه این قلمرو، دوست و برادر قدیمی اوتانا

که دوستیشو با اوتانا قطع کرده و حتی شکه سرمو باال آوردم یعنی آیریک کسی 

از پیمان نامه اش با شاه منصرف شده؟!... از پیدا کردن این مسئله دستمو حیرت 

زده رو لبم گذاشتم خدای من خودمو تو چه دردسری انداختم؟ حرصی یکی تو 

پیشونیم کوبیدم کی قرار بود من مثل یه آدم عاقل زندگی کنم؟! کاش میشد 

ندی پایین بندازم و دو دنیا رو از شر خودم خالص کنم.بلندی؟! خودمو از یه بل

سرم سریع به سمت پنجره چرخید دستمو تکیه گاه زمین کردم و بلند شدم با 

حداکثر سرعتم به سمتش دویدم اما همین که پنجره رو باز کردم و چشمم به 

قدم  ترسیده سریع یه ارتفاع خورد نزدیک بود چشم هام از حدقه بیرون بزنه

 عقب اومدم...

قصر دقیقا وسط دل یه کوه ساخته شده بود و هر کی از باال خودشو پایین 

مینداخت اصال معلوم نبود تیکه های نامساوی بدنش به زمین میرسید یا نه! 

 صورتم با تصورش توی هم رفت.
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کوهستان بهم پیوسته و رودی که از وسط دره میگذشت تنها منظره ای بود که به 

خورد هیچ ایوانی لبه پنجره نبود که بشه ازش به طبقه های دیگه فرار چشم می

 کرد...

نامطمئن  دوباره با احتیاط جلو رفتم ونگاهی به دیواره های سنگی قصر و دره 

انداختم آب دهنمو قورت دادم تنها موجود زنده ای که این اطراف به چشم 

 در حال پرواز بودن .میخورد چند پرنده شکاری که توی پرتوهای آفتاب صبح 

از پنجره فاصله گرفتم قطعا خودکشی چیزی نبود که به عنوان راه چاره بهش فکر 

کرد و مهمتر از همه من که قصد جون خودمو نداشتم فقط همیشه با حماقت هایی 

 که مثال اسم شجاعت روش میذاشتم جونم رو توی خطر مینداختم...

رفتم و روی لبه اون نشستم باید به  با فکری درگیر و دلی گرفته به سمت تخت

 فکر یه راه چاره باشم...

ناهار رو خدمتکار ها اوردن هیچ اثری از ایریک نبود.تند و فرز از شاید تنها 

فرصت مناسبی که گیرم اومد بدون فکر کردن به عواقبش به سمت در فرار کردم 

گرفتن سریع اما با ظاهر شدن دو تا مرد گنده گوالخی که کامال قاب در رو 

ایستادم طوری که نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به طور دردناکی رو باسن فرود 

 اومدم ...چهره ام از درد توی هم رفت اما غرورم اجازه اه و ناله نداد لعنت بهش!

خدمتکارها چشم ازم گرفتن و بدون اینکه فرارم رو به روی خودشون بیارن غذا 

 رو روی میز کوچیکی چیدن... 
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با اعتماد به نفس مضحکی بدون حرف بلند شدم دامن لباسمو از خاک های 

احتمالی تکون دادم به سمت میز رفتم و در سکوتی مضحک غذامو خوردم بدنم 

 برای خوب شدن احتیاج به مصرف غذا داشت!

فعال فرار کردن از این اتاق کار غیرممکنی بود چون فکر نکنم بتونم دست خالی از 

 مرد که شبیه هرکول بودن بر بیام....پس اون دوتا 

شامم هم توی اتاقم اورده شد و تا اخر شب خبری از آیریک نشد این خیالمو 

راحت اما از جهاتی وحشت زده میکرد .شب رو با با دل تنگی اوتانا و آغوش امنش 

 به خواب رفتم خوابی که سراسر پر از ترس و استرس بود.... 

ر دیواری سنگی رو به سختی گذروندم چیزی تا دو روز به سختی تو این چها

آستانه دیوونگیم نمونده بود من آدمی نبودم که بشه یه جا زندویش کرد مخصوصا 

زندانبانم کسی هست که هدف و نیتشو نمیدونم و بعید میدونم اون چشم هایی 

که از کینه میدرخشید فکرای خوبی برام داشته باشه! هر گامی که اتاق رو باال 

ین میرفتم دل تنگی رو فریاد میزد و خودمو سرزنش میکردم چرا اراده خودمو پای

از دست دادم اما حقیقت اینه وقتی گوی ها چه توی خواب چه توی بیداری به 

سراغم میاد عمال شبیه یه عروسک میشم که هیچ اراده ای از خودم ندارم این 

 شبیه یه حقیقت ترسناکه...

شب رو ببینم خدمتکار ها هنوز برام شام نیاوردن و از پنجره میتونستم تاریکی 

 این جای تعجب داشت.
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هنوز از فکرم چند دقیقه ای نگذشت که در با چند تقه با صدای قیژ کشیده ای باز 

 شد و یکی از خدمتکار ها در آستانه در ظاهر شد

 خیلی شق و رق با اون قیافه سردش لب زد

 ارباب توی سالن منتظر شما هستن! -

روم باال پرید عجیبه اولین باره داره که آیریک خواسته به خدمتش برم شاید اب

کس دیگه ای جای من بود لج میکرد به خاطر دستورش و نمیرفت اما من احتیاج 

دارم که برم بیرون و اطرافمو بشناسم به خاطر همین با قدم های محکم به سمتش 

 رفتم...

 روی سمت راست اشاره ای کرد وقتی بیرون رفتم خدمتکار با دست به راه

 از این طرف لطفا...-

کنارش شروع به قدم زدن کردم اما صدای برخورد دوتا از پا ازپشت سرم باعث 

شد سرمو بچرخونم .بله درسته اون دوتا نگهبان گنده بودن که داشتن ما رو با 

قیافه خشک و یخ اسکورت میکردن...چشمی چرخوندم واقعا چرا همه اینجا 

توی  رین؟؟ انگار بدن های بدون روح هستن! هیچ ردی از زندگی نمیشداینجو

 صورت هاشون پیدا کرد...

تاریکی راهروها با مشعل های اویزون به دیوار روشن شده بود و دیوارها پوشیده 

از قاب عکس های قدیمی بود...با دقت اطرافمو نگاه میکردم واقعا اگر نمیفهمیدم 

هستش به این نتیجه میرسیدم که خون آشام ها اینجا اینجا مرکز حکومت دیوان 

 زندگی میکنن و یه دراکوالی خبیث به قصر فرمانروایی میکنه!
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از پله ها پایین رفتیم پس به این نتیجه رسیدم که من طبقه دوم یا سوم این قصر 

زندونی شدم چون راهرو و درهای بسته زیادی وجود داشت منو  یاد یه هزار تو 

 طور خودشون مسیر رو گم نمیکردن؟مینداخت چ

 وقتی به یک سالن بزرگ رسیدیم ابروهام باال پرید

زیادی وجود داشت که با پرده های مخمل سرخ رنگ پوشیده  پنجره های بزرگ

شده انواع و اقسام سالح ها جنگی به یکی از دیوارها کوبیده شده و اون سمت 

 بود محیطش خشک اما جالب...دیگه اش پر از مجسمه های گرانیتی خوش تراش 

دوتا شومینه بزرگ به سالن گرما میبخشید و  سکوت وهم آوری به محیط  

 حکمفرما بود...

میز طویل گوشه سالن نظرمو به خودش جلب کرد  که آیریک در راس اون مثل یه 

شاه جوون اما مقتدر نشسته بود و داشت منو با همون چشم های نافذش نگاه 

 وریش سکوت رو شکستمیکرد. صدای دست

 بیا بشین... -

بدون هیچ حرفی همراه خدمتکار جلو رفتم اما نگهبان ها جلوی در ورودی مثل 

 همون مجسمه گرانیتی سالن ثابت ایستادن

 نکنن به کسی آسیب نمیرسونن! اونا تا خطری حس -
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ظاهرا توجهم روی اون نگهبان های غول پیکر زیادی واضح بود که اینو به زبون 

ورد جلوی کج کردن دهنمو به نشونه تمسخر گرفتم.وقتی کنارش رسیدم سعی آ

 کردم قیافه ای خونسرد به خودم بگیرم شونه ای بی قیدانه باال انداختم

 من ازشون نمیترسم...-

با دست به صندلی سمت چپش اشاره کرد.خدمتکار بدون حرف اونو بیرون کشید 

 ... نشستم نشیمنگاه نرمش با یه تشکر روی

آیریک با یه اشاره کوتاه مرخصش کرد خدمتکار طی چند ثانیه از صحنه روزگار 

 محو شد...واقعا زیادی تاثیر گذار بود!

و لیوان مقابلم مرتب چیده شده و میز پر از خوراکی های   بشقاب و چاقو و چنگال

 متنوعی بود ..

ضیافت  خوب هر کسی این صحنه رو میدید فکر میکرد آیریک من رو به یه

شاهانه دعوت کرده تا بخشش و مهمون نوازیش رو به رخم بکشه! بدون اینکه به 

طالیی برای خودش آب میریخت نگاه  به اون که داشت از تنگ چیزی دست بزنم

 کردم

 این دعوتت و آزادیمو مدیون چی هستم؟ -

 نیم نگاهی بهم انداخت و با همون صدای بمش جوابمو داد

 قه اوتانا رو بهتر بشناسمدوست داشتم معشو -
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قانع نشدم وقتی قیافه من رو که منتظر جواب بیشتری بودم دید تُنگ رو نزدیک 

 بهم روی میز گذاشت و با همون چهره خشک و یبسش ادامه داد

اون ) اوتانا( از هیچ زنی خوشش نمی اومد و فقط زن های حرمسرا رو برای  -

فشون رو هم دیده باشه ولی حاال یه ارضای نیازش میکرد حتی بعید میدونم قیا

نیمه آدمیزاد رو جفت خودش اعالم کرده و به شدت روی محافظت ازش وسواس 

 پیدا کرده.این خودش کلی شک برانگیزه!

توجه به صحبت هاش که درمورد زندگی اوتانا بود و حسادتمو برانگیخته میکرد بی

 مشکوک پرسیدم

 دونی؟درمورد من چی می  تو نیمه آدمیزاد؟-

چنگال و کارد رو برداشت از مرغ بریونی روی سینی تیکه ای برید و توی بشقاب 

 خودش گذاشت و درهمون جواب داد

 من خیلی چیزها میدونم! -

 چرا حس میکردم اون حتی بیشتر از چیزی که من خبر دارم میدونه! 

 و اون چیزها چی هستن؟ -

برد و با ارامش و بی توجه به  تیکه ای از مرغ رو سر چنگال زد و به سمت دهنش

منی که از کنجکاوی در حال تلف شدن بودم و ضربان قلبم روی هزار بود غذاشو 

 جوید ...واقعا ؟ جدی بود دیگه؟
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مردک شام  خدای من چرا مردهای این دنیا واقعا انقدر رو اعصاب بودن؟؟؟؟ خوب

یافه برزخی و آخرت باشه اون فک جذابتو تکون بده و بگو چی میدونی! اما ق

 کنجکاو من رو به هیچ جاش نگرفت...سوالمو دوباره کم طاقت به زبون اوردم

 درمورد من چی میدونی؟ -

 ابرویی باال انداخت

 خودت به موقعه متوجه میشی... -

نفس عمیقی کشیدم تا آرامش خودمو حفظ کنم و با کارد مقابلم بهش حمله نکنم 

لوشو ببرم و با لذت به فواره کردن خونش چون به طرز وحشیانه ای مایل بودم گ

رنگ میکنه خیره بشم...سری تکون دادم تا این افکار  که همه جا رو قرمز

میل به سمت سادیمسمی ازم دور بشن...یه تیکه نون برشته شده برداشتم و بی

 دهنم بردم نمیخواستم بفهمه به اندازه کافی بهم حرص داده و سیر شدم

 درمورد من میدونی چرا خواستی باهات شام بخورم؟تو که همه چی رو  -

 از لیوان شراب قرمز رنگ کنارش جرعه ای نوشید

 میخوام بدونم اوتانا جذب چی تو شده؟ -

حرفش یه جورایی اهانت امیز بود انگار من یه دختر معمولی و دم دستی بی ارزش 

بهش تحویل هستم و جفت شدنم با اوتانا خیلی عجیب به نظر میرسه...نیشخندی 

 دادم
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حرفش یه جورایی اهانت امیز بود انگار من یه دختر معمولی و دم دستی بی ارزش 

هستم و جفت شدنم با اوتانا خیلی عجیب به نظر میرسه...نیشخندی بهش تحویل 

 دادم

 مطمئن باش تو هیچ وقت اینو نمیفهمی!-

ی کردم بی میکرد سع ابروش دوباره باال پرید در سکوت همچنان خیره نگاهم

تفاوت باشم و کنترل این مکالمه رو دست بگیرم به خاطر همین بهش یه دستی 

 زدم

 چرا نسبت به اوتانا انقدر کینه داری؟ -

چشم هاش، خدای من به راحتی میشد پیام مرگ و نفرت وسیع رو توش دید! 

برخالف خشم نگاهش همچنان آروم صحبت میکرد چقدر روی خودش تسلط 

 داشت!

 تم از اوتانا کینه دارم؟ کی اینو بهت گفته؟من گف -

 داشت با کلمات بازی میکرد..میخواست منو بسنجه؟

 اشاره ای به چشم هاش کردم

 نگاهت! -

ردی از کنجکاوی از صورتش گذشت به خاطر همین شونه ای باال انداختم و ادامه 

 دادم
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خیلی  شاید صورتت رو یخ زده و بی احساس نگه داری اما گاهی چشم هات -

چیزها رو ناخواسته به زبون میاره. به عالوه اگه چیزی بین تو و اوتانا قرار نداشت 

 منو بهش برمیگردونی!

نگاهش همچنان خیره وار بود و مقابل چشم هاش بی تفاوت لیوان ابمو باال اوردم و 

 جرعه ای ازش نوشیدم

 باالخره لب باز کرد 

 پس برخالف چهره معصومت، باهوشم هستی! -

تحقیر از تک تک کلمات میریخت و من جلوی توی هم رفتن قیافه ام رو گرفتم و 

 مثل خودش نقابی از بی تفاوتی به صورت زدم 

 من اینو یه تعریف حساب میکنم! -

 هر جور مایلی -

من میدونم تو قبال دوست اوتانا و بقیه شاهزاده بودی اما بنا به دالیلی ازشون -

 ت بینتون به اون زمان برمیگرده...دوری کردی! احتماال خصوم

وقتی دیدم همچنان داره با بیخیالی و بی تفاوتی کامل از مشروبش میخوره با بی 

 رحمی عصبانتیشو نشونه گرفتم شاید اینطوری چیزی درموردش بفهمم

 ربطی به نبودنت همسرت داره جناب آیریک! شایدم -
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نی چنان روی میز کوبید که زدم وسط خال! جام دستش رو با غرشی حیوا و بوم

هر چی روی میز بود تکون بدی خورد و ضربان قلبم به طرز وحشیانه ای باال 

 رفت ....با سرعتی باور نکردنی به سمتم خم شد و با چشم های مرگبار غرید

 مواظب باش چی نشخوار میکنی آدمیزاد! -

افه اش هر چقدر میخواستم به روی خودم نمی اوردم اما محض رضای خدا قی

درست شبیه یه اهریمن اماده به دریدن شده بود و انگار منتطر یه اشاره از من بود 

 تا چیزی ازم باقی نمونه!

 داشتم از ترس قالب تهی میکردم...

دستم ناخوداگاه روی کارد روی میز رفت اما گندش بزنن بدون اینکه نگاه کشنده 

 بگیره دوباره تهدیدم کرد  اشو ازم

 میتونی منو از پا در بیاری؟! با یه چاقوی کوچیک فکر میکنی -

آسیب جدی به این  واضح و رک بخوام جواب بدم عمرا اون چاقوی کوچیک

 هیوالی رو به روم وارد کنه! اما جهنم من میخواستم از خودم دفاع کنم.

با اخم های درهم و رگ های بیرون اومده بیشتر به سمتم خم شد سریع کمرمو به 

 قوس دادم تا بتونم حداقل فاصله ای کوچیک بینمون بندازمسمت عقب 

دستم ناخوداگاه روی کارد روی میز رفت اما گندش بزنن بدون اینکه نگاه کشنده 

 بگیره دوباره تهدیدم کرد  اشو ازم

 میتونی منو از پا در بیاری؟! فکر میکنی با یه چاقوی کوچیک -
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آسیب جدی به این  ی کوچیکواضح و رک بخوام جواب بدم عمرا اون چاقو

 هیوالی رو به روم وارد کنه! اما جهنم من میخواستم از خودم دفاع کنم.

با اخم های درهم و رگ های بیرون اومده بیشتر به سمتم خم شد سریع کمرمو به 

 سمت عقب قوس دادم تا بتونم حداقل فاصله ای کوچیک بینمون بندازم

 بین دندون های کلید شده غرید شمرده و جدی با اون صدای زخمیش از 

این اولین و آخرین باره که اسم همسر من رو به زبون میاری ! برای بار دوم هیچ  -

 تذکری در کار نیست!

خوب احتماال مغزم هشدار رو دریافت کرد چون سریع و با تردید سرم رو به معنی 

 باشه تکون دادم...

 کرد و به صندلش تکیه داد... وقتی فهمید خوب زهرم رو ترکونده کمرش رو صاف

لعنت بهش واقعا روانی به تمام معنا بود اما یه چیزی رو مطمئن شدم همه چی 

برمیگشت به همسرش! نفس عمیقی برای آروم شدنم کشیدم..گندش بزنن یکهو 

 مثل یه طوفان سرم آوار شد عینهو ذاتش...دیو!

 با لحن آروم و محتاطی که دوباره عصبیش نکنه لب زدم

چرا با اوتانا رو در رو نمیشی تا مسائل خودتون رو حل کنید؟چرا من باید  -

 زندایی تو باشم؟
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به سمتم نچرخید و بی اهمیت به من به میز خیره شد انگار قصد نداشت به سوال 

هام جواب بده نمیدونم چقدر گذشت که دستشو بلند کرد و از غیب خدمتکار 

 هر شدخدمت ظا یکهو ساکت و مطیع آماده به

 بانو وانیا رو به اتاقش ببرید -

 خدمتکار سری خم کرد

 بله ارباب -

ادامه دادن مکالمه با شرایط موجود االن اصال به صالحم نبود با حال بد و مشوش 

 از جام بلند شدم و یه قدم عقب رفتم و قبل از اینکه سالن رو ترک کنم طعنه زدم

نی کردنش دور از شرافت یه مرد فکر میکردم زور گفتن به یه خانوم و زندو -

 مبارز هستش!

 و مقابل نگاه خیره سنگینش همراه نگهبان ها از سالن بیرون رفتم....

وقتی دوباره توی اتاق تنها شدم عصبی لگدی به در بسته زدم نتونستم اطالعات 

زیادی به دست بیارم انگار توی یه بن بست لعنتی گیر افتادم و هیچ راهی نیست 

 بشم...  ازش خارج

چطور میشد به اون مرد سنگی پر از خشم و کینه نفوذ کرد؟ با سر درد بدی روی 

تخت دراز کشیدم و بین تاریکی و روشنی اتاق به سقف خیره شدم ...آروم باش 

وانیا تو تونستی به قلب سیاه اوتانا راه پیدا کنی میتونی داستان این مرد رو هم 

میشی و اون روز زیاد دور نیست...فقط باید با بفهمی! از این قلعه یه روز آزاد 
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سیاست رفتار کنم ...من مطمئنم اوتانا میاد و نجاتم میده!مرده گنده من....شوالیه 

سیاه من! تنها عشق حقیقی زندگی من ....هیوالیی که االن و تو این لحظه فقط 

ن دلم بودنشو میخواست تا توی آغوش بزرگ و امنش خودمو پنهون کنم و مطمئ

میشدم که دیگه هیچی توی این دنیای ناشناخته منو نمیترسونه .. اشکی از گوشه 

 ...  "اوتانا  "چشمم چکید و زمزمه کردم 

سعی کردم به هیجانم غلبه کنم بیشتر به دیوار چسبیدم تا کمتر دیده بشم...فرار 

 کردن غیر ممکن به نظر میرسید اما امتحانش که ضرر نداشت!

مو از هم باز کردم تنها کلمه ای که توی ذهنم اومد فرار بود وقتی صبح پلک ها

 پس سعی کردم شجاعانه عملیش کنم...

چند دقیقه دیگه خدمتکارها ناهار رو می اوردن و من میتونستم از این موقعیت 

برای کم کردن اضطرابم شروع کردم به معکوس شمردن  استفاده کنم...توی دلم

قتی نور کم جون خورشید به پایه تخت رسید در اتاق اعداد... طبق پیش بینی ام و

 باز شد نفسمو حبس کردم..

خدمتکار ها سرشون پایین بود و داشتن سینی های غذا رو حمل میکردن وقتی به 

نیمه اتاق رسیدن فهمیدم االن زمان مناسبشه با سرعتی که برای خودمم غیر 

بیان از زیر دستشون فرار کردم قابل باور بود تا قبل اینکه نگهبان ها به خودشون 

و به سمت پله ها دویدم صدای فریاد یکیشون و قدم های محکم و بلند 

سریعشون رو از پشت سرم می شنیدم نمیخواستم با برگشتن به عقب سرعتم رو 

کم کنم.وقتی به پله ها رسیدم روی لبه نرده های سنگی نشستم و از باال خودمو 
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ظه غفلت باعث میشد از اون ارتفاع پایین بیفتم و به سمت پایین سر دادم یه لح

 زنده ام دست اوتانا نرسه...!

وقتی سالم پام به کف زمین رسید نفسی عمیق کشیدم و شانسی از چند راهرو 

 گذشتم...

داشتم کم کم عصبی میشدم چون هر چی جلوتر میرفتم به جایی نمیرسیدم...چرا 

نصب  یه راهنمایی برا خروج ازش این قصر انقدر بزرگ بود و محض رضای خدا

 نمیکردن؟!  نشده؟مهمون هاشون چطور راهشون رو گم

صدای پاهای پشت سرم این بار از فاصله نزدیک شنیده میشد ضربان قلبم از 

 هیجان ناشی از ترس باال رفت...

وقتی دوباره به یه راه پله رسیدم با کمک نرده ها دوباره پایین رفتم به راهرویی 

رو تا نصفه رد کردم اما  که تهش یه در داشت سریع بازش کردم سالن رسیدم

همین که سرمو بلند کردم آهم بلند شد دوست داشتم از حرص جیغ بلندی بکشم 

 سالن شبیه نمایشگاه انواع و اقسام وسایل نظامی بود ...

ه همین که خواستم عقب گرد کنم اون دو تا نره غول در آستانه در ظاهر شدن... ب

خاطر کمبود اکسیژن بدنم نفس نفس میزدم نا امید چند قدم عقب رفتم اونا 

همزمان چند قدم جلو اومدن ...بیچاره وار نگاهی به اطراف انداختم واقعا هیچ راه 

 این بار واقعا از حرص جیغی کشیدم.. فراری نبود

های وقتی دیدم نگهبان ها همچنان با قیافه جدی و کمی بد خلق دارن با قدم 

سریع به سمت یکی از شمشیر ها رفتم اونو از توی قالب   آهسته به سمتم میان
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نگهدارنده در اوردم و سریع به انتهای سالن دویدم پشتم به دیوار خورد 

 شمشیرمو باال اوردم و صدامو بلند کردم

 باهاتون مبارزه میکنم! دوتا راه دارید یا میزارید من از اینجا برم یا تا پای مرگ-

 به هر حال این حق انتخاب رو بهتون میدم...

حرفم احمقانه بود؟ بله لعنت بهش کامال احمقانه و خنده دار به نظر میرسید! اونا از 

خشن و بی رحمشون مشخص بود مبارزهای کهنه کاری هستن...ظاهرا ظاهر

شجاعت و هشدار ناگهانیم سردرگمشون کرده بود که جوری به همدیگه نگاهی  

دل کردن معنیش بی شک شبیه این بود که با یه احمق طرف رد و ب

واقعا بهشون حق میدم اما نمیشد بدون  هستن...گندش بزنن خب بخوام رک بگم

مبارزه شکست رو قبول کنم...نگاهم به کف صاف و صیقلی سالن خورد از تمیزی 

فاصله برق میزد با فکری که یه لحظه به سرم زد با تردید سرمو بلند کردم و به 

دوتا نگهبان از همدیگه نگاه کردم من همیشه با آرنیکا حتی بعدها با پری ها این 

به ریسکش می ارزید گارد حمله گرفتم با حداکثر توانم  کار رو انجام دادم پس

شروع کردم به دویدن به سمتشون اونا توقع نداشتن بهشون حمله کنم سریع و از 

ون رفت و از غالف نصفه نیمه بیرون روی غریزه دستشون به سمت شمشیرهاش

نیاورده بودن که وقتی تا ده قدمیشون رسیدم خودمو رو زمین انداختم چون 

سرعتم به شدت زیاد بود دقیقا از وسطشون لیز خوردم و دقیقا توی راهرو متوقف 

شدم از شانس خوبم لبم به لبخندی باز شد سریع از جا پریدم و از راهرو گذشتم 

و نشنیدم حدس زدم به شدت غافلگیرشون کردم به خاطر همین صدای پاشون ر

 هنوز توی شک اتفاق افتاده هستن ...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

787 

وقتی از چند راهرو پیوسته بی هدف گذشتم به این نتیجه رسیدم اول یه جایی 

قایم بشم تا شب اون موقعه توی تاریکی راه بیرون رو پیدا کنم اینطوری شانس 

 بیشتری داشتم...

از راهروهای بزرگ شدم با سد محکمی برخوردم وقت نکردم تعادمو  اما وقتی یکی

حفظ کنم و محکم با باسن خوردم زمین. صورتم از درد توی هم رفت...گه 

توش !خیلی بده دو روز پشت سر همدیگه روی باسنت درد دیده ات فرود بیای! 

سرمو بلند کردم با دیدن آیریک یه لحظه دلم خواست با شمشیر توی دستم 

 خودمو خالص کنم واقعا چرا امروز روی مود بد شانسیم افتادم؟

 نفس عمیقی کشیدم با همون ذات اعصاب خورد کن آرومش صدام زد

 وانیا..!-

 همچنان در سکوت متحرصی نگاهش میکردم یه تای ابروش رو ظریف باال برد

 فرار میکردی؟! -

ممکن رو انجام دادم و  جوری عادی سوال پرسید که انگار پیش پا افتاده ترین کار

 کال به هیچ جاش نیست...

خودمو جمع جور کردم و بی توجه به دردم بلند شدم در حالی که موهای افتاده تو 

 صورتم رو عقب میزدم با غیض جواب دادم

 پیاده روی میکردم نه من از موندن توی اتاقم خسته شده بودم و داشتم -

 سری تکون داد
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 که اینطور-

 مام تو چشماش خیره شدم با پرویی ت

 قصر بزرگی داری تقریبا گم شده بودم!  -

 بله من به شدت طلبکار بودم! بی اهمیت به لحنم اشاره به شمشیر توی دستم کرد

 توی قصر اوتانا همیشه مسلح پیاده روی میکردی؟ -

 با دیدن شمشیر توی دستم دهنم حالت اوه گرفت عجب گندی!

اده روی میکردیم چون اوتانا بهم متذکر شده بود که آره همیشه اونجا مسلح پی -

 دوست و دشمن رو نمیشه از هم جدا کرد باید همیشه آماده باشم...

تیکه اخر حرفم در نهایت بدجنسی رنگ و بوی طعنه داشت با اومدن سراسیمه 

نگهبان ها وقت نشد بهم جوابی بده با چشم های تیز به سمتشون چرخید صداش 

 بم تر شد

 اشتید یه دختر بچه آدمیزاد از دستتون فرار کنه!گذ -

صداش به طرز خطرناکی داشت به طرف مقابلش هشدار میداد... اون دوتا مرد 

گنده رنگشون پرید عصبی با اخم های در هم نگاهی زهر آلود به سمت من پرت 

کردن انگار من مقصرم! به من چه که اونا به اندازه کافی زبر و زرنگ 

ویی به معنی چیه براشون باال بردم...حاضرم قسم بخورم داشتن نقشه نبودن...ابر

 قتلمو میکشیدن...

 یکی از اون پشمالوها آروم غرید
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 اون زیادی ریزه میزه اس از بینمون فرار... -

 صدای بلند آیریک باعث شد ساکت شه و ادامه حرفشو تغدیبا قورت بده

کنید به مدت یک ماه توی برجک کافیه...برید و به ارشد خودتون رو معرفی  -

 های دیده بانی نگهبانی میدید...

ناراحت سری پایین انداختن و بدون اعتراض با گفتن چشم قربان به عقب 

 برگشتن...

 آیریک به سمتم چرخید و با لحن وسوسه برانگیزی پیشنهاد داد

 میخوای بدونی در خروجی کجاست؟ -

 ورش چی بود؟ میخواست چیکار کنه؟مشکوک و ناباور بهش نگاهی انداختم منظ

قیافه سرد و سنگی اش هیچ حسی رو نشون نمیداد.سکوت من رو که دید 

 پیشنهاد داد

 من به اونجا میرم دوست داشتی بیا... -

با قدم های آروم شروع به حرکت کرد اما من همچنان ثابت سر جام ایستاده بودم 

های راهرو رسید باالخره کنجکاویم این موجود اصال قابل اعتماد نبود وقتی به انت

به حد ممکن خودش رسید با گام های سریع قبل از اینکه از دیدم ناپدید بشه به 

سمتش رفتم نمیدونم این چندین باره که به خودم میگم که این سر نترسم اخرش 

 سرمو به باد میده...
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 وقتی کنارش رسیدم نه حرفی زد نه به سمتم چرخید حروم زاده میدونست

 دنبالش میرم...

 انقدر قابل پیش بینی بودم یا اون زیادی باهوش بود؟

در کمال حیرت به در خیلی بزرگی رسیدیم اشاره به نگهبان های جلوش کرد اونا 

اهرم های جلوی در فلزی رو به عقب کشیدن و با هل محکمی اونو باز کردن 

د و جاده سنگی روشنایی نور با شدت هر چه تمام تر توی ایوان ورودی پخش ش

مقابلم ظاهر شد...خدای من پس اینجا در ورود و خروج قصر بود سریع یه بار 

حافظه ام ذخیره دیگه مسیری که ازش اومده بودیم رو توی سرم مرور کردم و توی

سازی کردم! صبر کن ببینم اون چرا این کار رو کرد؟ گیج به سمت آیریک 

ن به نشونه بفرمایید باال چرخیدم  که در سکوت دستشو به سمت بیرو

اورد...میتونستم برم؟؟؟ اما چرا هنوز دو دل و مشکوکم بهش؟ شاید واقعا این 

اخرین فرصتم برای رهایی باشه! با تردید جلو رفتم همین که خواستم پامو بیرون 

اما باز   بزارم با یه مانع نامرئی برخوردم ..شکه و حیرت زده دست هامو باال اوردم

 نامرئی مانع عبورم شد...یه دیوار 

 صدای لعنتیشو از پشت سر شنیدم

 حتی از سد نگهبانا فرار کنی نمیتونی از این قصر بدون اجازه من خارج شی... -

پس هدفش همین بود که با نشون دادنش بهم بفهمونه که فرارم یه کار بیهوده 

 اس.
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زیاد چشم هام انگار یکی یه مشت محکم توی قلبم کوبید که از درد و ناراحتی 

 بسته شد آهم و پشت لب های بسته ام خفه کردم ...

تموم درها و پنجره ها و حتی دیوارهای قصرم محافظت شده اس ! هیچ راه  - 

 فراری نیست...!

 برگشتم و آزرده و دل شکسته پرسیدم

 تو از جون من چی میخوای؟ -

 باز همون نفرت! از بین دندون های کلید شده غرید 

 جونتو!-

هوش از سرم پرید و توان از دست پاهام رفت نمیدونم هنوز با چه قدرتی سر پا 

 بودم 

 ...صدام به طرز شرم آوری لرزید

 منظورت چیه؟-

 دوباره بی حس لب زد

 بیا تو رو به اتاقت میرسونم -

وقتی دیدم قصد نداره جوابی بده درمونده و با گام هایی سست دنبالش راه 

رودم به قصر اوتانا عصبی و شاکی بودم که چرا اینجا زندونی افتادم...روزهای اول و

شدم ؟ اما حاال میفهمم اونجا درسته شاکی اما همچنان سر زنده بودم و امید به 
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زندگی داشتم اما توی این قصر سنگی کوفتی حس میکردم اخر دنیا زندونی شدم 

 اره!...و دستم به هیج جا بند نیست و زندانبانیم کسیه که قصد جونمو د

وقتی به اتاقم رسیدیم کنار ایستاد تا داخل شم بدون حرف از کنارش گذشتم فکر 

 میکردم دوباره در رو قفل میکنه اما یه قدم داخل اومد

 به من بپیوندی!  بعد تو میتونی آزادانه توی قصر بچرخی و موقع شام از این -

 با مکث نچندان طوالنی ادامه داد

 و دوست داشتی.هیچ اجباری در کنار نیست... البته اگر مایل بودی-

شکه و مات نگاهش کردم، نه به خاطر اینکه گذاشت یه ذره آزادی داشته باشم به 

خاطر این اون میتونست از اول در اتاق رو نبنده به هر حال من توی زندون 

 بزرگتری اسیر شده بودم..!

نم سرش کمی کج شد اون عامدانه منو اذیت کرد انگار فهمید به چی فکر میک

لبخند خیلی محوی رو لب هاش به معنی درست زدی وسط خال بهم زد به سالمت 

 عقلش شک کردم یه لحظه..

 لبخندی کم کم رو لب هام نشست

 تو یه حرومزاده عقده ای هستی! -

اگر نمیگفتم اینو واقعا امروز بالیی سر خودم می اوردم...جا خورد و دوباره یه 

 ابروش باال پرید
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من جای تو بودم قبل از به زبون اوردن هر چیزی بهش فکر میکردم! و توی  -

 انتخاب کلمات دقت بیشتری به کار میبردم...

 بدون اینکه لبخند حرص درارمو پاک کنم تخس جواب دادم

چرا خیلی برات تلخ و آزار دهنده اس که حقیقت رو میگم؟ اینکه داری یه دختر -

ین حجم از بی شرف بودنتو اگر نمیتونی تحمل کنی بی دفاع رو اذیت میکنی ! ا

 میتونی بری خودتو بگا بدی!

انتظار داشتم بعد تموم شدن حرفم به سمتم بیاد چنان توی دهنم بکوبه که در جا 

دار فانی رو وداع بگم اما اون فهمید دارم حرصمو خالی میکنم و منتظر حرفی از 

 اب خورد کنی خونسرد لب زدطرفش هستم تا بدترشو بارش کنم به طرز اعص

میتونی اینطوری خودتو خالی کنی اما زمانش برسه مطمئن خواهم شد که به  -

اندازه کافی به خاطر تک تک حرفات تنبیه شده باشی طوری که تا لحظه مرگت 

 فراموش نکنی!

حرف و تهدیدش ابدا حس خوبی به آدم منتقل نمیکرد چون رنگ و بوی حقیقت 

 اوناست پای حرفی که زده میمونه... داشت و معلومه از

 خوب حاال که پیاده رویت تموم شده میتونی شمشیر رو پس بدی ! -آیریک

به شمشیر توی دستم خیره شدم و جا خوردم اصال یادم نبود که همچنان دسته 

اش رو محکم چسبیدم ...نگاهم به آیریک خیره شد اون که شمشیری توی 

ونو از پا در بیارم اما امکانش است بتونم بهش دستش نبود میدونستم نمیتونم ا

زخمی وارد کنم...انگار دوباره ذهنمو خوند و چشم هاش برقی زد همین به سمتم 
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بدون هیچ ترس و عجله اومد تموم تمرین اوتانا رو توی ذهنم یاداوری کردم و 

سریع بهش حمله کردم اما اون خونسرد به بدنش چرخی داد لحظه اخر نوک 

یز تونست خطی از خراش سطحی رو بازوش بندازه همین که خواستم شمشیر ت

دوباره بچرخم با یه حرکت سریع مچ دستم گرفت اونو به طرز درد آوری پیچوند و 

پشت سرم برد با آرنج دست ازادم خواستم تو شکمش بکوبم ولی متاسفانه هر 

گرفت... از  دوتا دستمو قفل کرد و از پشت بهم چسبید و فرصت هر حرکتی رو ازم

این نزدیکی زیاد رنگم پرید و بدنم لرزی از بیزاری گرفت سرشو جلو اورد و بیخ 

 گوشم لب زد

 اوتانا ماده ببر خوبی آموزش داده..خوشم اومد!-

اون لحظه تموم فکر این بود که جز اوتانا هیچ کس حق نداشت تا این اندازه بهم 

 خیلی بدی تبدیل به جیغ شدنزدیک بشه صدام از تنش زیاد و حس ناخوشایند 

 ازم فاصله بگیر! -

 اما اون بدون اینکه فاصله بگیره غرید

 مواظب تن صدا و طرز حرف زدنت باش... -

شمشیر رو توی دستم بیرون کشید و باالخره رهام کرد و به سمت در رفت ...قلبم 

 وحشت زده خودشو به در و دیوار میکوبید گندش بزنن...

 اق بیرون بره چرخیدقبل از اینکه از ات



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

795 

میشند حتی هزار  ....دیوها بوی هر کسی رو به خوبی متوجهاوه یادم رفت بگم -

 متر اونطرف تر پس حتی دیگه قایم شدنی در کار نیست!

 بی توجه به هشدارش غریدم

میدونی که من هیچ قدرتی ندارم به خاطر همین تا میتونی بهم زور بگو و  -

و پیدا میکنه و مطمئن میشه که تقاص تک تک کارها تو تهدیدم کن اما اوتانا من

 پس میدی!

 نگاهش بی پروا و پر از معنا شد بعد چند ثانیه سکوت با لحنی زنگ دار لب باز کرد

 میمونم... بی صبرانه منتظر اون روز باقی -

بعد بیرون رفت بدون اینکه در اتاق رو ببنده...مچ دست های درد دیده ام رو 

...عصبی و کالفه به سمت تخت رفتم و روی اون نشستم.. این مرد  ماساژ دادم

و قایم شدن هیچ نتیجه ای نداشت   خطرناک به نظر میرسید حاال که فرار کردن

باید یه جور دیگه پیش میرفتم من نمیتونستم به این زودی نا امید بشم...هنوز تا 

ا یه نقطه ضعف داره... ناامید شدن فاصله زیادی داشتم...به هر حال اون مرد حتم

بدون شک برمیگشت به گذشته ای که همسرش هنوز زنده بود! اون راز رو باید هر 

 چه زودتر بفهمم...

وقتی خدمتکارها ازم پرسیدن توی سالن همراه آیریک شام میخورم یا توی اتاق 

 ؟چون هنوز بعد از فرار نافرجامم اعصاب رویارویی رو با اون دیو دو سر نداشتم به

خاطر همین تنهایی توی اتاق با بی اشتهایی کامل چند لقمه از شاممو 

 خوردم.معده ام از حرص هایی که میخوردم به اندازه کافی پر بود!
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نمیدونم چقدر باقی مونده تا اندک صبر باقی مونده لعنتیمو از دست بدم چون 

 واقعا داشتم تنهایی تو این چهار دیواری کوفتی دیوونه میشدم...

دونستم از نیمه شب گذشته اما همچنان بی خوابی بدی به سراغم اومده می

بود ..فحشی کامال بی مالحضه و به شدت کثیف به زبون آوردم که خودمم از 

شنیدنش کمی خجالت زده شدم اما در کمال شرمساری تمام راضی به نظر 

 میرسیدم..

 نه شدم !خوب گه توش باید اعتراف کنم با توجه به حالتم کامال دیوو

گرفتم با یه تور داخل قصر شبگردی کنم به هر حال شاید توی این عمارت  تصمیم

 پیدا بشه که نظرمو جلب کنه... بزرگ چیزی

 پس احتیاجی به برداشتن  شمع نبود.. مشعل ها همه جا رو روشن کرده بودن

لی مثل اتاق ها اکثرا در هاشون قفل شده بود و اونایی که باز میشد یه اتاق معمو

 اتاقی که بود که موقتا در اون میخوابیدم و هیچ چیز قابل توجهی نداشتن...

نگاهی نا امید به راهرو انداختم این قصر چرا انقدر خشک و بی روح به نظر 

 میرسید؟ منو یاد اوایل قصر اوتانا قبل از تغییر مینداخت..

ما وقتی به دری نمیدونم چقدر مثل یه شبح سرگردون توی راهروها پرسه زدم ا

رسیدم که کمی با بقیه تفاوت داشت جلوی اون مکث کردم به سمتش رفتم وقتی 

دسته در رو چرخوندم در کمال تعجب باز شد آهسته چند قدم جلو رفتم با دیدن 

منظره اتاق ابروهام باال پرید ...جلوی روم عمال هیچ دیوار سنگی نبود تماما شیشه 
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ستان رو با ماه بزرگ دیده میشد ..خدای من که آسمون شگفت انگیز شب کوه

 بودش..! انگار یه قاب شاهکار طبیعی و زنده خیلی بزرگ

در طرف راست و چپ قفسه زیبای چوبی تا سقف باال رفته و پر از کتاب های 

قدیمی که مرتب کنار هم چیده شده بودن...مبل ها رو به پنجره بزرگ به صورت 

زمین  هایی از حیوونی نگون بخت شکار شده کفنیم دایره ای چیده شده و خز 

 رو پوشونده بودن..

از همه بامزه تر و خالقانه تر وسط مبل ها به  شکل دایره ای به شعاع یک متر توی 

کف حفر شده و شومینه زمینی قراره گرفته بود و نمیدونم چه چیزی رو باالی 

ه ناشی از سوختن چوپ شومینه زمینی قرار داده بودن که مثل یه فیلتر دود سیا

 رو میگرفت و نمیذاشت فضا رو کثیف و آلوده کنه چقدر هوشمندانه...!

 بهت یاد نداده قبل از ورود به هر اتاقی اول اجازه بگیری؟ کسی -

خاطر اینکه زیادی غرق آنالیز کردن این اتاق زیبا بودم با شنیدن صدای آیریک از 

قب پریدم و محکم به در پشت سرم غیب تغریبا غالب تهی کردم و یه قدم ع

 خوردم

 هیع!-

زمان برد که بفهمم که اون دیو روی یکی از مبل ها که به خاطر پشتی  کمی

نشسته....میدونستم که منو نمیبینه  بلندش که باعث شده متوجه حضورش نشم

 اما چپ چپ بدی بهش رفتم..مردک بدجور منو ترسوند!



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

798 

و نفس آسوده ای کشیدم و خیلی خونسرد  روی قلبم پایین آوردم دستمو از

 جواب دادم

پدرم سعی داشت بهم یاد بده اما ظاهرا بی فایده بوده چون عمرش اونقدر بلند -

 نبود که نهایت تالششو بکنه!

 صداش کمی کشیده و آروم به گوش میرسید

 پس به خاطر همینه تو تربیتت کوتاهی شده! -

 ریک شدکنجکاو چند قدم جلو رفتم چشم هام با

نمیدونم تا حاال بهش فکر نکردم اما من همیشه اونجوری زندگی میکنم که  -

 راحتم...

وقتی کنارش رسیدم دیدم به پشتی لم داده و یه بطری خالی شراب و یه بطری که 

معلوم بود تازه باز شده روی میز کوچیک چوبی کنارش قرار گرفته و جام توی 

وم رو هم تموم کنه....لعنت بهش پس دستش نشون میداد که میخواد شیشه د

امشب دیو مست کرده! البته چشمای خمار اما هوشیارش نشون از مستی زیادی 

 نداشت...

 تردید رو کنار گذاشتم روی یکی از مبل های روبه روش نشستم...

 بدون اینکه به سمتم برگرده لب زد

 یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم که بشینی! -

 نه باال انداختمشونه ای القیدا
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 خودت ظهر گفتی تو قصرت آزادم.. -

 داد و نیم نگاهی نثارم کنه زیر لب بی حوصله اما مصمم غر زد  باالخره افتخار

 درستت میکنم! -

اوتانا هم اوایل سعی داشت منو تغییر بده اما بعد از مدتی فهمید کار غیرممکنیه  -

 یخود تالش نکنن!،وقتی اوتانا نتونه به نظر من بقیه هم باید ب

سری تکون داد آروم، در جواب این همه پروییم انگار دو دل بود که بلند شه با 

همون شیشه شرابش کارمو یکسره کنه یا بیخیالم شه بهتره؟!...خوب خدا رو شکر 

 دومی رو انتخاب کرد

 من اوتانا نیستم-

 قاطع دوباره بهش یاد آوری کردم

 درسته هیچ کس اوتانا نمیشه! -

کنارش پرش کرد انگار امشب یه  مشو یک نفس سر کشید دوباره اونو از تنگجا

 چیزی حالشو ناجور بد کرده...

تصمیم گرفتم بیخیال طعنه های تیز و برنده بینمون بشم چون مثل ادمای ساده 

دل نسبت بهش کمی احساس ترحم کردم پس مسیر صحبت و بحث رو تغییر 

 انداختمدادم ...دوباره نگاهی به اطرافم 

 کتابخونه خیلی زیبایی داری.. -
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و درخشان آسمون خیره  به ماه بزرگ  روی مبل بیشتر لم داد و پاهاشو دراز کرد و

 شد و به طرز مبهمی لب زد

 بود سلیقه اون -

ضربان قلبم کمی نا آروم شد ،نپرسیدم اون کیه یه جورایی حدس میزدم. اون 

ه میکرد این منو هیجان زده کرد...سعی کردم برای اولین بار به گذشته و زنش اشار

 طوری حرف بزنم که به ادامه صحبت تشویقش کنم

 تحسینش میکنم کاش میتونستم باهاش آشنا بشم ! -

دست هاش دور جام محکم شد انگار قصد داشت دردشو یه جوری تخلیه کنه به 

 خاطر همین تمومشو یک نفس سرکشید.چطور سنگکوب نمیکرد؟

 ترین و زیباترین زنی بود که توی زندگیم دیدم...اون عالی  -

خب احمقانه به نظر میرسید اما اونقدر توی جمله اش درد و رنج عمیق نهفته بود 

 که دلم به حالش سوخت و ناخوداگاه احساس همدردی کردم باهاش..

 لحنم بدون هیج فریبی آروم و دلجویانه شد

 چطوری باهاش آشنا شدی؟ -

جواب بده یا بخواد باهام صحبت کنه اما در حیرت و ناباوری فکر نمیکردم بهم 

لبخند کمرنگ و خیلی محوی رو لب هاش نشست ...جسمش اینجا حضور داشت 

اما معلوم بود روحش جایی به گذشته پرواز کرده صداش بم و از جای دور به گوش 

 میرسید
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ز غرور جوونی و با برادرهام به شکار رفته بودیم. چندتا شاهزاده مجرد و پر ا -

مهار نشدنی که هیچ کس رو جز خودمون نمیدیدیم...جنگل رو برف سفیده پوش 

کرده بود وقتی گوزن شمالی رو دیدم میدونستم اون برای منه و افتخار شکار 

کردنش رو باید بدست بیارم و سرش رو توی سالن قصرم آویزون کنم.روی اسب 

نه گرفتم بین اون همه سر خوشی زه کمان رو که کشیدم تیر رو به سمتش نشو

متوجه شدم گوزن به طرز عجیبی  آرومه و تصمیمی برای فرار نداره همین که 

اسبم دور شکار چرخید دیدمش! با لباسی بلند وسط برف ها درست شبیه یه 

فرشته زمینی داشت سر گوزن رو نوازش میکرد و با صدایی آسمونیش آوازی رو 

وقتی سرشو بلند کرد با چشم هاش مستقیم قلبم  میخوند کامال محوش شده بودم

رو به محاصره خودش در اورد و منو بدون هیچ مبارزه ای به زانو انداخت،  آهوی 

خوش خط و خالی که با چشم های بزرگ و خیره کننده اش قلبمو به اسارت 

 خودش برد....

ما ساکت شد دوست داشتم اصرار کنم که بقیا داستان زندگیشو تعریف کنه ا

میدونستم بی فایده اس چون دهن قرصی داشت تا نمیخواست نمیتونستی ازش 

حرفی بیرون بکشی! اما لعنت بهش نمیشد شانسمو امتحان نکنم،مشتاقانه 

 پرسیدم

 بدستش آوردی؟ -

اون میدونست ما جفت همدیگه هستیم چون توی خواب اینو دیده بود اما  -

ن به شکار گوزن رفتم اما نیمه گمشده میخواست من برم و پیداش کنم. اون روز م

 ام رو وسط جنگل یخ زده و برفی در حالی که منتظرم ایستاده بود پیدا کردم...
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جامشو خالی کرد و دوباره پر...اشتباه نمیکردم با اینکه چند روزه باهاش آشنا 

شدم اما میدونستم این دیو سرسخت و یخ زده رو به روم امشب وحشتناک 

میرسید هر چند قیافه اش اینو نشون نمیداد سعی داره خودشو با دلتنگ به نظر 

شراب خفه کنه تا حداقل اینطوری ذهنش خاموش بشه اما ظاهرا تالشش بی 

 فایده بود میشد شکستنش رو به راحتی دید...

اوضاع و احوالش ابدا بوی خوبی نمیداد و میتونستم هشدار های خطر رو که ازش 

س کنم...برام مهم بود؟ تنها چیزی که در حال حاضر ساطع میشد رو به خوبی ح

برام مهم بود رو میخواستم بدونم ..آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم استرسمو 

 عقب بزنم..بعد مکث نه چندان طوالنی محتاط پرسیدم

 اون کجاست االن؟ -

جیر خمیده شدن جام طالیی به دست هاش دور جام مشت شد طوری صدای جیر

گندش بزنن فکر کنم اوضاع رو خراب تر کردم....نگاه تیز و برنده اش  گوشم رسید

داشت خفه ام میکرد چشم هاش جدا حاوی پیام های خوبی نبود واقعا به گزینه 

 غلط کردم احتیاج داشتم االن ...!!

رگه های قرمز و شعله های خشم و عصبانیت بی حد و مرزی که توی چشم هاش 

کرد ، یه لحظه حس کردم هیچ اکسیژنی برای نفس موج میزد مو به تنم راست 

 کشیدن توی اتاق وجود نداره....صداش شبیه یه شمشیر بران شد

 ازم گرفتنش... -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

803 

دیگه شجاعت نداشتم بپرسم کی ؟ چرا؟ چطور؟ محض رضای خدا به اندازه کافه 

سعی کردم زبون به دهن بگیرم شاید دوباره   هیزم تو آتیش انداخته بودم پس

به آرامش ظاهری قبلیش برسه...نمیدونم چقدر طول کشید که نگاهشو ازم کمی 

 ...لعنتی!گرفت و من تونستم نفس بدون صدایی بکشم

بهم دستور نداد که برم بیرون این یکم خیالمو راحت کرد. با اینکه تموم شجاعتم 

ته کشیده بود ولی سوال هایی زیادی داشتم که میدونستم به جواب همشون 

 ولی حداقل باید چند تاشو بفهمم.... نمیرسم

 چرا منو زندونی کردی؟-

 پوزخندی زد

 میخواستتو رو -

 ابروهام باال پرید منظورش چیه؟

 منو میخواد؟ کی-

 به سمتم برگشت و با حفظ همون نیشخندش طعنه وار جواب داد

 پدر معشوقه ات....پادشاه! -

انگار به گوش هام شک داشته شکه با چشم های از حدقه در اومده نگاهش کردم 

 باشم...پادشاه چرا منو میخواست؟ 

 پادشاه چرا منو میخواد؟ -

 چیزی که درون تو هستش اونو به خواسته اش میرسونه... -
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کینه و نفرت داشت   ترس مبهمی توی دلم نشست. حرف های ایریک سراسر

که چرا  میدونستم اون منو به پادشاه میده فقط این گیج و سردرگمم میکرد

 آیریک میخواست منو به اون پادشاه بدجنس بده؟!

 چی بهت میرسه که منو به پادشاه بدی؟ -

پرخاشگرانه و متهم کننده  کمی هر چقدر خواستم جلوی خودمو بگیرم اما لحنم

بود این دوباره پوسته نازک ارامش آیریک رو پاره کرد که دوباره طغیان کرد ...جام 

جوری یه لحظه ترسیدم و از صدای بلند برخورد جام با  توی دستش رو پرت کرد

 زمین چشم هامو بستم...نعره زد

چون میخوام اوتانا مزه خنجری که از پشت بهم زده رو بچشه من میخوام مارتا  -

 برگرده و شاه قدرت اینو داره!

قلبم زدن رو فراموش کرد و مات به خروش آیریک خیره شدم....داشت چی 

 چیکار کرده؟ میگفت؟ اوتانا

حس میکردم هر دوتا گوشم زنگ میزنه و سر درد بدی کم کم داشت به سراغم 

 می اومد با لب های لرزون وحشت زده با حالی بد پرسیدم

 محض رضای خدا چرا واضح حرف نمیزنی؟ اوتانا چیکار کرده...؟ -

از جاش بلند شد انگار نمیدونست چطور خشم خودشو تخلیه کنه تا کمی آروم 

ه مقابل من شروع به قدم زدن های عصبی کرد..موهای بورش بهم ریخته ش

دکمه های لباس کرم رنگش تا روی سینه باز شده و آشفتگی از سر و قامتش   بود؛
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میریخت...انگار بیشتر داشت با خودش حرف میزد تا من چون هزیون گونه زیر لب 

 غرید

بچگی باهم بزرگ شدیم اون  من بهش اعتماد داشتم ...ما مثل برادر بودیم از -

اجازه اینو داشت که هر لحظه که بخواد به خونه من بیاد هیچ وقت در قصرم به 

اما اون چیکار کرد؟ مثل یه حرومزاده از پشت بهم خنجر  روی اون بسته نمیشد!

زد! از اعتمادم سواستفاده کرد و مخفیانه به قصرم اومد و مارتای منو به خوابی 

 م کرد و اونو برای همیشه از من گرفت...طلس برابر مرگ

حتی نفس کشیدن برام سخت شده بود داشتم چی میشنیدم؟..اوتانای من هر 

چقدر هیوال هم باشه اما میدونستم برای رفیق ها و برادرهاش جونشو میده.... این 

حقیقت نداشت هستیرک وار با حالی وحشتناک سرمو بهدچپ و راست تکون 

 کردم دادم زیر لب زمزمه

 این غیر ممکنه! -

پشت به شیشه سراسری ایستاد بی توجه به   دست از قدم زدن برداشت و مقابلم

 حال من فریاد کشید

اون مارتا رو ازم گرفت! من اون شب دیدم که مارتا سعی داشت جلوشو بگیره  -

اما مثل یه حرومزاده نامرد زن منو طلسم کرد که بمیره! اون جفت و عشق زندگی 

 کشت...منو 

محکم توی مشتم گرفتم تا کمی وحشتم رو تخلیه   با دست هام دامنو

 کنم ...دستم روی قلب دردناکم رفت و پیراهنمو توی مشت گرفتم ،تکرار کردم
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 این غیرممکنه... -

 حرفم انگار شعله های خشم آیریک رو دو چندان کرد که نعره حیوانی سر داد

مطمئن میشم  میدی.... من تا وقتی زنده اممن دارم حقیقت لعنتی رو میگم ! فه -

اون در رنج و عذاب خواهد مرد....من اونو به درد بی درمان خودم محکوم میکنم و 

 طوری تو رو ازش میگیرم که ذره ذره خودشو آتیش بزنه!

وحشت زده از پس پرده اشک به ایریکی که هیچ ردی از عقل و منطق در اون 

 دیده نمیشد خیره شدم..

ی چشم هاش هیچ اثری ازش نمونده بود و مردمک های عسلیش توی سفید

 چشمه ای از خون شناور شد از پشت دندون های کلید شده غرید

اون یه تخم حروم که لیاقت وفاداری و محبت منو نداشت اون اونقدر قلبش  -

سیاه و حسود بود که چشم خوشبختی منو نداشت و زن من رو گرفت و بهم نشون 

 جز یه حیوون نجس حرومزاده نیست!داد هیچی 

 چشم های من اشتباه نمی بیند آدمیزاد! اوتانا اونی نیست که تو فکر میکردی! -

بوی مشروبی که از دهنش می اومد باعث شد چشم هامو ببندم اگه یک ذره فشار 

دستشو بیشتر میکرد چونه ام کامال خورد میشد با دستم خواستم فشار دستشو 

ایده بود پس به زور تکونی به فکم دادم ،چشم هامو باز کردم و کم کنم اما بی ف

 سعی کردم در پس اون همه خشم و کینه حرفمو تو مخش فرو کنم
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این دنیای شما پر از جادوی های لعنتیه... تو میتونستی با خود اوتانا رو در رو  -

 حرف بزنی اما پای منو وسط کشیدی چون جرات و قدرت مقابله با اوتانا رو

 نداری...

 گرفتنه... جوری نفس میکشید انگار سینه اش از داخل در حال آتیش

 گاهی شبیه یه نعمته اما من میخوام با عذاب دردناکی اونو بکشم.... مرگ -

دستم هم چنان دور مچش پیچیده شده بود و با تالش بیخود سعی داشتم از 

اس میکردم که خودم دورش کنم...به حدی فشار روحی و روانی زیادی احس

 کنترل اشکمو از دست دادم برخالف میلم پایین ریخت...

اون مست و داغون بود ،با کینه و دردی که با خودش حمل میکرد اول از همه 

 خودشو نابود میکرد پس جنگیدن و سرش فریاد کشیدن هیچ فایده ای نداشت

 صدام از شدت بغض و گریه میلرزید

لبته رو حس کنم عشقتو از دست دادی هیچ من نمیتونم شدت غمی که تو ق -

چیز نمیتونه به اندازه این دردناک باشه اما میتونم باهات احساس همدردی کنم و 

اما از وقتی پام به این  رنجی که میکشی رو درک کنم...نمیخوام از اوتانا دفاع کنم

اما با  دنیا باز شد و اوتانا رو شناختم متوجه شدم اون هم مثل تو درد کشیده اش

تموم سختیش برادرهاشو دوست داره و مواظبشونه؛ اونقدر غد و مغروره که هیچ 

 وقت اینو به زبون نمیاره...

سرگردونش داشت روی صورتم چرخ میخورد و امیدوار بودم به  چشم های قرمز

 . سرسختانه ادامه دادمحرفام گوش بده اشک هام روی دست هاش میچکید..
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هم گره خورده اوتانا و شاهزاده ها شبانه روز دارن تالش ماه هاست همه چی ب-

میکنن همه چی رو حل کنن من شاهدم که برای درست کردن اوضاع دارن چه 

سختی هایی میکشن! و حاال فهمیدم ریشه تموم این مشکالت از جایی شروع شد 

ر که تو مارتا رو از دست دادی و مدعی هستی اوتانا این کار رو کرده اما من فک

میکنم تو ترسیدی و خشم چشم هاتو کور کرده به خاطر همین نمیخوای دنبال 

 حقیقت بری...

خمار و خشمناکش روی لبم دوخته شد و رعشه ای بی دلیل به تنم  های چشم

افتاد ...از این نزدیکی زیادش میترسیدم وقتی به صورتم نزدیکتر شد این بار قلبم 

ست لبشو روی من بزاره با دستم مرزی بین ایستاد و بدنم سر شد همین که خوا

لب هامون ساختم وقتی لبش به کف دستم خورد حس میکردم به جای گرمی لب 

 هاش دارن با مواد مذاب دستمو میسوزونن..

 بدنم لرزید و سرعت اشک هام زیادتر شد

من التماس نمیکنم که منو نکشی یا منو به شاه تحویل ندی اما نمیتونی به  -

 آبروم بی حرمتی کنی تک تک اعضای بدن من به اوتانا تعلق داره!شرافت و 

چند بار گیج پلک زد، چشم هاش باال اومد و گنگ نگاهم کرد انگار تازه فهمید 

و جوری محکم هولم داد  چیکار کرده به سرعت عقب رفت و چونه ام رو رها کرد.

افتادم ...فریاد که نتونستم تعادل خودمو حفظ کنم و از پشت به شدت روی مبل 

 خشمگین آیریک رو شنیدم

 لعنت بهش ! -
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سریع از کتابخونه بیرون رفت روی مبل توی خودم مچاله شدم ... بدنم به شدت 

پایین میریخت هنوز از شک حرفایی که شنیدم بیرون  ملیرزید و اشک هام آروم

به  نیومدم توی گذشته چه اتفاقی افتاده که االن من گرفتارش شدم و اوتانا

نامردی محکوم شده...؟ چرا آیریک انقدر مطمئن درمورد نامردی دوست قدیمیش 

 حرف میزد؟

 اونقدر حالم بد بود که به شدت به اغوش اوتانا برای آروم شدن احتیاج داشتم

این اعتراف تلخ رو به زبون بیارم اما میترسیدم از آینده ای که قراره  نمیخواستم

زی که آیریک منو قربانی کینه و خشمش کنه و به پادشاه به زودی فرا برسه ، از رو

تقدیمم کنه و اوتانایی که نمیدونم بعد از من قراره چه بالیی سرش بیاد...دستم رو 

 "اوتانا  "قلبم گذاشتم و آروم و از ته دل بین اشک هام صداش زدم 

 شمشیر آغشته به خون رو خسته و بی حال به گوشه ای انداخت اونقدر امروز

ازش استفاده کرده بود حس میکرد شمشیر به دست هاش میخکوب شده عضله 

 های انگشت هاش بعد چند بار باز و بسته شدن کمی نرم تر شد...

 اوضاع و احوال شاهزاده های دیگه بهتر از اون نبود.

با گام های سنگین به سمت قفسه های شرابش رفت و بزرگ ترین تنگش رو 

دلی ها تغریبا میشه گفت آوار شد با نشستنش تک برداشت و روی یکی از صن

تک استخوون های بدنش از درد جیغ کشیدن حاال میفهمید چقدر به این 

استراحت احتیاج داشته ... این روزها کنترل کردن هیوالی درونش به شدت 

سخت شده بود..جرات اینو داشت اعتراف کنه برای بیرون نیومدنش هیچ تالشی 

داشت برای ساعت ها خودشو به دست هیوال بسپاره شاید کمی نمیکرد...احتیاج 
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از این دنیای لعنتی دورتر بشه تا نفهمه چه دردی رو تحمل میکنه اما متاسفانه به 

 مرور زمان همه چی داشت بدتر میشد درد کوفتی ایش هیچ درمانی نداشت...

وی دهنش در چوبی بطری رو به گوشه ای پرت کرد و کمی از نوشیدنی تند روی ت

چرخوند بعد همراه خون بدمزه داخل دهنش رو ، به کف سالن تف کرد؛ تمیزی و 

کوچولو آالن اینجا بود به خاطر   رعایت نظافت هم به یه ورش نبود...! اگه جونور

 این کارش دهنش رو بگا میداد چون به زیبایی قصر اهمیت زیادی میداد...

جنون در کنار درگیری ها که سرش آخ جونور کوچولو!!! روزهاست که مثل یه م

آوار شده بود دنبالش میگشت اما هر چی بیشتر جستجو میکرد کمتر به نتیجه 

میرسید...ته دلش امیدوار بود به سرزمین خودش بازگشته باشه حداقل اینطوری 

مطمئن میشد که زنده اس.... احمقانه گاهی حسش میکرد اما نمیتونست باهاش 

چشم های شهالیی زیباش که پشت پلک هاش ظاهر شد ارتباط برقرار کنه.. 

الجرعه شیشه رو سر کشید و گذاشت شراب ناب معده اش رو بسوزونه...داتیس 

 چهره ای توی هم کشید و غر زد

 داری به شرابی که میخورم میگی گوه؟ -

داتیس که از عصیان های این روزهای اوتانا میترسید عجوالنه به راتین اشاره ای 

 کرد

ه برادر با راتین بودم که مثل بچه های داغ دیده تند تند داره جامشو خالی ن -

 میکنه

 راتین که توی دنیای خودش بود جام رو پایین اورد چشم درشت کرد
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 با من بودی؟ -

داتیس سریع سری تکون داد و لبخند مضحکی بهش تحویل داد...راتین چرخی به 

 کرد چشم هاش داد و پوزخندی نثار شاهزاده دریا

 تخم نداشتی روی حرفی که زدی بمونی؟-

نیشخندی روی لب هاش اومد همین که خواست جوابی بده ...زهیر مثل یه گلوله 

آتیشن عصبی و افسار پاره کرده پا داخل سالن گذاشت و در عملی غیر منتظرانه 

لگدی زیر میز چوبی زد طوری که میز نفیر کش دقیقا از فاصله یه وجبی صورت 

د شد و به شدت توی دیوار کوبیده شد در آخر هر قطعه از اون جایی داتیس ر

 پرت شد...داتیس جا خورده چشم درشت و اعتراض گونه صداشو بلند کرد

 چه مرگته مرد؟ داشتی صورتمو بگا میدادی!-

زهیر به بی توجه به اون در حالی وسط سالن قدم رو میرفت با رگ های بر آمده 

 غرید

تان باید بعد سالیان آسیب ببینه و اهریمن های حرومزاده به چرا دریچه کوهس -

 راحتی بتونن وارد این دنیا بشن؟

هر چی قدم میزد نمیتونست ذره ای از آرامشی که این روزها ازشون فراری شده 

بدست بیاره همین که خواست وسیله ای دیگه ای رو نابود کنه صدای سرد و 

 هشدار دهنده اوتانا اونو متوقف کرد

 حتی جرات نکن نزدیکش بشی زهیر!!!! -
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 حتی جرات نکن نزدیکش بشی زهیر!!!! -

زهیر به خودش اومد با دیدن گلدون گل مورد عالقه وانیا چهره اش سراسر درد و 

 پشیمانی شد رو به اوتانا شرمنده لب زد

 متاسفم...حواسم نبود -

لخ رو مینوشید...راتین جرعه جرعه مایع ت اما اوتانا همچنان بیخیال داشت از تنگ

سعی کرد اوضاع رو کمی آروم کنه چون همه با دیدن گلدون و عکس العمل اوتانا 

 متاثر شده بودن

 زهیر چرا یه لحظه بیخیال همه چی نمیشی و بشینی؟ -

انگار حرفش کامال نتیجه عکس داشت که دوباره عصبانیت زهیر مثل آتیش زیر 

 کبود فریاد کشید خاکستر شعله ور شد با صورتی سرخ و

بیخیال؟ میخوای مثل یه حرومزاده بشینم و آروم باشم در حالی که مردهای من -

   هر روز اون بیرون دارن بین جنگی که انگار ته نداره کشته میشن؟!

 داتیس نگاهی معنا دار به راتین انداخت

 خوشحال میشم که به این نتیجه رسیده باشی که گند زدی! -داتیس 

 تکون داد و آهی کشید راتین سری

زهیر این مردهای تو نیستن هر روز تلف میشن سربازهای ما هم دارن جونشون  -

 تا ما اروم نشیم نمیتونم چاره ای پیدا کنیم...  رو از دست میدن
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زهیر همیشه آروم و منطقی االن در کنترل خشم خودش مشکل داشت از سر 

س زدن روی یکی از مبل ها آوار ناچاری و یاس فریادی کشید و بعد کمی نفس نف

 شد طوری که مبل زیر وزنش جیر جیری کرد...

هامون که از قطع خونریزی بازوی برادر کوچیکترش خیالش راحت شد پارچه 

سفید رو دورش بست تا دوباره زخمش باز نشه..با لحنی حرص آلود و کینه ای 

 شاهزاده رو خطاب قرار داد

وب ها رو کنترل کنیم اما داریم میبینم که همه ما سالهاست سعی داریم این آش -

 چی داره بدتر میشه روز به روز...

زهیر حرفای دوست گرگینه اش رو تایید کرد غضب آلود مشتی رو دسته مبل 

 کوبید

 درسته ،چرا جای همه اینا نمیریم سر پادشاه رو قطع کنیم؟ -

 راتین جام رو کنار گذاشت و گلویی صاف کرد

ه برید پادشاه رو جر وا جر کنید الزمه بهتون یاد آوری کنم که اون قبل از اینک -

پادشاه چند اقلیمه و کسی نمیتونه همینطور سرشو قطع کنه باید برای محکوم 

 کردنش مدرک گیر بیاریم...

 زهیر مشتی روی دسته مبل کوبید و غرید 
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هام  گندش بزنن...من میتونم اونو بکشم بعد رضایت میدم همه منو از تخم-

اویزونن کنن...خیلی سخته اینطوری بشینم و هیچ کار نکنم در حالی که میدونم 

 اون مقصر تموم این ماجراهاست...

 داتیس پوزخندی زد

برادر متاسفانه تخم های تو اونقدر گنده نیست که بتونی اونا رو با جون پادشاه -

 معاوضه کنی...

.راتین رو کرد به اوتانای ساکت زهیر چشم بست تا بتونه کمی خودشو کنترل کنه..

خواست اونو به زور وارد بحثشون کنه شاید این پیله سیاهی که این روزها و نگران

 دور خودش تنیده رو رها کنه

 اوتانا چرا نظری نمیدی؟  -

روی میز گذاشت و با چشم هایی که ابدا هیچ نشونی از   تنگ شیشه ای خالی رو

 رد و پرسیدخماری نداشت روی هامون منعکس ک

 دخترا هنوز به هوش نیومدن؟ -

همه ناراحت نگاهی بین همدیگه چرخوندن و هامون با چشم هایی که غم رو فریاد 

 میزد جواب داد

 درمونگرا میگن به زودی تبشون قطع میشه و توی این روزها به هوش میان... -

 سری تکون داد و خسته لب زد

 به من خبر بدید!اگر به هوش اومدن میخوام اولین نفر  -
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هامون سری به نشون اطاعت تکون داد...هامین که شاهد اوضاع به ریخته اربابش 

بود آهی کشید...خودش و هامون این روزها حال و روزی بهتر از اون نداشتن هر 

روز در کنار جنگ و کشتار نیمی بیشتر از وجودشون در کنار بالین دوتا دختری 

 گ و زندگی میجنگیدن....بود که در تبی آتیشین بین مر

اوتانا این آزاد شدن هر روز هیوال برای تو خوب نیست...نذار بهت غلبه  -هامین 

 کنه...

 اوتانا نگاهی ناخوانا و تیره به هامین انداخت و سنگین و طعنه وار جواب داد

 فراموش کردی اون هیوالی نیمه جدا نشدنی منه؟ -

ت از احوال برادرش توی بحث دخالت زهیر درد خودش رو فراموش کرد و ناراح

 کرد

درسته نیمی از توعه اما وقتی زیاد آزاد باشه میتونه بهت غلبه کنه...پیشگویی  -

رو فراموش کردی؟ حاال که جفتت نیست که توازنت حفظ شه باید حسابی مواظب 

 باشی، ما تو این روزها بهت احتیاج داریم یکی باید ما رو رهبری کنه...

ها رو میشنید اما نمیخواست توجه کنه ...همدردی و چشم های غمگین اوتانا صدا

مردهای این جمع که فریاد نبودن جونور رو میداد مثل یه دشنه تیز توی قلب 

 سیاه مرده اش فرو میرفت...

 در حالی که بلند میشد غرید



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

816 

من هر حرومزاده ای که مسبب این ماجراها هستش رو خواهم کشت و مطمئن  -

 تک تکشون به سزای اعمالشون میرسن!میشم که 

نگاهی به اسمون شب انداخت از نیمه شب گذشته بود و هیچکس امشب قصد 

خواب نداشت...چرا خورشید لعنتی طلوع نمیکرد تا دوباره دنبال شکار اهریمن ها 

بره؟ اینطوری میتونست کمی از آتیش و عصیانی که به جونش افتاده بود رو خالی 

وجودش پر میشد اما هر چی که خون میریخت و سالخی میکرد  کنه....شاید خال

 ذره ای از اون خال کوفتی قرار نبود پر بشه؛

لعنت بهش که هیچ نوشیدنی قرار نبود کمی ذهنش رو از گنجینه با ارزشش دور 

کنه کاش میتونست دنیا رو ویران کنه شاید کمی از غم جانکاهش کم بشه حاال 

فهمید....دوباره به سمت قفسه ها رفت شیشه پر دیگه معنی درد بی درمان رو می

ای برداشت و دوباره به جمع پیوست اما همین که خواست بشینه قلب مرده اش 

بنای تپیدن گذاشت حیرت زده سرجاش خشکش زد ...یادش نمی اومد آخرین بار 

کی حس کرده بود اینطور میزد؟ اما لعنت خدا مگه میشد فراموش کرد اخرین بار 

انی بود که وانیا داخل راهرو توی بغلش داشت دلبری میکرد...ضربان قلبش باال زم

رفت و زنده بودنش رو به رخ کشید؛ دستشو روی قلبش گذاشت اوضاعش از 

 چشم مردها دور نموند ک نگران بهش خیره شدن...

دردی رو حس میکرد   گیج و سر درگم نگاهی به اطراف چرخوند کم کم داشت

ی وجودش گمشده...نگاهش یه جا ثابت شد و ناگهان صدای دلگیر و انگار نیمه ا

  "اوتانا "ناراحت وانیا توی سرش واضح پیچید 
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چنان مبهوت و هیجان زده شد که تنگ شیشه ای از دستش افتاد و و زیر پاش پر 

 از تیکه های تیز و مایع زرد رنگ شد لب هاش لرزید و هراسان صدا زد

 شیرینم!!!! -

حاال عمق دلتنگی وحشتناکش رو درک  "اوتانا "ای محزونش پیچید دوباره صد

 میکرد چطور تا آالن تونسته بود زنده بمونه و بدون دلبرش نفس بکشه؟

بدنش لرزید حس میکرد قدرت داره کم کم از پاهاش میرفت سریع دسته مبل رو 

 ب زدچنگ زد تا همچنان سر پا بمونه آهی آسوده کشید... محکم و پر از قدرت ل

جانم من اینجام دقیقا کنارت...نترس ،پیدات میکنم به زودی شیرینم منتظرم  -

 باش!

راتین کم طاقت از جا پرید و بازوی محکم و تنومند اوتانای مبهوت شده رو در 

 چنگ گرفت و تکونی بهش داد

 چیشد؟؟؟ کی باهات ارتباط برقرار کرد؟! -

ست روشن و نورانی شدن هزاران سرش رو بلند کرد و در کمال حیرت راتین تون

ستاره رو توی چشم های سیاهش ببینه! انگار توی یک لحظه زندگی رو به 

 دوستش برگردونده باشن...

 اوتانا لب هاش به لبخندی کمرنگ باز شد

 اون زنده اس! -

 مات لب زد
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 چی؟-

 لبخندش وسعت پیدا کرد

 جونور کوچولو تونست باهام ارتباط برقرار کنه! -

 جا پریدن امیدوار و مشتاق به اوتانا خیره شدن  همه از

*** 

بعد از اون اون اتفاقی که توی کتابخونه افتاد اعصاب اینو نداشتم که یه مدت         

با اون مردک رو به رو بشم احتماال این بار چیزهای بارش میکردم که بدون هیچ 

رم روی تنم رحمی با شمشیرش سرمو از تنم جدا میکرد گندش بزنن من که س

سنگینی نمیکرد پس تصمیم گرفتم چند روز توی اتاق بمونم و به حرفای اون 

شبش فکر کنم و از جون شیرینم محافظت کنم،به هر حال آرنیکا همیشه بهم اینو 

یاد آور میشد زبان سرخ سبز را میدهد بر باد خوبه کمی از طول و عرضش 

 عمل کنم...قیچیش کنم و االن احتیاج داشتم به توصیه اش 

رنگی توی قلبم میگفت اوتانا نمیتونه یه زن حامله رو بکشه! تازه اونم پر یه حس

 زن بهترین دوستش رو..!

یه چیزهایی این وسط درست نیست این قضیه زیادی بود دار هستش مگه میشه 

یکهو اوتانا بدون هیچ دلیلی بخواد همسر رفیقشو طلسم کنه؟ لبه پنجره با ذهنی 

تم و گذاشتم هوای سرد شب کوهستان تنمو رو مور مور کنه کاش مشوش نشس

میدونستم در آینده قراره چه اتفاق های بیفته؟ یا میتونم دوباره به اوتانا برسم و 
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صلح همه جا برقرار بشه؟ اما همه چی مثل یه کالف کوفتی توی هم گره 

 خورده..حتی نمیتونم حدس بزنم فردا قراره چه اتفاقی بیفته...!

نگاهی به دره خوفناک که توی سیاهی مطلقی فرو رفته انداختم این منظره مو به 

 تن ادم سیخ میکرد خیلی وحشتناک بود درست شبیه یه سیاهچاله...

قصر راتین رو با اینجا مقایسه کردم و لبم به پوزخندی بدجنس از این قیاس نا به 

وخته اش از این بهتر جا کج شد..حتی قصر اوتانا با اون صحنه دلخراش جنگل س

 هستش و این ابدا هیچ ربطی که به اینکه از ایریک خوشم میاد هم نداره..

خواستم بلند شم و پنجره رو ببندم اما حرکت شبح وار سایه ای روی دیوار 

متوقفم کرد...چشم هامو لوچ کردم و دقت بیشتری به کار بردم اما چیزی قابل دید 

ز بس تنها بودم خیاالتی شدم ؟هنوز از این فکرم نبود زیر روشنایی ماه، نکنه ا

چند ثانیه نگذشته بود که دوباره حرکت چندتا جسم متحرک رو دیدم،چشم هام 

از روی هیجان گرد شد اون لعنتی ها مسلما شبح یا جونور نبودن، مردهایی بودن 

 رنگشون اون ها رو شبیه نینجا کرده... که لباس های مشکی

و رو ببین اما قشنگ توی زاویه دیدم بودن کنار پنجره بلند اونا نمیتونستن من

دست هاشون رو بهم گره زدن و داشتن یه کار بدون صدایی انجام میدادن و کمی 

بعد درست مقابل چشم های حیرت زده ام نوری مثل رعد و برق وارد الیه محافظ 

 ..قصر کردن و خدای من الیه محافظ آسیب دید و تونستن وارد قصر بشن.

از جا پریدم و فهمیدم اونا همون شوالیه های تاریکی هستن که زهیر درموردش 

 صحبت میکرد!



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

820 

و هیجان زده دستمو روی قلبم گذاشتم شروع کردم به قدم  لبمو گاز گرفتم

 زدن ...

وانیا الیه محافظ "مثل دیوونه ها به سرخوشی شروع کردم با خودم صحبت کردن 

اینجا تا چند دقیقه دیگه درگیری ایجاد بشه پس اسیب دیده و به طوری قراره 

با جرات فوران کرده سریع از اتاق بیرون  "االن بهترین فرصت برای فرار کردنه!

زدم با احتیاط از پله ها پایین رفتم ناگهان صدای فریاد یکی از نگهبان های 

 آیریک بلند شد

 به قلعه نفوذ کردن...به قلعه نفوذ کردن ...-

سمت تاریک راه پله مخفی کردم تا کسی نتونه منو ببینه....با صدای خودمو توی ق

اون نگهبان یکهو هرج و مرج همه جا رو فرا گرفت صدای گام های شتاب زده ای 

که فریاد خشمگین و هشدار گونه همدیگه رو صدا میزدن از هر جا به گوش 

ط پایین میرسید...وقتی دیدم کسی حواسش به اینجا نیست اهسته و با احتیا

رفتم از باالی پله ها باالخره تونستم نگهبان و سربازهای سلطنتی رو ببینم که 

درگیر شمشیر زنی با شوالیه سیاه نقاب دار که تعدادشون مثل مور و ملخ در حال 

افزایش میافت بودن ...من وقتی برای نگاه کردن نداشتم به خاطر همین از قسمت 

به طبقه همکف رسیدم توی سالن درگیرها  های تاریک با سرعت میگذشتم وقتی

بیشتر بود بین اون ها تونستم آیریک رو ببینم با پیراهن سفید گشاد و شلوار 

چرم مشکی با اخم های درهم در حال شمشیر زدن بود بین اون همه هرج و مرج 

صدای فریاد مردها و برخورد شمشیر ها و استرس ناشی از هیجان دنبال یه راه 
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ر ورودی بودم گندش بزنن اگه جلوتر میرفتم اون ها میتونستن منو رسیدن به د

 ببین!

همش منتظر فرصت بودم و چشم هام مثل یه عقاب همه جا رو زیر نظر میگرفت و 

 ضربان قلبم در همون حین رو هزار بود...

از مبارز های سیاه پوش افتاد که قد و هیکلش از همه  نگاهم ناخوداگاه روی یکی

نظر میرسید ،دور از همه مثل من توی تاریک و روشن سالن ایستاده بود  بزرگتر به

دارش آیریک رو دنبال میکرد وقتی دید کسی حواسش به اون نیست  و نگاه برق

در کمال تعجب توی یک لحظه ناپدید شد چند بار پلک زدم االن چیشد؟ سریع 

االرض به سمت آیریک چرخیدم لعنت بهش اون خودشو به پشت آیریک طی 

کرد...پس درسته اینا جز قبیله اجنه هستن! وقتی دیدم دستش به سمت 

شمشیرش رفت و آیریک غافل از همه جا درگیر دوتا مبارز دیگه هستش بدون 

فکر به سمتشون دویدم و بین راه شمشیری که توی بدن یکی از نگهبان های 

ا بزرگ بودش مرده فرو رفته بود رو بیرون کشیدم تموم نگاهم روی اون نینج

همین که خواست شمشیر رو از پشت توی قلب آیریک فرو ببره به پشتش رسیدم 

و شمشیر برنده و تیز رو از شکمش رد کردم مرد فریاد بلندی کشید و روی 

زانوهاش افتاد آیریک به عقب برگشت و با دیدن شمشیر خونی دستم و شوالیه 

و گرفتن جون یه نفر بدنم به  که حاال روی زمین افتاده مکث کرد از این حمله

لرزش افتاد اما بدون اینکه به روی خودم بیارم چشمکی همراه نیشخند 

 خودپسندانه تحویل قیافه متفکر اخموش دادم و بهش یاد آوری کردم

 حاال بی حساب شدیم! -
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اخم هاش با کلی درگیری فکری توی هم رفت بازم طبق معمولش داشت از رنج 

برد...موهای بلوند آشفته اش و قطره های خون روی پیراهن نهفته درونش رنج می

و صورتش ازش یه دیو ترسناک واقعی ساخته بود...اتصال چشم هامون با حمله 

کردن چندتا شوالیه دیگه به سمتش قطع شد اما آیریک فرزانه و با تبحر یه مرد 

تم با گام جنگی حمله اشون رو دفع کرد و شروع به مبارزه کرد...شمشیر رو برداش

های تند خواستم به سمتشون برم اما کم کم گام سست شد صبر کن ببینم،این که 

جنگ من نیست! من اینجا زندونی ام و هیچ دینی به ایریک دیگه روی گردنم 

 نیست...!

وقتی دیدم هیچکس جلوی در ورودی نیست و همه سرگرم مبارزه کردن هستن و 

رنگ شد ،با گام های بلند و سریع به حواسشون به سمت من نیست نیشخندم پر 

سمتش رفتم .جلوی در وردی که رسیدم با احتیاط دستمو بیرون بردم اما به هیچ 

مانعی برخورد نکردم ناباورانه خنده ای کردم انگار شانس بهم رو کرده.. بدون 

اتالف وقت دویدم حس یه پرنده ای رو داشتم که زندانبانش فراموش کرده در 

ده و پرنده کوچولو هنوز باورش نشده به آزادی رسیده و با تردید قفسش رو ببن

بال هاشو باز و پرواز میکنه...قصر آیریک روی لبه یه کوه قرار داشت و به وسیله 

یک پل سنگی بزرگ به لبه کوه دیگه وصل شده بود...هوای سرد مثل شالق تیز به 

ی درخشش دونه سفید پوست صورتم میخورد ...میتونستم بین سوز سرما و تاریک

برف رو توی هوا ببینم اما چون آدرنالین خونم باال بود هیچ سرمایی حس نمیکردم 

و با تمام توان میدویدم...وقتی پل به انتها رسید نمیدونم چرا لبخندی رو لبم 

نشست جادی خاکی مسیر رو بهم نشون میداد هنوز چند متر جلو نرفته دستی از 

شد و توی سرعت توقفم کرد طوری که پاهام به سمت  حلقه غیب یکهو دور شکم
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افتاد جیغی وحشت زده کشیدم من  باال متمایل شد و شمشیر از دستم

توان شروع کردم به تقال  نمیخواستم دوباره به اون زندون برم گردونن با تمام

کردن شاید بشه به رهایی رسید وقتی دیدم فایده نداره و تالشم بیهوده اس 

 نا امید با تموم توان جیغ زدمعصبی و 

 اوتانا...-

صدای جیغ فوق بلندم توی کوه اکو شد گلوم به کزکز افتاد و به خوبی متوجه 

شدم فشارم کامال افتاد و به خاطر حمله عصبی که بهم دست داد بیهوش شدم و 

 نفهمیدم چه نامردی منو اسیر دست های قوی و بیرحمش کرد...

قاب و قاشق روی میز الی پلک هامو به سختی تونستم با صدای تق تق برخورد بش

تا نصفه باز کنم و خدمتکاری رو دیدم که این چند وقته مسئول رسیدگی به من 

بود چرا بدنم کوفته و بی حال شده؟ صدای برخورد شمشیر توی گوشم پیچید اول 

ه و بعد کم کم تصاویری از اتفاق دیشب پشت پلکم مثل یه فیلم به نمایش گذاشت

 شد...

به سقف خیره شدم،با فهمیدن اینکه چند قدم به آزادی و رهایی نزدیک شده  

 بودم و بد شانسی اوردم قطره اشکی از چشم هام پایین ریخت.

 با صدای بیجون و بدون حس پرسیدم 

 االن صبحه؟ -

 خدمتکار به طرفم چرخید با همون صورت یخ زده اش لب زد
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م نزدیکه که بیدار شید براتون مقداری عصر هستش بانوی من...میدونست-

 خوراکی مقوی آوردم بهتون کمک میکنه تا سرحال شید...

صورت نمناکم رو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم من هنوز امید داشتم به خاطر 

 پرسیدم همین با تکیه به آرنجم تونستم بلند شم در همون حین

 دیشب چرا به قصرتون حمله کردن؟ -

 بهم انداخت انگار نمیدونست بهم اعتماد کنه و جواب بده یا نهنگاهی دو دل 

بهتره دهنشو قفل کنه... تردیدش رو که حس کردم ، تصمیم گرفتم احساس 

ترحمش رو قلقلک بدم به هر حال در زیر این پوسته سخت و یخش یه زن با تموم 

م به احساسات نرم و مهربون وجود داره... چشم هام گرد شد و کمی لب پایین

بچه مظلوم شده باشه و زیادی  عقب برگردوندم؛ امیدوارم قیافه ام شبیه یه دختر

 مضحک نشده باشم. آهی کشیدم و صدام مثل بغض لرزش پیدا کرد

من که دیگه زندونی شدم اینجا و خیلی تنهام حتی کسی نیست باهاش حرف  -

 ته؟بزنم !حداقل الیق این نیستم بدونم دور و برم چی اتفاقی میف

زبون گوشتی اش رو با زبونش خیس کرد و خدا رو شکر قیافه دختر بچه مظلوم 

 جواب داد باالخره! چون تصمیم گرفت صحبت کنه

گنجینه های پنهان شده اش که هزاران سال قبل  قصر عالیجناب آیریک پر از -

این قوم قسم خوردن این رازها رو حفظ کنن..فقط شاه و فرزندانش جای گنجینه 

رو میدونن و اگر کسی بفهمه چه چیزهای توی این قصر از دیدها پنهون شده  ها

 به طمع میفتن و طی مدت کمی از اینجا چیزی جز یه ویرانه باقی نمیمونه...
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چشم هام از شدت تمرکز باریک شد .حدسم درست بود اینجا چیزهای خیلی 

 وردممشغول کرده رو به زبون آ  مهمی پنهون شده.. سوالی که ذهنمو

 شما میدونید اون مبارزهای سیاه پوش کیا هستن و چرا به اینجا حمله کردن؟-

کاسه سوپ رو بدستم داد ازش گرفتم در حالی که توی لیوان آبمیوه میریخت 

 جوابم رو داد

عالیجناب هنوز نمیدونه اونا از طرف کی هستن. دیشب اولین حمله اشون نبود  -

 و صد برابر کردن...به خاطر همین ایشون امنیت قصر ر

سپس ابروهای مشکی و پهنش رو با نخوت باال برد و سینه اشو از افتخار باال 

 گرفت و نیشخندی رو صورتش نشست

هنوز کسی نتونسته  قوی ترین نگهبان های این سرزمین رو داریمبه هر حال ما -

قصر رو تصاحب یا ازش دزدی کنه دیشب هم مثل همیشه تالششون برای تصرف 

 فایده بود...قصر بی

سری تکون دادم پس آیریک هنوز نمیدونه پادشاه پشت این قضیه شبیه خون 

برنده برای من باشه که باید به موقعه  زدن به قصرش هست! شاید این یه برگ

 ازش رو نمایی کنم..

با ذهنی مشغول قاشقی پر از سوپ گرم رو توی دهنم بردم و زیر چشمی به 

یعنی اگر بیشتر ازش اطالعات بیرون بکشم جواب میده؟  خدمتکار نگاه کردم

نکنه با سوال هام دوباره سپر دفاعیشو باال ببره و سکوت اختیار کنه باید کم کم 

 ازش حرف بکشم این فکر بهتریه! ...
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با تموم این مشغله هانمیدونستم به زودی قراره اتفاق بزرگی بیفته که همه چی به 

  کلی قراره تغییر کنه...!

روی تخت نشسته بودم به عادت این چند وقت اخیرم درگیر نشخوار فکری بودم 

که یکهو در باز شد و آیریک در آستانه در با اخم هایی در هم ظاهر شد...این 

 مردک واقعا هیچ بویی از ادبو نزاکت نبرده ! بهش اخمی کردم

مناسبی  ادب حکم میکنه اول در اتاق یه خانوم رو بزنن شاید در موقعیت -

نباشه ! مثل اینکه خیلی وقته اینو فراموش کردی گفتم شاید بهتر باشه من بهت 

 یاد آوری کنم.

 طعنه ام رو به یه ورش حساب نکرد و با همون لحن بد عنق اش لب زد

 کونت رو بلند کن و دنبالم بیا... -

دم بی خب باید اضافه کنم زبون کثیفی هم داشت! لجوجانه ابروهامو براش باال بر

 حوصله چرخی به چشم های زرد رنگش داد ...

ترجیح میدی خودت بلند شی یا نگهبان هام رو زمین بکشنت؟ بهت توصیه  -

 میکنم به گزینه دوم حتی فکر نکنی آدمیزاد!

با تموم شدن حرفش دوتا نگهبان آماده به خدمت کنارش ظاهر شدن لعنت به 

دوست نداشتم شیون کشون  همشون دیو های احمق بدون نزاکت! خوب اصال

زمین کشیده بشم چون صحنه زیاد جالبی به نظر نمیرسید...بنابراین باسن  روی

مبارکم رو از روی تخت بلند کردم و مثل یه خانوم به سمتش رفتم...سری از روی 

 رضایت تکون داد و کارم رو بدون حرف زدن تایید کرد...
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ه میخورد احساس کردم این بار اخم هاش بر خالف همیشه که عادی توی هم گر

ناشی از تنش فکری تنگ همدیگه در آغوش گرفتن .این مردک امشب یه چیزی 

 بدجوری عصبی و مشوش کرده...

قیافه اش دقیقا شبیه کسایی شده که با خودشون درگیری سختی دارن؛ صبر کن 

ببینم چه اتفاقی کوفتی قراره بیفته؟ هیچ وقت آیریک همراه نگهبان ها به 

استقبالم نیومده بود! شکمم از فکر چیزی که در انتظارمه پیچ خورد لبمو اهسته 

 زیر دندون کشیدم...

جلوی در سالن بزرگ ایستاد و به طرف منی که پشت سرش قرار داشتم چرخید با 

سر اشاره ای به نگهبان های کنارم کرد اون ها در سکوت از روی میز کنار در قفل 

اه کنجکاوم اون ها رو دنبال کرد وقتی به سمتم اومدن و زنجیری برداشتن...نگ

چشم هام گرد شد و با خشمی خاموش آروم تازه فهمیدم میخوان چیکار کنن !

 غریدم

 جرات نداری! -

بدون هیچ حرفی همچنان با اخم های درهم و رگ های برامده نگاهم میکرد...اما 

رو به قفل و زنجیر  ظاهرا جرات اینو داشتن که با زنجیر بلند دست و پام

بکشن...شروع کردم به تقال و جیغ زدن سر نگهبان هایی که با صورتی سرد و بی 

حس داشتن وظیفه اشون رو انجام میدادن...هر چی مشت و لگد میزدم زورم به 

 باالخره صداشو بلند کرد اون دوتا نمیرسید ...آیریک

 با تقال کردن کار رو برای خودت سخت تر میکنی! -
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دونستم به خاطر دست و پا زدن صورتم گل انداخته و انرژی زیادی از دست می

دادم در حالی که نفس نفس میزدم با حرصی زیاد توی صورت آیریک براق شدم و 

 غریدم

دلم برات میسوزه آیریک تو خیلی بدبختی که مثل یه کبک سرتو زیر برف  -

ت به یه دختر رسیده و کردی و نمیدونی اطرافت چه خبره! تو یه بزدلی که زور

 نمیخوای دنبال حقیقت باشی!

صورت اونم از حقیقتی توی صورتش تف کرده بودم قرمز شد و عصبی فریاد 

 کشید

 خفه شو! -

 جیغ زدم

تو خفه شو که دروغ هایی که به خوردت دادن چشم هاتو نسبت به حقیقت کور  -

 کرده...

گرفتن و ایریک با خشمی  وقتی کار نگهبان ها تموم شد بازوم رو از دو طرف

عصیان کرده در سالن رو باز کرد و من تونستم اون سر سالن پادشاه و شماری از 

جنگجویان سلطنتی که اطرافش رو هوشیارانه محاصره کرده بودن و منتظر اشاره 

 ..ای از طرف شاهشون بودن رو ببینم.

ود که منو به در عوض لعنت بهش باز قیافه اون ملعون رو دیدم ! آیریک بهم گفته ب

یه معامله به شاه میده ولی مدام توی دلم میگفتم شاید در طی زمان از تصمیمش 
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منصرف بشه اما ظاهرا بازم امید بیخودی داشتم و به طرز بدی به کاهدون زده 

 بودم...

وقتی مقابلش رسیدیم شاه رو با نفرت و بیزاری کامل نگاه کردم این موجود در 

ت و ذلیل جلوه میکرد در حال حاضر میل زیادی به فحاشی نگاهم خیلی بدبخ

 کثیفی داشتم...

ایریک متوقف شد و با اشاره دستش ما هم پشت سرش ایستادیم...رو کرد به 

 پادشاه

 اینم جفت اوتانا همونطور که خواستی زنده و سالم! -

شاه نگاه پیروزی بهم انداخت و با لحنی که از تک تک حرفهاش غرور و تکبر 

 میریخت لب باز کرد

اوتانا خیلی از معشوقه اش مواظبت میکرد تغریبا دسترسی بهش رو به صفر  -

 رسونده بود اما میدونستم تو میتونی این کار رو انجام بدی!

 آیریک پوزخندی زد

 حتی پسر توام ضعف هایی داره!-

 اخم هاش شاه از تیکه شاه ظریف توی هم رفت اما نذاشت این چیز های پیش پا

 افتاده اوقاتش رو تلخ کنه به مرد کنار دستش دستور داد

 اونو برام بیار! -

 آیریک شمشیرشو مورب مقابلم قرار داد
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ما یه معامله کردیم بهتره زودتر انجامش بدی تا آدمیزاد برای تو باشه  -آیریک

 چون ضمانت نمیکنم  که سر و کله اوتانا پیدا به زودیا پیدا نشه....!

ر یه گوسفند بی ارزش هستم و این احمق های خودخواه دارن خدای من انگا

 معامله ام میکنن..

البته که من همیشه سر قولم میمونم همسرت رو از مرگ برمیگردونم اما یه  -شاه 

 شرط داره!،

میشنیدم؟! آیریک سر زنده کردن زنش با شاه معامله  خدای من داشتم چی

 کرده؟مگه همچین چیزی اصال امکان داشت؟

 آیریک با عصبانیت غرید

 من کارتو انجام دادم نمیتونی برام یه شرط جدید بزاری! -

پسر من که چیز زیادی ازت نمیخوام تنها اینو خواستارم که وقتی با  -پادشاه 

 اوتانا رو به رو شدی نمیخوام اسمی از من برده بشه فقط همین!

م نفس های خشمگین ای شاه ترسو معلومه مثل سگ از اوتانا میترسه!میتونست

آیریک رو بشنوم اما اون همیشه میتونست به خودش غلبه کنه و خونسرد رفتار 

 کنه پس این بار هم همینکار رو انجام داد

 قبوله! -آیریک 

خنده ی ناباورانه ام توجه همه رو به من جلب کرد. شاه با همون نیشخند تمسخر 

 آمیزش مخاطبم قرار داد
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 آدمیزاد کوچک؟چی باعث خنده ات شده  -

توهین و تحقیر از حرف هاش میبارد.اون مرد برای من هیچ احترامی نداشت به 

خاطر همین تموم حرفایی که این مدته برام عقده شده بود رو با خونسردی تمام 

 توی صورتش کوبوندم

 توی یه احمقی... -

گار به چنان آروم و با لبخند این حرف رو زدم که اخم هاش کمی توی هم رفت و ان

 چیزی که شنیده شک داشته باشه پرسید

 چی گفتی؟ -

 خیلی شمرده و محترمانه براش تکرار کردم

 تو خیلی احمقی! -

 اخم هاش به طرز بدی توی هم رفت 

 امیدوارم با من نبوده باشی! -

نه اتفاقا مردک پیر خرفت با خود تو بودم!تو خیلی احمقی و فکر میکنی همه  -

 مثل خودت هستن!

تش از حسی ناخوشایند کبود شد و توهین هام خیلی بد به هدف خورد. در صور

حالی که تالش میکرد صورتش آروم باشه و رفتار زننده ای از خودش نشون نده با 

 لحنی متحرص تهدیدم کرد
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من به زودی اون زبون تند و تیزت رو میبرم و بالیی به سرت میارم که حتی به  -

بدتر از این همه اینا ، اینه که هیچ کس قرار نیست  گوش دشمنامم نخورده باشه و

 به کمکت بیاد!

 پوزخندی نثارش کردم

اوتانا همه چی رو میدونه ، اون میاد و هیچ کس توی این سالن جرات رویاویی با  -

 اون رو نخواهد داشت!

 چشم هاش برقی زد

نابود معشوقه ات جفتشو از دست داده و قراره در غم دوری تو خودشو کم کم -

 کنه و هیچ کس نیست تا حقیقت رو بهش بگه...

قلبم از تصور آینده به درد اومد دست هام مشت شد اما قرار نبود جلوی اون ها 

کم بیارم من این پیرزویو بهشون نمیدادم! ... صدام از اعتماد قوی ظاهریم رسا و 

 بدون هیچ لرزش و ترسی بلند شو 

..بزار حقیقتی که جرات نداری حتی وقتی پسرت بر خالف خودت خیلی باهوشه. -

تنهایی برای خودت بازگو کنی رو بیان کنم، تو از هوش و ذکاوت و قدرت اوتانا 

میترسیدی به خاطر همین اونو ترد کردی چون میدونستی یه روز اونقدر قدرتمند 

جالل و نخوت   میشه و میدرخشه که همه اونو جای تو پادشاه بدونن چون با تموم

 ت از اون خیلی کمتری! قدرت

بدنش با هر حرفی که از دهنم بیرون میپرید شروع به لرزش کرد انگار تیر حرف 

 هام درست وسط خال زده بود که اینطور پریشان و خشمگین شده...!
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 کنترل خودشو از دست داد و فریاد کشید

اون چیزی جز یه حرومزاده بی ارزش نیست که حتی الیق این باشه جانشین  - 

 من باشه!

عصیان کرده از اینکه همه اونو حرومزاده میدونستن به سمتش یورش بردم که 

نگهبان ها بازوم رو محکم گرفتن اما همچنان سعی میکردم به مرد بی صفت 

 مقابلم برسم

حرومزاده تویی هستی که حتی یه ذره نسبت به پسر خودت رحم نداری!  -

تموم قلمرو رو تامین و تنش پر از  حرومزاده رو به کسی نسبت میدی  که امنیت

 زخم های که بی چشم داشت داره جونشو برای مردمت فدا میکنه ؟!...

اخم هاش چنان توی هم فرو رفته بودن که انگار گره کوری خورده ...از چشم های 

 خشمگینش خون میچکید شبیه یه گراز آماده به حمله شد

 در ادامه حرفم تیر آخر رو زدم

مادر اوتانا کیه و پسر اون زن چه قدرتی داره حمل میکنه که ازش تو میدونی  -

 میترسی ..! مثل سگ

پادشاه انگار بیشتر از این تحمل حقیقت رو نداشت دست هاشو به سمتم باال 

گرفت و با عصبانیت اوردای رو با دندون های کلید شده زمزمه کرد انگار 

نود نیشخندی اعصاب نمیکردم.خش میخواست طلسمم کنه هیچ چیز رو حس

 خورد کن تحویلش دادم
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 اوه متاسفم اینو میگم هیچ جادویی روی من اثر نداره! -

 و باالخره ضامن بمب کشیده شد سرانجام فریاد اشفته ای کشید 

 نگبهان ها اون زنیکه بددهن رو بگیرید و جلوی پام بندازید -

ده از وضعیتی که به نگهبان ها تکونی خوردن و به سمتم اومدن که آیریک درمون

 وجود اورده بودم صدا بلند کرد و هشدار داد

هیچ کس جرات نزدیک شدن به این دختر رو نداره مگر اینکه اول پادشاه شرط  -

 من رو اجرا کنه

برگشتم سمت ایریک و اونو هم از تیرهای سمی خشم و طعنه ام بی نصیب 

 نذاشتم

سته ات رو اجرا میکنه؟ کسی که تو فکر کردی اون بدون هیچ کم و کاستی خوا -

به پسر و فرزندان خودش رحم نکرده فکر میکنی رحم و مروت بش چشم داشتش 

 شامل حال تو میشه؟

 ایریک یه گام به سمتم اومد و توی یه وجبی صورتم عصبی غرید 

 زبون به دهن بگیر و انقدر با ذهن بقیه بازی نکن زن! -

  بردم و مرموز پرسیدماما من بیخیال نشدم .تای ابرومو باال

 فکر میکنی کی پشت حمله های پی در می شوالیه های تاریکی به قصرته؟؟؟؟ -

تموم شدن حرفم اخم هاش توی هم رفت و انگار تونستم کنجکاویشو تحریک  با

 کنم نگاهشو تو صورتم چرخوند



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

835 

 منظورت چیه؟ تو میدونی اون نفر کیه؟ -آیریک 

گهبان های کنارم بیرون کشیدم و با حفظ همون دست هامو با یه حرکت از چنگ ن

 نیشخندم بدجنس لب زدم

آیریک بیچاره ای که همه دارن باهاش بازی میکنن نمیدونه کی پشت شبیه  -

 خون هایی که خونه اش میزنن؟!

 انگار کاسه صبرشو لبریز کردم که توی صورتم نعره زد

ر زنتو به کار بنداز و بگو انقدر به من طعنه نزن ! محض رضای زبون پلید و خنج -

 اون کیه!

خیلی خوب الزم نیست عصبی بشی به نظرت کیه که به اکثر راز ها اشراف داره  -

 و قدرت اینو داره به همه دستور بده ؟!

مکثی کردم و به سمت پادشاه که سعی میکرد ظاهری خونسرد و بیگناهی داشته 

 چرخیدم و پر معنا ادامه دادم  باشه

تثبیت قدرتش دست به هر کاری میزنه؟ کسی که باعث شد یکهو  یکسی که برا-

کی توی  دریچه دنیای شیاطین ضربه بخوره و اون ها راحت روی زمین بیان؟

 دنیای شما همچین قدرتی داره؟

دوباره به سمت آیریک چرخیدم که نگاه بدبین و شکاکش رو به سمت پادشاه 

 چرخوند . 
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جون هم بندازم. همین که ایریک خواست چیزی درسته! میخواستم اون ها رو به 

بگه و شاه رو زیر سوال ببره یکی از نگهبانها سراسیمه و نفس نفس زنان توی 

 سالن اومد و رو به آیریک دستپاچه فریاد کشید

عالیجناب اوتانا و شاهزاده ها به همراه چندین سرباز پشت در رسیدن و میگن  -

کار رو انجام میدن و بعدش عواقب خوبی در  طلسم برداشته نشه خودشون ایناگر

 انتظارمون نیست...!

انگار سالها توی تاریکی و ظلمت زندگی کردم و حاال نوری با قدرت هر چه تمام تر 

دنیام رو روشن کرد ضربان قلبم از شنیدن این خبر ناگهانی اوج گرفت میتونستم 

م به لبخندی لرزون بگم نگهبان خوش خبر ترین قاصد هر دو جهان هستش لب ها

 باز شد و اشک هام از اون همه حس خوشی پایین ریخت پر از حس لب زدم

 باالخره پیدام کردی!-

ترس روی صورت تمام مردهای سالن نشست به غیر از آیریک که میشد برق کینه 

رو از توی چشم هاش به خوبی خوند انگار سالهاست که منتظر این لحظه 

د مهیب یه نارنجک به دیوار به گوش رسید و دیوار مثل برخور نشسته...چیزی

های سنگی قصر لرزشی پیدا کردن همه حیرت زده و ترسیده چشم میچرخوندن 

و کمی بعد قامت بلند اوتانای خشمگین توی سالن پدیدار شد چشم های قرمز و 

سالن به چرخش در اومد ؛درست مثل تشنه ای که اگر چشمه  حریصش سریع توی

 ا نکنه قطعا در چند ثانیه دیگه هالک خواهد شد.ای اب پید
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باالخره من رو دید و با دلتنگی فراوانی تموم هیکلم رو چند بار از باال پایین نظاره 

 کرد تا مطمئن بشه سالمم...

خنده ای لرزون کردم و با پشت دست اشک های که تند تند از چشم هام میچکید 

 منه ...رو پاک کردم .خدایا اون مرد بی اعصاب 

 این بار خواب و خیال نبود میتونستم قسم بخورم واقعیته، اوتانای من اینجاست!

دیر کرد اما همین که اینجاست و باالخره پیدام کرده از همه چیز توی این دنیا 

مهمتره ..حاال میتونستم از ته دل نفس آسوده ای بکشم و با چشم هام بهش 

از امروز تا آخر دنیا نگاهش کنم از  بفهمونم که دل تنگی من بی حد وحصره و

عمق دل تنگیم کم نمیشه..نگاهش به غل و زنجیر دست پام خورد رگهای قرمز 

توی چشم هاش ظاهر شد چیزی زیر لب زمزمه کرد و قفل و زنجیر ها از دستم 

رها شد و با صدایی بلندی روی زمین افتاد حاال بال و پرم برای پرواز آزاد شده 

شک های مزاحمم که نمیزاره قیافه طوفانیشو خوب ببینم پر از دل لعنت به این ا

 تنگی و حسرت اسمشو صدا زدم

 اوتانا...-

 و همین کلمه انگار استارت درگیری بدی رو زد

 پادشاه ترسیده فریاد کشید 

 نگبهان ها ... -
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و ثانیه ای بعد چنان بهم ریختن که سالن پر از مردهای خشمگین نعره زن شد که 

گالویز شدن و روی همدیگه شمشیر میکشیدن ...دهنم نمیتونست باز تر از مبا ه

این بشه!من بعد روزها جفت و عشقم رو دیدم انتظار داشتم همه به احترام این 

حس بزرگ کنار برن تا من مَردم رو به اغوش گرمم بکشم و به طرز حال بهم زن 

گالیه کنم چرا اینقدر   کلوسی مشت های آروم به سینه اش بکوبم و با ناز و اش

منو دیر پیدا کرده و اوتانا سخت منو به خودش بفشاره و با بوسه گرمش به غر 

زدن هام مهر خاموشی بزنه و تک تک نازهامو بخره اما چیزی که مرد من این 

 لحظه به ذهنش رسید انتقام و جنگ بود!...

 دهنمو از این حجم احساسات بستم و لبمو کج کردم

 ؟؟واقعا؟؟؟-

 نگاهی به سالن پر از بلبشو انداختم

 جدی هستید دیگه؟-

اشک های احساسیمو از روی صورت مرطوبم پاک کردم .درسته چند دقیقه قبل 

مردها میتونستن با حرف زدن مشکلشون  کلی دست و پا زدم دشنام دادم اما این

به  رو حل کنن البته بعد تبادل منطقیشون این حق رو دارند دهن پادشاه رو

 بدترین شکل ممکن سرویس کنن...اما ظاهرا منطق اینجا زیاد خریدار نداشت!

که یه مرد زخمی کنارم روی زمین افتاد با اخم و انزجار عقب رفتم من هیچ  همین

وقت از خون و خون ریزی خوشم نمی اومد حاال که از اوتانا و واکنش غافلگیرانه و 

شیر زدن رو نداشتم به خاطر همین به فوق احساسیش دلگیر بودم دل و دماغ شم
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سمت راهرویی که گوشه سالن بود رفتم تا از گزند و حمله دشنه مردهای وحشی 

نشم این دم آخری...با چشم هام دنبال اوتانا گشتم و  اطرافم دور بمونم و زخمی

اونو در حال مبارزه با آیریک دیدم دوتا آلفا که میشه گفت تقریبا قدرت هاشون 

 ندارم که اوتانای من پیروز این میدانه.... میکنه البته هیچ شکی  رابریباهم ب

همینطور که به صحنه مقابلم خیره بودم حس میکردم صدای نبرد وحشیانه سالن 

داره کمتر میشه و رفته رفته صدای فریاد ها و شمشیر کمرنگ تر شد و انگار کم 

سرم شروع به وزیدن کرد؛ کم از جایی دور به گوش میرسید بادی سردی از پشت 

بدنم از این فضای سنگین و مرموز مور مور شد با تردید به عقب برداشتم و به 

انتهای تاریک راهرو خیره شدم و بعد مدتها تونستم دوباره گوی های آبی شناور 

 ...توی ذهنم زار زدم اوه دوباره نه! رو ببینم

 وانیا.... -

ار قدرت بدنم کم کم داشت از دستم میرفت میخواستم باهاش مقابله کنم اما اختی

نمیخواستم دوباره اشتباه یه ماه پیش رو تکرار کنم خواستم برگردم و اوتانا رو 

صدا بزنم تا به کمکم بیاد و نجاتم بده اما قفلی نامرئی رو لب هام زده شد و از حال 

 نزار و بی توانم بغض کردم صدای محزون زن توی گوشم پیچید

 ا وانیا....دنبالم بی -

این اولین بار بود به جز کلمه وانیا حرف دیگه ای میزد و خدا بهم رحم کنه چون 

دوباره پاهام بدون دستور گرفتن از مغزم شروع به حرکت به سمتشون کرد توی 

 "خواهش میکنم این بار خودتو نشون بده "دلم مدام التماس وار تکرار کردم 
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ار دنبال گوی های شناور ابی طی میکردم راهروها و داالن های متعددی شبح و

 ذهنم جز این کار هیچ دستور دیگه ای نمیداد...

حس میکردم دارم کم کم وارد عمق کوه میشم چون دیوارها سنگی و تاریک با 

هوای سنگین رو میشد به خوبی حس کرد ؛ رفتن به اعماق یه کوه زیادم حس 

زده شده ،مشعل ها فضا رو روشن  خوبی نمیداد...هیچ دری پیدا نبود دیوارها نم

میکرد انتهای راهرو طویل یه در آهنی محافظ شده قرار داشت قدم هام توقف 

کرد مقابل چشم های بی قرار و کنجکاوم یکی از گوی ها به شکل مه ای به رنگ 

آبی دراومد و داخل چرخ دنده های در رفت...اهرم های زنگ زده اما مستحکم و 

و در آهنی با صدای تق بلندی به راحتی باز شد... یکی از  نفوذ ناپذیر چرخیدن

 ابروهام باال پرید پس این گوی ها خاصیت دیگه ام داشتن!

 این بار خود خواسته جلو رفتم در سنگین با تموم قدرت به عقب هل دادم...

با احتیاط چند گام جلو برداشتم وقتی سالن بزرگ مقابلم رو دیدم چشم هام 

 گرد شد اوه انگار وارد بزرگترین موزه جهان شدم... حیرت زده بزرگ

کف سالن سنگ مر مر با رگه های سفید براق قرار داشت که نور مشعل های 

سقفی رو به خوبی در خود منعکس کرده بود با دیدن سقف بلند دهنم باز شد کی 

میتونست اون مشعل ها رو توی این ارتفاع روشن کنه؟ دوباره نگاهم توی سالن 

خ خورد بیشتر از دویست تا میز سنگی وجود داشت که روی هر کدوم چیزی چر

 قرار داده بودن...
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سر درگم میونشون شروع به قدم زدن کردم اجسام مختلفی مثل شمشیر و 

سپرها ،حتی چیزهایی مثل جام های قدیمی و خیلی چیزهایی که من نمیشناختم 

دیوان هست که اجداد آیریک  وجود داشت ...فکر کنم اینجا همون گنجینه مخفی

قسم به محافظت از اون خورده بودن و شاه اعظم دنبال یه چیز باارزش بین این 

 گنجینه ها بود.....

وقتی حس کردم وسط اون سالن بزرگ رسیدم یه دور، دور خودم چرخیدم پس 

گوی ها کجا رفتن؟ انگار ذهنمو خوندن که چند متر اونطرف شروع به نمایان شدن 

دوباره دنبالشون کردم ته دلم یه دلشوره خاصی داشتم یه حس مرموزی  کردن

 بهم میگفت این باره قراره به چیزی که میخواستن برسم...

آخرین گوی درخشانتر از همیشه روی یکی از میزهای سنگی میدرخشید فکر 

 کنم ازم میخواست به اونجا برم.

ا نمیدونستم جنسش از وقتی به میز رسیدم یه خنجر زیبای مشکی دیدم دقیق

چی هست دسته اون از سنگی سیاه وسطش یه حلقه مشکی با نگین بزرگ و تیغه 

تیر براق تماما سیاه قرار داشت متفاوت به نظر میرسید چرا از یه خنجر باید 

محافظت میشد؟ مگه چه فرقی با بقیه داشت؟ سرمو کمی باال بردم به سمت گوی 

 و لب زدم

 اونو بردارم؟چرا؟ -

 نگار میتونست صحبت کنه!ا
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بدنم انگار به خودم تعلق نداشت چون بدون هیچ دخالتی از سمت من، دستم دراز 

شد و خنجر رو برداشت حاال میفهمیدم چرا متفاوته! عمال نیروی قدرتمندی رو از 

سمت دشنه با کف دستم حس میکردم یه جورایی انگار مستقیم روی تک تک 

 .گندش بزنن.. اعضای بدنم تسلط پیدا میکرد

اصال چرا ازم خواستن این دشنه رو بردارم؟ قرار بود چه اتفاق کوفتی بیفته؟ 

دلشوره ی بدی گرفتم اما لعنت به این بدنی که تحت کنترل خودم نبود وقتی 

پنجه هام دور خنجر محکم شد گوی ها ظاهر شدن مسیرشون رو از بین میزهای 

ک سالن ک رسیدم یه پرده نقاشی بلند از سنگی دنبال کردم به انتهای نیمه تاری

 جنس چرم محکم نفیس سطح دیوار رو پوشونده بود ...

نگاهی به نقاشی انداختم پرده به رنگ زرد مات بود که با رنگ سبز روی اون طرح 

یه زن زیبا با موهای فریبنده بلند که تمام لباس ها و تاج سرش پوشیده از گل و 

شتناک نزدیکی بهش داشتم انگار شدیدا دلتنگ برگ نقش زده بودن یه حس وح

هام پر از اشک شد دستم روی  نقش زن سبز رنگ بودم قلبم به درد اومد و چشم

پرده نقاشی دقیقا روی موهای بلندش کشیدم پرزهای پرده زیر دستم حس 

موهای اون زن رو داشت نوازشش خیلی آشنا و غریب بود... دست چپمو روی 

هق کوتاهی اشک هام ریخت از این انفجار عجیب غریب  دهنم گذاشتم با هق

احساسیم درمونده و گیج شدم چرا انقدر نسبت به این نقاشی احساس نزدیکی 

اونو  میکردم؟ ...مدت زیادی طول نکشید که بی اختیار به سمت لبه پرده رفتم

کنار زدم متوجه شدم یه در آهنی دیگه اون پشت پنهون شده...قفل در رو 

 دم و از سیاهی مطلقی که به سمتم هجوم اورد وحشت زده شدم...چرخون
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ترسیده خواستم چند قدم به عقب برگردم اما گام هام ثابت سرجای خودشون 

قرار گرفته بودن لعنت بهش انگار میخکوب زمین شدم...خوشبختانه کنار در یه 

ازه امروز مشعل وجود داشت سریع اونو از قالبش دراوردم خدای من تا به حال اند

 از این تاریکی مطلق نترسیده بودم!

دوباره گوی ها توی اون تاریکی و سیاهی مطلق دلهره اور شروع به درخشیدن 

کردن و راه سنگی رو نشونم دادن،در حالی که یه دستم سفت دشنه رو چسبیده 

بود و اون یکی دست لرزونم دسته مشعل قرار داشت به سمتشون رفتم اما توی 

غر میزدم چرا انقدر منو توی شرایط سخت قرار میدن! اخه چرا بین این دلم مدام 

 همه ادم و موجودات دیگه چرا من باید این راه ها رو طی کنم؟؟؟...

چند دقیقه ای توی اون سیاهی گوی ها منو به سمت خودشون کشوندن سرمو که 

روی جسمی  بلند کردم چند متر اونطرف تر از ناکجا آباد روزنه ای نوری از باال

افتاده بود...صدای بلند ضربان قلبم رو میتونستم به وضوح بشنوم نفسم توی 

شد...گوی ها دور اون روشنایی حلقه زده بودن؛ صامت به صحنه سینه حبس

 که میخواستم باالخره رسیدم؟ مقابلم خیره شدم ، واقعا به اون چیزی

 صدای سحر انگیز زن توی گوشم پیچید

 ...آزادم کن وانیا-

تموم بدنم مور مور شد ، حباب شدن پوستم رو به خوبی حس کردم...انگار تازه 

 باورم شد،خدای من باالخره بهش رسیدم!
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با گام هاس سست و لرزون از چند پله باال رفتم تخت سنگی به بزرگی پنجاه متر 

 مساحت داشت ...

رو ببینم  توی اون تاریکی در مرکزش تونستم یه تخت قدیمی اما زیبا و تمیز

که از تخت اویزون شده و روی زمین افتاده بودن   ملحفه هایی به رنگ کرم رنگ

اروم و با احتیاط جلوتر که رفتم تونستم جسم یه زن زیبای جوون خوابیده در 

 وسط تخت ببینم اطرافش پر از گل های خوشبو بود...

ب اون خدای من حاضرم قسم بخورم با وجود پلک های بسته اش این زن صاح

چشم ها و صدای گوی ها بود ...گوی هایی که حاال به تخت هم رسیده بودم بازم 

 دور تخت حلقه زده بودن و غیب نشدن..!

زن روی تخت جوری به آرومی خوابیده بود که انگار هیچ وقت رنگ بیداری به 

رنگ تمیزش تا زانو بلند شده و لباس بلند   چشم ندیده....موهای بلند سیاه

به تن داشت، چشمم به شکمش خورد حیرت زده قدمی عقب سفیدی 

گذاشتم.اهی سوزناک کشیدم ،خدای من، قشنگ مشخصه که چهار پنج ماهه 

چطور دلش حامله است !چه ظالم و سنگدلی تونسته همچین بالیی سرش بیاره؟

اومده واقعا؟چیزی واقعا متعجبم میکرد گل ها بود که اطرافش رشد کرده بودن و 

خت رو در برگرفته بودن !چطور و از کجا رشد کردن و تن دختر رو در بر تمومی ت

چسبیده بهش ایستادم صورتش   گرفتن؟ به خودم جرات دادم و نزدیک تخت

سفیدش پوشیده از چند گل برگ بود با پشت دست گونه نرم و سردش رو نوازش 

 کردم و گلبرگ ها رو کنار زدم...

 حزون التماس وار و ناامید به گوشم رسیدگوی باالی سرش درخشید و صدایی م
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 آزادم کن -

 عاجزانه لب زدم

 من نمیدونم چطوری این کار رو انجام بدم!-

واقعا درمونده بودم چون هیچ اختیاری روی بدنم نداشتم و هیچ ذهنیتی نداشتم 

 چطور میتونم طلسمشو بشکنم...صدام شبیه یه ادم ناتوان شد

 من قدرتی ندارم-

کنجکاو و متحیر بهش خیره شدم بازم به شکل مه ابی رنگ  م اومدگوی به سمت

شد و به شکل هاله ای اطرافم بدنم حلقه زد... مشعل از دستم رها شد و با صدای 

 بلندی روی زمین سنگی افتاد .

مثل عروسک خیمه شب بازی کنترل بدنمو به دست گرفت. چند قدم جلو رفتم 

پردازش رو از دست داده بود و نمیدونستم وسط تخت ایستادم ذهنم عمال قدرت 

داره چه بالیی سرم میاد...سر و صدایی از دور به گوشم رسید ..گوی های اطراف 

دو متر از تخت فاصله گرفتن   تخت انگار خطری رو احساس کرده باشن پر تاللو تر

و مثل یه سپر دفاعی اطرافمون به همدیگه چسبیدن و یه حلقه دفاعی تشکیل 

 .دادن..

بدنم میلرزید میدونستم این لرزش از ضعف نیست من از اتفاق هایی که داشت 

پشت سر هم می افتاد و نمیدونستم دقیقا چه کوفتیه ترسیدم اینو میتونستم 

 واضح اعتراف کنم با وجود کله شقی ها و بی باک بودنم االن بدجور ترسیدم ...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

846 

زدیک به گوش رسید چند ثانیه صدای بلند چندین گام همزمان این بار از فاصله ن

فرصت نبرد که قیافه آشفته و عصبی آیریک و اوتانا و بقیه شاهزاده رو در پس 

 ببینم...  روشنایی نور گوی های محافظ

نگاه همه سراسیمه و وحشت زده بین من و دشنه توی دستم و زن روی تخت 

 رسید...میچرخید انگار هضم تصویر رو به روشون کار غیرممکنی به نظر می

نگاه دلتنگ و عاجزم روی اوتانا افتاد که چشم های تاریکش در حال سوختن بود 

 زخم های جزئی و خون روی صورتش ابدا هیچ از جذابیتش کم نمیکرد...

خدای من این مردک احمق چطور در اولین نگاه منو در اغوش نکشیده بود وقتی 

رل اشک هام رو از دست من اینطور در اتیش دل تنگیش داشتم میسوختم.؟!کنت

 دادم و روی صورتم افتاد صدام پر از حس شد

 اوتانا... -

چشم هاشو بست و نفس عمیقی کشید انگار میخواست باور کنه من 

 بم و خسته اش از عمق سینه اش باال اومد کنارشم ...صدای

 جونم شیرینم...-

اخت تنه ای به داتیس اما مثل عجل معلق پارازیتی بین ارتباط احساسیمون اند

 اوتانا زد نزدیکتر اومد وقتی زن روی تخت رو دید حیرت زده داد زد

در  خدای بزرگ...لعنت بهت مرد تو مارتا رو اینجا گذاشتی و مخفی کردی؟ -

 حالی که به همه اعالم کردی اونو خاک کردی و براش سوگواری کردی؟
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رو گرفت و محکم  آیریک با اعصابی خراب به خاطر اوضاع موجود یغه داتیس

 تکونش داد؛ سرش فریاد کشید

احمق زن من زنده اس اما برادرتون اونو طلسم کرد میخواستی زنده زنده  -

 خاکش کنم.؟ برای محافظت ازش اونو پنهونش کردم...

چشم های من و اوتانا همزمان گرد شد ...این زن طلسم شده ی آیریک هستش؟ 

خه داتیس رو گرفت و اونو به عقب پرت کرد اما اوتانا خرناسی کشید و از پشت ی

طوری که داتیس به سختی کنترلشو بدست گرفت تا پخش زمین نشه...این بار 

 اوتانا با آیریک سر شاخ شد .

 با دست محکم توی شونه ایریک زد 

 تو فکر میکنی من زنت رو طلسم کردم؟ -

 نا گرفت ایریک با چشم هایی که ازش خون میبارید شمشیرشو به سمت اوتا

روزی که اون طلسم شد سرتا پای اون بوی قدرت و جادوی تو رو میداد تنها  -

 تو بود...! کلمه ای قبل از خواب رفتن ابدیش تونست به زبون بیاره اسم

عمال اخرهای حرفش داشت نعره میکشید...طوری تهدیدی شمشیر هاشون رو به 

ون همه خشمی که حمل سمت هم گرفتن که انگار هر لحظه ممکنه به خاطر ا

میکنن همدیگه رو تیکه پاره و از صحنه روزگار پاک کنن...زهیر و هامون و هامین 

از همدیگه جداشون کردن تا از حمله قریب وقوع   شتاب زده بینشون رفتن

 جلوگیری کنن...
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 اوتانا در حالی که بین دست های گرگ هاش برای رهایی تقال میکرد غرید

ی عقلی که فکر میکنی من مقصر طلسم شدن جفتت هستم! تو یه حرومزاده ب -

 تو مثل برادرم بودی!

 آیریک هم بین دست های زهیر با رگ هایی برامده پرخاش کرد 

 با چشم های خودم تو لعنتی رو دیدم!  اون روز تو به قصرم اومدی ، -

بین اون تنش و درگیری صدای بلند فریاد راتین توجه همه رو به سمت خودش 

 ب کردجل

محض رضای خدا بس کنید مثل دوتا حیوون وحشی بدون عقل و منطق میخواید -

 همدیگه رو سالخی کنید...

جلو اومد و دقیقا پشت حلقه نورانی ایستاد خشم از صورتش پر کشید و جاشو به 

 ترسیده و با احتیاط صدام زدنگرانی داد،

 نی؟وانیا چطور تونستی به اینجا بیای؟ داری چه کار میک -

بدنم داشت کم کم سرد میشد و انرژیشو از دست میداد...حس میکردم یه چیزی 

داره نیروی بدنمو میگره..با این حرف راتین دوباره مردهای عصیان کرده به سمتم 

تازه به عمق ماجرا پی بردن و فهمیدن یه اتفاق ناخوشایندی  چرخیدن و با دیدنم

 قراره بیفته!

ن جلو اومد اما به دیوار محافظ خورد و به عقب پرت آیریک وحشت زده شد شتابا

 شد گیج و حیرت زده فریاد کشید
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 داری چیکار میکنی؟ -

 سرمو تکون دادم و ناله کردم  بدنم به وضوح میلرزید ...پر از حس ناتوانی و ضعف

 نمیدونم...-

اوتانا دست هاشو بهم چسبوند و با جادوش خواست حلقه رو بشکنه به خاطر 

زیادش قطره های عرق روی پیشونیش نمایان شد اما تالشش بی فایده بود تالش 

در اخر نعره ای عصبی کشید و نفس نفس زنون چشم هاش روی دشنه توی دستم 

 نشست 

سریع اون خنجر رو بنداز اون نیروی سیاهی داره قدرت بدنتو داره جذب  -اوتانا

 میکنه 

 پس ضعف و سردی بدنم به خاطر خنجر بود!

بار سعی کردم بندازمش اما انگار با سرب به دستم چسبونده بودنش.. سرمو چند 

 مدام به چپ و راست تکون میدادم و شدت اشک هام بیشتر شد

 نمیتونم...نمیتونم...اونا دارن کنترلم میکنن -

اوتانا شکه نگاهم میکرد و عصبی از اینکه نمیتونه نزدیکم بشه مشتی به حلقه 

 کوبید

 درمورد کی صحبت میکنی؟جونور داری  -

 مردمک لرزون چشم هام روی اوتانا ثابت شد 

 این گوی های ابی! اونا خیلی وقته میخوان من به اینجا برسم! -
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دست هام که تا حاال مثل چوب خشک شده بود به حرکت در اومد زهیر انگار با 

حرکت دراومدن دستم زنگ های خطر براش به صدا دراومد سریع خواست تله 

رت کنه اما اونم به دیواره محافظ خورد و محکم به زمیت خورد صداش از درد پو

 بلند شد...

 آیریک هم مثل بقیه مردها به حلقه چسبید و فریاد کشید

 آدمیزاد داری چیکار میکنی؟ -

 قلبم از ترس و وحشت ، وحشیانه خودشو به در و دیوار سینه ام میکوبید

 نمیدونم ...نمیدونم.... -

چنان آروم باال میرفت طوری که دقیقا روی شکم برامده مارتا قرار گرفت دستم هم

حاال ذهنم کم کم پردازش رو شروع کرد و از چیزی در حال افتادن بودن عرق 

 سرد رو تیره پشتم نشست و هیستریک وار جیغ کشیدم

 نه...نه....نه....نمیخوام!!!-

 داشتم به کسی که وجود نداشت التماس میکردم

 .....نه..!!!میکنم....نه...نه....تو رو خدا خواهش-

رو لبه تخت قرار بدم و خودمو به عقب پرت کنم اما با تموم سعی کردم زانوم

تقالهام دست هام داشتن خودکار عمل میکردن....با نعره آیریک سرم به سمتش 

 چرخید
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ه جسم ی وانیا دستت به زن و بچم بخوره دنیا رو به خاک و خون میکشم...همین-

 مونده برام اونو ازم نگیر! 

از درد صداش هق هق میکردم من نمیخواستم کوچیکترین اسیبی بهش برسونم 

نمیخواستم من فاجعه به بار بیارم اما واقعا   به اندازه کافی اتفاق های بد افتاده

نمیتونستم هیچ کاری کنم انگار روحم توی این جسمم گیر کرده و کاری جز تماشا 

 ه در و دیوار کوبیدن نداره...کردن و ب

داشتم زجر میکشیدم حس میکردم از کاری که در حال اتفاقه دارم میمیرم ذره 

ذره ...مردها وحشت زده و عصبی خودشون رو به در و دیوار حلقه میکوبیدن و 

سعی داشتن بهم برسن اما تالششون بی فایده بود گوی ها مثل یه دژ محکم 

 ..بهشون اجازه ورود نمیداد

تک تک حرکاتشون نشون میداد مارتا چقدر براشون عزیز بوده...لعنت به من، چرا 

مقدر شده من همچین بالیی سرش بیارم؟ انگار گوی صدای ذهنمو شنید چون زن 

 محزون و غمگین کنار گوشم لب زد

برای به دست اوردن چیزهای با ارزش باید یه چیز گران بهای دیگه رو قربانی  -

 طبیعت همیشه باید حفظ شه...!کرد! تعادل 

 سرمو تند تند تکون دادم و از ته دل گریه کردم 

 نمیخوام ...نمیخوام....-

وقتی دستم توی زاویه درست روی شکم مارتا باال رفت و ایستاد فهمیدم تموم زار 

زدن ها و التماس هام بی فایده اس مات دست هام شدم و از اتفاقی به زودی می 
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ثانیه ای نزد برای بار چندم ت زندگیم مرگ رو با چشم های خودم  افتاد قلبم برای

 دیدم زیر لب دردمند زمزمه کردم

 اما این حق من نبود!-

آیریک انگار جون از بدنش رفت که شمشیر از دستش افتاد و زانو زد پر از عجز و 

 بدبختی التماس کرد

دنمه اونو ازم نگیر! به پاهات میفتم وانیا تو میدونی اون تنها دلیل زنده بو -

 اینطوری ازم انتقام نگیر!

از درد و وحشت فرا تصوری که تحمل میکردم تماما بدنم لمس و بی حس 

 شد...مات و مبهوت لب هام تکون خورد

 متاسفم-

دستم با تموم قدرت پایین رفت چشم هام بسته شد جیغ بلندم بین فریاد و نعره 

مارتا رو با تموم گوشت و پوست خارج مردها گم شد...فرو رفتن خنجر توی شکم 

از کنترلم حس کردم همه توی سکوت رفتن اما جیغ های بلند و از ته دل من فقط 

سکوت وهم آور اطراف رو میشکست....دستم که باال اومد چشم هام ناخوداگاه باز 

شد با دیدن خونی که از زخم باز شکم مارتا روی تخت سرازیر میشد پشیمون 

ردن چشم هام ،کاش کور میشدم و این صحنه رو نمیدیدم ...من شدم از باز ک

 چیکار کردم؟ یه زن و بچه رو کشتم! 

 من یه هیوال رو نه بلکه یه زن و بچه بیگناه رو کشتم!!! فریاد بلندی کشیدم
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 نهخدایا ،نه...نه ...-

 صدای بلند اوتانا منو از حالت وحشت زده رو به مرگ بیرون اورد

 ...به من نگاه کن!نگاه کن عزیزم به من -

اشک نمیذاشت ببینمش چشم هام محکم بهم چسبوندم و دوباره باز کردم تا 

تونستم ببینمش اما کاش این کار رو انجام نمیدادم مردها طوری نگاهم میکردن 

انگار من یه قاتلم! لعنت به من ، درسته من یه قاتلم! حتی نگاه اوتانا حیرت زده و 

ار هنوز درک نکرده چه اتفاقی افتاده وقتی نگاه سرد و مات منو ناتاوان بود انگ

دید سریع به خودش اومد جدی و محکم طوری حروف رو پشت هم چید که 

 میخواست روی من مسلط بشه و منو قانع کنه

 شیرینم نترس...حلقه رو بشکن من میتونم همه چی رو درست کنم...-

فروغش داشت بهم التماس میکرد اما من نگاهم فقط به اوتانا بود که چشم های بی 

ضعیف تر از این ها بودم ،قراره حسابی نا امید بشه... نوک تیز توی کف دستم فرو 

 رفت 

 دوباره مردها بیچاره وار همگی صدام زدن

 وانیا نه! -

جیغم بلند شد خنجر به سمت   از درد و سوزش وحشتناکی که توی دستم پیچید

رو کف دستم ایجاد کرد انگار داشت ذره ذره روحم رو از پایین اومد خراش بزرگی 

اون زخم بیرون میکشید... پیشونیم از شدت دردی که میکشیدم پر از عرق شد 
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وقتی خنجر از دستم دور شد نفس بلندی از اسودگی کشیدم دستم به سمت 

شکم مارتای خوابیده رفت و دقیقا روی زخم خنجری که ایجاد کرده بودم نشست 

 ختن هر قطره از خونم یه وجب به مرگ نزدیک میشدم... با ری

سرم سنگین شد و دیدم داشت کم کم تار میشد به اوتانا نگاه کردم .بین اون همه 

حال بد و مرگی که در نزدیکیم پرسه میزد لبخند کمرنگی رو لبم نشست 

میخواستم اون تنها تصویری باشه که قبل از مرگ میدیدم....به سختی و مشقت 

 ب باز کردم ل

 متاسفم که هر بار ناخواسته اذیتت کردم! -

متوجه بودم بدن مارتا زیر لمس دست هام کم کم داره گرم میشه و همزمان با اون 

بدن من رو به انجماد میره نفس اسوده کشیدم شاید من به این دنیا اومدم تا 

 قربونی زنده شدن مارتا و تموم شدن مشکالت این جمع باشم...

 وم این ها دلیل نمیشد حرفای دلمو به اوتانا نگمبا تم

آرنیکا همیشه میگفت ادم ها یه نیمه گمشده دارن که یه گوشه از دنیا دارند  -

زندگی میکنن و کمتر کسی خوشبخته که اون نیمه خودشو پیدا کنه؛ تموم این 

مدتی که ازت دور بودم فهمیدم دوستم حقیقت رو گفته من خیلی خوشبختم که 

 رو پیدا کردم...تو 

میتونستم غم و درد ناراحتی رو تو چشم های تک تک شاهزاده ها ببینم...اوتانا در 

کمال حیرت و ناباوریم برخالف خودداری همیشگیش دستشو باال اورد انگار از دور 

 داره آروم گونه هامو رو به عادت هر شبمون نوازش میکنه آروم و پر عشق لب زد
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 ...جونوری کوچولوی من. -

لبخند سرد اما پر مهرم کش پیدا کرد چکیدن دو قطره گرم اشک روی لب هام 

 حس کردم

 میخوام بدونی تو رو فراتر از هر تصوری دوست دارم... -وانیا

لبخند رو لب های اونم عمق پیدا کرد و خدای من نادرترین اتفاق دو جهان رو با 

 م داشت!!!!!تموم تصویر ماتم تونستم ببینم...چشم های اوتانا ن

هیوالی گنده من، غرور و سرد بودن و عصیانگری همیشگیشو توی جمع کنار 

گذاشته بود و با چشم هایی که به خاطر نم اشک برق میزد داشت منو نگاه 

 میکرد..صدای ارومش لرزید

 تنها گنجینه با ارزش اوتانا...! -

نه...اما دیدن قلبم داشت از کوبیدن استعفا میداد میدونستم این اخرین ضربا

 نوازش عاشقانه از راه دور اوتانا نمیذاشت لبخند از رو لب هام بره...

        ** 

همه با نفس های اروم و سنگین متاثر، سردرگم و حیرت زده از اتفاق هایی پشت 

 سر هم می افتاد به وانیا و اوتانا خیره بودن...

و زنده اس و باید نفس  آیریک با دیدن رنگ گرفتن گونه های مارتا یادش اومد

 بکشه..



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

856 

سعی کرد بلند بشه اما توانی توی پاهاش نمونده بود خدا لعنتش کنه امروز برای 

بار دوم تو زندگیش مرده بود اما گیج از معجزه باور نکردنی رو به روش احمقانه 

مثل یه بید بدنش میلرزید زهیر با درک از احوال برادر قدیمی خم شد و با قدرت 

جنگی زیر بازوهاشو گرفت و بلندش کرد با تکیه به بازوهای تنومند زهیر یه مرد 

 واضح به جریان افتادن رگ های پوستی صورت همسر طلسم شده اش رو میدید...

هر چه که مارتا به زندگی نزدیک میشد و چهره اش گلگون میشد وانیا سرد و 

 رنگ پریده تر میشد...

 لیدداتیس قدمی جلو برداشت و ناراحت نا

 وانیا کافیه ! صدامو میشنوی؟ کافیه دختر خوب! -

وقتی نگاه مات شده وانیا که روی اوتانا قفل شده رو دید عصبی مشتی به بازوی 

 اوتانا کوبید

چرا همینطور ساکت نگاش میکنی؟بهش بگو دست هاشو برداره مگه نمیبینی  -

 داره میمیره!

توی هم رفته بود پنچه اشو دور راتین در حالی که صورتش از رنجی که میکشید 

 بازوی داتیس قفل کرد 

 داری قدرت این حلقه کوفتی رو میبینی...! -

 سپس اونو چند قدم از اوتانا دور کرد...
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هامون و هامین به عادت همیشگی که وقتی تو شرایط خیلی سخت قرار میگرفتن 

یستاده داشت از هر دو سو به نشونه همدردی دستی روی شونه های اربابشون که ا

 نابودی جفتش رو به چشم میدید گذاشتن و محکم اونو فشردن...

اوتانا نمیدونست چقدر زمان برد که وانیا باالخره با صورتی رنگ پریده و پژمرده 

چشم هام نرم روی هم افتاد وقتی حس کرد حلقه نفرت انگیز ناشناخته در حال 

وید و قبل از اینکه جسم غیب شدنه به سمت وانیایی که داشت سقوط میکرد د

سردش روی زمین بیفته اونو محکم در اغوش کشید و صورتشو توی موهاش 

پنهون کرد و بوی خوششو بعد روزها که براش مثل قرنی گذشت در اغوش کشید 

 و فقط خدای روشنایی از عمق دل تنگیش خبر داشت...

اد اما با حس هیوالی درونش عصبی و عصیانگر درونشو خراش میداد که بیرون بی

وجود وانیا کمی آروم گرفت...در حالی بدون اینکه صورتشو از گردنش جدا کنه 

..دستی که از پشت داخل روی زمین ماتم زده زانو زد و بوسه روی نبض ارومش زد.

موهاشو به ارومی چنگ زده و تکیه گاه سرش کرده بود رو عقب برد تونست از 

جفتش رو ببینه ...بوسه نرم روی لب های نزدیک صورت رنگ پریده اما زیبای 

 خاموشش زد و کنار گوشش زمزمه کرد

 کوچولوی شیرینم... -

داتیس سراسیمه خنجر نفرین شده رو از مشت های بی جون وانیا بیرون اورد و به 

 گوشه ای پرت کرد...

 راتین اهی درد الود کشید و با احتیاط دوستشو صدا زد
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 اوتانا ... -

یخواست چیزی بشنوه تنها چیزی مهم بود جسم بی جون خوابیده در اوتانا اما نم

اغوشش ...میخواست چنان تنگ در اغوشش بکشه که از هر گزندی توی این دنیا 

محافظتش کنه....جونور کوچولوش زیادی زیبا و مظلوم و اسیب پذیر بود 

 میخواست تا اخر عمرش سپر تموم بالهایی که سنتش جذب میشد بشه...

ک دستش صورتشو به سمت پایین خم کرد و پیشونیشو بوسید هر چقدر با کم

 تنگ در اغوشش میگرفت باز اروم نمیگرفت...

 این بار داتیس دست روی شونه اوتانا گذاشت و ناراحت تلنگری به برادرش زد

 اوتانا به خودت بیا مرد، وانیا بین مرگ و زندگیه تا دیر نشده باید کمکش کنیم... -

ف داتیس به خودش اومد اخم هاش کم کم توی هم رفت یک بار با این حر

 ادمیزادشو از دست داده بود نمیذاشت دوباره این اتفاق بیفته...هرگز! 

با یه حرکت در حالی که وانیای بی هوش در اغوشش بود روی پا ایستاد و بی توجه 

یده به ایریک که سرشو روی قلب مارتا گذاشت بود و محکم زنشو توی اغوش کش

توی قصرش تله پورت کرد تنها چیزی که براش مهم بود بیدار شدن و باز شدن 

چشم های اهویی وانیا بود بعد به خدمت تمامی کسایی که باعث ریختن اشک 

 های با ارزش جونور کوچولوش میرسید و مطمن میشد همه اشون تقاص پس بدن! 

تی تمامی این سال ها وقتش رسیده بود که با هیوالی درونش هماهنگ بشه و قدر

کردنش رو داشت به تک تک اطرافیانش نشون بده!   سعی در پنهان و سرکوب
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وقتش بود از انزوا در بیاد و همه بفهمن اوتانای قلب سیاه واقعا چه موجودیه و 

 اسیب رسوندن به جفتش چه پیامدی به دنبال داره!

ه های سردش رو با وقتی توی اتاقش ظاهر شد آروم اونو روی تخت گذاشت و گون

 پشت دست به نرمی نوازش کرد

به خونه خوش اومدی جونور...دیگه اجازه نمیدم ثانیه ای از جلو چشمام دور -

 بشی :(((

 ظاهر شدن شاهزاده توی اتاقشون رو تونست حس کنه

 با صدایی محکم همه اشون رو مخاطب قرار داد

پیدا کنید و درکمترین  راممیخوام ماهرترین درمانگرها رو از توی هر نژادی ب-

 زمان ممکن به اینجا بیارید!

از لبه تخت بلند شد و به سمت شاهزاده ها برگشت... زهیر متحیر از قیافه سخت 

 و نفوذناپذیر برادرش لب زد

 میخوای چیکار کنی؟-

 اوتانا در حالی که به وانیا خیره شده بود جدی و خشمگین غرید

و کناره گیریم به معنی ضعیف و ناتوان بودنم وقتش رسیده همه بفهمن سکوت  -

نیست! به زودی تک تک کسایی که توی این ماجراها دست دارند رو به زانو 

 میندازم و برای کارهایی که انجام دادن محکومشون میکنم....

 سرشو بلند کرد نگاه راضی و خشنود برادرهاشو که دید ادامه داد
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 چی از همه کنار گیری کرد...! این بار خواهند فهمید اوتانا برای-

همگی مشتی به سینه کوبیدن و سری برای احترام خم کردن...خیلی وقت بود 

منتظر شکوفایی و قیام قدرت اوتانا بودن تا پادشاه ظالم و هم پیمان هاشو از 

 صندلی قدرت پایین بکشه و صلح همه جا برقرار بشه!

    **** 

 * یک ماه بعد *

 ل مرگ ** قصر اوتانا؛ جنگ

 

صندلی های گوشه سالن نشسته بودن و مغموم و با حالی گرفته به همگی روی

 فریادهای گوشخراش و از ته دل اوتانا گوش میدادن

به من نگید که نمیدونید درمان بیداری دختر من چیه! اگر زن من تا چند  -اوتانا 

م اویزون روز دیگه بیدار نشه تک تک شما بی عرضه ها رو از درخت های قلمرو

 میکنم...!

بلندی صداش نشون از عمق درد و دل تنگی که وجودشو داشت ذره ذره نابود 

میکرد....در یک حرکت جنون وار شمشیر تیز و برانشو با اخم های درهم و صورتی 

کبود به نشون تهدید از کنار گلوی تک تکشون مویرگی رد کرد...میتونستن واضح 

 ب دهنشون رو از ترس قورت میدادن ببین ...عرق رو پیشونس درمانگرها که ا
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زهیر از در سالن وارد شد با دیدن اوضاع موجود و اوتانای افسار گسیخته اهی از 

ردی خستگی کشید و به سمتش رفت این مرد دو ماهی بود که دیگه کنترلی رو 

 خودش نداشت واقعا داشتن یه جفت این کار رو میکرد؟

 روم لب زدبازوی تنومد رفیقشو گرفت و آ

به خودت بیا مرد اینا رو به سختی از هر قلمرویی پیدا کردیم بزار تالششون رو  -

 بکنن...

و بعد جلوی اوتانا ایستاد گردنشو به عقب چرخوند و با تکونی به سرش به اون ها 

اشاره کرد که سریع از جلوی چشم اوتانا دور شن به محض دریافت اشاره از زهیر 

ر یه چشم به هم زدن غیب شدن....زهیر دستشو دو طرف پریده د همگی رنگ

 صورت اوتانای خشمگین گذاشت و نگاه جدیشو به چشم های مشکیش دوخت

 ما وانیا رو برمیگردنیم اینو بهت قول میدم... -

اوتانا نفسی عمیق کشید و سری نامفهموم تکون داد هیچ کس درد زخم بزرگی 

رد...قدمی عقب گذاشت و به سمت که روی روحش افتاده بود رو درک نمیک

صندلی مخصوص خودش رفت و خودشو روی اون انداخت ..شیشه مشروب روی 

میز کنارشو برداشت و باز راحت و بدون توجه به سوزش معده اش اونو سر 

 کشید...

 راتین عصبی نچی گفت و آروم غرید

 دست از خوردن اون زهرماری بکش! -
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 رخی به چشم هاش دادداتیس هم منزجر از حال برادرش چ

 فکر نکنم وانیا با به هوش اومدنش دلش بخواد با همچین مردی رو به رو بشه... -

اما اوتانا همچنان بی توجه بی اون ها تا وقتی از خالی نشدن بطریش مطمئن نشد 

اونو کنار نذاشت چرا نمیتونست ثانیه ای آروم بشه وقتی که با ارزش ترین موجود 

 بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد؟! زندگیش توی اتاقش

 مشتی روی دسته صندلیش کوبید و غرید

وقتی وانیا چشم هاشو باز کنه اولین کاری که میکنم ریختن خون آیریک برای  -

 پیشکشیه!

قیافه اش نشون میداد هیچ در این مورد شوخی نداره! داتیس کالفه از اوضاع 

 دی شد و بهش توپیدبرقرار دستی روی پیشونیش کوبید و ج

چرا تو و آیریک بدون هیچ فکر و منطقی فقط میخواید از همدیگه انتقام  -

بگیرید اونم به خاطر زن هاتون؟چرا یه لحظه به اتفاق هایی ک افتاده فکر 

 نمیکنی؟

اوتانا غرشی کرد و بطری خالی روی زمین کوبید که شیشه نازک به هزاران تیکه 

 تقسیم شد

ل یه بزدل بی تفاوت باشم؟ چه اتفاقی مهم تر از اینکه اون ازم میخوای مث -

 مردک جفت منو اسیر خودش کرد تا به این روز برسه؟!
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راتین دستشو به نشونه اروم کردن خشم اوتانا باال اورد هر چند کارش بی فایده 

ای به نظر میرسید..صداش اروم شد تا بلکه شاید کمی روی ذهنیت خراب شده 

 بزاره اوتانا تاثیری

اوتانا خودت میدونی اومدن وانیا به این دنیا در حالی که هیچ پورتالی باز نبود و -

دقیقا زمانی که اوضاع اینجا بهم ریخته بود بی دلیل نیست...دختر تو از همون 

اولش متفاوت بود بهت گفت اون یه گوی های ابی میبینه ازش میخوان اونا رو 

نا رو دنبال میکرد چون کسی میخواست وانیا به دنبال کنه و وانیا تسخیر شده او

مارتا برسه در حالی که هیچ جادویی نمیتونه وانیا رو تسخیر کنه ! اصال فکر کردی 

چطور وانیا تونست گنجینه مخفی و سری دیوان رو که هیچکس جز شاهزاده 

ن اصیل با خون واقعی به اونجا میتونسته دسترسی داشته باشه رو پیدا کنه و با او

 دشنه سیاه بخواد طلسم رو بشکنه؟؟؟ 

 راتین بی طاقت اخر با حالی بد صداشو بلند کرد

محض خدای روشنایی به این فکر کن چرا خون وانیا مارتا رو به زندگی  -

 برگردوند؟؟؟

تیره اش به راتین که کم کم داشت عصبی میشد خیره شد، این  اوتانا با چشم های

 حاال خودش از کوره در رفته بود!...مرد میخواست ارومش کنه ولی 

راتین بلند شد و مقابل اوتانا نشسته قرار گرفت و واقعیت هایی که همه 

 میدونستن و بی توجه بهش گذر کرده بودن رو فریاد کشید
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یکی از شما لعنتی ها به من بگه اصال وانیا کیه؟؟؟؟اصال چه موجودیه؟! یه -

یکنه! کسی که با ورودش به این دنیا ادمیزاد که هیچ طلسمی روی اون کار نم

 طلسم جنگل کوفتی اوتانا رو شکست! 

نفس نفس زنون دست هاشو از دو طرف روی دسته صندلی اوتانا گذاشت و به 

 سمتش خم شد و با چشم های جدی شمرده شمرده لب زد

کسی که وقتی از جنگل طلسم شده و درخت های خونخوارت عبور کرد فقط -

لحظه که چشمت بهش خورد متوجه شدی اون متفاوته و  دید واسیب جسمی

جذبش شدی! اون دقیقا جایی اومد که نیمه گمشده اش اونجا بود! اوتانا خودت 

 بهتر اینا رو میدونی!

 دوباره کمرشو راست کرد و این بار خشم بهش چیره شد

تو و ایریک وجود عشق باعث کور شدن چشم هاتون شده و جنگاورهای  -

ن سرزمین که زبون زد همه هستن مثل احمق های نادون نمیتونن باهوشی ای

حقیقت رو ببیند! ایریکی که میگه اوتانا همسرمو طلسم کرده و درصدد کینه و 

حرص دخترشو زندونی خودش میکنه و اوتانایی که میخواد انتقام بگیره درحالی 

 که میدونه پدر حرومزاده اش پشت تموم این ماجراهاست....

خیره بقیه شاهزاده در سکوت اعتراف میکردن همگی با راتین موافق نگاهای 

هستن انگار در باتالقی افتادن که با دست و  هستن و از این اوضاع خسته و عصبی

 پا زدن های عصبی و بدون فکرشون دارن بیشتر تو اون گل فرو میرن!
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یمه در قاب در سالن با صدای بدی باز شد و قامت هامون و هامین پریشون و سراس

 در نمایان شد....هر دو هیجان زده انگار مسافتی رو دویده باشن نفس نفس میزدن

 چند ثانیه طول کشید تا هامون به خودش مسلط بشه و باالخره لب باز کنه

به همراه همسرش مارتا تنها بدون هیچ همراهی دقیقا لبه جنگل منتظر  آیریک -

 اجازه ورود هستن!

 یرت زده نگاهی بین همدیگه چرخوندنبا این حرف همه ح

اوتانا غرش ارومی کرد اون میخواست دنبال اون مردک بره ولی حاال خودش با 

 پاهای خودش به سمتش اومده...

یه حرکت از روی صندلیش بلند شد توانایی اینو داشت که توی چند لحظه چیزی 

گلگون شده اوتانا و  جز یه اسم و خاطره از ایریک باقی نزاره...زهیر با دیدن چهره

 رگ های برامده اش از جا جهید و سریع بازوشو گرفت

ازت خواهش میکنم بزار بیان و اجازه بدی حرف بزنن بدون هیچ خون و -

 خونریزی

 داتیس هم نگران چند قدم جلو گذاشت و سعی کرد برادرشو قانع کنه

ل این کار رو اوتانا اومدنشون تنهایی نشون میده چیزی برای گفتن دارن حداق-

 برای وانیا انجام بده!
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با چشم برنده و تیز همه رو از دید گذروند با اینکه دلش تیکه تیکه کردن اون 

آیریک خیانتکار رو میخواست عالرغم میل باطنش از روی اکراه سری تکون داد و 

 تنها چیزی که اولویت داشت بیدار شدن وانیا بود بی میل دستور داد

 بگو وارد شن-

ون و هامین ناباور از خشم سرکوب شده اربابشون سری تکون دادن همینکه هام

 یه قدم به عقب برداشتن اوتانا اضافه کرد

اگه اون آیریک بزدل و بی خا*یه دست از پا خطاب کرد میخوام مطمئن باشم با  -

 دست و پایی قطع شده برام میاریدش!

فتن...تنش رو میشد به گرگ ها جدی سری از روی اطاعت تکون دادن و بیرون ر

خوبی بین مردها حس کرد بعد سالیان دراز قرار بود با وجود کینه ها و دشمنی ها 

 دوباره جمع بشن و حرف های نگفته رو به زبون بیارن...

اوتانا در سکوتی وهم اور روی صندلیش نشست و با اخم های در هم به نقطه ای 

میترسوند که شاید این ارامش  نامعلوم خیره شد این حالش مردها رو بدجوری

 قبل از طوفان باشه!

باالخره انتظار به سر رسید مارتا با لباس یاسی رنگ بلندی در صحت و سالمت 

کامل بد شکمی در کمال تاسف تخت بود به همراه آیریک عصبی اما آروم وارد 

سالن شدن..پنجه های اوتانا عصبی دسته صندلی رو فشرد میشد طوری که واضح 

 جیر ترک خوردن دسته چوبی رو شنید...ی جیرصدا
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شاهزاده ها در حالی یک نگاهشون با احتیاط روی اوتانا و یک نگاهشون روی 

آیریک بود بلند شدن و آروم به سمت مارتا رفتن...زهیر اول نگاهی به دوست 

قدیمیش انداخت وقتی سر تکون دادن ارومشو دید با لبخند عمیقی مارتا رو در 

 ت اغوش گرف

 خوشحالم که به جمعمون برگشتی-

سپس کنار رفت و جاشو به راتین داد..الف جوان دستشو پشت سر مارتا لبخند به 

 لب گذاشت پیشونیشو به رسم روی پیشونیش گذاشت

 نمیدونی چقدر دلتنگت بودیم مارتا-

 داتیس هم هیجان زده بازوشو گرفت و به سمت بغلش هلش داد

 میشد دختر جنگلی! نمیدونی چقدر نبودنت حس -

مارتا خنده ای آروم کرد با صدای گوش نواز و آرومش قدردان محبت های دوست 

 هاش شد

از اینکه میبینم هنوز کنار همدیگه هستید خیلی خوشحالم و این قلبمو کمی  -

 اروم میکنه....

 بعد سرشو به سمت اوتانا چرخوند و چشم هاش با ردی از مهربونی درخشید 

 اوتانا -

تانای بد عنق سرشو بلند کرد و در سکوت خیره اش شد...لبخند مارتا عمیق تر او

 شد و با همون صدای بهشتیش مخاطبش قرار داد
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 نمیخوای به رفیق کوچولوت خوش امد بگی؟-

 نگاه نگران همه رو اوتانا نشست که همچنان بی تفاوت بود...مارتا پلکی زد 

اومد میگفت و نمیدونی چقدر  رفیق گنده من همیشه توی قصرش بهم خوش -

 بودم! دل تنگ

چشم های براق مارتا که نم برداشت باالخره طلسم شکسته شد اهی از سینه اوتانا 

بلند شد ، با قدم های اروم به سمتش رفت؛ ایریک اما عجول و محتاط قدمی به 

نشون محافظت از جفتش جلو گذاشت هنوز بهش اعتماد نداشت و به خاطر اصرار 

ا االن تو قلمروش ایستاده بود بعد خوب شدن حالش تنها خواسته اش دیدار مارت

با این جمع بود و لعنت به او که دلش نمیخواست هیچ کدوم از خواسته هاش رو رد 

کنه...! مارتا دستی روی بازوی همسرش گذاشت و با همون لبخند شیرینش بهش 

 اطمینان داد

 ون اوتاناست رفیق و برادرمون!مرد من قرار نیست اتفاق بدی بیفته ا -

ایریک لب هاشو گزید و با اکراه گامی کوچیکی به عقب رفت اما همچنان اماده به 

 حمله به اوتانایی که حاال رو به روی زنش رسیده بود ایستاد.

مرد سیاه پوش بی توجه به ایریک دستشو بلند کرد و آروم روی سر مارتا گذاشت 

رده اش با رنگ و بویی از مهربونی از دید سرتا پاشو در پس خشم مهار ک

 گذروند....موهای نرمشو آروم نوازش کرد و به سختی و با حسی مغموم لب زد
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تموم این سالها تالش کردم راهی برای شکستن طلسمت پیدا کنم با اینکه  -

اعالم سوگواری کردن اما میدونستم هنوز زنده ای و بین مرگ و زندگی داری 

 متاسفم که نتونستم راهی برای نجاتت پیدا کنم بره کوچولو... دست و پا میزنی

اشک های مارتا با تموم سرکوب کردن های احساسیش پایین ریخت و توی 

 زدتصمیم ناگهانی توی آغوش اوتانا رفت و با صدایی لرزون لب

 ...منو ببخش! میدونم....متاسفم که ناخوادگاه باعث رنجت شدم-

مارتا لرزون در اغوش اوتانا خیره شد ...داشت چه اتفاقی آیریک گیج و عصبی به 

 می افتاد...؟

همه متحیر به مارتا نگاه میکردن...اوتانا تکونی به دست هاش داد اونو باال اورد و 

 دور شونه اش مثل یه برادر حلقه کرد 

 آروم باش خشم و کینه من سمت تو نیست! -

 اورد... نگاه کینه ایشو به سمت ایریک سردرگم باال

 مارتا شتاب زده از اغوشش بیرون اومد، اشک هاشو پاک کرد و سریع لب زد

خواهش میکنم اول به حرفای من گوش بده...میبینی ایریک رو بدون هیچ  -

سرباز و سالحی به اینجا اوردم هنوز اونم از هیچی خبر نداره! میخوام اینجا وقتی 

 همه حضور دارند همه چیز رو بگم!

 تشویق از حرف مارتا جلو اومدراتین به 
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درسته حاال که مارتا هم برگشته چرا نشینم و حرف نزنیم؟؟؟؟ اینطور بهتر -

 نیست؟

داتیس با گام های تند به سمت اوتانا رفت بازوشو اروم گرفت و به سمت صندلیش 

 برد

 منم موافقم...بشینم و حرفای نگفته رو براهم بازگو کنیم! -

شی از ترس و اضطراب از گالویز شدن اوتانا و ایریک روی وقتی همه با هیجانی نا

 صندلی هاشون نشستن...سکوت سنگینی بر فضا حاکم شد

 مارتا پنجه هاشو توی هم گره زد و با لبخندی معذب سعی کرد سکوت رو بشکنه

 شنیدم که جفتتو پیدا کردی ! خیلی از این خبر خوشحالم....-

 ،صداش زخمی و بم شدانا روی ایریک نشستچشم سیاه و براق ناشی از کینه اوت

 درسته! و اینو نشنیدی به لطف مردت االن اون روی تخت به خواب فرو رفته؟-

همینکه ایریک خواست در جوابش پرخاش کنه مارتا دستی روی شونه اش 

 گذاشت و اونو به سکوت دعوت کرد

ت پرسه میزده همه چی رو شنیدم...میدونم ایریک به خاطر انتقام اطراف جنگل -

وقتی خبر اینکه جفتتو پیدا کردی رو شنیده؛میدونم دخترت رو وقتی توی شهر 

در حال نبرد با موجودات اهریمنی بوده زمانی که جونش در خطر بوده رو نجات 

داده تا به این باور برسه جونشو مدیونه همسرمه، میدونم وقتی توی رودخونه 

ممکنه جونشو از دست بده سریع توی سیاه افتاد ایریک با اینکه میدونست 
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رودخونه پرید تا زنتو نجات بده و در حالی که هر دوتاشون رو به مرگ بودن به 

قصرش برده و اونو زندونی خودش کرده...حتی اینم میدونم وانیا دو بار جون 

 همسرم رو نجات داده...!

ش چکید سرشو بلند کرد قطره اشکی که سعی در نریختن اون داشت روی گونه ا

 و لب های صورتیش لرزید

من متاسفم که همتون رو درگیر کینه و نفرت از همدیگه کردم و ناخوداگاه  -

 مسبب بهم ریختن پیمان برادریتون شدم...

آیریک متاثر از گریه کردن همسرش به سمتش خم شد و بوسه روی موهاش 

 گذاشت

 میدونی؟عزیزم تو قربونی خیانت اوتانا شدی! چرا خودتو مقصر  -

مارتا ناراحت و بهم ریخته سریع برای جلوگیری از تنش صداشو کمی بلند اعالم 

 کرد

 اوتانا بهمون خیانت نکرد!  -

وقتی توجه همه رو نسبت به خودش دید با پشت دست اشک های صورتشو پاک 

 کرد

همه امون درگیر نقشه پلید پادشاه و همسرش شدیم و متاسفانه من باعث تحقق -

 م شاه شدم!نقشه شو

 اوتانا خشمگین و سر اسیمه تکیه اش رو از صندلی گرفت
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 پادشاه و همسرش؟ منظورت چیه؟-

 مارتا پریشون دامنشو به چنگ کشید

همتون میدونید پادشاه همه پیشگو ها رو به جرم نکرده به قتل میرسوند من  -

دم رو سختی خودمو توی جنگل پنهون کردم تا اینکه اومدن ایریک نیمه دیگه خو

دیدم تصمیم گرفتم باالخره فرار رو کنار بزارم...من به جمع شما اعتماد کردم و از 

 خودم گفتم براتون...

 سرشو به سمت اوتانا چرخوند و با چشم های شبنم زده اش ادامه داد

وقتی برای اولین بار دیدمت قدرت زیادی رو که توی جسمت تحمل میکردی رو -

ف ظاهر خشک و خشنت چه قلب رئوفی داری و حس کردم ، میدونستم بر خال

میدونستم چه زجری کشیدی من رویای اومدن جفتتو دیدم و فهمیدم اینده همه 

 امون به اون بستگی داره!

 لب هاشو بهم دوخت..هامین بی قرار پرسید

 سعی داری چی رو بهمون بگی مارتا که در گفتنش تردید داری؟-

پیشگویی ها ما میتونیم فقط کمی از اینده رو در میخوام بگم با وجود تموم  -مارتا

 هاله ای از ابهام ببینیم و هیچ وقت نمیتونیم جلوی اتفاق افتادنش رو بگیریم..

دستشو روی شکمش گذاشت این بار اشک های حسرت بارش روی صورتش 

دوباره ریخت و ایریک غمگین موهاشو به چنگ کشید تحمل دیدن غم درون 
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اشت...مارتا که متوجه حالش شد لبخندی زد و اروم لب زد چشم های همسرشو ند

 و بعد صداشو بلند کرد "من خوبم  "

من گفتم که جفت اوتانا رو باید پیدا کنیم اما دقیقا نمیدونستم که اون توی -

دنیای ما نیست...وقتی حامله شدم دومین رویا رو دیدم این بار کمی واضح تر 

شدم میتونستم به روشنی ببینم اتفاق های بدی پریشون و آشفته از خواب بیدار 

قراره بیفته ایریک برای شکار بیرون بود سراسیمه قاصدی رو برای اوردن اوتانا 

 فرستادم اما کمی بعد اوتانا توی قصر ظاهر شد 

 اوتانا با اخم های درهم و خشمگین غرید

ی رو اما من اون روز در مرز شمالی برای سرکوب اغتشاش بودم هیچ قاصد-

 ندیدم!

 مارتا سری تکون داد

میدونم چون محال ممکن بود اون قاصد به این سرعت حتی به جنگل تو رسیده -

 باشه!

 اوتانا حیرت زده لب زد

 اما داری به زبون میاری که من توی قصرتون ظاهر شدم -

پریده به نظر میرسید انگار برای زدن اعتراف کردن  مارتا لب گزید و صورتش رنگ

 رفی که قرار بود بزنه دو دل هستبه ح

 زهیر صبوری رو کنار گذاشت و صداشو کمی بلند کرد
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 پس کی بود مارتا؟-

 مارتا چشم هاشو بست و لب باز کرد

 معشوقه شاه!-

گفتن حیرت زده همه بلند شد...اوتانا با چشم های که از همیشه "چی "صدای

 سیاهتر به نظر میرسید تهدید کرد

بگی دقیقا   از اینکه کنترل هیوالی لعنتی درونمو از دست بدممارتا بهتره قبل  -

 کی رو دیدی؟

مارتا چشم هاشو باز کرد و بعد از مکث چندثانیه ای ناراحت و اروم در حالی که 

 اتصال نگاهشو قطع نکرد باالخره اعتراف کرد

 مادرتو!-

 بهوت لب زداوتانا که انگار ناگهان از غیب صاعقه ای به اون خورده باشه مات و م

 چی؟-

من اولش فکر کردم خودتی چون کامال شبیه تو بود اما کم کم شک کردم  -مارتا 

چون اوال قاصد نمیتونست به این سرعت به قلمروت برسه و دوما اطراف اون 

شخص پر از قدرت های خطرناک سیاه و هشدار دهنده بود با حرف زدنش متوجه 

ه قدرتش شبیه تو بود اما پر از شدم یه چیزی درست نیست این بین! درست

شرارت و کینه و نا امیدی من اون روز صبحش رویای واضح وانیا و مادرت و 

 پادشاه رو دیدم اونجا بود که فهمیدم اون مادرته!
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من اونو تهدید کردم که همه چیز رو میدونم اما طلسم سیاهشو که اطرافمو احاطه 

م خودمو کنترل کنم روی زمین کرد دیدم وقتی توسط جادوش فلج شدم نتونست

تو یه دردسر  "بدون هیچ توانی افتادم کنارم روی زانوهاش نشست و تنها گفت 

میدونستم طلسم  "کوچولویی و ناخواسته خودتو وارد یه بازی خطرناک کردی

قدرتمندی بدنمو تسخیر کرده و راه نجاتم غیر ممکنه پس یه تیکه از روحمو ازاد 

م داشت بسته میشد ایریک رو دیدم که وحشت زده منو کردم زمانی که پلک ها

مواظبت باشه چون در خطری اما   به اغوش کشیده خواستم بهش اخطار بدم که

 تنها کلمه ای تونستم به زبون بیارم اسم تو بود و بعد سیاهی منو در برگرفت...

 با تموم شدن حرف های مارتا حس میکرد دنیا داره دور سرش میچرخه...توی هر

میخورد بدنش داغ شده بود و  دوتا گوشش چیزی مداوم با صدای بلند زنگ

روی شقیقه هاش رو حس میکرد دنیا مقابل چشم هاش داشت توی   نشستن عرق

هاله ای از سیاهی فرو میرفت و بدتر از همه چیزی توی معده اش میجوشید و در 

لند کرد و برای حال باال اومدن بود از این حال بدش به سطوح اومد دستشو ب

رهایی از خفه شدن یقه پیراهنش رو گرفت و با یه حرکت کشید صدای جر 

خوردن و بعد پاره شدنش رو در پس زنگ خوردن گوشش شنید همه این حرف ها 

یه بازی کثیف با روح و روان اون بود چطور جرات داشتن با اوتانا این بازی رو راه 

 بندازن...؟

رو رفته بودن...از این حال و هوا عصبی و منزجر همه توی سکوتی وحشتناکی ف

شد سرشو بلند کرد دیدش داشت کم کم تار میشد اما تونست ببینه که ایریک 

 نادم و پریشان از جا بلند شد و عصبی غرید
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 من چیکار کردم؟ -

بعد افسار پاره کرد با لگد میز جلوشو پرت توی دیوار کوبید و با حالی بد فریاد 

   کشید

 احمق ندونسته چیکار کردم؟؟؟ چه بالیی سر اون دختر آوردم ؟؟؟؟؟من  -

داغون از عذاب وجدان شدیدی که گریبانگیرش شده بود مشتی  روی زانو افتاد و

 محکم روی زانوهاش کوبید و زار زد

 من با وانیایی که از همه بی گناه تر بود چیکار کردم؟؟؟  -

 در آخر نعره کشید 

 کردم؟! من اونو به دشمنمون فروختم!!!! من با برادرم چیکار-

کس هامون و هامین متاثر کنارش زانو زدن و سعی داشتن ارومش کنن... انگار هیچ

 توان هضم کردن حقیقتی که مارتا به خوردشون داده بود رو نداشت.!

اوتانا فشار دست هاشو روی دسته صندلی خالی کرد که این بار چوب محکم توی 

 ن.دست هاش پودر شد

 رو به مارتای گریون با حالی غریب و رو به مرگ پرسید

 گفتی مادرم؟-

 نگاه ماتم زده مارتا رو که دید مصرانه تکرار کرد

 گفتی معشوقه شاه با مبدل من تو رو با جادوی سیاه طلسم کرده؟-



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

877 

زهیر بازوی اوتانا رو گرفت اما اون بی توجه بلند شد سرش گیج میرفت اما خیره 

ایستاد اون ضعیف نبود ممکن بود الکلی که نیم ساعت پیش نوشیده  سرانه سر پا

روی اون تاثیر داشته باشه وگرنه هیچ وقت احساس ویرانی نداشت! برگشت رو به 

داتیس و راتین و زهیر که آشفته و ناراحت مقابلش ایستاده بود کرد و متحیر 

 پوزخندی زهر دار زد

زادهِ تموم این سالها گذاشت من طرد  داره میگه معشوقه شاه، مادر منِ حروم-

شده و تنها مثل یه طاعون زده دور از همه توی سیاهی بزرگ بشم و بی توجه به 

من با پادشاه نقشه تباه کردن زندگی منو میکشیدن؟؟؟ اینکه در اینده چطور من 

 رو نابود کنن؟؟؟خدای من دارم چی میشنوم!

خوون جدا میکرد درد داشت و قلب حرفاش مثل شالقی برنده که گوشت رو از است

 برادرهاشو رو زخمی میکرد..

 اوتانا خواهش میکنم .... -راتین 

 میون حرفش پرید

 خواهش میکنم چی...؟ -

محکم روی سینه اش کوبید و میخواست تموم خشمشو بیرون بریزه اما 

نمیتونست...یعنی میتونست اما میترسید وقتی به خودش میاد همین اندک 

هم از دست داده باشه از هیوالی بی افسار درونش میترسید ...چه  عزیزهاشو

 بالیی سر اوتانای قلب سیاه مغرور اومده بود؟؟؟؟
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فریادشو خفه کرد و با چشم های خونی بدون ذره ای نم این بار اروم روی سینه 

 اش کوبید داشت جون میداد

م...!شما چی میدونید از من زیر بار مرد بودن و اوتانا بودنم دارم ذره ذره میمیر -

سیاهی مطلق و زجر اوری که سالهاست که در اون زندگی میکردم؟؟؟ من بعد 

مدتها یه روشنایی بدست اوردم تا بتونم در پس روشنایی اون زخم های عمیقی 

که نه روی جسمم بلکه عمیقا روحم رو خراش داده بوده رو التیام ببخشم که اونم 

وم این سالها ذات پلید مردی که اسم پدرم رو داشت رو تم بی رحمانه ازم گرفتن !

دیدم و سکوت کردم خودمو بزرگ کردم و از خودم یه مرد ساختم و به این فکر 

میکردم شاید معشوقه شاه زن خوبی بوده و مرده به خاطر همین نتونسته منو 

 بزرگ کنه پس یه جنگجو شدم تا زمان مردن وقتی دیدمش به این افتخار کنه که

پسرش هستم! من با این باور خودمو از تنهایی و ظلمت نجات دادم! حاال میگن زن 

و مردی که منو پس انداختن دارن از پشت بهم خنجر میزنن و شما دارید االن 

 خواهش میکنید که آروم باشم....؟

به اندازه تموم سالهای زندگیش که سکوت کرده بود و دردهاشو پشت خشم و 

حاال با حالی بد اون ها رو باال اورده بود و گلوش از این طعم  غرورش پنهون کرده

حقیقت تلخ و گزنده و زجراور میسوخت.... چرخید و در طی یه تصمیم آنی به 

سمت در رفت بی توجه به صدا کردن برادرهاش تنها چیزی که توی ذهنش 

و میچرخید به زانو در اوردن کسایی بود که زندگیش رو تباهی و لجن کشیدن 

مطمئن میشد بهای این کار رو پس دادن ! همین که خواست در سالن رو باز کنه 

 ایریک خودشو جلو در انداخت...خشمگین غرید
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 برو کنار -

 ایریک بدون ترس با لحنی محکم و جدی لب باز کرد

نمیزارم بری خودتو به کشتن بدی ! من همه چی رو به گه کشیدم خودمم همه -

 چی رو درست کنم..

انا بی حوصله از این شجاعت احمقانه اش دشنه توی قالف کمریش رو دراورد و اوت

 روی رگ گردنش گذاشت و اروم و شمرده توی صورتش غرید

زندگی کوفتی من به تویی که ندونسته و نپرسیده قضاوتم کردی و باعث درد  -

از سر گردنتو پاره کنم  کشیدن زنم شدی هیچ ربطی نداره و حاال قبل از اینکه رگ

 راهم گمشو کنار !

آیریک خیره سرانه و بی باک سرشو جلو کشید و باعش شد دشنه خطی روی 

گردنش بندازه و قطرات خون راهشون رو به بیرون پیدا کنن و گردنشو قرمز 

 کنن...

من اشتباه کردم درسته !حتی اگه بخوای جلوی پات میفتم و به خاطر کارهای  -

اما دیگه نمیزارم بیشتر از این دشمن هامون فرصت  اشتباهم مجازاتت رو میپذیرم

 خوشحالی داشته باشن!

اوتانا با چشم هایی قرمز به ایریکی که یک زمان از همه به اون نزدیکتر بود خیره 

 شد و غرید

 میخوای به تویی که دشنه خیانتت هنوزی توی پشتمه دوباره اعتماد کنم؟ -
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 تیره پشت ایریک لرزید و نگاهش کدر شد

من لعنتی تو رو اون روز توی قصرم دیدم! و بوی قدرت جادوت رو زنم بود  -

،همسر بارداری رو به مرگ توی آغوشم داشتم که اخرین حرفی به که به زبون 

 اورد اسم تو بود! تو جای من بودی چیکار میکردی؟

اوتانا متحرص فشار تیزی روی گردنش بیشتر کرد طوری خون بیشتری بیرون 

 راهن سفید ایریک رو کامال لکه دار کرد...جهید و پی

مارتا و پسرها سعی در جدا کردنشون داشتن اما کسی زورش به اوتانای عصیان 

 کرده نمیرسید .. پوزخند دردمندی رو لب هاش نقش بست و نیش زد

تو جرات نداری منو با خودت مقایسه کنی! منی که با چشم های خودم دیدم  -

یخواستی با پیشکشیش به شاهی که میدونستی اونو جفتمو زندونی کردی و م

زنده نمیزاره و توسط وانیا منو میخواد تحت کنترل خودش قرار بده..! میدونی 

ایریک فرق بین و من تو اینه تو بعد یک ماه هنوز زنده ای و اینجا تو قصرم بهت 

 فرصت حرف زدن داده شده! 

است نشونی از نامردی دور دشنه رو به سمت نرمی گوشش هول داد انگار میخو

گردنش بندازه حتی جیغ ترسیده مارتا هم باعث نشد دست از کارش 

بکشه...ایریک اصال قصد دفاع از خودش رو نداشت. چون همه این ها حقش 

 بود...سرشو کنار گوشش برد و پچ زد

 با شنیدن حقایق چه حسی داری آیریک؟ -
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خوبی از چشم هاش بخونه شاید سرشو دوباره عقب برد تا زجر و شکستن رو به 

 کمی دردی که به جونش انداخته بود رو ببینه...

 ایریک بدون اینکه نگاهشو بگیره با صدایی بم و شکسته شده اعتراف کرد

 از درون کم کم دارم خورد میشم و حال مرگ رو دارم نمی بینی مرد....؟  -

 دستشو باال اورد و روی دست اوتانا گذاشت

شکالتمون رو حل کنیم برای اخرین بار بهم اعتماد کن مثل گذشته بزار تموم م -

دوشا دوش هم دشمن هامون رو از سر راه برداریم بعد به شرافتم سوگند مقابل تو 

 و جفتت زانو میزنم و تقاص گناهمو پس میدم!

 مارتا در حالی که زار میزد بازوی اوتانا رو گرفت و با گریه خواهش کرد

ایریک گناهکاره و ندونسته ازت کینه گرفت بدون اینکه بهت اوتانا میدونم  -

فرصت دفاع بده! اما اونم تاوان پس داد با سالیانی که منو از دست داد با بچه ای 

 که از دست دادیم! با تنهایی و جدا شدن از برادرهاش!

ش اوتانا با اکراه نگاهشو از ایریکی که در حال ویرانی بود گرفت و خنجر رو از گردن

 دور کرد مارتا بدون وقت تلف کرد هر دوتا دستشو در دستش گرفت

من میدونم چی سرت اومده و خشم و درد زیادی رو داری تحمل میکنی اما بزار  -

به موقعه اونو زمان خودش سر کسایی که حقشونه خالی کن....پادشاه میدونه که 

اال تو بری ممکنه االن تو از همه چی با خبری و اماده حمله کردن توعه اگه ح

 جونتو از دست بدی به این فکر کردی بعد تو چه بالیی سر وانیا میاد؟؟؟
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فشاری به دستش وارد کرد و با لحنی دلگرم در حالی که اشک هاش میچکید 

 ادامه داد

من میدونم وانیاتو چطور برگردونم بهم اعتماد کن! همه چی به زودی درست  -

 میشه بهت قول میدم...

اسم جونور کوچولوش انگار یادش اومد هنوز روشنایی زندگیشو از دست  با اومدن

نداده! گندش بزنن داشت با خشم ویرانگرش چه بالیی سر خودش و گنجینه با 

 ارزش می اورد؟ مردمک چشم هاش لرزید و با تردید لب زد

 میتونی دختر من رو بیدار کنی؟ -

زده از آروم شدن اوتانا  مارتا سریع با دست هاش اشک هاشو پاک کرد و ذوق

 لبخند پهنی رو لب هاش نشست و هیجان زده جواب داد

 من نه، اما میدونم کی میتونه وانیا رو بیدار کنه!-

مارتا پوشیده در شنلی یاسی رنگ خیره به صورت رنگ پریده و خاموش اما زیبای 

که وانیا که سرش روی پاهای اوتانا و بدنش روی صندلی مخمل قرمز رنگ کالس

خوابیده بود انداخت ناخوادگاه اهسته چیزی که در ذهنش میچرخید رو اعتراف 

 کرد 

 جفت زیبایی داری!-
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اوتانا با شنیدن صدای مارتا تکونی خورد نگاه از منظره دلهره اور فضای بیرون 

گرفت و درحالی که با دست چپ موهای ابریشمی وانیا رو نوازش میکرد با 

 از مهر لب زد چشمانی مملو از حس و پر

 اون زیباترین جونوریه که توی عمرم دیدم... -

 مارتا از لفظی که وانیا رو صدا زد لبخند عمیقی رو لب هاش نشست

 چرا جونور صداش میزنی؟ -

لبخندش مسری بود که لب های خشک اوتانا طرح کمرنگی به خودش گرفت بدون 

 اینکه نگاهشو از معشوقه اش بگیره جواب داد

وقت غیر از نژادهای دنیای خودمون چیز متفاوت تری ندیده بودم  من هیچ -

وقتی ادمیزاد رو پله های قصرم دیدم متعجب شدم صورتش شبیه دخترهای 

معصوم و مظلوم بود اما در اصل اون یه شیطون پر قدرت ،یاغی و افسار گسیخته 

ر بهم اس که حتی از من هیوال هم نمیترسید و تونست برخالف تصوراتم چند با

 اسیب برسونه دقیقا شبیه یه جونور کوچولوی شیرین اما خطرناک!

اوه اوتانا دوست سنگی من، باید قیافه خودتو ببینی چقدر شبیه یه عاشق از -

 دست رفته شیفته شدی!

اگر قبال یکی این صفات رو بهش وصل میکرد احتماال با شمشیر خاصش زبونش رو 

هیچ  "و لحنی کشنده و تلخ اعالن میکرد  قطع میکرد و در اخر با یک مَن اخم

اما االن میدونست  "عاقلی این خزعبالت رو توی یک جمله با اوتانا نمی اره

 اوتانای مغرور هم در برابر عشق به زانو درمیاد ...
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این هست،شدن آن چه که نیستی! خم شد بوسه ای عمیق  "عشق"اصال رسالت 

 و اعتراف کردروی پیشونی بلند کوچولوی شیرینش کاشت 

 همه اینا به خاطر اونه؛ اون از من این اوتانا رو ساخت! -

آندیا و آرمیتی در حالی در قامت پری دور کالسکه در حال پرواز بودن نزدیک 

ورودی بدون در کالسکه شدن... آرمیتی با حالتی شکوه و ناله مانند رو به مارتا 

 شکایت کرد

 اومدیم؟ چرا باید از جاده فرعی و ممنوعه می-

 مارتا ابرویی باال انداخت و صبورانه برای بار هزارم سعی کرد قانعش کنه

افراد پادشاه اطراف جنگل مرگ اوتانا به صورت نامحسوس نگهبانی میدادن پس -

عاقالنه ترین راه این بود از جاده قدیمی پشت جنگل مرگ بیایم تا توسط مامورین 

 شاه وسط راه بهمون شبیه خون زده نشه!

آندیا دوباره نگاهی به درخت های در هم تنیده سیاه و جاده سنگی انداخت و لب 

 هاش جمع شد

چند روزه تو راهیم پس چرا نمیگی مقصدمون کجاست؟ من هیچ حس خوبی  -

 نسبت به این سفر ندارم...

مارتا لب باز کرد جواب بی قراری پری کوچیک رو بده اما هامون در حالی که سوار 

ی رنگش بود به خاطر نزدیکیش با کالسکه صداشون رو واضح شنید با اسب قهوه ا

 اخم های درهم طعنه زد
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حال تو آرمیتی هنوز کامال خوب نشده در حقیقتا ، من گفتم توی قصر بمونید اما -

 مثل همیشه با کله شقی مخالفت کردید!

دست  آندیا حرصی از این طعنه و سخت گیری های بی پایان هامون که از اول سفر

از سرشون برنمیداشت با چند بال سریع مقابلش قرار گرفت و دست به سینه شد 

 و با اون قامت کوچیکش خواست باهاش کل کل کنه تا روش شاید کم شد

 جناب هامون کسی از شما نظر خواست؟ -

هامون خونسرد ابرویی باال انداخت بی توجه به خشونت اون نیم وجب باال که از 

 ه بود نیشخندی زدنظرش خیلی بامز

 نه!-

 کسی بهت این اطمینان رو داده که نظرت برای ما مهمه؟ -

با این حرف پری بقیه شاهزاده ها سوار بر اسب اطراف کالسکه که ناظر این بحث و 

گفتگو بودن آروم شروع به خندید کردن اما هامون بازم بیخیال دست هاشو روی 

 بانیت پری محبوبش خیره جواب دادلبه زین روی هم گذاشته با اشتیاق به اعص

 نه!-

پس خوشحال میشم بهت اینو یاداوری کنم تو هیچ کاره منی که بخوای بهم -

 دستور بدی که چیکار کنم و چیکار نکنم!

هامون در یه حرکت سریع غیرقابل دید دست راستشو دور کمر باریک آندیا قفل 

 کرد در کامل حیرت و ناباوری دیگران اعتراف کرد
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خوب میدونی که متعلق به منی پس بیخودی جلوم دست به کمر با اون بال  تو-

های بامزه ات سرتق بازی در نیار تنها نتیجه ای که داره دلم ذوق مرگ شده ، 

 میخوام اون لپ های سفید صورتیو گاز بگیرم ...

 داتیس با تموم شدن حرفش قهقه ای زد و رو به هامون صدا بلند کرد

ون اعتراف عشقی که کردی هامون! مرد گنده رسما همه رو یعنی گه توی ا -

 مبهوت کردی...

بازم صدای خنده همه مردها بلند شد اندیا عصبی و شکه شده از این ابراز 

احساسات یهویی هامون شروع کرد به دست و پا زدن حتی خم شد انگشت تنیده 

و بیاره اونو با دور کمرشو به سختی گاز گرفت اما هامون بدون اینکه خم به ابر

کمربندهای چرمی که ضربدری روی سینه اش به خاطر حمل صالح هاش پوشیده 

بود جلوی خودش طوری که باعث اسیب دیدن بدن ظریفش نشه به خودش قفل 

 کرد و بی توجه به تقالهای آندیا سرشو خم کرد و با صدای بم لب زد

گرگینه هاست! نکنه پری کوچولو پنجول کشیدن و گاز گرفتن از نشونه های  -

شده مثل گرگ ماده چنگ و دندون نشون بدی تا  نشست و برخاست با ما باعث

 نظرمو به خودت جلب کنی؟

آرمیتی در حالی اون طرف با اخم های درهم به این نزاع خیره شده بود با صدای 

 هامین دقیقا کنار گوشش ترسیده از جا پرید
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خم و حسرت نگاهشون میکنی؟ تعارف نکن نکنه توام دلت میخواد که اینطور با ا-

خواستی من فورا با لبی مشتاق )بوسیدن منظورشه( و سینه ای گرم در خدمتت 

 هستم!

ارمیتی عصبی از این همه خودخواهی و تمسخر گرگ های احمق اطرافشون 

برگشت سریع با دست های کوچیکش سیلی محکمی که از قامت کوچیکش بعید 

 هامین کوبید...به نظر میرسید توی گوش 

 برق از سر گرگ کوچیکتر پرید 

عزیزم تعارف نکن خواستی اون طرف صورتت حسرت زده نمونه در خدمتت -

 هستم!

زهیر مبهوت از شنیدن صدای سیلی سریع از روی اسب کمرشو به عقب چرخوند 

وقتی دید هامین با اون هیکل از یه پری کوچولو بد خورده ناگهان قهقه اش 

فضا رو شکست و کم کم بقیه از شُک در اومدن و اونو همراهی بلندش سکوت 

 کردن...زهیر تونست کمی خودشو کنترل کنه رو به آرمیتی کرد 

آرمیتی یادم بنداز بعدا اون دستی که باعث شد فک هرز این پسره سفت بشه  -

 رو ببوسم!

ی اخمی عصبی و خشمگین به خنده همه انداخت و بعد نگاه اتشین بدتر  هامین

به آرمیتی سلیطه که بیخیال از نگاه زهرالود گرگینه پرواز کنان روی سایه بون 

 کالکسه نشست انداخت..

 .با لحنی تهدید گونه مخاطبش قرار داد
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 تالفی میکنم! -

 داتیس بدجنس طعنه زد

متری ریید به کل هیکلت من جای تو بودم خودم حلق مردک رسما یه پری نیم-

مثل بچه ها داری اونو برای بعدا تهدید میکنی؟ مایه ننگ اویز میکردم ،حاال تو 

 نژاد گرگینه ها شدی رسما...

هامین که بدجور توسط ارمیتی قهوه ای شده بود و عمرا فکر میکرد شوخی و 

شیطنتش از جانب اون همچین عواقبی داشته باشه تموم حرصشو روی داتیس بد 

 ذات خالی کرد

باش گاز یه گرگینه التتو از جا نکنه و تنها پسر  داتیس نزدیک ماه کامله مواظب -

 پادشاه دریا به جمع دختراش بپیونده و دنبال یه داماد جدید برا جانشینی باشه!

 داتیس که کال بیخیال تشریف داشت ؛شونه ای باال انداخت 

هرموقعه سرخی رو گونه ات کمرنگ شد بیا و مثل یه مرد تهدید کن فعال صدات -

 ه...به گوش نمیرس

آیریک در حالی که افسار اسب های وصل شده به کالسکه توی دستش بود میون 

خنده و شوخی دوست و برادرهای قدیمیش لبخند حسرت باری زد همه چیز به 

خاطر اون حرومزاده پیر )پادشاه اعظم( سالها بهم ریخت و باعث شد از این جمع 

عشق از دست رفته  شاد فاصله بگیره و توی تاریک ترین قسمت قصرش عزای

اش رو بگیره حاال میتونست بفهمه چقدر دلتنگ برادرهاش بوده اما خشم و غضب 
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و انتقام طوری قلب و فکرشو تیره کرده بود که نتونه به هیچ چیز زیبای دیگه ای 

 نگاه کنه!

این حالت حسرت و پیشمانی از چشم های همسرش دور نموند با سنگینی نگاهش 

نو از پنجره کوچیک پشت سرش دید...مارتا لبخند مطمئنی به سمتش چرخید و او

بهش زد و در سکوت با چشم هاش بهش فهموند همه چیز درست میشه! این بار 

لبخندش واقعی تر شد حاال که مارتای معصوم و زیباشو داشت به این باور رسید 

 که میتونه از پس همه چی بر میاد!

ال کسی عبورش به اون جا نخورده بود بعد از چند ساعت به جنگلی که هزاران س

 رسیدند راتین دستور توقف داد...

همگی حیرت زده به اون جنگلی که سر بلند درخت های در هم تنیده تنومدش به 

 چشم نمیرسید نگاه میکردند..

راه صعب العبور و تاریکی شکافی بین درخت ها باز کرده و هشدار بدی به 

 رهگذران میداد.. 

محاصره شده و صدای آواز نرم و دلهره آوری توسط باد بین درخت جنگل بین مه 

ها میپیچید و ترس به دل هر ببینده ای مینداخت...راتین افسار اسبش رو 

چرخوند و کنار کالکسه توقف کرد با اخم های کمرنگ با لحنی نا مطمئن و حیرت 

 زده رو به مارتا کرد
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دی هزاران ساله به این اینجا اینجا جنگل روح های سرگردونه گذر هیچ نژا -

نخورده و هر کسی خواسته ازش عبور کنه هیچ وقت به عقب برنگشته! مطمئنی 

 اینجاست؟

مارتا سرشو به سمت جنگل چرخوند همه این ها رو میدونست اما مطمئن بود تنها 

راه ممکن اینجاست! در دل از خدای روشنایی خواستار امنیت همگیشان رو 

 حکم و قاطع به راتین جواب دادخواست و با لحن م

بهم اعتماد کن درسته راه سخته اما تنها کسایی میتونن از این راه عبور کنن که  -

 نیت پاکی دارند! راه درمون و بیداری وانیا جایی در قعر این جنگله!

اوتانا نگاهی به جنگل ترسناک انداخت و پلک هاشو بهم فشرد با احتیاط سر وانیا 

 شت و از کالسکه پیاده شد و با لحنی جدی صداشو بلند کردروی صندلی گذا

برادرهای من گوش بدید شما سالهای طوالنی منو همراهی کردید با تموم -

مشکالت و سختی هایی که کشیدم؛ هیچ وقت من رو تنها نذاشتید و این چیزی 

نیست که من تا اخر عمرم فراموش کنم و برای تک تک شما جونم رو هم میدم اما 

 ..آالن

 مکثی کرد و اشاره ای به جنگل رو به رو کرد 

این جا همون جنگلیه که وقتی کودکی خردسال بودیم بزرگترها بین داستان -

های ترسناک شبانه اشون برامون تعریف میکردن ، جایی که گذر هیچ موجودی به 

یفته یا اینجا نخورده نمیدونم دقیقا چه چیزی در انتظارمونه و قراره چه اتفاقی ب

چه نیروی اهریمنی یا جادوی قوی در جریانه پس من میخوام بهتون بدون هیچ 
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ناراحتی بگم من وانیا رو حتی شده به تنهایی از این جنگل میگذرونم پس میخوام 

اگه کوچیکترین تردیدی از ادامه مسیر دارید از همین راه برگردید من بدون هیچ 

 گله و شکایتی ازتون نمیکنم...دلخوری درکتون میکنم و هیچ وقت هیچ 

مارتا با همون شجاعت مخصوص خودش بعد تموم شدن حرف های اوتانا بالفاصله 

 دستشو باال برد 

من خودم پیشنهاد این سفر رو دادم پس تا اخرش هستم!...لبخندی مالیم زد و -

 ادامه داد...به هر حال تنها راهنمای این سفر منم!

تشو باال برد و با همون اخم های درهمش لب باز آیریک هم بدون هیچ مکثی دس

 کرد

 نیست که من ازش بترسم! این جنگل چیزی -

 هامون و هامین هم دست هاشون رو باال بردن

 ما هیچ وقت اربابمون رو تنها نذاشتیم... -هامون

 زهیر نیشخندی زد

 مرد ما هیچ وقت دوست نیمه راه نبودیم حاال تهش هر چی باشه! -

لبخندی از این همراهی زد و در دلش قدر دان تک تکشون شد رو به داتیس اوتانا 

 و راتین کرد

کردید کافیه شما دوتا تنها ولیعهد های سرزمینتون هستید تا اینجا همراهی-

 میخوام همراه پری ها برگردید!
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 راتین چرخی به چشم هاش داد و لحنش تمسخر آمیز شد

 و به این باور رسونده که نظرت برای ما مهمه؟به قول آندیا ، اوتانا کی تو ر -

 اوتانا سعی در مخالفت کرد

 اما...-

 راتین بی حوصله نفسی بیرون داد

 چرا نمیفهمی دستورت کال حتی برای راتین کوچیک هم مهم نیست!-

 هامین خنده اش رها شد باعث شد لبخندی روی لب های اوتانا بشینه

 سرخوش بیخیالش اعالن کردداتیس هم طبق معمول همیشه با لحن 

بیخیال مرد، اینطوری نگاهمون نکن همه میدونن من عاشق چیزهای جدید و پر  -

 دردسرم....!

وقتی نگاه اوتانا بدون حرف روی پری ها افتاد آندیا درحالی توسط کمربند سنجاق 

 سینه هامون شده بود دست به سینه با لحنی بدعنق جواب داد

 نهایی برگردم ترجیح میدم تا اخر همراهتون بمونمعمرا این همه راه رو ت-

 آرمیتی هم سریع در اخرش اضافه کرد

 موافقم...-

 راتین نگاهی به آسمون انداخت 
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تا شب نشده این  اواسط ظهره پس بهتره سریع راه بیفتیم و امیدوار باشیم-

 جنگل رو طی کنیم!

 بعد رو کرد به مارتا و با لحنی بامزه مخاطبش قرار داد

 راهنمای عزیز دستورتون چیه؟ -

 جدی شد مارتا با خنده نگاهی چپ چپ بهش انداخت و بعد لحنش

من این جنگل روی توی رویاهام دیدم همینطور که از اسمش مشخصه اینجا پر  -

از ارواحیه توسط الهه های خدای روشنایی به خاطر اشتباهات زندگیشون اینجا 

هستن ...سالهاست دنبال راهی برای رهایی  گرفتار شدن و تا اخر عمر سرگردون

هستن پس دستور مشخصه هیچ وقت از مسیر اصلی دارم تاکید میکنم هیچ وقت 

هر اتفاقی افتاد به راهتون   از مسیر اصلی منحرف نمیشید چون امن ترین راهه،

خواست شما رو به سمت خودش  ادامه میدید! اگر کسی صداتون زد یا چیزی

یه روح سرگردون که میخوان شما رو  جز باشید اون ها چیزی بکشونه بی توجه

 هم گرفتار کنن نیستن! 

همگی سری تکون دادن...راتین عصای سفید و تراشیده براقشو که سر اون چند 

شاخه دور دایره ای به شکل یه تاج قرار گرفته بود رو باال آورد و دست راستشو 

 دور تاج چرخوند 

ل آتیش سفید پر نور روشن شد به سمت ورودی جنگل چند ثانیه بعد چیزی مث

 رفت و صداشو بلند کرد
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همگی با فاصله کم و کنار همدیگه حرکت کنید حواستون به همدیگه باشه از -

 روشنایی عصام دور نشید...

بدی اسب ها   اوتانا سوار کالسکه شد و آیریک افسارهای دستشو باال اورد و روی

 یری مانندی به حرکت در اومد ...کوبید...کالسکه با صدای ج

همه مردهای جنگاور با شجاعت و حواسی جمع کم کم وارد مسیر تاریکی که 

 انتهاش مشخص نبود شدن...

هوای سنگین و سرد جنگل باعث لرزش خفیف بدن میشد صدای موسیقی و آواز 

مبهم و دلهره آور زن ها از جایی دور به گوش میرسید طوری که آرمیتی ترسی 

موز به دلش افتاد بالهاشو بهم زد و به اغوش هامین پناه برد، هامین بدون توجه مر

به کل کل چند دقیقه پیش حمایت گونه دستشو دور بدن نحیف آرمیتی حلقه 

 کرد و اونو به سینه محکمش چسبوند و بهش فهموند که مواظبشه....!

ن مه های روی حدود یک ساعت به دل جنگل نفوذ کردن نور پر تاللو عصای راتی

جاده خاکی رو ناپدید میکرد سکوت حاکم بر فضا رو صدای وحشت زده آندیا 

 شکست

 اون چیه؟-

با اخم های  لب های از ترس سفید شده و رنگ پریده اش باعث شد مردها همگی

رو دنبال کردن کمی جا  در هم و نگران به سمتش بچرخن ...وقتی مسیر دیدش

بیه لباس عروس با موهایی بلند اطراف صورتشو رو خوردن زنی با لباسی سفید ش

قاب گرفته و دسته گلی که با دو تا دست گرفته در حالی که تور بلندی تا زمین 
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روی صورت و بدنش کشیده شده بود با لبخندی نرم و نگاهی شبیه گردابی سیاه 

 به اونها خیره شده رو دیدن!

س زیبای خاموش بین درخت ها داتیس با ابروهای باال رفته نگاهی به اون عرو

 انداخت و حیرت زده لب زد

 یکی به من بگه این دیگه چه کوفتیه!-

 مارتا به سختی نگاه از دختر سفید پوش گرفت 

اونا بیوه های سفید هستن...زیبایی اونا چیزی جز یه ظاهر فریبنده نیست زیاد -

 بهش خیره نشید اونا شما رو مجذوب میکنن...

رو کمی آروم شوخش جای حیرت رو گرفت و خواست فضا داتیس کم کم لحن

 نشون بده تا پری ها ترسشون یادشون بره

زیادی حیف شدن بین لعنت بهشون نمیشه یکی از اون ها رو با خودمون ببریم؟-

 این درخت ها.!

 زهیر ابرویی باال انداخت 

 اگه از جونت سیر شدی به سمتش برو،مهمون من باش...-

 بیوه سفید حرفشو قطع کرد..آندیا جیغی آرومی کشیدبا حرکت یهویی 

 داره میاد سمت ما...-

 نترس! آروم باش، نمیتونه وارد محوطه جاده بشه... -راتین 
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اما آندیا وحشت زده تر از این حرفا باز جیغ دیگه ای کشید که هامون سریع 

دست هاشو دورش بدن کوچیکش حلقه کرد روی شقیقه عرق کرده اش رو 

 ،لبشو کنار گوشش برد و دلداریش دادبوسید

عزیزم نترس نمیتونه بهت اسیبی برسونه تا وقتی اینجام هیچ چیزی جرات -

 نزدیک شدن بهت رو نداره!

با صدای بم و حمایت گر هامون کمی تونست اروم بشه.. شبح حاشیه جاده خاکی 

لب باز دراز کرد با صدای نرم و دلنشین و به شدت معصومی   ایستاده و دستشو

 کرد

 کمکم کنید...لطفا... -

 لرزی از تن داتیس گذشت

 لعنت به دل سیاه اهریمن چقدر مظلومه! دلم میخواد بهش کمک کنم...-

 اوتانا عصبی از اوضاع ممکن صداشو بلند کرد

 اون چشم های تخمیتون رو از جنگل بگیرید و به راهتون ادامه بدید.. -

هاشون دادن و بی توجه به صدای اه و ناله و  با تشر اوتانا مردها تکونی به اسب

 زجه های بیوه سفید که مو به تن راست میکرد به مسیرشون ادامه دادن...

نمیدونستن چه ساعتی از روز هستش همچنان بین صداهای مشکوک و رعب اور 

حاکم بر جنگل ؛ گریه های سوزناک بیوه های سفید که هر از گاهی بین درخت ها 
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به راه  با ظاهرهای شکننده و غمگینشون به سمت جاده می اومدن ظاهر میشدن و

 ادامه میدادن...

اخم های زهیر توی هم رفته بود ذهنش به شدت درگیر این مسئله شده بود که 

اگه به نتیجه ای نمیرسیدن چی؟ ایا میشد به پیشگویی مارتا اعتماد کرد؟ اگه 

ه اسم پدرش رو داشت چی میشد؟ وانیا بیدار نمیشد سرانجام اوتانا با مردی ک

افکارش با صدای قهقه ای بسیار خوش آهنگ اخم هاش باز   غرق شده میون

 شد...

صدای خنده های گوشنواز و زیبای زنی در فاصله ای کم به گوشش رسید ، 

سردرگم با خودش فکر کرد مگه چقدر توی فکر بوده که دیگه بیوه های گریان به 

د کرد مثل کسی که گمگشته ای داره سراسیمه چشم نمیخورد؟...سرشو بلن

نگاهشو به اطراف چرخوند همگی با دقت به مسیر خیره شده بودن یعنی اونا این 

 صدای خنده محسور کننده رو نشنیدن؟

 این بار صدا از سمت چپش ، دقیقا توی جنگل اومد ...!

نی که از با چشم های باریک شده به تاریک و روشن جنگل خیره شد ...با دیدن ز

زیبایی در آفاق بی مثال بود حیرت زده قلبش بنای تپیدن گذاشت...با پاهای 

برهنه و لباسی ابی رنگ به نرمی یک پر در حالی که دامن بزرگ حریرش توی هوا 

به پرواز در اومد در موازات اسبش میدوید ...وزش باد موهای قهوه ای رنگ خیره 

بود...با دیدن نگاه خیره زهیر دلبرانه دوباره کننده اش رو وحشیانه به بازی گرفته 

 خنده سر داد
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 زهیر... -

حاضر بود قسم بخوره این همه سالی که عمر کرده چیزی به زیبایی اون ندیده 

صدای چنین مخمل گونه نشنیده....زن بازیگوشانه چرخی رقص گونه دور خودش و

یدی ها اون زن رو زد که نفس زهیر توی سینه اش حبس شد....لعنت به تمام پل

 میخواست!

باد دامن حریر مانندش رو باال اورد برق پابندهای سکه ای دور مچ سفید دختر دل 

هر ببنیده ای رو بازی میگرفت خدا به زهیر رحم کنه چون همین حاال هوش از سر 

با خنده ای طناز و بلندی به عقب پرت شد   مرد زره پوش بزرگ افتاد....سر دختر

 م های مخمور طالیی رنگش حکم مرگ زهیر رو صادر کردو دوباره چش

 زهیر....-

زهیر کامال افسون شده با یه حرکتاز اسبش پایین پرید و بدون توجه به اطرافش 

به سمت اون زیبای بی رقیب گام برداشت... صدای داد و فریاد وحشت زده بقیه به 

ی رضایت بخش گوشش نمیرسید...دختر از جسارت مرد جنگی رو به روش لبخند

زد در حالی با سر پنجه های پای ظریفش همراه موسیقی که از دور نواخته میشد 

راستشو باال اورد ناخوادگاه زهیر هم دست  رقص گونه به سمتش اومد وقتی دست

چپشو باال اورد تونست مثل دیوونه های مجنون کمی از نوک انگشت هاشو بگیره 

ش و عقب کشیدن یکباره اش در هم اما حیرت از سوختن وحشتناک دست ها

 امیخته شد 
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با چند بار پلک زدن چیزی از اون زیبای افسون شده باقی نموند جاش جانوری دو 

و نیم متری با صورتی اسکلتی که قسمت دهانش آرواره های استخوانی تیز به 

سمت پایین کشیده شده و روی سرش شاخ های براق و صیقل داده شده با بدنی 

ز خز و چوب های جنگلی و جمجمه های کوچیک مقابلش ظاهر گشت پوشیده ا

متوجه شد که برادرهاش جا خورده و ترسیده در تالشند اویی که یه گام از مسیر 

جاده خارج شده و در دام جانور گرفتار شده رو به عقب برگردوند اما دست هاش 

 بود...در پنجه های کشیده و تیز مثل ذغال برافروخته هیوال اسیر شده 

 راتین عصبی عصاشو به سمت جانور گرفت و فریاد کشید 

لعنت به بهت اهریمن طرد شده از جهنم به خدای روشنایی اگه رهاش نکنی تو -

 رو با روشنایی عصام میسوزونم....

اهریمن اما چنان غرشی کرد که ارتعاش صداش باعث شد راتین محکم از پشت به 

 زمین کوبیده شه...

س تقال کنان سعی میکردن زهیری که نیروی اهریمن اونو از پا آیریک و داتی

انداخته و سست کرده کامال وارد جنگل نشه اما تالششون بی فاید بود با فریادی 

از روی عجز شمشیرشون رو از غالف بیرون کشیدن در حالی تموم قدرتشون رو 

ر جانور به کار میبردن هم زهیر رو کنترل کنن هم با اون یکی دست با شمشی

اهریمنی رو مجبور به عقب نشینی کنن اما در مقابل چشم های وحشت زده اشون 

شمشیر مثل مواد مذاب اب شد...عرق روی صورت زهیر جمع شد و فریادی از 

روی درد کشید...همین این ها چندثانیه طول کشید که اوتانا مثل تیری که از 
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بهش غالب شد که طی دو کمان رها شده از کالسکه بیرون پرید چنان خشمی 

 قدم هیوالی درونش با صدای بلندی ظهور پیدا کرد ...

با بال های باز سیاه و شاخ های خمیده به سمت زهیر و برادرانش دوید دست 

هاشو محکم دور کمر تنومند برادرش قفل کرد و مقابل صورت اهریمن چنان نعره 

د و چند قدم عقب ای کشید که موجود جهنمی ترسیده دست زهیر رو رها کر

 ؛ سکوت به تمام جنگل حکمفرما شد.... رفت

 اما اوتانا همچنان عصیانگر و خروشان با صدایی دو رگه و بم فریاد کشید

منم مثل تو یه هیوالی از دل جهنم برخواسته ام اگه جرات کنی بار دیگه به  -

ود برادرهام نزدیک بشی خشمم رو بر سر تو و تمام موجودات این جنگل فر

 میارم...!

موجود جهنمی که چشم های اتیشین قرمز رنگش روی اوتانا بود به عقب پرواز 

بلندی یک تپه کوتاه بین درخت ها که یه موجود دیگه مثل   کرده، جایی به

خودش اونجا روی زمین ایستاده بود اما در بین اون ها موجودی در فاصله سه 

شبح وار بین زمین و  شاخ های بلندمتری از زمین با صورتی رنگ پریده سفید و 

 آسمان معلق با چشم های سیاهش به اوتانا خیره شده بود....

به سختی نگاه از اون سه موجود اهریمنی گرفت در حالی که زهیر بی حال رو در 

 اغوش داشت روی جاده از پا افتاد و بال های سیاهش روی زمین کشیده شدن...

ورد با زمین توسط نیروی اون موجود به بدنش راتین بی توجه به دردی در برخ

 وارد شده بود بلند شد و کنارشون زانو زد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

901 

 شما دو تا حالتون خوبه ؟-

زهیر گیج و بی قدرت نگاه مات زده اش رو از دست های سوخته اش گرفت و 

 سری مبهم تکون داد...

دید تارش اوتانا اما عصبی و پریشون از سر درد بدی که به سراغش اومده بود بین 

نگاهشو بین دوست هاش چرخوند با هر بار پلک زدن یه بار اون ها رو شاهزاده و 

دوست دوارن بچگی هاشو میدید یه بار موجوداتی که اون ها رو نمیشناخت و 

 حکم یه دشمن رو داشتن...!

چشم های هیوال رو از سیاه به قرمز میدید وحشت زده  داتیس که تغییر رنگ

 صداشو بلند کرد

پناه بر خدای روشنایی ...چشم هاش ...هیوال میخواد روی اوتانا تسلط پیدا -

 کنه...!

با این حرف همه وحشت زده به اوتانا خیره شدن ...مواجه شدن با هیوالی اوتانا از 

 رو به رو شدن با تمومی موجودات جهنمی این جنگل کوفتی ترسناک تر بود!...

یوالی سر در گم زانو زد و با چشم های آیریک اما مسلط تر به خودش مقابل ه

 نترس و جدی سعی کرد توجه اشو جلب کنه

اوتانا میدونم هنوز تو با مایی...تو قوی تر از این حرفایی که بزاری هیوال بهت -

زنِ تو بیهوش توی اون کالسکه اس و  تسلط پیدا کنه...به من نگاه کن...وانیا

 نجات بدی...!منتظرته..! باید به خودت بیای و اونو 
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صدای آیریک رو به سختی میشنید...اما بین تاری دیدش اشاره دستش رو به 

سمت کالسکه دنبال کرد و مات به جایی خیره شد که بوی خوب جفتش به 

 مشامش میرسید...

 آیریک امیدوار از اندک توجه اوتانا لبخند کمرنگی زد

 آره مرد جونور کوچولوت اونجاست ....!-

چولو باعث شد پشت پرده چشماش تصویر وانیا و آخرین خنده های لفظ جونور کو

 دلبرانه و بازیگوش اون توی اغوشش به نمایش گذاشته بشه به سختی غرید

 وانیا...-

 داتیس خوشحال تایید کرد

 اره وانیای اوتانا....!-

اوتانا چندین بار پلک زد و کم کم تونست به خودش مسلط بشه با فریاد درد 

اره به شکل خودش برگشت ....راتین و داتیس خیز برداشتن شونه اش آلودی دوب

 رو گرفتن تا اوتانا با سر روی زمین فرود نیاد...

مارتا با اروم شدن اوضاع از کالسکه پیاده شد و به سمت شاهزاده ها رفت و نگران 

 پرسید

 شما حالتون خوبه؟-

 اوتانا نیم نگاهی به زهیر انداخت

 من خوبم تو چی؟-
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 یر نگاهشو باال اورد شرمنده لب زدزه

 متاسفم اصال نمیدونم چطور شد که منو افسون کردن... -

 شد و دستشو روی شونه پهن جنگجو گذاشت مارتا خم

ناراحت نباش اونا موجودات نفرین شده جهنمی هستند که بهشون گمراه کننده  -

پیدا کردن و  ها میگن هزاران سال پیش بخاطر سرپیچی از خدای روشنایی هبوط

توی این جنگل نفرین شده اسیر شدن احتماال تنش فکری تو رو متوجه شدن به 

 خاطر همین خواستن شکارت کنن...!

 راتین با دیدن دستش ناراحت صورتش توی هم رفت

 گندش بزن مرد دستت ناجور سوخته...! -

 مارتا لب هاشو گزید سریع از توی کیف کمریش بطری زرد رنگی برداشت روی

 دست سوخته زهیر ریخت که عالرغم خود داری و قدرت تحمل باالش ناله ای کرد

 مارتا ناراحت سریع عذرخواهی کرد

متاسفم ، میدونم دردش فرای تصوره اما باید تحملش کنی چون حتی معجون -

 منم درمانش نمیکنه اما میتونه مانع پیشروی سریعش رو بگیره

 داتیس وحشت زده پرسید

 منظورت چیه؟-

بدن گمراه کننده ها سمی هستش با تماس با پوست ما همراه با سوختن زیاد  -

 سمشون رو وارد بدن میکنن و این سم اگه به قلب برسه....
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 ادامه حرفشو خورد چون از زبون اوردنش عاجز بود

 داتیس در حالی که مردمک چشم هاش میلرزید مصرانه پرسید 

 به قلبش برسه چی میشه؟ -

 نگاهشو از چشم های منتظر ولی نا امید زهیر گرفت مارتا متاسف

اون تبدیل میشه و تا اخر عمرش توی این جنگل اسیر میشه و هیچ راه نجاتی -

 نداره ...!

 راتین با تموم شدن حرفش فریادی از ردی غضب و عجز کشید

 لعنت به این جنگل جهنمی!  -

تپه  شبح روی  سمت با چشم هایی که از خشم کور شده بود خواست با عصاش به

و اون دو نوچه جهنمیش حمله کنه که ایریک از جا جهید دستشو دور کمرش 

 حلقه کرد و سرش فریاد کشید

به خودت بیا مرد ...وانیا و زهیر توی دردسر افتادن خواهشا تو وضعیت رو بدتر  -

 نکن...

د راتین نفس های خشمگین و عصبی میکشید ناگهان عصاشو بلند با صدای بلن

وردی خوند و عصاشو به سمت اون سه تا گرفت نور مثل چندتا نیزه بلند به 

سمتشو پرتاب شد غیب شدن سریع و در یک چشم بهم زدن اونا باعث شد نعره 

 ای از روی نا امیدی بکشه...

 زهیر کمی بی حال اما همچنان سعی میکرد دردشو پنهون کنه راتین رو صدا زد
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تر از این حرفاست که سریع از پا بیفتم ما از این  راتین میدونی بدن من قوی -

بدترهاشو هم گذروندیم و اون ها رو پشت سر گذاشتیم....آروم باش داری دخترها 

 رو میترسونی!

راتین با دیدن صورت های خیس و چشم های وحشت زده دخترها که رنگشون 

یهویی  پریده و توی بغل گرگ ها مچاله شده بودن ، شرمنده از این انفجار

 احساسیش آروم با حالی متاثر رو به اون ها کرد

 متاسفم .... -

اوتانا نگاه از دست سیاه شده زهیر گرفت بدون اینکه امیدشو از دست بده از مارتا 

 پرسید

 درمانش چیه؟-

پایان این راه...! امیدوارم اونی که قراره وانیا رو بیدار کنه زهیر رو هم  -مارتا 

 درمان کنه...

موم شدن حرفش اوتانا بدون اینکه ثانیه ای وقت رو هدر بده زیر آرنج زهیر رو با ت

 گرفت و بلندش کرد

 سریع سوار اسب هاتون بشید این بار با سرعت بیشتری پیش میریم...! همگی-

 بعد نگاه عصبیشو بین همه اشون چرخوند پرخاشگونه تهدید کرد

ز مسیر منحرف بشید قلم پای تک اگه مسیری جز جاده رو نگاه کنید و بخواید ا-

باشن تا نفرین  تکتون رو میشکنم...!ترجیح میدم یه عده پا شکسته همراهم
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شده....خدا بهتون رحم کنه اگر فکر میکنید حرفام برای خنده است و جدیش 

 نگیرید...!

 با اخم های در هم رفته زهیر رو با دقت و احتیاط به سمت کالسکه هدایت کرد

 لسکه شو و استراحت کن من اسبتو میارم...تو سوار کا-

زهیر در سکوت از پله باال رفت و روی نیکمت مقابل وانیای خوابیده به بدنه 

 کالسکه لم داد و اهی از روی درد کشید ...

 اوتانا سوار اسب که شد این بار جلوتر از همه حرکت کرد و فرمان داد

 حرکت کنید!-

هن روی رودخونه ساکنی شبیه یه مرداب وقتی بعد ساعتها به یه پل چوبی پ

قدیمی که کلی زن و مرد با چشم های باز زیر اب شناور بودن رسیدن توقف 

 کردن...

 مارتا این بار پیش دستی کرد و سریع هشدار داد

به هیچ عنوان وقتی خواستید از روی پل گذر کنید به چشم هاشون خیره نشید -

 یکی از اون هستید ..! چون وقتی به خودتون میاید که شما هم

آرمیتی با حرفش اب دهن خشک شده اشو به سختی قورت داد و نگاهی به 

در دلش این جنگل نفرین شده رو لعنت   صورت های رنگ پریده مردها انداخت

کرد و آرزو کرد که هر چه زودتر از اینجا رها بشن....وقتی دید مردی که بهش 

 خیره شده پلک زد ،ترسیده جیغی کشید
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 خدای من اون مرده پلک زد!-

با دیدن چشم های برزخی و زهر آلود اوتانا خشکش زد هامین سریع با دستش 

روی چشم های وحشت زده آرمیتی رو پوشوند و با خنده آروم و خسته ای رو به 

 اوتانا کرد

..! این به بار رو ببخش ، نمیزارم تا وقتی از پل گذشتیم چیزی رو غلط کرد-

 ببینه...

...وقتی نگاه اوتانا این یتی ترسیده هم چیزی به عنوان مخالفت به زبون نیاورد آرم

بار روی آندیا که حالش ظاهرا بد شده بود نشست هامون هم با خنده بدون هیچ 

حرفی دستشو روی چشم های آندیا گذاشت کوچولوهای دوست داشتنی امروز 

الها اون ها محافظت شده بیشتر از ظرفیتشون چیزهای وحشتناک دیده بودن ...س

توی قصر به دور از همه بزرگ شدن و چیز زیادی از دنیای اطراف نمیدونستن در 

حالی به همراه برادرش دوشا دوش اوتانا هر روز با چیزهای وحشتناکتری دست و 

 پری ها صدمه ای ببینه...! پنجه نرم میکردن...دلش نمیخواست روح لطیف

 مطمئن شد سری تکون داد رو بقیه صداشو بلند کرداوتانا که از جانب پری ها 

میکنم که پل مستحکم باشه...بعد نوبتی هر کدوم با  اول من میریم ...چک-

 احتیاط رد بشید..

با پاهاش به بدنه اسب ضربه ای وارد کرد و از روی پل چوبی قدیمی بدون اینکه به 

ر کرد وقتی به اون سرش داخل رودخونه مرداب مانند نگاهی بندازه با احتیاط عبو
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که رسید برای محکم سازی پل وردی خوند و امیدوار شد هیچ اتفاق ناگواری 

 نیفته با اشاره دستش بقیه سواره ها به نوبت روی اون رد شدن...

آیریک کالسکه رو به حرکت دراورد نفس توی سینه اش حبس شد و خدای   وقتی

 ر دخترش و بقیه نیاد...روشنایی رو برای کمک طلبید که هیچ بالیی س

صدای تقی از شکستن چوب زیر چرخ کالسکه به گوش رسید که همه وحشت زده 

خواستن نزدیک شن که اوتانا سراسیمه دستشو به معنی توقف بلند کرد و به 

توقف نکنه....وقتی از به  آیریک اشاره کرد به حرکت یکنواختش ادامه بده و هرگز

 نه اش حبس شدبود رو رها کرد... خشکی رسیدن نفسی که توی سی

مارتا به عرق رو پیشونی زهیر نگاهی انداخت رنگ صورت و لب های خشک شده 

اش داشت به سفیدی متمایل میشد چشم هاش خمار و نیمه باز و به سختی در 

 برابر بی هوشی مقاومت میکرد...

ی افته به نیم نگاهی به وانیای بیهوش انداخت وقتی مطمئن شد از روی صندلی نم

سمت زهیر رفت و کف دستشو روی پیشونیش گذاشت که بالفاصله وحشت زده 

 دستشو عقب کشید ...داشت توی تب وحشتناکی میسوخت..

با عجله بند زره رو باز کرد و تونست آستین دست راستشو باال بزنه با دیدن 

 چیزی که دید نفس توی سینه اش حبس شد و دلش فرو ریخت ...

رو خبر کنه که زهیر پیش دستی کرد سریع دستشو روی دهنش خواست بقیه 

گذاشت و انگشت اشاره دست آسیب دیده اش رو به عنوان سکوت روی لبش 
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گذاشت ....نمیخواست باعث توقف و وحشت زدگی برادرهاش بشه باید به این 

 مسیر ادامه میدادن...!

یاهی منزجر کننده از نگاه سرکش و لرزون مارتا دوباره روی بدن زهیر افتاد ...س

طریق های رگ های بدنش به سرشونه های زهیر رسیده بودن و لرزش خفیف 

بدنش نشون میداد چه درد وحشتناکی رو داره تحمل میکنه اما داره به خاطر بقیه 

صبوری میکنه و چیزی به زبون نمیاره...اشک هاش بدون اینکه کنترلی روشون 

 پوشونده بود ریخته شد.... داشته باشه روی دست زهیر که دهنشو

طاقت نداشت زهیر فرمانده افسانه ای خدایا پس کی به انتهای مسیر میرسیدن ؟!

ارتش طالیی شبیه یه شبح نفرین شده ، اسیر این جنگل جهنمی بشه...! این حق 

جنگجوی با شرافت و شجاعی مثل زهیر نبود که همچین سرنوشت شومی داشت 

های احساسی و دلسوز مارتا لبخندی زد چه خوب بود باشه...زهیر خیره به اشک 

که مارتا برگشت ! امیدوار بود وانیا هم بیدار بشه ، اینطوری همه چی خوب 

 میشد....بی صدا برای آروم کردن بی فایده مارتا لب زد 

 خوبم....-

بعد دست هاشو از روی لبش برداشت و چشم هاشو روی هم 

به چنگ گرفت و بی صدا در حالی که اشک  گردنبند گردنشو  گذاشت ...مارتا

هاش بند نمی اومد خواستار درمان شدن زهیر و وانیا از خدای روشنایی شد ...باور 

نمیکرد دنیا اونقدر بی رحم شده باشه که با گرفتن جون وانیا و زهیر اونا ها رو به 

 بدترین شکل ممکن تنبیه کنه...!
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ه با توقف کالسکه و صدای خبری نمیدونست چقدر در حال دعا خوندن بود ک

 آیریک به خودش اومد

 مارتا...-

سریع از کالسکه بیرون رفتن با دیدن منظره روبه روشون میون گریه هاش خنده 

 ای بلند کرد پس باالخره رسیدن...!

جنگل جهنمی لعنتی به پایان رسیده بود و انتهای جاده خاکی به درخت عظیم 

اش به شکل صورت زنی خوابیده که سرش به  بزرگی میرسید ؛ درختی که تنه

سمت پایین متمایل شده ، وسط پیشونیش نوری سفید و طالیی میدرخشید و گل 

های طالیی رنگ زیبا و خیره کننده ای که ریشه اشون به منبا اون نور میرسید 

رشد کرده بودن...موهای زن متشکل از ده ها درخت تنومند سبز بود که چشم ها 

کرد....پروانه های طالیی رنگ به بزرگی یک قُمری اطراف صورت زن به رو خیره می

گردش در اومده بودن و انگار با بال هاشون به صورت سبزش بوسه میزدن نور ماه 

با قدرت هر چه تمام تر روی صورت زن میتابید و فضا رو روحانی کرده بود...مارتا 

 ده شد و به سمت درخت دوید پیادر حالی که از ته دل میخندید سریع از کالسکه

 آیریک وحشت زده صداش زد

 مارتا کجا میری....؟-

 اما مارتا محسور و خوشحال بین خنده هاش صداشو بلند کرد 

 دنبالم بیاید...-
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مارتایی که شبیه پرنده سریع به سمت تونلی که از زیر صورت   با نگاهشون همگی

 .زن درختی نمایان شده میدوید رو دنبال کردن..

زده اشون چشم هاشون   گذر از تونل روشنایی روز مقابل نگاه های حیرت زده با

رو اذیت کرد چندین بار پلک زدن تا تونستن جنگل زیبا و افسانه مقابلشون رو 

ببین...مارتا جلوتر از همه ایستاده بود و به گوزن سفیدی که مثل ماه شب چهارده 

چشم های سفید و هوشیار گوزن به بین درخت ها میدرخشید خیره شده بود...

 مارتا دوخته شده و انگار داشت با اون ارتباط برقرار میکرد ...

مارتا زیر لب اورادی رو زمزمه کرد مثل اینکه گوزن حرف های نامفهوم مارتا رو 

متوجه شد که سرش رو بلند کرد و چرخشی به شاخ های که به سفیدی عاج ازش 

ای سریعش مسیری رو شروع به دویدن کردن...مارتایی نور میتابید داد و با گام ه

که تموم صورتش خوشحالی رو فریاد میکشید درحالی که به سمت کالسکه 

 میدوید با صدایی که از شدت هیجان نازک شده بود جیغ کشید 

 سریع اون گوزن رو دنبال کنید... -

صورتی  با عجله سوار کالسکه شد و دوباره با همون صدای نازک شده اش با

 گلگون شده دستور داد

 نکردیم دنبالش کنید..! اون ما رو پیش اون میبره...!معطل چی هستید؟ تا گمش-

مردها تکونی به اسب هاشون دادند و دنبال گوزن به حرکت دراومدن...داتیس سر 

 درگم از مکانی در اون ظاهر شده بودن بی طاقت و کم صبر پرسید

 رو کجا میبره؟!اون ما-
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 پیش الهه جنگل....!-ا مارت

بعد بدون اینکه به قیافه مات زده بقیه نگاهی بندازه سرشو داخل برد و کف چوبی 

 و فلزی کالسکه زانو زد و گونه وانیا رو نوازش کرد

 تو کلید رهایی ما هستی وانیا...! -

هنوز نفرین به  بعد به سمت زهیر چرخید و زخم هاشو چک کرد ...خدا رو شکر

 ده بود...قلبش نرسی

 بهش وارد کرد دست سالم زهیر رو گرفت و فشاری

 مقاومت کن زهیر ...خواهش میکنم مقاومت کن...! -

وقتی گوزن از یه دراوزده سنگی عبور کرد...سرعتشون رو کم کردن و از دروازه 

باشکوهی که پرندگان اطرافش به پرواز دراومده بودن گذر کردن...مات و حیرت 

ثالی که هیچ وقت به زیبایی اون به عمرشون ندیده بودن خیره زده به باغ بی م

گل های وحشی و زیبایی که در خاک سر در اورده و فخر فروشانه رو به شدن ...

نور خورشید قد علم کرده بودن ...گلدون های از جنس نقره و طالی خوش نقش و 

دن ...فوراهای نگاری که کمیاب ترین گل های هر دو جهان در اون پرورش یافته بو

از جنس گرانیت سفید درخشان بین گل ها قراره گرفته و ابی زالل و گوارا ازشون 

 ***          پایین میریخت و درخت های میوه که سر به فلک کشیده بودن...

در وسط باغ برکه ای بزرگ که زیر درخشش و تاللو خورشید مثال مروارید 

باد مالیم نازی روی اون شناور بودن...میدرخشید قرار داشت و قوهایی که با ط

 شمالی می وزید و بوی گل های بهشتی رو همه جا پخش میکرد....
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 هامین باالخره تونست به سختی تکونی به لب های خشکش بده

پناه بر خدا...راتین من تا این لحظه فکر میکردم از قصر زمرد و سرزمین تو -

 جا اصال چیزی از سرزمینت یادم نمیاد!زیباتر جایی وجود نداره اما با دیدن این

 راتین مبهوت زمزمه کرد

 جنگل نور....-

 گرفت و به سمتش چرخید داتیس که کنارش بود با اکراه نگاه از منظره اطرافش

 چی گفتی؟-

 راتین از اسبش پیاده شد و این بار بلند تر گفت که به گوش بقیه برسه...

 اینجا سرزمین نور هستش!-

همه شگفت زده شدن...چرا که هیچکس باور نمیکرد به عمرشون قدم با این حرف 

 در سرزمین نور که جایگاه الهه هاست قدم بزارند...

مارتا بی توجه به اون ها از کالسکه پیاده شد و شتاب زده به سمت االچیق 

سفیدی که در وسط اون درختی سرسبز عجیبی قرار داشت رفت و پایین پله 

 سر ازیر میشد زانو زد هایی که اب از اون 

الهه من....من مارتا هستم همسر آیریک پادشاه دیوان..خواهش میکنم مالقات ما -

 رو پذیرا باشید...

از اسب هاشون پیاده شدن....و به سمت مارتای زانو زده رفتن وقتی به  همگی

درخت وسط االچیق نگاه کردن در کمال تعجب زنی رو دیدن که موهای سرش از 
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رگ های نازک درخت بود با گوش های نازک شبیه اِلف ها ابروهای سبز جنس ب

کشید و چشم های گربه ای سبز....بدنی ظریف و زیبا و کشیده که از روی سینه تا 

رون پاش به زیبایی با برگ های درخت پوشیده شده بود و گردنبند یاقوتی شکلی 

جنگل و مادر همه  به گردن داشت...و اون موقعه بود فهمیدن در حضور الهه

زمین به بدن اون متصل  سرسبزها قرار گرفتن...کسی که حیات کل

هستش....سریع زانو زدن حتی اوتانای سرکش و مغروریی که مقابل هیچکس زانو 

 نزده بود....

صدای الهه به زیبایی یه موسیقی بهشتی که توسط فرشته ها نواخته میشد به 

 گوش رسید...

 لوی من ، خوشحالم که باالخره بیدار شدی...!مارتا ، پیشگو کوچو-

 مارتا در حالی اشک هاش ریخته میشد...

 ممنون الهه من....من امروز عاجزانه ازتون دوتا درخواست دارم... -

راه سخت و درازی پیش رو داشتید پس شجاعتتون این ارزش رو داره که  -الهه 

 ته هاتو بگو....درخواستتون رو استجابت کنم ،سرتو بلند کن و خواس

مارتا سرشو بلند کرد بدون اینکه کنترلی رو اشک هاش داشته باشه اشاره به 

 کالسکه کرد...

 رو براتون اوردم...چیزی که سالهاست انتظارشو میکشید! چیز با ارزشی-
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گوش  با این حرف مردمک چشم های بیقرار الهه روی کالسکه افتاد با صدای

 رو کرد به اوتانا..نوازش غمگین اما مشتاقش 

 اوتانا پسر معشوقه شاه اعظم اون رو برام بیار ....-

اوتانا اخم ظریفی کرد اصال متعجب نبود که چطور اونو میشناسه به هر حال در 

مقابل یک الهه قرار داشت ولی از نسبتی که مخاطبش قرار داد اونو ازاد داد.. اما 

کالسکه رفت تا جفتشو بیرون  مشتی از روی اطاعت به سینه کوبید و به سمت

 بیاره....

 الهه رو کرد به داتیس و راتین

ولیعهدهای سرزمین روشنایی و دریاهای آبی منتظر چی هستید؟ چرا فرمانده -

 گارد طالیی رو نمیارید اگر نفرین به قلبش برسه دوستتون رو از دستت میدید...!

و با گام سریع در سکوت  با تموم شدن حرف الهه هر دوتا مشتی به سینه کوبیدن

 به دنبال اوتانا رفتن ...

وقتی اوتانا با جسم وانیا برگشت الهه هیجان زده و با لبخندی لرزون از تنه درخت 

که شبیه یک تخت بود پایین اومد...با برخورد پاهای برهنه اش با اب به صورت 

د و تاجی از گل زنی زیبا با موهای بلند طالیی مواج که تا زانوهاش میرسید در اوم

دور سرش ظاهر گشت...گام های آروم اما مشتاقش از بین آب گذر کرد و به سمت 

اوتانا رفت....با دیدن دختر توی اغوشش اشک درخشانی از چشم هاش پایین 

چکید دست های کشیده لرزونش رو بلند کرد و با پشت دست به سبکی یه پر 
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ابل چشم های حیرت زده همه و صورت رنگ پریده آدمیزاد رو نوازش کرد و مق

 نفسی که توی سینه حبس شده پر از عشق لب زد 

 دختر زیبای من...! -

به سختی نگاه از وانیا گرفت دست هاشو دور هم چرخوند نوری طالیی رنگ بین 

دست هاش چرخید و بعد شیشه ای بین دستش هاش ظاهر شد که تا نصفه 

ده و شاخ و برگش شیشه رو داخلش اب بود و گیاهی که توی آب ریشه کر

 شکسته و راهشو به بیرون پیدا کرده...

 شیشه رو به دست هامون داد

این رو تا قطره اخرش توی دهن فرمانده زهیر بریزید و چند قطره اخرش روی  -

 سوختگی دستش...

هامون سریع با تشکر شیشه رو گرفت و به سمت زهیری رفت که بین بازوهای 

 شده بود....راتین و داتیس بیهوش 

 الهه دست هاشو به سمت اوتانا دراز کرد 

 اونو به من بده...-

 اوتانا دو دل و نامطمئن نگاهی به الهه انداخت...لبخندی نرم رو لب هاش نشست

 من اونو ازت نمیگیرم... -

 دوباره چشم های سبزش شبنم زده شد

 اجازه اشو ندارم...لطفا اونو به من بده... -
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غم صورت الهه تردید رو کنار گذاشت و با اخم در هم وانیا رو به اوتانا با دیدن 

 دست های پر قدرت الهه سپرد...

الهه بدون هیچ گونه تالش و سختی برخالف ظاهر ظریف و شکننده اش وانیا رو 

در آغوش کشید و نگاه پر از مهرش روی صورتش چرخوند ...سالها در حسرت 

درخشان اشکش روی صورت وانیایی که بی  دیدنش سوخته بود...دوباره قطره های

 خبر از همه جا در خوابی آرام به سر میبرد ریخته شد...

الهه بدون هیچ گونه تالش و سختی برخالف ظاهر ظریف و شکننده اش وانیا رو 

در آغوش کشید و نگاه پر از مهرش روی صورتش چرخوند ...سالها در حسرت 

درخشان اشکش روی صورت وانیایی که بی دیدنش سوخته بود...دوباره قطره های 

 خبر از همه جا در خوابی آرام به سر میبرد ریخته شد...

با قدم های آرام از پله ها باال رفت اوتانا بدون تردید و اجازه بی اراده الهه رو 

 دنبال کرد چون نمیخواست ثانیه ای وانیا از جلوی چشم هاش دور بشه....!

زانش نشست و در دلش خوشحال شد از عشقی بی حد الهه لبخندی رو لب های لر

 و حصری که به وانیا داشت...

پشت درخت حوضچه از اب که روی اون نیلوفرهای صورتی رنگی قرار 

داشت ...الهه داخل حوضجه شد و اب تا کمرش باال اومد دست هاشو از دور کمر 

 وانیا رها کرد و جسمش روی اب شناور شد....

رتی رو چید و بین دست هاش گرفت چشم هاشو بست در شاخه از نیلوفر صو

حالی که نیلوفر رو به سمت لب های سفید وانیا خم میکرد آروم کلمات نامفهومی 
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رو زمزمه کرد و آبی شیری رنگ در بین گلبرگ های نیلوفر توی دهان وانیا ریخته 

 شد....

ا خم شد و الهه چشم هاشو باز کرد و گل رو روی اب رها کرد روی صورت وانی

 بوسه ای عمیق روی پیشونیش گذاشت و آروم لب زد

 بیدار شو دخترم...!-

در مقابل اخم های در هم فرو رفته و چشم های آشفته اوتانا رگ های وانیا خون 

 رو پمپاز کردن و کم کم رنگ زندگی به صورت وانیا برگشت...

ه طور معجزه پلک های بهم چسبیده وانیا کم کم شروع به لرزش کرد و بعد ب

 اسایی پلک هاش باز شدن و قطره ای اشک از چشم هاش پایین ریخت...

میدونستم جایی بین خواب و بیداری قرار دارم اما هیچ اراده ای روی جسمم 

 نداشتم...

صدای خنده های بازیگوش دختر بچه ای بین صدای آواز پرندگان جنگلی به 

ن اون جنگل سرسبز به سمت گوشم خورد ، یه چیزی داشت منو با پرهنه بی

خودش جذب میکرد صدا رو دنبال کردم...شاخه درخت افتاده که سد دیدم شده 

بود رو کنار زدم دختر بچه مو مشکی دو ساله ای رو دیدم که با لباس سفید ساده 

 اش داشت با یه سنجاب کوچیک بازی میکرد ...

م اما میدونستم تموم مردی که کنارش چهار زانو نشسته بود رو نمیتونستم ببین

حواس و توجه اش روی دختر بچه اس، این حس حفاظتش به شدتی اشکار بود که 

 به این یقین رسیدم که پدرشه...!
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کمی بعد زنی ظریف و زییا به این تصویر دوست داشتنی اضافه شد ...هر چقدر 

 چشم هامو باریک کردم نتونستم صورت هیچکدومشون رو ببینم...

مهر روی موهای دختر کاشت و به سمت مرد خم شد...مرد با  زن بوسه ای پر

لبخندی درخشان و چشم های پر از عشق صورتشو به سمت زن چرخوند...چشم 

 هام حیرت زده گرد شد و مبهوت لب زدم

 بابا....!-

 در این موقعه یکی درست کنار گوشم لب زد

 بیدار شو دخترم...-

 اونو باز نگه دارم...با دیدن زنی مینیاتوریپلک هام چند بار تکون دادم تا تونستم 

زیبای مقابلم یه حس وحشتناک آشنایی قلبم رو در برگرفت ...اشکم بی هیچ 

 اراده ای پایین ریخت...ذهنم به صورت خودکار به سمت قصر آیریک پرتاپ شد

زمانی که هیچ اراده ای رو بدن خودم نداشتم توی اون تاالر مخفی خودمو مقابل 

پرده برزنتی و طرح زنی سبز رنگ که روی اون نقش بسته بود...لب هام لرزید  اون

 و هق هق کوتاهی کردم که چشم های زن پر از شبنم های اشک شد

 مامان....!-

دست های ظریفش توی موهام رفت و چشم هاشو از حس خوبی که گرفت بست و 

 با صدای محزون اشنایی سریع پاسخ داد

 عزیز ترین من....-
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م شد و گونه ام رو بوسید....محض رضای خدا چه بالیی سرم اومده؟ با چه خ

اطمینانی این زن مقابلم رو مامان صدا زده بودم؟؟؟ میدونستم اخرین بار چرا 

بیهوش شدم اما حس دل تنگی شدید که نسبت به این زنی که مامان صداش زده 

 بودم منو حسابی گیج کرد...

حس کردم صورتم رو به سختی و با اکراه از زن حضور پر قدرت کسی رو کنارم 

کنارم گرفتم و به سمت چپم چرخوندم اوتانا رو دیدم که با سگرمه های درهم و 

 چشم هایی که حاضر قسم بخورم دلتنگی رو فریاد میزد از باال نگاهم میکرد...

خم شد و دست هاشو زیر بدنم برد و اون موقعه تازه فهمیدم که بدون هیچ حرفی

ثل یه تیکه چوب خشک روی سطح اب شناور هستم وقت نکردم اطرافم رو م

 کاووش کنم چون آغوش پر از امنیت اوتانا منو از هر فکر و سوالی دور کرد...

گره کردم و  مشتاق و خسته اما محکم دست هامو دور گردن هیوالی بد اخالقم

ار پشت صورتمو توی گردنش پنهون کردم و نبض کوبان کوچیکش رو چند ب

سرهم بوسیدم....طوری سفت منو به خودش فشرد که حس میکردم هر لحظه 

استخوون های بدنم ترق ترق صدا بده و خوردش بشه اما لعنت به من که از این 

برد  اغوش وحشیانه و مشتاقش با لذت استقبال کردم...سرشو توی موهای خیسم

..بوسه ای روی الله و نفس عمیقی کشید که دلم از این حجم احساساش ریخت.

 گوشم کاشت و صدای بم شده اروم و بمش توی گوشم پیچید

 جونور کوچولوی اوتانا....-
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این حرف کوتاهش به اندازه هزاران حرف عاشقونه و پر از معنی دلنشین بود که 

 باعث شد لبخند بزرگ احمقانه ای رو لب هام بشینه...

روع به حرکت کرد میتونستم کمرشو راست کرد بدون اینکه کلمه حرف بزنه ش

 صدای موج برداشتن اب رو در اثر اثابت با پاهای محکمش رو بشنوم ...

کمی بعد دوباره زانو زد و منو به حالت نشسته روی زمین پوشیده از چمن هام نرم 

 معطر پایین گذاشت...

دست های بزرگ و زبرش دو طرف صورتمو به احاطه دراورد با اخم های در هم 

 ش ، محکم به و طوری جدی توی صورتم غریدهمیشگی

 دیگه هیچ وقت اجازه نداری خودتو توی خطر بندازی... -

قول به شدت سختی به نظر میرسید چون من نمیدونم چرا انقدر اتفاقات بد رو به 

خودم جذب میکنم اما با لبخند بزرگی به سختی بین دست هاش سرمو تکون 

ر بیشتر از این نمیتونست طاقت بیاره که دادم به نشون موافقت حرفش...انگا

سریع خم شد و بوسه مشتاق و گرمش روی لبم نشست و ذهنمو از همه چی پاک 

کرد و منو به مرز دیوونگی برد و هر بوسه خیسش رو با دلتنگی و شوری فراوان 

 جواب دادم...

ور شدم با صاف کردن چندتا گلو با اکراه و لبخندی خجالت زده از لب های اوتانا د

 اما هیوالی بد خُلق نگاه برنده و تیزی نثار تماشاگرهامون کرد...

وقتی از اغوش اوتانا فاصله گرفتم تازه تونستم صورت های خوشحال ومهربون 

دوستام و حالت مریض اما رضایت بخش چهره زهیر و حتی آیریک و مارتا رو 
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قلبم آروم گرفت...اما کم  ببینم...از اینکه باالخره همه رو سالم و کنار هم میدیدم

کم ذهنم پردازش رو شروع کرد این باغ مدهوش کننده زیبا متعلق به چه کسی 

 بود؟

اصال اون زن کجا رفت؟ نکنه توهم و خیال بود...سراسیمه چرخیدم تا پیداش کنم 

 همینکه اونو پشت سر خودم دیدم آه آروم آسوده ای کشیدم خدا رو شکر....!

نشستم و به چشم های سبز روشنش خیره و با تردید و دلی به کمک دست اوتانا 

 لرزون لب زدم

 تو کی هستی؟ من چرا مامان صدات زدم؟-

دامن لباس سبز کاهویش رو جمع کرد و کنارم زانو زد دست هاشو بی هیچ 

تردیدی دراز کرد و دست هامو پر مهر گرفت...خدای من چقدر دستش هام نرم 

 بود...

 چون من مادرتم...!-

با این حرف نفس توی سینه نه تنها خودم بلکه بقیه حبس شد...داشت چی 

 میگفت؟ یه لحظه شک کردم که دقیقا چی شنیدم...

 تو چه نسبتی با من داری؟ -

 لبخند کمرنگی زد صبورانه تکرار کرد

 من مادر تو هستم....-
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د تا این جمله چهار کلمه ای  چنان برام دشوار شد که چند لحظه زمان بر هضم

ذهنم بتونه اونو پردازش کنه...بابا هیچ وقت داستان اشنایی خودش و مامان رو 

برام تعریف نکرد و خیلی درموردش حرف نمیزد چون با اون سن کم هم 

میدونستم خیلی دلتنگشه و داره زجر میکشه و جالب اینجاست که من همیشه 

به دست هاش وارد  فکر میکردم مامان فوت کرده...با درک تموم ماجراها فشار

کردم در حالی که از بغض بدی چونه ام میلرزید با لحنی معصومانه مثل یه کودک 

 پرسیدم

 واقعا مامان منی...؟!-

چشم هاش پایین ریخت و یکی از دست هاشو باال اورد و روی شبنم درخشانی از

 گونه ام گذاشت

 تو تنها دختر منی وانیای عزیزم....-

ین حرف ها رو به زبون آورد که هیچ شکی برام باقی طوری با محبت عجیبی ا

 نذاشت...خدای من داشت حقیقت رو میگفت!

میلیون ها سوال توی ذهنم به پرواز در اومد، با لحنی دلخور مهمترینشو به زبون 

 اوردم

 پس چرا هیچ وقت پیشمون نیومدی؟-

وی شونه چشم هاش حسرت و دل تنگی رو فریاد میزد انگار تموم غم های عالم ر

های ظریفش تحمل میکنه ... با این سوالم آه سوزناکی کشید و با همون صدای 

 مهربونش همه رو مخاطب قرار داد
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میدونم خسته راهید و از جنگل ارواح سرگردان گذر کردید گفته های من -

 ممکنه خیلی طول بکشه و این ممکنه مهمون نوازی من رو زیر سوال ببره...

 کاو انگار حرف دل بقیه رو به زبون اورد که سریع جواب دادداتیس مشتاق و کنج

به هیچ عنوان الهه من به همچین چیزی فکر نکنید !ما چندین ماهه دچار  -

مشکالتی زیادی شدیم که به احتمال زیاد گفته های شما قراره گره گشای 

 مشکالت ما باشه پس ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم...

بی صبرانه و مشتاق شنیدن حقیقت بقیه رو نسبت به خودش  الهه که نگاه های

 دید با لبخند کمرنگی که رنگ و بوی حسرت داشت چشم هاشو به سمتم چرخوند 

بزارید از همون اول براتون تعریف کنم شاید به سواالتی که قراره ازم  پس -

 بپرسید ،برسید...

ا رسیدگی به موجودات و خدای روشنایی الهه های زیادی رو در سرتاسر عالم بر

زمین پخش کرد...از وقتی چشم هامو باز کردم و ذهنم پردازش رو شروع کرد 

فهمیدم وظیفه من حفظ و نگهداری طبیعته البته من یکی از اعضای محافظین 

طبیعت هستم!...بر اساس قوانین ازدواج و ارتباط ما با موجودات دیگه ممنوع 

از وظیفه اصلیمون دور میکنه...)سرشو  هست چون عشق و زندگی شخصی ما رو

به سمت اوتانا چرخوند( هیچ کس از قوانین تخطی نمیکرد...خواهر بزرگترم رُونیا 

ها بود وظیفه اش راهنمایی و رسوندن  که جز اصیل ترین و قدیمی الف تاریکی

روح های سرگردون به عالم برزخ بود اما همیشه از این کار به شدت بدش می اومد 

فکر میکرد در حقش ظلم بزرگی شده که همچین کار خسته کننده ای رو هر  چون
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روز انجام بده تا اینکه یه روز مطسع بودن رو کنار گذاشت و با الهه بزرگتر سر 

انجام وظیفه اش دعواش شد همه ما مبهوت و متعجب از اولین عصیان یکی از الهه 

به الهه های اعظم رو نداشت ها بودیم چون تا حاال هیچ کس دل و جرات اعتراض 

و این قضیه نظر همه رو جلب کرد رونیا واقعا دل و جرات زیادی داشت و من 

شجاعتش رو تقدیر میکردم ..اون همیشه بهم میگفت که به همه ی ما ظلم بزرگی 

شده که باید یه کار خسته کننده و کسل وار رو به عنوان وظیفه ای که خودمون 

دنیا انجام بدیم و هیچ وقت به این فکر نکنیم که خودمون انتخاب نکردیم تا اخر 

اصال چی دوست داریم؟.. ته دلم با حرفاش موافق بودم اما هیچ وقت فکر همچین 

رویای محالی رو توی ذهن پرورش نمیدادم...تا اینکه روزی با صورتی گلگون و 

ز نژاد چشم های براق به باغم اومد و اعتراف کرد عاشق فرمانده ای جنگجو ا

 ویچرها شده...

هر چقدر اون مشتاق و شیدا بود من ترسیده و آشفته شدم چون اون نسبت به 

اساطیرمون و سختی گیری هاشون کینه داشت و میترسیدم تحت تاثیر این کینه 

به زندگی خودشم آسیب بزنه اما اون اونقدر عاشق شده بود که هیچ وقت به 

 حرفام گوش نمیداد..

ع کرد و نگاهش با یاد اوری گذشته ناراحت و کدر شد انگار اینجا حرفشو قط

دوباره به اون زمان برگشته اما همچنان چشم هاشو از اوتانا نگرفت و با مهری 

 آشکار بهش خیره شده بود

 اوتانا تو اولین خواهر زاده منی...! -
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به  با این حرفی که ضربتی گفت چشم هام تا انتها باز شد و با شُک و بُهتی زیاد

اوتانایی که اخم هاش توی هم رفته و نگاهش تیره شده بود خیره شدم...خدای من 

 دیگه قراره چی بشنوم؟؟؟  یعنی اوتانا پسر خاله من هستش؟؟؟

اوتانا مسلط تر به خودش با صدایی که به شدت بم شده بود بی توجه به حقیقتی 

 که الهه به زبون اورد پرسید

 سیدن؟پدرم و رُونیا چطور بهم ر -

الهه این بار دستشو روی گونه اوتانا گذاشت و با نهایت عشقی که یه خاله به 

 خواهر زاده میتونه داشته باشه لب زد

من به مادرت کمک کردم که به دنیا بیای و اولین کسی که تو رو در اغوش کشید -

من بودم..! میخوام بدونی سوای چیزهایی که قراره تعریف کنم تو خارق العاده 

رین بچه دنیا بودی که عشق بی حد و مرز منو به خودت جلب کردی ....وقتی دنیا ت

اومدی برای اولین بار جرات شکستن قوانین رو پیدا کردم و مخفیانه قسمت 

کوچیکی از روح خودمو بهت هدیه دادم تا نطفه ای برخالف نظام طبیعت تشکیل 

لها همه از تو هیوال ساختن شده بتونه یه زندگی عادی داشته باشه...تموم این سا

اما من میدونستم که روح بزرگت هیچ وقت سیاه نیستش! چون عالوه بر اینکه 

عزیز دل من بودی با تموم کینه های رُونیا با عشق زیادی تو رو در رحم خودش 

پرورش پیدا داد، پس با تموم چیزهایی که قراره بشنوی هیچ وقت این حرفم رو 

 فراموش نکن...!
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با نگاهی مات و ناخوانا تنها تونست سری نامفهوم تکون بده...الهه دوباره  اوتانا

 صورت متحیر اوتانا رو نوازش کرد و بر خالف میلش دستشو پایین اورد و ادامه داد

رونیا همچنان به رابطه مخفیانه اش با اون جنگجو ادامه میداد من زیاد نسبت به  -

یدیم حامله است...این یه فاجعه بودش...اگر اون مرد اعتمادی نداشتم تا اینکه فهم

نمیخواستم بالیی سر خواهر و الهه های اساطیر میفهمیدن اونو مجازات میکردن.

خواهر زاده ام بیاد به خاطر همین اونو پنهان کردم ... تونستیم اوتانا رو مخفیانه و 

خواهرم اصال به دور از چشم بقیه به دنیا بیاریم...به مرور زمان فهمیدم معشوقه 

مرد درستی نیست وقتی دیدمش حرص و طمع زیادی که توی دلش داشت و 

سیاهی که روحش رو لکه دار کرده به روشنایی روز ببینم هر چقدر سعی کردم به 

خواهرم هشدار بدم اما افسوس عشق چشم هاشو رو به نسبت به حقیقت کور 

هیچ کس از الهه ها کرده بود! مجبور شد پسرشو دست معشوقه اش بسپاره تا 

متوجه حضورش نشه...مردک خودخواه از کینه و قهر رونیا به مافوق هاش خبر 

داشت مثل یه مار زیر پوستش رفت و اونو راضی کرد تا قدرتشو باهاش سهیم بشه 

 تاریکی چقدر بد هستش...!درست مثل یه زالو و همه میدونن که این برای یه الف

ه رئیس مجلس شورا کامیکاز پادشاه اعظم سابق تونست با کمک خواهرم و دسیس

رو به جنگی از قدرت دعوت کنه..چون خواهرم قدرتش رو تامین میکرد به راحتی 

شکستش داد و به تخت پادشاهی رسید و تونست به تمومی قلمرو ها حکومت 

کنه...اما حکومت و تاج و تخت که به وراث احتیاج داشت به خاطر همین عالرغم 

 یاد خواهرم یه شاهدخت به همسری انتخاب کرد...ناراحتی ز
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دقیق یادمه که اون روز رونیا به شدت افسرده شد و با قلبی شکسته و چشم های 

خون بار از دور شاهد ازدواج و جشن معشوقه بی وفاش بود و با شنیدن صدای 

ساز و خنده جمعیت آتیش کینه اش از همه الهه ها زیادتر شد طوری که با همه 

ن به جز من قطع ارتباط کرد هر چقدر خواستم قانعش کنم که معشوقه اش اشو

اگه یه عاشق واقعی بود اینطوری از اون سواستفاده نمیکرد و مثل یه انگل به 

قدرتش نمیچسبید تا اونو به قعر تاریکی بکشه اما حیف هیچ وقت نخواست 

اشم چون اگر حقیقت رو بشنوه...! من فقط میتونستم از دور مراقب اوتانا ب

محافظین ما به چیزی مشکوک میشدن این ماجرا خیلی بد تموم میشد...رونیا هم 

به قدری مجذوب مردش شده بود که چشم هاش به جز اون هیچ چیز رو نمیدید 

حتی پسرشو! فقط میخواست معشوقه اش عاشق زیبایی اون باشه نه همسر ساده 

نش میکردم و نگرانش بودم تا اش...! همیشه خواهرم رو به خاطر کارهاش سرز

اینکه در گیر و دار زندگی رونیا در حالی که از جنگلی از دنیای دیگه گذر میکردم 

که دچار بیماری شده بود صدای کمک خواستن انسانی رو شنیدم میخواستم بی 

توجه بهش گذر کنم چون این قوانین بود که حق کمک کردن مستقیم به هیچ 

میدونستم هیچ انسانی دیگه ای در اون منطقه نیست تا   موجودی رو نداشتیم ..!

به کمکش بیاد این فکر منو عذاب میداد، وقتی به خودم اومدم دیدم روی سر 

مردی جوون ایستادم که پاهاش توی تله ای بزرگ گیر کرده و به شدت دچار 

خونریزی شده وقتی نگاه حیرت زده و مبهوتش رو دیدم تازه متوجه شدم با 

اصلیم جلوش ظاهر شدم..! هیچ وقت نفهمیدم عشق چیه تا اینکه من هیبت 

پدرت رو دیدم وانیای عزیزم ، این رو زمانی فهمیدم که توی چشم هاش غرق 

 شدم و از من دیگه هیچی باقی نموند...
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به این جای حرفش که رسید اشک های براقش بی مهابا رو گونه هاش ریخته شد و 

شدت اشک هاش فهمید...درست مثل یه پرنده عمق دل تنگیش رو میشد از 

کوچولوی بال و پر شکسته ای که از یه شب طوفانی سخت جون سالم به در برده 

همونقدر مظلوم و پناه به نظر میرسید چند بار سعی کرد جلوی ریزش اشک های 

سریعشو بگیره اما نتونست، تالش بیهوده اش رو دیدم خیلی ناگهانی بغضی تموم 

لوم رو خفه کرده بودم با هق هق بلندی آزاد شد طوری که اوتانا مدت توی گ

سراسیمه منو از پشت محکم در اغوش کشید و چند بار روی موهام رو 

بوسید...جمع متاثر و ناراحت در سکوت مرگبار به ما خیره شده بودن...راتین مثل 

 یه جنتلمن رو به مادرم کرد و دلسوزانه پیشنهاد داد

 ادر نیستید میتونید ادامه ندید...الهه من اگه ق-

 الهه سری به نشونه مخالفت تکون داد و با نوک انگشت اشک هاشو پاک کرد

نه امروز باید تموم حقایق گفته بشه چون میدونم سرنوشت همه شما به این  -

 بستگی داره...!

 آندیا ناراحت اعتراض کرد

 اما الهه شما حالتون خوب نیست!-

 سختی لبخندی بدون روح رو لب هاش اورد الهه آهی کشید و به

من با این درد سالهاست زندگی کردم االن میتونم با شما حرف بزنم میتونم کمی  -

 بهتر باشم...
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 نفس عمیقی کشید و لبخند پر رنگ تری بهم تقدیم کرد تا آرومم کنه...

ون من سعی میکنم کوتاهش کنم...پدر وانیا رو که نجات دادم و زخمشو با معج -

هام بستم هر لحظه منتظر بودم از ترس فرار کنه اما اون مرد بر خالف تصورم با 

وجود ترسی که داشت با شجاعت پرسید که من کی هستم؟! وقتی خودمو معرفی 

کردم چشم هاش پر از تحسین و شگفتی شد خودشو سپهر معرفی کرد و گفت یه 

ه به گذر زمان با هم حرف زیست شناس و مُحققه...ما اون روز ساعت ها بدون توج

زدیم و هر چقدر بیشتر همدیگه رو میشناختیم متوجه نزدیکی روح هامون بهم 

میشدیم...موقعه جدایی مشتاقانه خواست همدیگه رو دوباره ببینیم و به الهه 

روشنایی قسم که من در نگاه اول عاشقش شده بودم به خاطر همین هیچ قوانینی 

ت های ما طوالنی شد و بهش گفتم که برای دیدنش دارم دیگه برام مهم نبود مالقا

تموم قانون ها رو زیر پا میزاریم بدون توجه به عواقبش...اون موقعه فهمیدم رونیا 

 چه عذابی میکشید ...

اما به این تفاوت روح سپهر من پاک بود راز و حقیقت وجودم رو برای کسی فاش 

ت و از قدرتم سواستفاده نکرد فقط نکرد و هیچ وقت از من هیچ خواسته ای نداش

بودن من براش مهم بود....من چنان افسون و مست وجود مَردم بودم که پا فراتر 

گذاشتم و باهاش همبستر شدم و ثمر عشق بازی هامون به صورت نطفه ای در 

رحمم پرورش پیدا کرد...رونیا اصال نمیتونست از من حمایت کنه چون خودش 

یشمار معشوقه اش بود و این باعث شد ما از هم جدا غرق در خواسته های ب

بشیم ...به سختی تونستم از همگی خودم رو پنهون کنم تا فرزندم سالم به دنیا 

بیاد...سپهر تموم اون مدت کنارم بود و کمکم میکرد...تموم وظایف رو به درستی 
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ین تا زمانی انجام میدادم که نکنه توجه الهه های اساطیر رو به خودم جلب کنم...ا

ادامه پیدا کرد که وانیای عزیزم به سه سالگی رسید ...اونقدر درگیر شادی و 

چندتا وظیفه ام  عشق خونواده کوچیک سه نفریمون بودم که نفهمیدم کی از

غافل شدم و محافظین به دنبالم اومدن و راز من برمال شد و من به دیوان الهه ها 

کرده بودم بی نتیجه موند و اونا فهمیدن من  حقیقتی که سالها مخفی  احضار شدم

چیکار کردم...تنها تونستم ازشون بخوام من رو مجازات کنن و کاری به معشوقه و 

دخترم نداشته باشن اون ها در جواب خواسته ام برخالف تصورم گفتن که هیچ 

وقت نمیتونن به موجوداتی که الهه روشنایی دستور به محافظت اونا داده اسیبی 

ارد کنن و حکم بر این صادر شد که من تنها فقط میتونم یک روز برای و

 خداحافظی با خونواده ام باشم و بعد دیگه هر گونه ارتباطم با اونا قطع میشه..

تموم عمرم فکر میکردم الهه های اساطیری خیلی ظالم و سنگدل هستن اما وقتی 

دادم   ا بدون نقص انجامبیقراری و اشک هام رو دیدن به پاس وظیفه ای که ساله

در اخر طی یه تصمیم آنی اضافه کردن تنها زمانی میتونم بچه ام رو ببینم که اون 

 خودش راهشو به سمتم پیدا کنه ...! 

الهه بازم کنترل اشک هاش رو از دست داد...یه لحظه از خودم متنفر شدم... 

چرا بابا هیچ وقت خدای من چرا برای پیدا کردن مادرم هیچ تالشی نکرده بودم؟ 

که تعریف میکرد عشقی زیادی که به به من نگفت؟ تنها چیزی درموردش چیزی

 مادرم داشته...! با

 با عجز و عصبانیت و حرصی درونی آروم غریدم
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چرا بابا بهم درموردت نگفت و من قسم میخورم اگر میگفت تموم هدف زندگیم -

 میشد پیدا کردنت!

اشتم حکمم رو به پدرت بگم چون باطل میشد...تنها عزیز دل من، من اجازه ند-

میتونستم اون روز اخر تک تک ثانیه ها کنارتون باشم و تصویرتون رو به حافظه 

بسپارم برای روزهایی که نداشتمون...!پدرت فقط میدونست من مجازات شدم و 

مانی ما باید ترکتون کنم...ناراحت بود اما قول داد روحش تنها به من تعلق داره و ز

 دوباره بهم میرسیم...

در حالی که توی اغوش محکم اوتانا بودم از حقیقت های تلخی که شنیده بودم 

 هق هق سوزناکی کردم 

بابا بعد از تو فقط ازش یه جسم باقی موند ..هیچ وقت از عمق عشقی که بهت -

م داشت ذره ای کم نشد و تنها تونست منو به سنی برسونه که بتونم از پس خود

بر بیام ...توی پونزده سالگیم قلبش دیگه توان تپیدن بدون عشق رو نداشت و از 

 تپش ایستاد...اینو میدونی؟

تالشی برای پاک کردن اشک های متفاوت و درخشانش نکرد در همون حین سری 

 به تایید تکون داد

ها و  میدونم ...روحش رو دیدم! و میخوام اینو بدونی عزیز دلم که با اجازه الهه -

 خدای روشنایی میتونم ببینمش و با همدیگه همیشه درمورد تو حرف میزنیم..

با شنیدن این حرفم گریه هام صدا دار شد با اون حال بدم متوجه ریختن اشک 

بقیه و رو گرفتنشون ازم تا حالشون رو نبینم شدم...اوتانا آشفته و بیقرار از گریه 
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به اغوش گرمش کشید و سعی کرد  هام گوشمو رو قلب گذاشت و محکمتر منو

 آرومم کنه...

هشششش جونور کوچولوی شیرینم، تو دختر قوی من هستی...! بالهایی زیادی  -

 سرت اومد و هیچ وقت اینطوری بیقراری نکردی ....!

 بدون اینکه ذره ای از تنش فاصله بگیرم با همون هق هق سوزناکم ناله کردم

میتونستم داشته باشم تنگ شده اینو میدونی؟  دلم برای بابا و خونواده ای که-

 میتونی بهم اینو بهم بدی تا حالم خوب بشه؟

حرفم خودخواهی محض بود در حالی که میدونستم اوتانا از همون روز اول 

زندگیش از همه چی محروم بود و عمال هیچ چیز از خونواده نیمدونست...اما من تا 

لگی پدرمو داشتم و غرق محبتش بودم و سه سالگی پدر و مادرم، تا پونزده سا

حاال هم مادرمو دوباره به دست اوردم...چه بالیی سرم اومده ؟چرا انقدر لوس و بی 

با شنیدن حرف و حقیقت های زندگی  مالحضه شدم ؟در حالی که میدونم مَردم

زن و مردی که اسم پدر و مادرش رو یدک میکشن چه کوهی از غم و درد رو شونه 

میکنه اما بیخیال تموم دردهاش، تنها دل نگرونیش در حال حاضر  هاش حمل

 منم...!

 اروم و با لحن به شدت شیرینی مثل یه بچه نازمو کشید

شیرینم درسته نمیتونم خونواده ای که داشتی رو بهت برگردونم اما حاال اگه  -

سرتو بلند کنی و اطرافت رو ببینی متوجه میشی که در حال حاضر خونواده 

زرگتری رو داری که به شدت نگرانت هستن...من خودم و برادرها و خواهرهامو ب
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بهت میدم که همشون تو رو دوست دارن و از ابراز عشقشون بهت هیچ تردیدی 

ندارن و همیشه بهت وفادارن...ایا خونواده چیزی غیر از اینه؟ یا فقط دنبال یه خط 

 خونی هستی؟

وم شدم چه کسی باور میکرد این همون حرفاش کم کم روم تاثیر گذاشت و ار

اوتانای اخمو و بدعنق اون روزهای اولیه که دیدمش ....اشک هام کم کم خشک 

شدن تا اینکه با شنیدن حرف آخرش رسما توی اغوشش ذوب شدم چنان با 

 احساس غرید

 آروم بگیر تا قلب هیوالی تو هم آروم بگیره...!-

 م بگیره...!آروم بگیر تا قلب هیوالی تو هم آرو-

 خدای من دوباره یاد آور شد که آرامش روح و روانش منم ....!

گندش بزنن رسما شور شیرین بودن رو در اورد ...رسیدم به اون جمله معروف 

 بودی عاشقش نمیشدی؟قشنگ میشد براش مرد!آرنیکا که لعنتی اگه تو

قتی چشم هاشو سرم رو کمی عقب بردم تا توی زاویه نگاه بیقرارش قرار بگیرم و

 پیدا کردم لب هامو جلو دادم

ببخشید این مدته به شدت لوس شدم میخوام اینو بدونی دلیلش برمیگرده به -

 اینکه هیوالمو از دست داده بودم به خاطر همین به شدت دل نازک شدم ...!
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با این حرف شور عجیبی به چشم هاش دست داد و لبخند شرور و از خود راضی 

ان شد...درسته این مرد گنده منه...! و من لوسی رو به حد اعال رو صورتش نمای

 رسوندم و با نازی زیاد اضافه کردم

 و اینو بگم من بیش از اونچه که فکر کنی عاشق تو و خونواده جدیدم هستم...! -

رسما شیرین بازیم رو تاب نیاورد میون اعتراض و تیکه پروندن های بقیه توی 

مق از لب هام گرفت...برای چندمین بار اعتراف کردم که صورتم خم شد و کامی عی

اون بوسنده به شدت ماهریه! وقتی از هم جدا شدیم اصال حوصله خجالت کشیدن 

شاد و راضی   از بقیه رو نداشتم چون از بوسه ام کامال راضی بودم... برق نگاه

 مادرم منو خوشحالتر کرد و با عشق لب زد

وشحالم که دوتا از عزیزترین هام که حامل تکه های از بعد سالها امروز از ته خ -

 روحم هستن رو کنار هم میبینم...!

 اوتانا سری از روی احترام و غرور برای مادرم کج کرد...

الهه راضی و خشنود نفس عمیقی کشید انگار به اونچه که میخواست باالخره 

 رسیده

 پس من ادامه رو براتون تعریف میکنم...!-

 ف، تموم توجه امون رو به خودش جلب کردبا این حر

بعد از جداییم از خونواده ام حال و هوام به شدت بد شد اما همچنان حال رونیا  -

غافل نشدم...! سالها میگذشت اما از خواهرم جز سیاهی و عصیان چیزی باقی 
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نموند...استفاده نادرست از قدرت باعث شد کم کم توازن این جهان بهم 

ی توازن دنیا بهم بخوره باعث میشه مادر طبیعت ناخوداگاه تموم بخوره...زمان

تالشش رو برای درست کردن تعادل به کار ببره...!تا اینکه پیشگویی شد یکی 

میاد و ظلم رو برکنار میکنه و حق رو بر این دنیا استوار میکنه و عمر شاه هیچ 

ی رو اول وقت پایدار نیست هیچ وقت هیچکس نفهمید چه کسی این پیشگوی

شروع کرد...پادشاه اینو که شنید با تموم حرص و طمعی که داشت ترسید که 

جایگاه قدرتشو از دست بده به خاطر همین دستور داد تموم پیشگو ها رو از بین 

ببرن و مخالفین خودشو تبعید کرد تا مبادا چیزی قدرتشو تهدید کنه...هر چقدر 

ر به سمت اوتانا برمیگشت چون زمزمه ها کم و زیاد میشد توجه اش بیشت

میکرد تنها کسی که قدرتش با اون  میدونست با وجود رونیا که قدرتشو تامین

برابری میکنه پسرشه که یه دورگه است...من دورا دور از همه چیز خبر داشتم 

برای اوتانا نگران بودم اون غافل از وقایع درگیر تاریکی و مبارزه با دو روح درونی 

و از دنیای پلید اطرافش خبری نداشت...به خاطر همین مارتا رو که یه خودش بود 

چون میدونستم نیمه های  پیشگو کوچیک بود رو سر راه آیریک قرار دادم

گمشده همدیگه ان و مارتا با دل پاکی که داره میتونه به اوتانا و دوست هاش 

 کمک کنه...

عا خبر نداشت الهه در تموم با این حرف همه شکه شدن ..مثل اینکه هیچ کس واق

 این مدت داشته کمکشون میکرده بدون اینکه روحشون خبر دار بشه...

اما افسوس هر چقدر من با قدرت محدودی که داشتم سعی در کمک  -الهه 

داشتم اون مرد بد ذات)پادشاه( نقشه های بدتری میکشید اون میدونست که 
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ادشاه دیوان توی قصرش چه آیریک دوست و برادر بچگی پسر طرد شده اش پ

گنجینه هایی رو به پیروی از اجدادش مخفی کرده! رونیا اولین کسی بود که بهش 

گفت که چشمه جاودانگی توی یکی از هزاران داالن قصر آیریک مخفی شده! اگه 

اونو بدست بیاره دیگه پیشگویی اعتبارشو از دست میداد چون دیگه پادشاه عمر 

 جاودان داره...

وم شدن حرفش نفس توی سینه ام حبس شد اون زن چطور میتونست انقدر با تم

بد ذات باشه که حتی به پس خودش هم رحم نکنه؟! تموم مدت سعی داشتم 

قضاوتش نکنم اما حاال تنها چیزی که دلم واقعا اونو میخواست پیچوندن موهاش 

بچه ات دور دستم و کوبیدن سرش به طاق و سرش داد بزنم چطور دلت اومد با 

این کار رو انجام بدی...؟!اینو واقعا جدی بودم..! حاال بعدا به این فکر میکردم که 

 قدرت کشیدن موهای یه الهه رو دارم یا نه..!

آیریک ظاهرا از اینکه یکی از رازهاش برمال شده به شدت عصبانیه با خشمی زیاد 

 غرید

ر گنجینه هاییی محض رضای خدای روشنایی من تنها کسی ام که حافظ اسرا-

هستم که که طبق دستور توی قصرم محافظت شده ان...چطور رونیا اینو 

 میدونست؟؟؟؟ 

 الهه نگاهی پر معنا بهش انداخت

پادشاه وفادارم اینو فراموش نکن رونیا یه الهه است و با توجه به قدرتی که در  -

ین شد نقطه اختیار داشت تونست از طریق روح پدرت به این اسرار پی ببره! و ا
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ضعف بزرگی برای اون که توجه محافظین و الهه های اساطیر رو به خودش جلب 

 کنه باالخره...

 مارتا اما بی توجه به غضب شوهرش خیلی خانومانه سری از روی درک تکون داد 

حاال متوجه میشم...! پس من تموم پیشگویی هام به کمک شما بود و از طریق  -

تونستم به اوتانا کمک کنم و ازش بخوام دنبال نیمه   یمهمین راهنمایی غیر مستق

 گمشده اش باشه...؟!

درسته مارتای من...به شدت از ورنیا عصبی بودم چون برخالف من اون هنوز -الهه

فرزندش رو داشت اما اونقدر کینه چشم هاشو کور کرده بود که قدر این محبت رو 

ه اش جنگی علیه الهه های نمیدونست و میخواست با به قدرت رسیدن معشوق

دیگه بر پا کنه و خودش برای همیشه کنارهمسرش بشینه و حکومتی جدید 

تشکیل بده...اما این خیال خامی بیش نبود چون من میدونستم همیچن چیزی 

غیرممکنه پس این بار برخالف همیشه دیگه ازش حمایت نکردم و تموم توجه ام 

 رو به اوتانا و دوست هاش دادم...

تانا در سکوت با نگاهی ناخوانا که انگار تموم حرفای نگفته مادرم رو میدونست او

 بهش خیره شده بود

با تموم قدرت هایی محدودی که در اختیار داشتم نمیدونستم نیمه گمشده  -الهه 

اوتانا دقیقا کی هست! اما الهه طبیعت بودن منو به این باور رسوند که هر کسی از 

اوتانا به خاطر دور رگه بودنش بین جادوگر و   مشده داره...روحهر نژادی یه نیمه گ

یه الف تاریکی در نوسان بود زمانی میرسید که این تعادل از دست بره و هیوالی 
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قدرتمند درونش ازاد بشه...پس میدونستم نیمه گمشده اش میتونه این تعادل 

دست پیدا نکنه...! درونیش رو دوباره برقرار کنه که هیوال به قدرت های تاریکش 

اما وقتی حاال شما دوتا رو میبینم متوجه میشم هر دوی شما تیکه های از روح من 

رو دارید....روح تاریک و روشن اوتانا رو تنها روح سبز دورنی وانیا رو طلب میکرد 

 این ها رو نه من ، بلکه الهه های اساطیر با فهمیدن اوضاع سر راه هم قرار دادن...!

...! پس من و اوتانا از همون اول مال همدیگه بودیم ...این خیلی معرکه خدای من.

 بود! نگاهای قفل شده پر از عشقمون رو صدای زهیر رو شکست...

 با تموم این ها چطور مارتا طلسم شد و االن ورنیا کجاست بانوی من؟ -

 الهه نگاهشو به سمت زهیر داد

به دستور معشوقه اش به قصر ایریک همونطور که خودتون میدونید وقتی رونیا  -

رفت تا ذره ای از اون اب جاودانگی رو به دست بیاره میدونست ایریک با تموم 

وجودش از گنجینه ها محافظت میکنه و دسترسی بهش سخته و حتی غیر قابل 

ممکنه... پس خودشو به شکل اوتانا در اورد تا به قصرش نفوذ کنه... وقتی مارتا 

همه حقیقت ماجرا شد اما رونیا اونو طلسم کرد و با اومدن ایریک  اونو دید متوجه

 نقشه اش ناکام باقی موند....

وقتی مارتا طلسم شد تنها کمکی که تونستم انجام بدم این بود تکه ای از روح 

اون و خودمو بهم گره بزنم تا اینکه کسی بتونه دوباره اونو به زندگی برگردونه....! 

لها تونست خطا پشت خطا انجام بده و من به خاطر عشقی رونیا تموم این سا

نسبت بهش داشتم ازش حمایت کنم تا کسی متوجه نشه اما وقتی حمایت منو از 
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دست داد الهه های اساطیر از موضوع با خبر شدن و رونیا رو محاکمه کردن وقتی 

هکار فهمیدن در این سالها از قوانین سرپیچی کنه و روح های سرگردونی که گنا

جنگل ورودی اینجا زندونی کنه تا منبا قدرتش باشن و این اجازه رو   بودن رو توی

داده تا معشوقه اش از قدرت تاریکش استفاده کنه و مارتا که رو روح پاکی داشته 

طلسم مرگ کنه به شدت ازش خشمگین شدن و اونو به دنیای شیاطین تبعید 

 کردن!

درگم به همدیگه نگاه میکردیم انگار  با تموم شدن حرف هاش همه گیج و سر

هضم حرفای الهه برامون سخت بود...! مهم ترین سوالی که مطمئن بودم همه 

میخوان بدونن اینه حاال که حقیقت رو فهمیدیم باید چیکار کرد؟...اما خوب لعنت 

بهش من در کنارش کلی سوال دیگه داشتم...اوتانا زودتر از همه سکوت رو 

 شکست

هنوزم با کمک قبیله طرد شده اجنه اصیل که شوالیه های شب رو پادشاه  -

 تشکیل دادن به قصر ایریک حمله میکنن تا به اون اب لعنتی جاودانگی برسه...!

با اینکه جمله اش بیشتر خبری بود اما الهه سری به تایید تکون داد که اخم های 

 اوتانا بیشتر توی هم فرو رفت

شاه اونقدر عاشقه که میخواد رونیا رو از دنیای شیاطین به این باور برسم که پاد -

 نجات بده؟ا

نه خواهر زاده شیرینم..اون مرد بد سیرت تر از این حرف هاست...اون  -الهه 

عاشق قدرت خواهرمه تا خود وجودش...وقتی خواهرم تبعید شد دیگه کسی رو 
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فهمید  نداشت تا از نیروش استفاده کنه همچنان در راس همه باشه...پس

پیشگویی کم کم داره به حقیقت تبدیل میشه...ترس همیشه بزرگترین دشمن 

ماست...اون ترسید و با کمک کامیکاز سعی داشت همچنان به قلعه ایریک نفوذ 

کنه و از تفرقه بینتون سو استفاده کامل رو برد ... با به دست اوردن وانیا 

الح خودش استفاده کنه...اما میخواست تو رو به اسارت بکشه و ازت به عنوان س

در بین میدونست همه چی ممکنه طبق نقشه اش پیش نره به خاطر همین با 

قدرت هایی که همچنان از خواهرم درونش نهفته اس خطر باز کردن دریچه دنیای 

شیاطین پذیرفت و تا بتونه خواهرم رو ازاد کنه اما به خاطر استفاده پیش از حد از 

تثبیت قدرتش استفاده   ه و داره از حد اکثر توانش برایجادوش االن ضیعف شد

 میکنه...

با این حرفش دوباره همه توی فکر رفتن پس حاال کسی سوالی نمیپرسید تردید 

 رو کنار گذاشتم و فکرهایی ذهنمو مشغول کرده بود رو به زبون اوردم

 از اومدن من به این دنیا بی خبر بودی ؟ -

ار هزاران ستاره پر نور رو در خودش جا داده بود چشم های سبز خوشرنگش انگ

که نفس رو توی سینه حبس میکرد به بابا حق میدادم در حد مرگ عاشقش شده 

 باشه!

 دست هاش جلو اومد و موهامو نوازش کرد

درسته هدیه باشکوه من...من به خاطر جبران خطام از وجودت و اینکه کجایی  -

ی رئوف بودنش رو به من نشون داد و تو با یه هیچ خبری نداشتم اما خدای روشنای
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معجزه به این دنیا اومدی تا به نیمه گمشده ات برسی ...من حتی نمیدونستم این 

مدت گذشته اوتانا رو ببینم این منو متحیر کرده بود و حاال میدونم به خاطر وجود 

 داد....!تو بود که از حال همه بی خبر بودم و تا اینکه مارتا مژده اش رو بهم 

دست نرمش رو گرفتم و بوسه ای رو اون گذاشتم این زن صبور و الهه خوش قلب 

 الیق بیشتر از این ها بود...با این حرکتم احساساتی شد...

 از حاال به بعد همیشه من رو داری... -

 چشم هاشو بست 

 و این نهایت ارزوی منه... -

 خدایا.....

 هشون رو به ذهنم باز کردن اما بازم فکرهای وحشتناکم دوباره را

 چطور من تونستم با روح مارتا ارتباط برقرار کنم و طلسمش رو بشکنم؟ -

این حرفم توجه همه رو جلب کرد که تکونی به خودشون دادن و هشیار به دهن 

 الهه خیره شدن دوباره

روح تو سبزه دخترم و از من معجزه زندگی رو توی وجودت به ارث  -الهه 

تی مارتا به خواب ابدی رفت روحش رو ازاد کردم و اون تو رو پیدا کرد بردی ...وق

 چون تو تنها میتونستی اونو به زندگی برگردونی...!

با این حرف نگاهم به مارتا که چشم هاش که نهایت سپاسگذاری در اون جمع 

 شده بود افتاد
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 و من زندگیم رو تا اخر مدیون توام خواهر -مارتا 

 زدملبخندی دردناکی 

متاسفم که باعث شدم که بچه ات رو از دست بدی هیچ وقت اون لحظه رو -

 فراموش نمیکنم ...! قسم میخورم هیچ اراده ای رو خودم نداشتم

مردمک چشم هاش با به یاد اوردن بچه اش لرزون شد اینو آیریک حس کرد که با 

محکم  نگاهی مجنون و ناراحت خیره همسرش شد اما مارتا همچنان سعی داشت

 و باوقار بهم دلداری بده

میدونم حقیقت رو میگی ....من تموم مدتی که بین مرگ و زندگی بودم روح بچم -

زنده نگه  رو حس میکردم که باهام ارتباط برقرار میکرد و در آخر شجاعانه برای

داشتن من خودشو قربونی کرد....و این به هیچ عنوان تقصیر تو نبود..در حقیقت 

 که به این حس بد برسی.... من متاسفم

این خاطره ای   آهی کشیدم و خواستم هر چه سریعتر از این موضوع بگذرم چون

نیست که قادر باشم بتونم فراموشش کنم پس تموم تالشم این بود که دوباره به 

 خودم یاد آوریش نکنم چون به شدت وحشتناک بود... به سختی لبخندی زدم

 رو گذروندیم مهم اینه االن کنار همدیگه هستم...همه امون لحظه های سختی  -

 سری تکون داد و این بار لبخندش پر رنگتر شد

 درسته...!-
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با تموم این درد و دل به هیچ عنوان نمیتونستم بقیه سوال هامو فراموش کنم 

دوباره به سمت مادرم چرخیدم...با دیدن حضور قدرتمند یهو تکونی خوردم..اوه 

سما فراموش کردم که چقدر باحاله که یه الهه خفن مادرت باشه خدای من...اینو ر

و بتونی همه چی رو ازش بپرسی و اون به تموم سوال هات جواب بده...! جلوی 

کش اومدن لبخندم رو به سختی گرفتم بعدها میتونم با افتخار از مادر الهه ام 

سی جلوی بقیه صحبت کنم....و من میتونم در این حد بدجنس باشم و ک

نمیتونست بهم ایراد بگیره چون من یه مامان خفن الهه طبیعت داشتم که 

ناخوداگاه روحشو به ارث برده بودم...گندش بزنن االن به یه عدد عینک مشکی 

داشتم تا بتونم با غرور و نیشخند وحشتناکی از پشت  خیلی گنگ احتیاج داشتم

شه و کنار مناسبی گذاشتم شیشه سیاهش به بقیه نگاه کنم....این بدجنسی رو گو

تا بعدها مفصل براش جشن بگیرم ....!پس االن جواب سوال هام مهم ترین چیز 

 بود

یه چیز دیگه چرا پادشاه خواست از طریق ایریک منو از دره شیاطین پایین  -

 بندازه تا دریچه رو باز کنه...؟

ی رو بر این حرفم درست مثل یه زنگ هشدار بلند و ناجکرد بود که سکوت بد

فضا حاکم کرد همگی مات و وار رفته بهم نگاه کردن...ظاهرا اوتانا این حقیقت رو 

فراموش کرده بود که سریع از من فاصله گرفت و با بدنی منقبض به ایریک نگاه 

بران و سمی انداخت و هر لحظه امکان حمله ای قریب الوقوع رو داشت..گندش 

ع رو بدجوری خراب کردم! بقیه هم نگران با این بزنن انگار با سوال ناموقعه ام اوضا
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حالت حمله اوتانا سریع سیخ سرجاشون ایستادن و اماده باش برای دفاع 

 شدن...صدای اوتانا به حد جهنم عصبی شد

 تو دختر من رو از دره پایین انداختی؟!! -

ایریک شرمنده و با صورتی رنگ پریده چشم های نادمشو پایین انداخت و ناله 

 دکر

من هر چقدر عذر خواهی کنم بازم نمیتونم ذره ای از پشیمونی و شرمندگیم رو -

 بیان کنم...

اوتانا انگار با تایید ایریک مجوز حمله رو دریافت کرد که به سمتش جهید تنها 

تونستم سریع به سمتش بچرخم و با تموم توانی که در بدن دارم دست هامو دور 

 مبدنش حلقه کنم ....التماس کرد

 خواهش میکنم اروم باش اوتانا از این موضوع زمان زیادی گذشته...-

 اما اوتانا بدون اینگه نگاه وحشتناک عصبیشو از ایریک بگیره بلند غرید 

ازم میخوای اروم باشم در صورتی که این مردک تو رو از دره پایین انداخت و اگه -

 ازاد شدن یهویی هیوال نبود تو رو از دست داده بودم؟

 حاال میفهمم معنی واقعی جمله لعنت بر دهانی که بد موقعه باز شود!

من وحشتناک عصبی بودم...کینه و خشم چشم هام رو کور کرده  -آیریک 

بود...پادشاه اول ازم خواست جفتتو رو به لبه دره ببرم و اونو پایین بندازم و 
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ه...ولی تو نجاتش اینطوری اون قدرت زنده کردن مارتا رو داره زنمو بهم پس مید

 دادی و بعدش گفت اونو زنده میخواد!

 انگار رسما عقل از سر اوتانا پرید که نعره کشید

توی حرومزاده نمیدونستی که پادشاه یه مادر به خطای واقعیه که حرفاش -

 حقیقت نداره و سالهاست اتیش به جون من انداخته.؟

های درهم و دلگیر به ایریگ  با اخم انگار این حرفش باب دل بقیه بود که همگی

خیره شدن...ایریک با علم به مفهوم نگاه دوست های قدیمیش با صدایی که پر از 

 ناراحتی از ته دل فریاد کشید

نه من احمق حرومزاده سالها بود که عشقم رو از دست داده بودم و فکر میکردم  -

کرده بود که فرق  همه اش به خاطر توعه! من اونقدر انتقام و درد چشم هامو کور

فکر میکردم تو به   دوست و دشمن رو نمیدونستم وتنها میخواستم دردی که

جونم رو انداختی رو تجربه کنی اونم با از دست دادن وانیات...و لعنت به من که 

االن دارم زیر بار این همه شرمندگی ذره ذره نابود میشم و روی نگاه کردن به 

...من توی قصرت هم گفتم هر مجازاتی که برام هیچ کدوم از شماها رو ندارم.

 تعیین کنی رو قبول میکنم!

و بعد در کمال حیرت و ناباوریم از شدت فشار روحی و روانی که بهش چیره شد 

 بود اشک هاش پایین ریخت...

وای فکر نمیکردم ایریک کم حرف و تو دار اینطور اشک بریزه مارتا ناراحت و 

دستشو دور کمر ایریک حلقه کرد و ایریک هم اونو اشفته از حال جفتش سریع 
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سفت به خودش چسبوند انگار به حضور دلگرم زنش احتیاج داشت...حقیقتا 

ترحمم و احساس همدردیم باعث شد براش ناراحت باشم اما اوتانا همچنان 

 خشمگین دوست داشت بهش حمله و از وسط جرش بده ...

 اروم سعی کردم توجه اش رو بدست بیارم

اوتانا اینو فراموش نکنیم که وقتی توی رودخونه افتادم مرگ من حتمی بود اما -

 ایریک با وجود اینکه میدونست خودشم ممکنه بمیره منو نجات داد

 پوزخند تلخ درد اوری زد

تو خیلی دل رحمی شیرینم! افتادن توی رودخونه سیاه اوال به خاطر جادوی  -

زنده میخواست تا با معامله با شاه به جفتش طلسم مارتا بود و دوما ایریک تو 

 برسه ....

درسته حقیقت تلخ رو میگفت و نمیدونستم در جوابش چی بگم تا اروم بشه ...تا 

 اینکه الهه باالخره بلند شد و روبه روی اوتانا ایستاد

اوتانا درسته ایریک مرتکب اشتباهات بدی شده اما همه ما میدونیم وقتی غم -

ن رو میبینده برای باز شدن چشم هامون دست به چه کارهای عشق چشم هامو

 وحشتناکی میدیم...

خطاهاش به نظرت غیرقابل ببخشه اما اینو هم میدونیم که بدون توان نبود بچه 

اش رو از دست دادن و اعتماد و رفاقت عمیق بینتون رو ... ته قلبت میتونی به این 

میده...میخوام ه بخوای تاوانش رو پسباور برسی که ایریک پشیمونه و همونطور ک

بدونی تموم این اتفاقات با بد و خوبش گذشت و میدونی اتفاق جبران ناپذیری 
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هنوز رخ نداده االن با اون همه آزمون کنار همدیگه اید و میتونید برای هم جبران 

 کنید ...!

 نگاهش رو بین همه امون با دقت چرخوند و صورتش جدی شد 

به تموم حقیقت ها رسیدید و میدونید یه دشمن دارید...پادشاه با  اما حاال شما-

اینکه تنها شده اما بدونید اون زیرکه و همین دشمنی شما رو با همدیگه میخواد تا 

قدرت اخرشو رو کنه و دوباره به رونیا برسه اما اینو بدونید فرزندهای من رونیا 

دید علیه هم شما هم علیه اسیر شده در دنیای شیاطین االن خطرناک ترین ته

الهه هاست چون سالهاست کینه و خشم هاش دو برابر شدن و اگه دوباره ازاد بشه 

 تنها میتونم بگم فاجعه به بار میاد...!

 الهه وقتی سکوت و نگاه بدون ترس و شجاع بقیه رو دید لبخند رضایت بخشی زد

حسین و احترام از شما ها جنجگوهای شجاعی هستید که تموم مردمانتون با ت -

شما یاد میکنن و داستان رشادت هاتون رو شبانه برای بچه هاشون تعریف 

میکنن....وقتی از اینجا برگشتید جنگ بزرگی در راه دارید که تا به حال به مثالش 

 دارم با اعتماد به هم میتونید از پسش بر بیاید...! ندیدید اما اطمینان

 یی رو لب هاش نقش بستدر حس ختام حرفش لبخند پر معنا

البته اینو اضافه کنم که حمایت من و چندین الهه دیگه رو هم دارید چون  -

همگی اون ها از باز شدن دریچه شیاطین و آزاد شدن نیروهای اهریمنی که سالها 

تالش برد تا الهه ها اونا رو زندونی کنن حسابی خشمگین شدن و این بهم خوردن 
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خوش نیومده و من مطمئن خواهم شد که اونا از این با  توازن زیاد به مذاقشون

 موضوع با خبر بشن که منشا این دردسرها پادشاه هستش!

 بله درسته ...حق با من بود ...این الهه، مامان خفن منه...!

              **** 

سعی میکردم به نگاه تخس و ناباور اوتانا به مرد مغرور و بیخیالی که توی قصرش 

وی صندلی مخصوصش لم داده و پاهاشو روی هم انداخته و از خدمتکار یه اونم ر

 نوشیدنی خواسته با صدای بلند نخندم!

 زیر لب غرید 

 ازش خوشم نمیاد...! -

 لب هامو گزیدم تا خواستم چیزی بگم مرد به سمتمون برگشت و اعالن کرد

پس چه خوشت احتماال یادت رفته من یه الهه هستم و میتونم صداتو بشنوم!  -

بیاد و چه خوشت نیاد من دایی شما دوتا هستم پس بهتره با این قضیه کنار بیای 

 منم به در خواست خواهرم اینجا هستم!

 قیافه غضب آلود اوتانا خیلی دیدنی شده بود ...

 چشم هاشو با هشدار گرد شد

بهت توصیه میکنم که دیگه پیش کسی نگی دایی من هستی ! تو در حالت  -

 ش تنها میتونی دایی دختر من باشی!خوب
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با این حرف حرصیش دیگه کنترل خودمو از دست دادم و با صدای بلند به این 

حرص خوردن بامزه هیوالم خندیدم و بقیه هم ظاهرا از این قضیه بسیار خشنود 

بودن که همراهیم کردن ....بله ما االن توی قصر سنگی بودیم و میخواستم بگم 

زی دلم برای اینجا که حاال اسم خونه رو داشت برام تنگ شده بود فراتر از هر چی

و بماند با دیدن گلدون گل هام چقدر احساسی شدم اما حضور جدید و جدی 

دایی من و اوتانا اوضاع رو خیلی متفاوت کرده بود! دایی بسیار خوش قیافه ای که 

اوتانا رو به شدت  که هم سن و سال خود اوتانا و بقیه شاهزاده بود و این مسئله

 بدعنق کرده.....!

برخالف هیوالی بد اخالقم من با  آغوش باز از این عضو جدید خونواده ام استقبال 

 کردم چون من عقده داشتن خونواده پرجمعیتی رو داشتم...

داتیس همونطور که روی صندلیش لم داده بود و با ژست بیخیال مخصوص خودش 

 یشخند یه وری زدجام مشروبشو مزه مزه میکرد ن

اه اوتانا..رفیق قدیمی من باید به داشتن همچین دایی که به طرز لعنتی خوشگل -

 و تو چشمی افتخار کنی..!

خدای من دل و جرات داتیس رو خریدار بودم ! چطور شجاعت اینو داشت همچین 

جمله معنی دار و کثیفی رو به زبون بیاره؟چشم های خمار و براق و بسیار مشتاق 

تیس روی دایی جدیدمون دوخته شده و طوری گرسنه اون نگاه میکرد که انگار دا

شرارت و شیطنت از یه گوشت تر و تازه است که باعث شده اب دهنش راه بیفته .

سر تا پاش میریخت ... به سختی لب هامو روی هم قفل کردم که انفجار خنده ام 

د حاضر در سالن چرخید بقیه سقف سالن قصر رو پایین نیاره...! نگاهم بین افرا
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شاهزاده ها حالشون دست کمی از من نداشت...اندیا و ارمیتی سالن رو سریع 

ترک کردن تا یه جا خنده اشون رو راحت رها کنن...اوتانا خشمگین چنان نگاه 

سمی و تیزی به سمت داتیس پرتاب کرد که من جاش میتونستم خودمو خیس 

ایی عجیب دو پا نیشخند خماری زد عصبانیت کنم از ترس! اما اون موجود دری

.. دوباره نگاه درنده و معنی دارشو به دایی خوش اوتانا رو به هیچ جاش نگرفت.

چهره ام که خیلی بیخیال داشت نوشیدنی اش رو میخورد دوخت...اوتانا ظاهرا 

بیشتر از این تاب نگاه هیز و درنده اش رو نداشت که توی یه حرکت سریع چاقو 

ریشو در اورد و مقابل نگاه شکه و وحشت زده من مستقیم به سمت داتیس کم

پرت کرد نتونستم جلوی جیغ زدن یهوییم رو بگیرم...ثانیه آخر داتیس فرزانه 

سرشو خم کرد و چاقو میلیمتری از کنارش رد شد و توی دیوار پشت سرش فرو 

 ...رفت ..

ببند قبل از اینکه خوراک چاقو  به اون چشم های درنده و کثیفت افسار -اوتانا 

 هام بشه!

فکر میکردم داتیس االناست بلند شه و دعوای خونین رو شروع کنه اما ولیعهد 

دریایی خیلی خونسرد دوباره به صندلیش تکیه داد و پا روی پا انداخت و با یه 

 تای ابرو باال رفته پوزخندی زد

اما ظاهرا قبول کردی اونم اه اوتانا تو فقط میتونی روی دخترت حساس باشی -

 داییته و حسودی میکنی!

 اوتانا چشم هاشو درشت کرد و مثل پسر بچه های تخس مصرانه تاکید کرد
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اون دایی من نیست! و به نفعته نزاری امروز اون چشم هات خوراک ماهی های  - 

 دریات بشه!

در شیطنت  راتین در حالی که از کنارمون رد میشد دستی رو شونه اوتانا کوبید و

 دوستش طبق معمول شریک شد

بیخیال مرد ...قبول کن نگاه کردن بهش باعث میشه من مرد هم لذت  -

 ببرم...لعنت بهش، راست گفتن الهه ها رو فقط باید پرستش کرد...!

زهیر که حاال حالش خیلی بهتر شده بود، طوری بهتر که در شوخی های دوست 

 کرد به راتینهاش شریک یشه.. خیلی بدجنسانه رو 

اوه ولیعهد عزیز باید بهت یاد اوری کنم که شما دوتا جفت خوبی کنار هم میشد! -

گندش بزنن..، گاهی کنارت به خودم شک میکنم که مردها هم خواستنی هستن و 

 بهشون تمایل دارم یا نه؟!

راتین پوزخندی نثار زهیر که نیشخندی سرگرم کننده سرتا پاشو چالش برانگیز 

یکرد و بعد با دستش حرکتی انجام داد که معنیشو نمیدونستم ...فکر کنم نگاه م

 فحش خیلی بدی بود چون پسرها با لذت خندیدن...

 اوتانا شاکی رو به دایی ام کرد و غرید

چرا نمیتونی در جوابشون چیزی بگی؟ هیچ دلم نمیخواد برادرهامو به خاطرت -

 اخته کنم!

 دایی شونه ای باال انداخت 
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اهر زاده عزیزم چرا به این فکر نمیکنی من اونقدری سن دارم که حرف های خو -

 برادرهات برام چیزی جز یه شیطنت و شوخی چندتا پسر بچه نیست..

 قیافه شاهزاده ها بعد حرفش دیدن داشت...!

دیگه نتونستم بیشتر از این خودمو نگه دارم شلیک خنده ام سالن رو پر 

د، سرمو باال اوردم دیدم نگاه مهربون و برق دار همه کرد...وقتی خنده ام اروم ش

روی منه...لبخندم کم کم محو شد بیشتر از همه سنگینی نگاه اوتانا منو توی 

 خودش غرق کرد...

 هامون با اون لحن جنتلمن و فوق مهربونش منو مخاطب قرار داد

ی حس خوشحالیم که دوباره صدا خنده هاتو توی قصر میشنویم ..نبودنت خیل -

 میشد...!

نگاه همه اینو تایید میکرد...قلب از این محبت بی چشم داشتشون متورم شد در 

حالی سعی میکردم اشک هام پایین نریزه در جواب این همه خوب بودنش پر از 

 احساس به سختی لب زدم

 منم دلم وحشتناک براتون تنگ شده بود-

این ابراز احساسات کنم...مردک حرکت غافلگیر کننده اوتانا اجازه نداد بیشتر از 

منو توی یه حرکت روی شونه هاش انداخت و اهمیتی به جیغ ترسیده ام نداد... در 

 عوض رو کرد به جمع و با اخم های درهم تهدید کرد
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بهتون هشدار میدم صدای قدم کسی رو اطراف اتاقمون نشنوم !چون هیچ اتفاق  -

بگیرید...همه شما برای مردن خیلی  خوشایندی نمی افته! به نفعتونه اینو جدی

 جوون هستید...!

حس کردم گونه هام از شدت خجالت زیاد قراره ذوب بشه ..نگاه و نیشخند های 

معنی دار مرد ها که خیلی واضح میگفت برو حالشو ببر باعث شد حرصی مشتی 

 توی کمر اوتانا بکوبم!

اعتماد به نفس و بی  مردک رسما منو مثل گونی انداخت روی شونه هاش و پر از

توجه به غر زدن هام از پله های قصر باال رفت ..اگه بخوام حقیقت رو بگم غر زدن 

هام خیلی کمرنگ و به معنی ناز کردن بود چون خودمم به شدت مشتاق و دلتنگ 

اوتانا بودم و قلبم از هیجان پر توان تر از همیشه میکوبید و استرس شیرینی منو 

 فرا گرفت...

اتاقمون شد و در اتاق رو محکم بهم کوبید هیوالی خشن! ظاهرا زیادی از دور وارد 

بودن طوالنی مدتمون عصبی شده و این یی طاقتی اوتانا آدرنالین خونمو بیشتر 

 باال میبرد...

منو با یه پرتاپ عالی روی تخت انداخت که دوباره صدای جیغ ترسیده ام بلند شد 

دن صورت مشتاق و بدعنقش نیشخندم پهن شد و وقتی به ترسم غلبه کردم با دی

 با شوخی اعتراض کردم

 میتونی مهربون تر از این حرفا عمل کنی ..!-

۳۶۴ 
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هبدون توجه به پیشنهادم با همون اخم های در هم به شدت جذابش شروع کرد 

به در اوردن لباس هاش...با دیدن بدن برنزه و ماهیچه پیچ در پیچ  محکمش اب 

دادم و نگاهم خمار و مشتاق شد...گندش بزنن مرد من واقعا زیادی  دهنم رو قورت

 جذاب بود و هوش از سرم میپروند این ابدا منصفانه نیست..!

اومد روی تخت و پاهاشو دو طرف کمرم گذاشت اما وزنشو روم ننداخت عمال تموم 

وزنش روی زانوهاش افتاد...دست هاش بند یقه ام شد و توی یه حرکت خشن و 

وتیک جرش داد و چند ثانیه بعد هیچ پوششی جز پوست برهنه برام باقی  ار

نموند...خوب بعدها که مثل االن مدهوش نیستم باید باهاش صحبت کنم دست از 

پاره کردن لباس هام موقعه رابطه برادره چون اینطوری پیش بریم من دیگه هیچ 

 !لباسی برای پوشیدن ندارم..

خیلی تشنه پر نیازش از روی صورت به سمت  چشم های تاریک و برق دارش

پایین تنه ام سر خورد...میدونستم خیلی دل تنگه به خاطر همین با خشم و حرص 

فراوان نگاهم میکرد درست مثل اینکه عزیزترین فرد زندگیتو از یه قدمی مرگ به 

عقب بکشونی و وحشت زده ندونی چطور عمق اون احساس وحشت و ترس از 

هش نشون بدی و از همه بدتر اینه خودت به این باور برسی که از دست دادنشو ب

 دستش ندادی هنوز...!

پایین خم شد فورا دست هامو دور گردنش حلقه کردم..به این فکر  وقتی به سمت

کردم اگه دوباره نمیدیدمش چی؟ اگه پیدام نمیکرد چی؟ قلبم تیر کشید و اروم و 

 پر بغض صداش زدم

 اوتانا...-
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رمش قفل چشم هام شد و مثل اینکه فکر و احساسم رو متوجه شد که بهم نگاه گ

 اطمینان داد

 من اینجام و جات امنه دیگه شیرین ترین اتفاق زندگیم...! -

 نگاهش به سمت لب هام معطوف شد

 تو رو دوباره زندونی میکنم و نمیزارم از جلو چشم هام دور شی...! -

کام خودش کشید انگار که این قراره اخرین بعد خیلی دلتنگ و خشن لب هامو به 

. طوری که لب هام به کزکز افتاد اما کیه که اعتراض کنه؟ عشق بازیمون باشه...

منم با همون شدت لب هاشو مکیدم و با دندون گوشه لبشو کشیدم...انگار این 

درد کوچیک باب دل اوتانا بود که اه شیرینی توی دهنم کشید و به بوسه اش 

شتری داد و دست هاش حریص و مالکانه سانت به سانت پوستم رو لمس شدت بی

 کرد

نرممو به چنگ خودش کشید رعشه وقتی دست های زبر و مردونه اش سینه های

ای شیرین بدنم رو فرا گرفت...اول خیلی نرم و پرستش گونه اون ها رو نوازش کرد 

خوشایند لب هام باز و ناخنش سر سینه هامو رو به آرومی خراش داد از این حس 

شد و ناخوداگاه اه غلیظی از گلوم خارج شد که چشم های شکارچی مانندش 

صورت گلگونم رو شکار کرد برق نگاهش باید ترس به تنم مینداخت اما درست 

مثل یه افسونگر منو در خودش غرق کرد اون یه صیاد خیلی ماهره و من درست 

اومدم...انگار اه کشیدنم افسار مثل یه شکار که با رضایت به اسارتش در 

احساسات نرم و لطیفش رو پاره کرد که ناگهان دست هاش بی رحمانه فشاری 
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محکمی به سینه هام وارد کرد از درد و لذت زیادی که همزمان به بدنم وارد شد 

سرم به عقب خم شد و این بار صدام بلندتر شد این مرد بدجنس میدونست من 

 لی حساسم...دقیقا به کجای بدنم خی

اوتانا خم شد و گردنمو رو به کام کشید ...بوسه های خسیس و ابدارش بدنم رو 

بیشتر تبدار میکرد اصال هیچ ارامشی در کار نبود میدونستم فردا قطعا شاهد 

کبودی های زیادی رو بدنم میشم اما کیه که اعتراض کنه وقتی که خودتم به 

یزهای بیشتری میخواستم..! سرش شدت خواستارش هستم؟ در حال حاضر من چ

پایین رفت و این بار دهان گرم و خیسش سینه هام رو شکار کرد چنان لرزی به 

 تنم افتاد که تغریبا با ناله صداش زدم

 اوتانا...-

اما اون بی خیال مشغول عشقبازی عمیقی با سینه هام بود وقتی نوک سینه 

م بین پام جریانی از اب لزج راستم رو محکم گزید جیغ ارومی کشیدم و حس کرد

مانند راه افتاد ..زیر اوتانا خودم رو پیچ و تاب میدادم و اه و ناله ام اتاق رو در بر 

گرفته بود وقتی نوک سینه چپم رو کشید با اکراه سرش رو کمی عقب برد و با 

 صدای عمیق و خشداری غرید

 این سینه های ابدار شیرین برای کیه؟-

شدت مشغول ورز دادن سینه هام بود به سختی تونستم  دست هاش همچنان به

 صدام رو پیدا کنم و لب بزنم 

 تو...-
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فشار خیلی محکم بهش وارد کرد که دوباره صدای جیغم رو بلند کرد..مالکانه تر 

 غرید 

میدونستم چی میخواد... اون میخواد درست مثل یه پادشاه به تصرفات خودش 

 حکم کنه..!

 اوتانا...-

جوابم باب میلش بود که با رضایت سینه ام رو دوباره رو به دهان داغش انگار 

کشید و مک شدیدی بهش داد و در اخر با صدای پاپ مانندی رهاش کرد...این 

 مرد مرگ منه...!

سر سینه هام از تماش شدید لبش فکر کنم  از شدت نیاز تغریبا هق هقی کردم .. 

همچنان برام وحشتناک خوشایند و زخمی شده و احساس سوزش کمی داشت اما 

لذت بخش بود ...بوسه هاش به سمت پایین تر رفت و دست هاش رو از زیر رونم 

رد کرد و سریع تا جایی ک بدنم انعطاف داشت از هم جداش کرد و بین پاهام 

درست مثل یه پیشکش گرانبها مقابل لب هاش قرار گرفت...وقتی خیسی زیادش 

کشید...و با نیشخند، نگاه خودپسندانه بهم رو دید غرشی رضایت بخش 

 لعنتی از خود راضی!انداخت..

با اینکه دوست داشتم مشتی تو دهنش بکوبم اما نمیتونستم این حقیقت رو 

کتمان کنم که اون واقعا کارش تو معاشقه عالیه و من قدردان این مهارت به 

به اون نقطه ای که خصوصش هستم...! ابتدا کنار رون هامو بوسید و مک زد بعد 

بی صبرانه انتظارش رو میکشیدم رسید ..اول بوسه ای آروم روی هسته ام 
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گذاشت و بعد زبونش رو از پایین تا باال کشید ناله هام رنگ و بوی دیگه ای به 

خودش گرفت...از عشق بازی ماهرانه لب ها و زبونش کمرم تاب برداشت اما حلقه 

ونی به پایین تنه ام بدم...ملحفه ها رو تو دست های محکمش اجازه نمیداد تک

مشتم گرفتم و کنترل صدامو از دست دادم...زبون شکنجه گرش دقیقا نقطه 

 حساسم رو پیدا کرد و منو به اوج خودش کشوند...با صدای لرزون ناله کردم

وقتی نقطه حساسم رو اروم به دندون کشید جیغم بلند شد و اون مقابل هسته ام 

 دستور داد

 برام بیا...-

انگار بدنم منتظر این اجازه بود که سریع رها شدم و پشت پلکم درخشش هزاران 

 ستاره رو دیدم...

اوتانا با لذتی خیلی کثیف اما هات بین پام رو درست مثل یه هدیه کمیاب و خاص 

 مک زد...

خدای من این خیلی خیلی چندش اما داغ و تاریک بود! باالخره رضایت داد و 

روم اومد و گرم منو بوسید میتونستم مزه خودم رو از روی لب ها و زبونش  دوباره

بچشم و اصال از این کار چندشم نشد...حس میکردم هر لحظه گونه هام از داغی 

....وقتی مردونگی بزرگش مقابل هسته ام قرار گرفت با چشم بدنم قراره ذوب بشه

دم و اینطور در سکوت دعوتش هاش منتظر نگام کرد پاهام رو مشتاقانه بازتر کر

کردم بدنم رو به تصرف خودش در بیاره...وقتی با احتیاط کمی داخل شد از تنگی 

بیش از حدم اه بلندی کشید تغریبا دو ماه ما هیچ رابطه نداشتم و این باعث شده 
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بود کانالم دوباره تنگ بشه...دست هامو دور شونه هاش انداختم و از این فشار 

وستشو خراش داد...وقتی به انتها رسید حس میکردم بدنم دیگه زیاد ناخنم پ

بیشتر از این جا نداره باز شه...اروم ایستاد تا به سایزش عادت کنم خیلی اروم 

 غریدم

تو یه هیوالی خیلی گنده بین پاهات داری! من حتی نمیدونم چطور توی بدنم جا -

 !شده..

رو صورتش جا خوش کرد و پر  سرشو بلند کرد و دوباره اون نیشخند مغرورش

 حرارت لب زد

 اعتراف کن که از این هیوالی خیلی گنده بین پاهام خیلی خوشت میاد....! -

درسته ...گندش بزنن حق با اون بود من از ذره ذره بدن این مرد خوشم می اومد و 

خدا بهم رحم کنه چون چیزی فراتر از خوش اومدن بود اما قرار نیست اینو به 

 ! پس حقیقت رو دور زدم و غر زدمبیارم و به غرورش بیشتر اضافه کنم...زبون 

 کی گفته؟!-

 آگاهانه از دروغم سری تکون داد و بیشرمانه حقیقت رو توی صورتم کوبید

چشم هام گرد شد این مردک دهان خیلی کثیفی داشت و با چیزی که به زبون 

هرانه کیش و ماتم کرد...! با اورد رسما دیگه هیچ جوابی برام نموند... خیلی ما

دیدن صورتم لبخندی زد و خم شد بوسه رو لب هام کاشت و بعد خیره توی چشم 

هام پایین تنه اش رو عقب کشید و دوباره خیلی خشن و عمیق واردم شد طوری 

از حرکات سریع و محکمش تخت زیرمون به جیر جیر که صدای اهم بلند شد ..
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یرمون چطور سالمه متعجبم.... ! صدای سیلی زدن بدن افتاد هنوز از اینکه تخت ز

هامون بهم دیگه و اه و ناله هامون حسابی در هم ادغام شده و بدنمون از گرما و 

کم کم چیز خوشایند و بزرگی درونم ایجاد شد که درمونده لذت نمناک شده بود..

 ام کرد ...صدام عاجز و پر از احساس نیاز به راهیی شد

 خوام بیاماوتانا می-

اون در حالی که نقطه جی درونم رو پیدا کرده و مدام با التش به اونجا ضربه 

 میزد ...غرید

 صبر کن با من بیای...-

ضرباتش به حدی نمیدونستم ببشتر از این تحمل کنم و جلوشو بگیرم یا نه...

سریع بود که حس میکردم دارم بیشتر سوراخش میشم...مرد من رسما یه آلت 

میون صداهامون ین و گنده داشت ..آه و ناله ام دیگه تبدیل به جیغ شد .پوالد

 باالخره رحم کرد.. مردونه و خشن دستور داد

 برام بیا...-

و من و دوباره اومدم....کمی بعد حرکاتش رو کمی کند کرد و داغی زیادی رو 

 درونم حس کردم....

ید طوری تازه نفس خودش رو کنارم کشید و از پشت منو محکم در اغوش کش

گردن و پر انرژی لب ها و صورتم رو میبوسید انگار نه انگار یه راند خیلی طوالنی 

 منو میخکوب تخت کرده...! 
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 سرمو روی بازوش گذاشتم و از اغوش گرم پر از عشق و حمایتش لذت بردم...

با رخوت و شیرینی زیاد سرمو به سمتش چرخوندم و لب هام در میلیمتری لب 

 قرار گرفت و اعتراف کردمهاش 

 دوست دارم و هیچ چیز تو این دنیا به پای این حسی که من بهت دارم نمیرسه...!-

برق چشم هاش دیدنی بود ..فاصله امون رو به صفر رسوند و بوسه ای رو لب هام 

 کاشت و دوباره تاکید کرد

 تو تا ابد برای اوتانایی...-

 من برای اوتانام...-

ضایت کشید و گوشمو با زبونش خیس کرد انگار با این حرفم خرناسی از روی ر

احساس قدرت زیادی میکرد... با یاد اوری چیزی دوباره سرمو به عقب چرخوندم 

 و نگاهمو تیز و زهر اگین کردم 

و اینو یادت نره هیوالی گنده و تو هم تا ابد برای منی!! فقط من !! امیدوارم اینو -

 .!!به خوبی متوجه شده باشی..

این بار چشم هاش از مهر اشکاری درخشید و لب هاش کش پیدا کرد و کنار 

 گوشم اروم اعتراف کرد

من قبل از تو رو یادم نمیاد شیرینم...زندگی من با ورود جونور کوچولو شروع  -

 ...! شد و در این شک نکن که قلب سیاهم فقط در دست های کوچیک توعه
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چطوری شیرین بازی در بیاره و قلب منو اشوب کنه  اه این هیوال یاد گرفته بود که

..حقیقت تک تک کلمه هاش و این کامال متفاوت با هیکل و چهره اش بود.

 احساساتم رو فوران کرد و با چشم های پر از اشک دوباره اعتراف کردم

 عاشقتم...-

 بوسه ای کنار لب هام گذاشت

..تو دلیل روشنایی زندگی منی و هر چقدر که عاشقم باشی من هزار پله فراترم. -

 من هیچ وقت تو رو دیگه از دست نمیدم ...!

اون امشب بارها بهم یاد اوری کرده بود که دیگه منو از دست نمیده ...ظاهرا 

نبودنم اسیب خیلی بزرگی بهش وارد کرده...با اینکه به زبون نمی اوردم اما 

سرانه به زبون نمی اوردم تا  همچنان منم ترس از دست دادنش رو داشتم اما خیره

فضا رو متشنج نکنم به عالوه میترسیدم  از دل تنگی و ترس هام صحبت کنم و 

اون دوباره آیریک رو به صالبه بکشه پس در حال حاضر چیزی جز آرامش 

 ..نمیخوام....احساسات میتونن کمرنگ و به مرور زمان فراموش بشن.

حضور اغوش گرم و تنگ همدیگه آرامش نمیدونم چقدر گذشت که در سکوت از 

گرفتیم اما فکرهایی که توی ذهنم بود رو نمیتونستم کنار بزنم ..چرخیدم و 

خودمو رو سینه اش کشوندم و اون بالفاصله به عادت همیشه یه دستش رو دور 

شونه ام انداخت و با دست دیگه موهام پخش شده رو بدنش رو نوازش کرد سعی 

هام روی بدن بدن برهنه اش بی توجه باشم و بدنی و بیخیال کردم به فشار سینه 
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بدنی که دوباره داشت از این نزدیکی گر میگرفت.... اعتراف میکنم کار واقعا 

 !سختیه این مقاومت..

 اوتانا قراره چه اتفاقی بیفته.؟؟؟-

 چشم هاشو از سقف گرفت و بهم خیره شد

و االن میدونه ما از همه چی خبر  اون مرد حرومزاده لشکر خودش رو اماده کرده-

 داریم و منتظر حرکتی از طرف منه...

اینده ترسناکی که هیچ خبری ازش نداشتم باعث شد لرزی از ترس از بدنم  

 بگذره... مضطرب و نگران پرسیدم 

 میخوای چیکار کنی؟-

ظاهرا لرزش بدنم عصبیش کرد که اخم هاش توی هم رفت اما برخالف چهره 

هاش بدنم رو همچنان اروم نوازش میکرد تا کم کم آروم بشم و  تاریکش دست

 کارت صد افرین به اون که کارش واقعا خوب پیش میرفت...

شیرینم بزرگترین اشتباه اون مرد این بود سالها منو دست کم گرفت و حاال  -

 قراره از اون نقطه ضعف بدتر ضربه عمرش رو بخوره...!

 درک و فکرش با تردید و دو دلی پرسیدمخیره به چشم های سیاه پر از 

 تنهایی میخوای باهاش مبارزه کنی؟ -

 خم شد و بوسه ای رو شقیقه ام گذاشت
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نه،نگران نباش...فردا به پسرا اعالم میکنم که پادشاه و ملکه هاشون رو به اینجا  -

احضار کنن. جنگ بزرگی در راهه و من باید هم پیمان های خودم رو داشته 

 باشم...

 مطمئنی اون ها توی این جنگ بزرگ  بهت کمک میکنن؟-

 فشار نرم اطمینان بخشی به بازوم وارد کرد

راتین که خودش ولیعهدِ و مادرش موقتا در جایگاهش هست سالهاست که  -

منتظر یه فرصت مناسب برای به تخت نشستن خودشه و چه فرصتی بهتر از 

ضی هستن؟ برادر زهیر و پدر برکنار کردن پادشاهی که همه از حکومتش نارا

داتیس در خفا امادگی خودشون رو قبال اعالن کردن اما منتظر عکس العنلی از 

طرف منن... اون ها مردهای با شرافتی هستن و در صلح و دوستی و عدالت بر 

سرزمین خودشون حکومت میکنن...و خیلی وقته از این اوضاع نابسامان خسته 

 شدن...

ارومم کرد در این لحظه خیلی خوشحالم که اوتانا  حرف های منطقیش کمی

 دوست های وفاداری داره که بهش کمک کنن و در این راه تنها نیست...

اما باز از واژه جنگ متنفر بودم چون یادی اون روزی می افتم که شیاطین شهر 

کوهان رو به خاک و خون کشیدن و خون زیادی از سرباز ها و مردم عادی ریخته 

 اراحت لب هام به پایین سر خورد و اعتراض کردمشد ..ن

 من از جنگ لعنتی متنفرم...-

 صورتم رو آروم نوازش کرد و لبخندی مطمئن به صورت ترسیده و نگرانم پاشید
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شیرینم جنگ هیچ وقت چهره قشنگی نداره..! اما گاهی غیرقابل اجتناب  -

کمش هستش ..شاه به راحتی اشتباهاتش رو نمیپذیره و منتظر ح

نمیمونه...لشکری از ویچر هایی که سالها زیر دستش اموزش دیدن رو اماده کرده 

و کسی چه میدونه چه نقشه تا به هر روشی که ممکنه از قدرتش محافظت کنه..

 های پلیدی تو سر داره...!

۳۶۷ 

آهی کشیدم حق با اوتاناست..باالخره یه زمان این جنگ فرا میرسید حاال درسته 

ین زودی هست اما بهتر کار این بود که ما هم براش اماده باشم تا زمانش به ا

 اینطوری درصد پیروزیمون رو باال ببریم...

با گرم شدن بدنم غافلگیر به خودم اومدم دیدم دست های اوتانا دوباره داره بدنم 

رو با لذت فراوان کاووش میکنه با دیدن نگاه شاکی و سوپرایز شده ام  ابرو باال 

 تانداخ

شیرینم اینطور با اون چشم های زیبای درشتش نگام نکن چون باعث  -اوتانا 

 میشه بیشتر از این بخوامت و قول میدم این برا تو سخت تر میشه!

 مشتی معترض رو سینه پهن و سرسختش کوبیدم

 و کی گفته من دوباره بهت خوش امد میگم...؟ -

کشید هینی کشیدم داغی و توی یه شبیه خون نا غافل بین پاهام رو به چنگ 

 خیسی زیادش حتی خودم رو غافلگیر کرد ..!
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اهی دراماتیک و نمایشی  اگاهانه و با چشم های مغرورش ابرویی باال انداخت و

 کشید

 کوچولوی شیرینم بدن خیانتکار جذابت بر علیه گفته هات عمل میکنه!!! -

 ین مرد مرگ منه؟لب هامو گزیدم تا خنده ام رو پنهون کنم ...گفته بودم ا

خودمو از چنگ دست های ظالم و شکنجه گرش رها کردم و پاهامو دو طرف 

بدنش گذاشتم و روی شکم سفت و عضله اش نشستم و با برخورد مستقیم هسته 

خیسم با پوست بدنش آهی از بین لب هام رها شد... اما همچنان بی توجه به حال 

ثل خودش مالکانه و شرور دستور منقلب شده ام پر از شیطنت نگاهش کردم و م

 دادم

 این بار به خواست من جلو میری...! -

چشم هاش از لذتی تاریک درخشید در حالی که دست هاش رو دور کمرم قفل 

 میکرد با صدای خشدار خرناس کشید

اگه جرات فرمان دادن به هیوال رو توی خودت پیدا کردی پس بدن من از این  -

 لحظه متعلق به توعه..!

لعنت بهش از این بازی خیلی خوشش اومد بود و این منو حریص تر میکرد... پس 

منم باید بهتر رل خودم رو بازی میکردم..میخواستم صدای بلند از بیخود شدنش 

 زیرم بشنوم!  رو
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مثل یه زن اغواگر چشم های  خمار و مشتاقمو به چشم هاش دوختم البته اینو 

این عشق بازی معرکه واقعی بود و به شدت  باید یاداوری کنم که هر لحظه از

خواهانش بودم ..موهای بلندم رو به یه سمت انداختم و دست راستم رو باال اوردم 

و اونو بین لب هام بردم با حرکتی هات اونو مکیدم و خیسش کردم چشم های 

..دستمو رو اوتانا تک تک حرکاتم رو دنبال میکرد و چشم هاش خمارتر میشد.

اوردم نوک انگشت های خیسم رو اروم از شکم تا سینه اش رو نوازش گونه پایین 

و بدون عجله باال بردم...به ارومی قوسی به کمرم دادم و روی بدنش خم شدم تا 

به نوک سینه اش که رسیدم با ناخن کمی اذیتش موهام روی بدنش حس کنه..

یده بود...که کردم چشم هاش خمار شد اما مصرانه لب هاش همچنان بهم چسب

 اینطور..!

بدن ظریفم روی بدنش شبیه یه عروسک بود و از این مسئله به خوبی استفاده 

کردم پیچ و تابی نرم به باسنم دادم تا خیسی ام رو شکمش پخش بشه و همزمان 

خم شدم زبونی رو برجستگی سینه اش کشیدم وقتی نوک زبونم رو نوک قهوه ای 

شکسته شد و اه بلندی کشید...نشیخند پلیدی رنگش چرخوندم مقاومتش در هم 

به صورت مشتاقش زدم و نوک سینه دیگه رو ماهرانه با زبونم اذیت کردم ..دست 

هاش دور کمرم محکمتر شد و در سکوت بیشتر ازم تقاضا کرد.. اون میتونست 

 صبر کنه و شاهد عشقبازی و عشوه هام باشه....

دارم خوب پیش میبرم...! لب های گوشتی  غرش اروم اوتانا نشون داد که کارم رو

مردونه اش زو که بوسیدم اونم به پیشوازم اومد و زبون هامون خیلی گرم به بازی 

هم در اومد نتونست بیشتر از این خودش رو کنترل کنه با دست هاش بدنمو رو 
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برخالف سکس اولمون به ارومی نوازش کرد وقتی به سینه هام رسید و اون ها رو 

 شتش فشرد توی دهنش اهی کشیدم....توی م

بدون میل از لب هاش جدا شدم و دو باره بوسه ها و زبون کشیدن ها رو از سر 

گرفتم و پایین تر اومدم ..مردونگی بزرگش ابدا چیزی نبود که از چشم دور باشه و 

بشه اون رو نادیده گرفت...! قطعا انتخاب هیوال مناسبت ترین لقب براش بود 

های دعوتگر و منتظر اوتانا اونو با احتیاط توی دست گرفتم و اروم با  مقابل چشم

دستم نوازشش کردم که انقباض ماهیچه های بدن اوتانا مشتاقم کرد که پا فرا تر 

بزارم فشار بیشتری به دستم دادم و با فشار ثابتی دستمو باال پایین بردم  و اوتانا 

و به خوبی میتونستم ببینم...با آه بلندی کشید متورم شدن رگ های صورتش ر

 لحن مرموزی منو به چالش کشید

 مطمئنم میتونی منو بیشتر از این ها دیوونه تر کنی! -

صداش منو به جسارت بیشتری ترغیب کرد و بله من با اغوش باز دعوتش رو 

پذیرفتم و همین طور که مالکانه سر کلفت رو نوازش میکردم اروم ناختم روی 

این بار صدای ناله  کشیدم و اب پیش منی اش رو پخش کردم .. سوراخ کوچیکش 

 اش بلندتر شد و با اخم های درهم  خواستنی اش غرید

 !تو مرگ منی .. -

مثل خودش نیشخند پلید و مغروری زدم و موهامو رو کنار زدم تا نمای خوبی از 

ه نمایش سینه هایی که مطمئن بودم جور دیگه ای اون ها رو دوست داره براش ب

بزارم... با طنازی جلوتر رفتم طوری که برجستگی سفتش به سینه های نرم و 
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لطیفم خورد و پریدن رگ آلتش رو به خوبی حس کردم ...لب هامو اروم با زبون 

خیس کردم که نگاهش سیاه و تیره شد...با صدایی پر از ناز.. پشت پلکی نازک 

 کردم 

 عزیزم چی گفتی؟ -

 م افتاده و ناتوان غرید مثل یه شکار به دا

توی قلبم هزاران پروانه به پرواز در اومد...من عاشق شنیدن اسمم از بین لب های 

از بس منو جونور صدا میزد که اسمم رو فراموش کرده بودم اما ابدا از اون بودم..

 این القابی که بهم میداد ناراضی نبودم و از اون خوشم می اومد....

و دهانم رو باز کردم به سختی اونو توی دهنم جا دادم اما  باالخره رضایت دادم

حتی نتونستم یک سومش رو داخل بکشم پس با دست هام کمبودش رو جبرانش 

 کردم...

دست های اونم بیکار نموند و موهامو به چنگ کشید و نیمه خیز داشت تک تک 

د...وقتی حرکاتم رو دنبال میکرد و اه های مردونه اش منو بیشتر مشتاق میکر

 نوک زبونم روی سرش کشیدم ... با ناله ای اعتراف کرد

خوب ظاهرا نقشه ام نگرفت پس بیخیال شدم دهنمو رو از بدنش جدا کردم نه که 

شکست رو قبول کنم بلکه بین پام تیر میکشید و خودمم بهش احتیاج داشتم...به 

خودمو وسط پاش تاج تخت تکیه داد که نشون داد هنوزم من باید مالک باشم... 

جا دادم و با دستم مردونگیش رو گرفتم و دقیقا روی هسته ام گذاشتم پوزیشن 

سختی بود برام به سختی تونستم ازش پایین برم بیشتر از همیشه حسش 
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( به خودش گرفت و خیلی اروم به کمک دست هاش که Oکردم...دهنم حالت او )

دم اما زود خسته شدم اوتانا دور کمرم حلقه بود شروع به تکون دادن خودم کر

فهمید و کنترلو به دست گرفت و از زیر خودشو  واردم کرد و با حرکات سریعی 

شروع به عقب و جلو کردن کرد و این بار صدای من بلند شد ...حرکاتش به حدی 

تند بود که سینه هام درست مثل یه ژله باال و پایین میپریدن و ظاهرا توجه اوتانا 

لب کرد و دوباره اون ها رو محکم توی مشتش گرفت و بعد نوک رو به خودش ج

و این کار رو تا جایی  لذت جیغ خوشایندی کشیدم  هر دوتاشو پیچوند که از این

ادامه داد که سینه های متورم و قرمزم  که زیر لمسش مثل الماس سفت شده بود 

خره بین حرکت بیشتر قرمز بشن ...دردش مستقیم به بین ماهام وصل بود و باال

خشن و بدون رحم دست ها و آلتش ارضا شدم...اوتانا بلند شد بدون ازم بیرون 

 بکشه به حالت نشسته منو در اغوش کشید و کنار گوشم غرید

 عزیزم تحملتو باال ببر کارم به این زودیا تموم نمیشه...! -

ت و باسنم و مثل یه کشتی گیر ماهر منو چرخوند طوری که ارنج ها و زانوم رو تخ

توی هوا قرار گرفت...پشتم قرار گرفت و سیلی رو باسنم زد که دوباره جیغمو در 

 اورد دستور داد

 کمرتو بیشتر خم کن...-

خم شد روی بدنم و با بوسه هاش ازم تشکر کرد و وقتی بدن نرم و بی حسم رو در 

اغوش کشید وصورتم رو بوسید توی اغوشش از عشق و امنیت  اشباع شدم و 

 میتونستم فقط اینو بگم بی هوش شدم بالفاصله...!
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تمام روز رو گرم گفتگو با پری ها شدم و بی نهایت دلم برای این صحبت های 

 دخترونه تنگ شده بود واقعا آدم تا یه چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه...!

ونی به تنها نکته مثبت نبودن من این بود که ظاهرا هامون و هامین باالخره یه تک

خودشون داده بودن و از هر راهی برای ابراز محبت به دخترای من استفاده 

میکردن و این باعث شگفتی پری ها شده ...آندیا و آرمیتی حاال حسابی براشون 

ناز میکردن و تا میتونستن از این موقعیت اونا رو میچزوندن..خوب چون من 

و مثل خواهر شوهرهای بدجنس  طرفدارشون بودم نمیتونستم ابرومو باال بندازم

طعنه بزنم چقدر بی تاب توجه از طرف گرگ ها بودن و حاال که میدونستن پسرها 

حسابی نازشون رو میخرن با عشوه های دخترونه اشون خون به جیگرشون 

میکنن! و در کمال خباثت از این کارشون خوشم اومده چون واقعا حقشون 

 بله!بود..

ل هام تموم شد..ایستادم و با حض فراوان بهشون نگاه وقتی کار اب دادن به گ

کردم و از پشت پنجره نگاهی به درختان بیرون هم انداختم که با اومدن بهار 

 نزدیک بود شکوفه بزنن...

با فکری که به ذهنم اومد ناراحت آهی از ته دل کشیدم که توجه آندیا رو جلب 

 کرد

 تو رو انقدر ناراحت کرده؟چی-

 روی دسته پهن مبل نشستمبرگشتم و 
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میتونیم بهار امسال رو  اوضاع حسابی بهم ریخته؛ داشتم به این فکر میکردم-

 ببینیم؟

 آرمیتی ناباور چشم هاشو گرد کرد

اوه باورم نمیشه وانیا..! تویی که همیشه امیدوار بودی و برای هدفت میجنگیدی  -

 االن انقدر نا امیدی؟!

 چپ و راست تکون دادم لبخندی کمرنگی زدم ..سری به

نه پری کوچولوی من،نا امید نیستم! به شدت نگرانم..جنگ چیزی نیست من  -

 چون حاال میفهمم ممکنه چه پیامدهایی داشته باشه...!  خواستارش باشم

آندیا از روی صندلیش بلند شد و کنارم اومد دستشو روی شونه ام گذاشت و با 

 ان دادگونه مهربونش بهم اطمین لحن فرشته

درک میکنم..همه امون میترسیم..شاید باورت نشه این حتی شامل اون مردهای -

جنگجوی داخل اتاقم میشه! اما هر اتفاقی که بیفته ما باهم هستیم و این 

 مهمترین چیزه..!

لبخندم این بار رنگ و بوی قدر دانی گرفت..دستشو که رو شونه ام بود به گرمی 

 فشردم 

یفته ما بازم باهم همدیگه هستیم و همیشه اتحاد قدرتمند درسته هر اتفاقی ب-

 ترین بوده...

 سری به نشون تایید و تحسین تکون داد...
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 ناهار امروز رو میزبان همه شاهزاده و پادشاه دریا و پادشاه جن ها بودیم ...

موقعه صرف ناهار مکالمه چندان زیادی بین مردها رد و بدل نشد اما بعد از اون 

یه تشکر سالن رو به مقصد اتاق کار اوتانا ترک کردن و تا حاال کخ دم عصر  همه با

 بود هیچ خبری ازشون نبود...با حرص غر زدم

اون اوتانای بدجنس اجازه نداد منم توی جلسه اشون شرکت کنم تا بفهمم  -

 درمورد چی صحبت میکنن...مردک غارنشین بهم زور میگه!

 آرمیتی ابروش پرید

 ازه نداد؟چرا بهت اج-

ناخوداگاه مثل احمق های شیرین عقل اخم هام فورا پاک شد و نیشخندی عظیم 

صورتم رو پوشوند..دخترها متحیر از این تغییر مود سریع ام چشم هاشون گشاد 

 شد..فکر کنم به سالمت عقلم شک کردن بی شک...!

 با شیرینی تمام جواب سوال آرمیتی رو دادم

اسش پرت میشه و از اونجایی که اعتقاد داره جدیدا میگه وقتی کنارش باشم حو-

تموم حرکت ها و حرف هام جهت بازی کردن با تحمل و خودداریشه ممکنه 

آستانه صبرشو از دست بده و همونجا جلوی بقیه تصاحبم کنه و اون هیوالی 

همیشه نیازمند هیچ عالقه نداره کوچیکترین قسمت از منو با دیگران به اشتراک 

 !بزاره..

 وقتی دیدم دخترا دهنشون به اندازه یه گردو باز شده..خنده ام رو فرو خوردم
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میدونم توجیح اش ممکنه براتون مسخره باشه و از این اوتانای بدعنق و خشک -

و خود دار به شدت بعید به نظر میرسه اما متاسفانه باید بگم حقیقت داره. از وقتی 

ی وقته لبریز شده و به کوچیکترین برگشتم متوجه شدم کاسه صبر اوتانا خیل

حرکاتم حساس شده و از کوتاه ترین لحظات استفاده میکنه تا کامال متوجه بشم 

 که مال اون هستم!

آندیا تونست کمی خودشو جمع و جور کنه و سری فیلسوفانه از روی درک حرفام 

 تکون بده

اه و بیگاه از کامال متوجه شدم وانیای عزیزم...سر و صداهای کشنده ای که گ -

 اتاقتون میاد دلیل محکمی برای حرفاته...

خنده ای خجول از بین لب هام ازاد شد و سعی کردم چشم غره ام کمی کشنده 

 باشه هر چند میدونم تالش فاجعه باریه...

 شما نباید گوش بدید! این کار خیلی بیشرمانه ایه!-

 آرمیتی با نارضایتی ناله ای کرد

نداریم گوش بدیم و خشم اوتانای حسود رو به جون بخریم  باور کن ما هم قصد-

اما خوب ما هم تو این قصر زندگی میکنیم و مگه اینکه گوش هام آسیب دیده 

 باشه و ناشنوا باشیم تا صداتون رو نشنیده بگیریم!

خنده ام این بار تبدیل به قهقه شد چون معلومه باید به اوتانا تذکر بدم حواسش 

 ره این دوتا دختر باشه....به گوش های باک
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میون خنده صد البته اوتانای بیخیال فکر نکنم این مسئله زیاد براش مهم باشه...

 به شوخی پیشنهاد دادم

 چرا به خود اوتانا نمیگید که رعایت کنه؟-

ظاهرا این پیشنهاد سخاوتمندانه از طرف من اون ها رو چنان به وحشت انداخت 

ا شیاطین برن براشون راحتره تا با شجاعت تمام توی که انگار یک تنه به جنگ ب

 روی اوتانا بگن تن صدای عشق بازی مورد عالقه اشو پایین بیاره...!

 صدای اوتانا دخترا وحشت زده از جا پروند

 من باید چی رو رعایت کنم؟-

قیافه دخترا مثل این بود یکهو فرشته مرگ خودشون رو دیدن همین باعث 

 خنده ام شد...شدیدتر شدن صدای 

اوتانا با برقی که از توی چشم هام عبور کرد خنده مستانه و بی قیدم رو نگاه کرد 

و مسخ به سمتم گام برداشت و بقیه هم دنبالش هر کدوم روی یه مبل ساکن 

وقتی کنارم رسید و دستشو دور شونه ام حلقه شدن و کنجکاو ما رو نگاه کردن..

 کرد

 نگفتی ؟-

سری تکون دادن به معنی اینکه دهنمو باز نکنم... به سختی دخترا وحشت زده 

 خنده رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم
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 داشتیم سر اینکه شما ما دخترا رو توی گفتمانتون شرکت ندادید بحث -

 میکردیم....

اوتانا نگاهی پر معنی که حاضرم قسم بخورم شرارت از چشم هاش میریخت بهم 

 انداخت

 دلیلش رو میدونستیشیرینم تو که -

با چشم هام نگاه زهر الودی بهش پرتاپ کردم.. اما تو دلم جشن عظیمی به پا 

 بود...هیوالی بدجنس کارش رو خوب بلد بود!

اینطوری نگاهم نکن شیرینم و درضمن از امروز به بعد میخوام شمشیر زنی  -اوتانا

 رها...رو دوباره به صورت جدی تمرین کنی اونم هم صبح ها و هم ظه

 کمی دلشوره گرفتم

 باشه...اما چرا؟-

 نگاهش جدی شد

 در راهه و من میخوام برای هر چیزی آماده باشیهمینطور میدونی جنگ بزرگی -

 منطقی به نظر میرسه-

 چشم هاش خندید

 درسته عزیزم حرف های من همیشه منطقیه..-
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اش به این مردک خودپسند مغرور..! هیچی بهش نگفتم و گذاشتم توی جمع دوست

 پیروزی کوچیک برسه... 

از اون روز به بعد تمام ساعت های من توی حیاط به تمرین شمشیر زنی اونم به 

صورت جدی میگذشت...هربار یکی از شاهزاده ها مسئولیت آموزش منو قبول 

میکردن..درسته همه اشون توی کارشون مهارت داشتن و در این شکی نبود اون 

یتونم به صراحت بیان کنم که بهترین و متمرکز ترین مربی ها زیادی ماهرن اما م

ام زهیر بودش شاید چون دلیلیش این بود اون فرمانده ارتش طالیی هستش و 

سالها اونا رو اموزش و تربیت داده به خاطر همین تو کارش مهارت داره و کار من 

ر از بقیه که تا حدودی مبتدی بودم رو راحتر کرده بود به خاطر همین اون بیشت

  بهم آموزش میداد...

قلعه خلوت و دور افتاده اوتانا که روزگاری به جز سه تا شاهزاده هیچ مهمون دیگه 

..روز به روز ای نداشت حاال هر روز پذیرای بقیه پادشاها و فرمانده هاشون بود .

تر ...حتی داتیس و راتین نسبت به قبل کماماده باش تر و اوضاع متشنج تر میشد.

 شوخی میکردن و باالخره صورت جدی و اخمالودشون رو هم زیارت کردم...!

صبح وقتی بیدار شدم و لباس های تمرینمو پوشیدم سریع صبحونه خوردم و توی 

کنم پس باید تا  حیاط حاضر شدم من میخواستم توی این جنگ اوتانا رو همراهی

 جایی که میتونم آماده باشم...!

دم که با لباسی که هر روز میپوشید با یه شمشیر که قالفش وقتی دایی ام رو دی

 خیلی شل دور لگنش آویزون بود از پله ها پایین می اومد ابروهام باال پرید...
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 وقتی بهم نزدیک شد لبخندی بهم تقدیم کرد..

 امروز هم قرار بود زهیر بهم آموزش بده -

لیم رو توی سرزمین درسته...دیروز تصمیم گرفتن تمامی ارتش های چهار اق-

روشنایی جمع کنن و بهشون اموزش های الزم رو بدن تا بتونن در صورت لزوم 

باهم متحد بشن..پس حسابی سر اون خواهر زاده اخمالوی همیشه طلبکارم و بقیه 

 شاهزاده ها شلوغه تا یه مدت..

 کردماز اینکه اوتانا رو اخمالو خطاب قرار داد خنده نخودی کردم و اعتراض نرمی 

 به هیوالی من نگو اخمو..!. -

 چرخی به چشم های زیباش داد و پوفی کشید

 بیخیال دختر خودتم خوب میدونی اون چقدر عصبیه ! -

 خیلی شیرین و با لبخند گنده اضافه کردم

 اما بهترین مبارز و مسئولیت پذیرترین مرد این دنیاست اینو قبول کن دایی-

...لعنت پسر !من یه دایی و مامان خیلی جذاب لبخندی زد که هوش از سرم پروند

 داشتم و کسی نمیتونست برخالف این چیزی بگه!

 دستی نوازشگونه روی موهام کشید و موهای بافته شده ام رو به نرمی لمس کرد

 درسته...شما دوتا بینظیرترین جفتی هستید که تا به حال دیدم...-

 کج کرد  دستشو رو پایین آورد و دهنشو به حالت تمسخر
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اینو به اون گنده بک نگو چون به اندازه کافی خودخواه هست اما وقتی شما دوتا -

رو کنار هم میبینم حس میکنم من پر افتخارترین دایی دنیا هستم و این خیلی 

 لذت بخشه...

از این محبت یهویش شکه شدم و در حالی سعی میکردم مثل احمق ها از شدت 

ی اشک توی چشم هام جمع نشه توی یه حرکت احساسات و طغیان محبت یهوی

غیر قابل پیش بینی خودمو توی آغوشش پرت کردم و به سختی دستمو دور کمر 

تنومندش حلقه کردم و خدایا بوی بدنش درست مثل مادرم بود بوی عطر گل های 

بهاری رو میداد...از حرکتم شوکه و بدنش به سختی سنگ شد ، منقبض شدن 

حس کردم...طغیان کرده از احساسات مختلف آروم و با  عضالتش رو به خوبی

 صدای بم شده زمزمه کردم

همیشه حس میکردم تنها بازمونده خونواده هستم و این خیلی برام سخت  -

بود..اما حاال خیلی خوشحالم که تو رو دارم دایی..! حس میکنم حضور بابامو دوباره 

 میتونم توی تو پیدا کنم...

بدنش کم کم نرم شد و دست هاشو باال اورد دور کمرم حلقه  با تموم شدن حرفم

 کرد و بوسه ارومش روی سرم حس کردم

منم همیشه از اینکه دوتا خواهرهام قوانین رو نقض کردن و خودشون رو توی  -

دردسر انداختن عصبی و شاکی بودم اما حاال شما دوتا رو میبینم فهمیدم ارزش 

یخوام بدونید من هیچ وقت ترکتون نمیکنم و هر هر سختی و مجازات رو دارید ،م

 موقعه بخوای کنارتم...!
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حرف های از ته دلش که رنگ و بوی صداقت داشت قلبم رو گرم کرد ...به سختی 

از اغوشش جدا شدم و لبخند خجالت زده ای زدم و میدونستم االن گونه هام قرمز 

 هستش اما لب زدم

از االن بگم من موجود خیلی پر دردسری  خوشحالم از اینکه هستی ...و باید -

 هستم و اینو میتونی از اوتانا بپرسی اما دیگه هیچ راهی نداری فرار کنی...!

 لبخندش عمق پیدا کرد

همچین خیالی ندارم و آماده پذیرفتن نقشم هستم...خوب حاال میتونیم بریم  -

 سر تمرینمون ...؟!

 سری تکون دادم ،

در اوردم و گارد دفاع گرفتم اما در مقابل چشم شمشیر خوشگل طالییمو رو 

گیج و حیرت زده ام دایی دکمه قالف شمشیرشو باز کرد و اونو گوشه ایی های

 انداخت و بهم دستور داد

 شمشیرتو رو کنار بزار-

 پرسیدم در حالی که شمشیرمو گوشه باغچه میذاشتم ..سردر گم

 قراره مبارزه تن به تن انجام بدیم؟-

روی مخالفت تکون داد...از توی جیب شلوار چرم قهوه ای تیره اش کشی سری از 

دراورد و موهای قهوه ای طالیی معرکه اشو با کش پشت سرش جمع کرد و در 

 همون حین برام توضیح داد
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همونطور ک میدونی اوتانا یه دورگه ویچر و اِلف تاریکیه و خیلی وقته قدرت هر  -

ته هیوالی درونش ازاد شد اما تونست به وسیله دوتا نژادشو به دست اورده درس

 تو به ذهن خودش مسلط بشه و تعادل بین این دوتا قدرت رو به دست بیاره...

 خوب...؟!-

 یه قدم به سمتم برداشت و جدی توی چشم هام خیره شد

 و تو دختر کوچولوی من...! اینو فراموش کردی که توام درونت یه قدرت داری؟ -

 م حبس شد و شکه از چیزی که شنیدم به سختی لب باز کردمنفس توی سینه ا

 اما ..اما من یه انسان معمولیم! -

 اخم هاش ناخشنود توی هم رفت

درسته پدرت یه ادمیزاد معمولی بود اما مادرت الهه طبیعته و مسلما یکی از پر  -

 قدرت ترین الهه ها اینو فراموش کردی؟!

 اال هیچ قدرتی رو درونم حس نکردم!نه مگه میشه فراموش کرد اما تا ح-

نگاهی تاسف وار بهم انداخت،انگار بدجور ازم نا امید شده... دست هاشو روی 

شونه ام گذاشت و اروم منو چرخوند به سمت در وردی...کنار گوشم خم شد و 

 جدی پرسید.

 چی میبینی اون بیرون؟-

 مسخ شده جواب دادم
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 درخت ها رو...!-

 وان جمله ام رو ادامه دادبا تاکید و جدیت فرا

درخت های طلسم شده ای که حتی خود اوتانا نمیتونست طلسمشون رو بشکنه -

اما تو تونستی به طور معجزه آسایی براشون حیات رو دوباره به جریان 

 بندازی...غیر اینه؟

 درسته..اما نمیدونم چطوری این کار رو انجام دادم! -

 ..انگشتشو روی قفسه سینه ام گذاشت چرخید و این بار مقابلم قرار گرفت

این قدرت درست همینجاست در اعماق وجودت ..همیشه همراهت بوده از  -

خبر نداشتی ازش استفاده   همون زمانی که دنیا اومدی اما چون از وجودش

 نکردی!

خدای من ...!یعنی من حامل نصفی از قدرت های مادرم هستم؟ بدنم از این هجم 

یا نه بهتر بگم وحشتناک  ان مور مور شد... این خیلی خفنهاز ناباوری و هیج

 خفنه...! لبخند کم کم روی لب هام نشست 

 واو...باور نمیشه منم بتونم قدرت خودمو داشته باشم-

 لبخندش مهربون شد و کمی از جدیتش کاسته شد

 تو با سبز شدن جنگل و نرم کردن دل اوتانا باید متوجه اش میشدی اما چون -

برات تازه بود نادیده اش گرفتی ولی وقتی خونت زندگی رو به مارتا برگردوند با به 

 این باور میرسیدی...
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دهنم باز شد خدای من حاال تازه به نتیجه میرسیدم که چرا خون من باعث شد 

 مارتا بیدار بشه..؟.

درون من قدرت زندگی و سرسبزی جریان داشت..خنده ام هیجان زده شد و با 

هایی ک یقین داشتم االن هزاران ستاره درخشان میدرخشیدن صدام بلند  چشم

 شد

 چرا من خودم به این باور نرسیدم که چه قدرتی درونمه؟-

 نگاه عاقل اندر سفیه ای بهم انداخت

 چون مدام به این فکر میکردی یه ادم معمولی هستی!-

 خم شد دستمو گرفت و به سمت بیرون هدایت کرد

هت کمک کنم که به قدرت درونیت دست پیدا کنی و هر لحظه که بیا میخوام ب-

 بخوای بتونی ازش استفاده کنی..

سر ذوق اومدم چی میتونست از این باحال تر و خفن تر باشه.؟؟؟ اگه حضور دایی 

نبود اونقدر از شدت هیجان و ذوق جیغ میزدم و بپر بپر میکردم که جونی توی 

اول کار وحشت زده اش کنم ک فکر کنه یه تخته تنم نمونه اما نمیخواستم همین 

 ام کمه...گندش بزنن!

کنار یه درخت ایستادیم و دستی که گرفته بود رو باال اورد و روی تنه درخت 

 گذاشت

 باهاش ارتباط برقرار کن وانیا... -
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زیر دستم به جز کمی سرما و سختی و حس خز های سبزی که روی تنه اش بود 

 مچیزی نتونستم حس کن

 نا امیدانه لبمو گاز گرفتم و دستمو از روی تنه جدا کردمو ناراحت زمزمه کردم 

 چیزی حس نمیکنم... -

 نگاهش نرم شد و امیدشو از دست نداد

خودت دور کن و بار دیگه تالش چشم هاتو ببند و اضطراب و هیجان رو از -

اما من ایمان دارم  کن ...ما عجله ای نداریم میتونیم هزاران بار تا شب تمرین کنیم

 که تو میتونی..تو خارق العاده تر از چیزی هستی که خودت بهش باور داری...!

دلم از این حجم اعتماد گرم شد و امید و انگیزه قوی توی قلبم به سرعت نور 

پخش شد ...نفش عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم ...دوباره دستمو روی 

همون چیزی که اول حس میکردم سختی و  تنه گذاشتم و چشم هامو بستم ..

..اخم هام توی هم رفت ..چرا باید انقدر احمق و بی خاصیت سردی تنه درخت.

باشم که ندونم چطوری به قدرتی که درونمه دسترسی پیدا کنم...؟شاکی و ناراضی 

و ناراحت، تموم این حس ها به طرز بدی بهم هجوم اورد...نمیدونم چقدر با چشم 

همچنان دستم روی درخت بود که یه خاطره محو باز بچگی هام یادم  های بسته

اومد وقتی میخواستم دوچرخه سواری یاد بگیرم...همه هم سن و سال هام بدون 

کمک از دو چرخ کوچیک کمکی جلوی چشم هام ویراژ میدادن اما من بدون 

بچه کمک اضافی نمیتونستم سوارش بشم وقتی متلک ها و کری خوندن های بقیه 

ها که به سمتم رونه میشد رو بابام شنید چرخ های کمکی رو برداشت ..با همون 
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لحن کودکانه اعتراض کردم که بدون کمک چرخ ها نمیتونم دوچرخه کوچولو 

محبوب زرد رنگمو هدایت کنم اما اون سرسختانه مخالفت کرد خم شد توی 

ظر باشم یکی از صورتم و گفت نباید همیشه به کمک دیگرون تکیه کنم و منت

و به  غیب به دادم برسه اگه میخوام تو زندگی موفق بشم باید خودم تالش کنم

 هدف برسم...

نا مطمئن با اون درک بچگونه و با اعتماد به حرفاش سوار دوچرخه شونزده ام 

شدم با کمک بابا مسافتی رو طی کردم...با دلشوره ،استرس ، هیجان و عصبانیت 

دور زدم با کمک دست های قدرتمند پدرم اما کم کم رهام کرد  چند دور حیاط رو

اولین افتادنم بود   و من ترسیده از این رهایی تعادلمو از دست دادم و افتادم ..این

وقتی دست و پام زخمی و کبود شد نا امیدانه اصرار کردم که چرخ ها رو دوباره 

خفنم که قدرت بزرگی وصل کنه اما اون گفت من یه دختر شجاع و فوق العاده 

درونم دارم اونم اینه هیچ وقت نا امید نشم و مسیر هر چقدر که سخت باشه به 

 ..راهم ادامه بدم

با وجود بدن زخمی و دردناک مثل یه   حرفش چنان قدرتی بهم داد تا غروب

قهرمان بدون کمک چرخ ها دور پدرم با دوچرخه ام مانور دادم اونم خندان و با 

پر افتخار نگاهم میکرد...درسته !بابا همیشه بهم ایمان داشت که من یه  چشم های

 دختر متفاوتم و اینو هیچ وقت فراموش نکنم...!

حاال دایی و اوتانا و بقیه دوستای جدیدم که حاال خونواده جدیدم رو تشکیل 

 میدادن به من ایمان داشتن و من نمیخوام نا امیدشون کنم....گره ای کور نا امیدی

و سرخوردگی رو توی ذهن و قلبم رو باز کردم... نفس عمیقی کشیدم و به خودم 
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انگیزه دادم..درسته دختر، تو خفن تر از این حرفایی و به خودت ایمان داشته 

 باش..

تنه درخت زیر دستم درسته سفت و سخت و سرده اما یه زندگی درونش وجود 

ر میشه اون جریان طبیعی رو پیدا داره...زمستون ها میخوابه و بهار دوباره بیدا

کن! کم کم حس کردم درخت زیر دستم به یه پوسته نرم و گرم تبدیل 

میشه ...میتونستم فعالیت های درونیش رو حس کنم بدون اینکه چشم هامو باز 

 کنم خنده ای ناباورانه سر دادم...صدای دایی رو در نزدیکی گوشم شنیدم

دستور بده اون باهات ارتباط برقرار کرده و  افرین دختر کوچولو ...حاال بهش-

 مطیع توعه!.

چشم هامو باز کردم و با تردید سرمو به سمتش کج کردم و خیره توی چشم های 

 ابی و سبز رنگش پرسیدم

 چطوری بهش دستور بدم؟-

 خیلی راحت درست مثل االن...-

اش سرمو به سمت درخت چرخوندم انگار با ادمی مثل خودم حرف میزنم باه

 ارتباط برقرار کردم

 اون شاخه های باشکوهت رو که به سمت اسمون رشد کرده رو به سمتم بیار...! -

مقابل چشم های حیرت زده ام درخت مطیعانه زیر دستم لرزشی پیدا کرد و شاخه 

های بلندش مثل یه خمیر با صدای جیر جیری خم شدن و به سمتم اومد...مبهوت 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

988 

م اروم نوک انگشت هام به سر شاخه درخت که حاال اون یکی دستم رو بلند کرد

به سمتم خم شده بودن زدم و یه ارتباط عمیق باهمدیگه برقرار کردیم ...انگار از 

 وجود همدیگه هستیم...خنده ام بلند شد

 خدای من این خارق العادس!-

 دایی با همون نگاه مهربون تایید کرد

 درسته عزیزم این خارق العاده اس....-

 هی به درخت و بعد دوباره به من انداختنگا

توی اطرافت هر چیز سبز جانداری رو که دیدی جزئی از تو هستش و میتونی  -

 بهشون دستور بدی حتی ریشه های که در عمق خاک خوابیدن...!

به طور معجزه اسایی اون روز تا غروب خبری از هیچکس نبود ...میدونستم 

سرزمین مادریشون رفتن تا حاوی پیامی از طرف دخترها همراه هامون و هامین به 

اوتانا باشن...و این پیام شامل این میشد که اگر در جنگ ما رو همراهی کنن قطعا 

این کارشون بدون پاداش نخواهد بود اما اگر کناره گیری کنن و نخواند ما رو 

ای همراهی کنن هیچ دلش نمیخواد توی جبهه مخالف اون ها رو ببینه! چون به خد

روشنایی قسم خورده بود که درسته خونواده گرگ و پری هاش هستن اما از 

پوشی نمیکنه و عاقبت خوبی در انتظارشون نیست...گفته بودم  مجازاتشون چشم

که مرد من یه هیوالی زورگو اما به شدت دوست داشتنی و خیلی مدبر 

 هستش؟؟؟!
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دم و داییم با خنده نزدیک غروب خسته و کم انرژی روی پله های قصر ولو ش

 کنارم نشست....

بار اولته و استفاده زیاد از قدرتت حسابی کم توانت کرده به مرور زمان بهتر -

 میشی..

 نیشخندی تا بناگوش عالرغم خستگیم روی صورتم پهن کردم 

 و مشتاقانه پذیرای همه تمرین هات هستم ...! -

نی های نوشیدنی و خوراکی با تحسین نگاهم کرد..همین موقعه خدمتکارها با سی

که همیشه اخر تمرین برام می اوردن به سمتمون اومدن این یه دستور مستقیم از 

اوتانا بود که همیشه حواسشون به خورد و خوراکم باشه چون تمرین هام زیاد بود 

 بدنم به تغذیه مناسب 

وت احتیاج داشت...با تشکری از طرف من سینی ها رو کنارمون گذاشتن و در سک

 ترکمون کردن...

لیوان حاوی ابمیوه خنک رو برداشتم و الجرعه اونو سر کشیدم...صدای دایی 

 جوونم توجه ام رو جلب کرد

 به احتمال زیاد اوتانا ازت میخواد زمان جنگ قلعه رو ترک نکنی!-

 سر درگم از چیزی که یهویی گفت ..کمی اخم هام در هم ادغام پیدا کرد

 چی؟-

 رو گرفت و توجه اشو به من داد  نگاهشو از رو به
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اوتانا بعد از این اتفاقات اخیر درمورد تو به شدت نگران و وسواسی شده به  -

همین خاطر احتمال میدم ازت میخواد زمان جنگ توی قصر بمونی چون اینجا 

 تحت طلسمش محافظت شده اش!

 عصبی شدم

 اما اینو به خودم نگفته هنوز -

 شونه ای باال انداخت

 سته و من گفتم یه احتمالدر-

 سری تکون دادم و پوزخندی رو لب هام نقش بست

که به احتمالت زیاد اعتماد داری! از اینکه همیشه مثل یه شی شکستنی ازم  -

 مواظبت بشه متنفرم!

 میدونم چه حسی داری...اما من بر عکس اوتانا فکر میکنم! -

 سوالی نگاهش کردم وقتی متوجه اش شد ادامه داد

بدون دلیل توی پیشگویی اسمتون کنار هم نیومده...شما دوتا تعادل همدیگه  -

حضور تو، توی این جنگی که حتی الهه ها هستید و همیشه باید کنارهم باشید..

 رو هم درگیر کرده الزامیه...

 ترس وجودم رو در برگرفت و با تردید پرسیدم

 نهونش میکنی!یه چیزی ذهنت رو بد به خودش مشغول کرده و داری پ -
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 اخم هاش ناشی از مشغله فکریش توی هم رفته بود

چیزی نیست که بقیه هم زیاد ازش بی خبر باشن...پادشاده اعظم و قدرت  -

زیادی که از خواهرم جذب کرده رو نباید دست کم گرفت..اون مردک حریص 

خودش جادوی زیادی داشت حاال چندین برابر شده...میدونم به زودی جهنم 

 ..!ی رو توی این سرزمین به چشم خواهیم دیدواقع

وقتی دید حسابی ترسیدم اخم هاش بالفاصله ناپدید شد و لبخند مهربونش 

 برگشت و سعی کرد دلداریم بده

این ها رو نگفتم که بترسی گفتم که هوشیار باشی و جدیتش رو درک کنی و با -

 تموم توانت به تمرین هات ادامه بدی...

یه لیوان ابمیوه خوردم اما دوباره حس کردم گلوم کامال خشک  با اینکه االن

 شده ..روی لبم زبونی کشیدم تا خیس بشه

 روی لبم زبونی کشیدم تا خیس بشه

اوتانا قبال برام تعریف کرد که یه عده علیه پادشاه قیام کرده بودن به خاطر -

ز پیش به سراغ اون همین شاه اون ها رو به جایی دور افتاده تبعید کرده ...چند رو

ها رفته بهشون پیشنهاد همراهی رو داده چون اون سالها خشم و کینه داشتن 

علیه ظالمیت حاکمیت موجود و در پی انتقام بودن به خاطر همین پیشنهادشو 

قبول کردن..اوتانا اونا رو به سرزمین روشنایی برده و سرتاپاشون رو برای این 

کنه بهشون اموزش بده به عالوه ارتش طالیی جنگ مسلح کرده ... داره سعی می

زهیر و برادرش و پری های دریایی و الف های راتین و سپاه قدرتمند آیریک به 
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گفته ی هامون و هامین تموم دشت های سرزمین روشنایی رو پوشوندن با همه 

 این ها احتمال میدی جنگ خطرناکی باشه؟!

ت توی میدان نبرده! باید ضعیف وانیا بزرگترین حماقت دست کم گرفتن حریف -

 ....ترین اون ها رو هم جدی گرفت چون یه دشمن ناشناخته اس.

 نگاهش ردی از نگرانی به خودش گرفت

یه حس مرموزی بهم میگه اون مردک طماع به ارتش صد هزار نفری ویچرش  -

 اکتفا نمیکنه!

راره چقدر خون چشم هامو بستم و میدونستم حرف نگفته اش رو بفهمم...خدایا ق

 ریخته بشه؟ 

 برام وحشتناک و دردناک بود... حتی تصورش

 چهره ام از روی نا امیدی توی هم رفت

 صدای دایی منو از اون کابوس وحشتناک نجات داد

امروز از حاال تا زمان جنگ خودم شخصا و به صورت جدی بهت اموزش میدم.. -

هت نشون میدم چطور با یه دست با صرفا اشنایی تو با قدرت هات بود...از فردا ب

شمشیرت بجنگی و با دست دیگه ات از قدرتت استفاده کنی ترکیب این دوتا 

 کشنده خواهد بود....

 سری مطیعانه برای حرفاش تکون دادم که جدی بهم خیره شد
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فقط ازت میخوام این حقیقت رو که به قدرت هات دست پیدا کردی رو از اوتانا  -

 مخفی کنی!

 باال پرید  ابروم

 چرا؟-

چون میفهمه میخوای برای جنگ اماده بشی و میخواد هر طور شده منصرفت -

کنه...پنهونش میکنی و زمان خودش اون میفهمه که زن ها هم میتونن در میدان 

 جنگ به اندازه یک مرد شجاع و مبارز باشند...!

رینم شده و خدا بهم رحم کنه چون حسابی شیفته این دایی جذاب و به شدت شی

 بودم....!

                        ** 

شب عالرغم خستگی زیاد هر دوتامون ،اوتانا بیخیال عشقبازی شبانه اش نشد 

چون عقیده داشت این برای هر دوتامون ارامش میخره..و گندش بزنن کامال حق با 

اون بود چون واقعا تنش و خستگی روز از تنمون بیرون رفت و با ذهنی باز و 

 ...سوده توی آغوش هم لم دادیم.ا

در حالی که از پشت منو تنگ توی اغوشش کشیده بود و با نوک انگشت های زبر 

 و مردونه اش بازوم رو نوازش میکرد با صدای بم و زخمیش پرسید

 تمرین امروز با داییت چطور بود؟ بهت اسیبی که وارد نکرد؟-

 میدیداز این غد بودنش که هنوز اونو دایی خودش ن
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 خنده ریزی کردم

 اوتانا باید اینو قبول کنی که هوراد دایی توام هست ! -

نیشگون آرومی اعتراضی از بازوم گرفت که خنده ام این بار صدا دار شد ..روی 

 گوشم رو بوسید

حاال هر چی میخوای بهم بگو اما اگه کوچیکترین اسیب عمدی بهت وارد کرده -

 .!باشه فردا صبح نابودش میکنم..

 به سمتش چرخیدم و چشم غره ای بهش رفتم

تمرین امروز عالی بود و چیزهای جدید خیلی زیادی یاد گرفتم و تو هم اونو  -

 نابود نمیکنی چون تنها دایی ماست و من خیلی دوسش دارم!

بی توجه به هشدارم بازوم رو کشید و منو روی سینه اش قفل کرد و هیوالی گنده 

 مثل یه بچه غر زد

 فقط میتونی منو دوست داشته باشی! تو-

 نیشخند مکار اما دلربایی زدم

 و تو به داییمون هم حسودی میکنی؟ -

 تخس سری تکون داد

 من به هر کسی که توجه و عشق تو رو به خودش جلب کنه حسودی میکنم!-
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خم شدم و بوسه ای از ته دل رو لب هاش گذاشتم و سرمو به عقب بردم خیره در 

 زدمچشم هاش لب 

تو هنوز نفهمیدی هر کسی که تو زندگیم بیاد هیچ وقت به جایگاه بلندی که  -

توی قلبم برای خودت تسخیر کردی نمیتونه برسه حتی اینکه بخواد بهش نزدیک 

 بشه؟

 چشم های تاریکش پر از شیطنت شد

 خوب هنوز به این حرف شک دارم...! -

مال از دست رفتم چیزی که خنده ای نخودی کردم میدونستم چی میخواد چون کا

خواست رو بهش دادم خم شدم و لب های گوشتیشو محکمتر و از ته دل بوسیدم 

 اونم حریصانه همراهیم کرد نمیدونم چقدر گذشت که ازش دل کندم 

 اوتانا میخوام از فردا با هوراد تمرین هامو ادامه بدم-

 اخمش توی هم رفت

 چرا؟-

خیلی زیادی دارید و باید ارتش رو  چون میدونم همه شما پسرها وظایف-

هماهنگ کنید پس فقط دایی این وسط میمونه که میخوام باهاش تمرین کنم تا 

 شما به کارهاتون برسید...

خوب چون حرفام دروغ تا حدودی حقیقت داشت به خودم بالیدم و اینطوری 

 اوتانا هیچ وقت شک نمیکرد!
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 باشه اما این بین مراقب خودت باش...-

تکون دادم و دست راستشو که توی موهام بود رو توی چنگم گرفتم و جلو سری 

آوردم... تفاوت بزرگ و کوچیک بودن دست هامون به شدت بامزه بود مقابل چشم 

های کنجکاوش دستشو باز کردم با دیدن زخم ها و ساییدگی کف دستش در اثر 

های هر دو  تماس مداوم با شمشیرش اخم هام توی هم رفت و جای تک تک زخم

 دستش رو بوسیدم و ناراحت لب زدم 

میخوام توام به خاطر من مواظب خودت باشی چون هر زخمی که به بدنت وارد  -

 بشه من درد اونو حس میکنم و زجرم میده...!

دست هاشو دو طرف صورتم گذاشت مشتاقانه و پرشور تموم صورتم رو بوسه 

 شدم که دور کمرم رو گرفتبارون کرد..به سختی ازش دل کندم نیم خیز 

 و اعتراض کرد

 کجا؟-

 ..برم مرهم بیارم برای دست هات .-

احتیاجی نیست خودش تا صبح خوب میشه فعال یه دور دیگه ازت -

میخوام...چون از فردا فقط میتونم شب ها برگردم و حتی ایریک میخواد مارتا رو 

 به اینجا بیاره تا کمتر تنها باشه...

افقت تکون دادم....و دوباره مهمون عشقبازی هاش به شدت سری از روی مو

 .. دوست داشتنی ایش شدم
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       ** 

خسته و بی رمق طبق عادت همیشه روی پله ها خودمو رها کردم دیگه جونی تو 

 تنم نمونده بود...

میخوره   چشمامو که باز کردم حس کردم دنیا دور سرم به طرز مضخرفی چرخ

 دن چشم هام دوباره سریع بستمشون....پیشمون از باز کر

شمار روزهایی که از صبح قبل از اینکه خورشید طلوع کنه تا غروب با هوراد 

تمرین میکردم از دستم در رفته شبا عشقبازی های به شدت خوشایند با اوتانا و 

 روزها تمرین های سخت هوراد دیگه هیچ انرژی برام نذاشته بود...

 مصداشو در نزدیکم شنید

 نمیتونی دیگه ادامه بدی؟-

 ناله ای ناتوان کردم

جلوی چشمام سیاهی میره یکم بهم فرصت استراحت بده تا بتونم خودمو جمع  -

 و جور کنم...

 استفاده مداوم از قدرتت باعث شده بدنت ضعیف بشه... -

 این بار یکی دیگه رو مخاطب قرار داد

 بیاره... یکیتون بره سریع براش یه چیز شیرین و مقوی -
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شنیدن این حرف باعث خوشحالیم شد چون واقعا به یه چیز شیرین که فشارم رو 

تنظیم کنه احتیاج داشتم لعنتی حتی قدرت تکون دادن دست هامو نداشتم 

 نمیخواستم بدونه اینطوری کم اوردم...

صدای گام هایی شتاب زده رو در کنارم حس کردم و بعد لبه لیوانی کنار لبم...با 

یدن معجون که از چندتا میوه مقوی ساخته شده بود حالم رو کمی بهتر کرد و نوش

کم کم رمق رو به دست و پاهام برگردوند ...به خودم جرات دادم و پلک هامو 

 دوباره باز کنم خوب جای خوشحالیه دیگه سرم گیج نمیره...!

یوان رو برگشتم مارتا رو که دیدم با لبخند کمرنگی زیر لب ازش تشکر کردم..ل

 ازش گرفتم و الجرعه سر کشیدم مابقی محتوایاتش رو...

آندیا هم بشقاب شیرینی رو به طرفم گرفت بی حرف یدونه برداشتم و توی دهنم 

گذاشتم و مثل پنبه توی دهنم اب شد...خنده ام گرفت این چند هفته تموم 

کنن... با کارشون این بود روی ایوون ورودی قصر بشینن و تمرین های منو نگاه 

حرفاشون بهم انگیزه بدن و بعد از اینکه از خستگی از حال رفتم با خوراکی هایی 

 که از قبل اماده کرده بودن ازم پذیرایی کنن...

حقیقتا با وجود دوستایی مثل اون ها احساس میکردم دارم کم کم لوس میشم من 

 هرگز توی زندگیم انقدر مورد توجه قرار نگرفته بودم..!

 برای امروز کافیه... - هوراد

 نامطمئن نگاهش کردم

 ولی تا غروب دو ساعتی مونده.. -
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 کش موهاشو در اورد و سری تکون داد تا موهاش رها بشن...

 بدنت دیگه توانایی ادامه دادن نداره بیشتر از این باعث ضعیف شدنت میشه... -

 هر جور که صالح میدونی... -

 لبخندی بهم زد

 بدنم بزنم...توام با دوستات کمی وقت بگذرون. من میرم ابی به -

وقتی از پله ها باال میرفت دستی نوازشگونه روی سرم کشید و از در سالن ناپدید 

 شد....

 آرمیتی در حالی که با نگاهش بدرقه اش میکرد اهی دل شکسته کشید

 چرا من زودتر داییتو ندیدم؟ -

 نیشخندی زدم

 چون بدشانسی دوست من! -

واقعا بدشانسم حاال نمیدونم هامین با وجود یه معشوقه دیگه میتونه کنار  اه..-

 میاد یا نه؟!

 خنده امون بلند شد و مارتا سری به مخالفت تکون داد

 آرمیتی عزیزم اگه از جونت سیر شدی حتما پیشنهادشو به هامین بده...!-

 آرمیتی با آهی دراماتیک و نمایشی جواب داد
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ب کنار بیاد.حیف شد واقعا همچین مجسمه تراش خورده رو از عمرا با وجود رقی -

 دست دادم..!

 ابرویی باال دادم و لبمو کج کردم

نه که هوراد در هر فرصتی بهت پیشنهاد داده و بی صبرانه منتظر جواب توعه به -

 خاطر همین توی دو راهی انتخاب اون و هامین موندی!

 ره خنده همه رو بلند کرد...مشتی اعتراضی روی شونه ام کوبید و دوبا

 آندیا پیشنهاد داد

 تا اومدن مردها بریم روی میز ایوون بشینیم ....-

 با کمک مارتا بلند شدم و همراه بقیه دور میز چوبی ساده ایوان نشستیم....

دخترا همراه هامون و هامین چند روز پیش برگشتن اما قیافه های در هم رفته 

..حدسمون درست بود ،قبیله پری و گرگ ها از اشون حامل خبر خوبی نبود.

همراهی ما توی این جنگ خود داری کردن و قول دادن توی جنگ در جبهه 

 پادشاه هم نخواهند بود...

بازم از هیچی بهتر بود...واقعا افسوس خوردم به حالشون فکر نمیکردم رئیس 

از کمک به قبیله ها درخواست پسر و خواهرزاده هاشون رو نادیده بگیرند و 

 اعضای خونوادشون چشم پوشی کنن...
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به خاطر اینکه پسرها و پری ها بیشتر از این ناراحت نشن چیزی نگفتیم ...اوتانا 

هم تنها با گفتن اینکه فهمیدیم مخالفمون نیستن بهترین نتیجه ممکنه و بحث رو 

 خاتمه داد...

 منو مخاطب قرار داد

 خیلی پیشرفت کردی وانیا-

اوان از این تعریف یهویش نگاهم سریع به سمتش چرخید...امیدوار با ذوقی فر

 پرسیدم

 جدی میگی؟-

درسته عزیزم برای مایی که تماشاچی هستیم این قشنگ واضحه هر روز نسبت  -

 به روز قبلت بهتر عمل میکنی...

فکر کنم لبخند مشتاقم کل صورتم رو فرا گرفت که اینطور دخترا رو به خنده 

تا در حالی که بشقاب میوه پوست کنده و کاسه مغزهای خشک شده انداخت ..مار

 رو کنارم میذاشت حرف آندیا رو تایید کرد

به توانایی خودت هیچ وقت شک نکن وانیا...آندیا راست میگه به انداز یه  -

 جنگجو هم توی شمشیر زنی هم مهارت پیدا کردی...

میکنم یه بار بزرگ رو شونه  شنیدن حرفاتون واقعا انگیزه بزرگی بهم داد..حس -

 هام برداشته شد...حاال با انرژی بیشتری میتونم ادامه بدم..
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آرمیتی در حالی که سعی میکرد چهره اش زیادی نا امید به نظر نرسه لبشو کمی 

 کج کرد

 مطمئنی اوتانا فرصت شرکت در جنگ و همراهی کردنشو بهت میده؟ -

گذاشتم وقتی ازگلوم پایین رفت شونه  یه تیکه سیب برداشتم و اونو توی دهنم

 ایی باال انداختم

به احتمال خیلی زیاد مخالفت میکنه حتی ممکنه کارمون به دعوا بکشه اما  -

 مجبور با این قضیه کنار بیاد... چون چه بخواد چه نخواد من همراهیش میکنم...

میتونن هر این سلطه بی حد مردها واقعا رو اعصابم میره .فکر میکنن  -آرمیتی 

 کاری دوست دارن میتونن انجام بدن و بقیه رو مجبور به اطالعت کنن..

 مارتا لبخندی شیطنت امیزی زد

به قد و باالی بزرگ و اخمو و بدقلق بازیشون توجه نکن دوست خوبم،زنا قدرت  -

خیلی زیادی دارن طودیکه به راحتی اونا رو از اسب سرکششون به راحتی پایین 

نفهمن چطور این کار رو انجام دادن خودشون میدون ما چه نفوذ بیارن و حتی 

 زیادی روشون داریم به خاطر همون میخوان مقاومت الکی کنن...

 خنده امون بلند شد چون واقعا حق با مارتا بود...آندیا رو کرد بهم

جدا از این ها وانیا خودت میدونی چه جنگ خونی و وحشتناکی در راه -

 ونتو از دست بدی!داریم ...ممکنه ج
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نفس عمیقی کشیدم و با چنگال توی دستم شروع کردم به بازی با تیکه های 

میوه..میدونستم ممکنه چه اتفاقات ناگواری بیفته اما نمیتونستم اوتانا رو تنها 

 بزارم.

ترجیح میدادم بمیرم اونم به بدترین روش ممکن اما حتی یک دقیقه رو بدون 

 اوتانا تصور نکنم...

یدونم اما با تموم اینا میخوام هر کاری از دستم بر میاد رو انجام بدم نه اینکه م -

 برام بمونه و زندگی به کامم تلخ بشه...! بعدا چیزی جز یه پشیمونی بزرگ

به سمتم دراز   آندیا پلک هاشو با تاثر و درک از حالم روی هم گذاشت ..دستشو

 ب زدکرد و روی دستم گذاشت .. پر از مهربونی ل

 خودت میدونی هر اتفاقی بیفته ما همیشه در کنارت خواهیم بود... -

گندش بزنن دوباره این دوتا پری کوچولو اشکمو رو در اوردن...مگه میشه یه 

موجود انقدر مهربون و فداکار باشه؟؟ به سختی جلوی ریزش اشک های مزاحم رو 

 گرفتم ؛ لبخندی از ته دلم بهش تقدیم کردم

 میدونم...-

سری به نشونه خوبه تکون داد...مارتا مغز گردویی توی دهنش گذاشت و با تاسف 

 اعالن کرد
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من برعکس شما از جنگ و شمشیر میترسم اگه توی جنگ شرکت کنم میدونم -

جلوی دست و پاتون رو میگیرم چون مثل یه چوب خشک وحشت زده میتونم 

 فقط نگاه کنم...

 آرمیتی با شوخی شونه ای بهش زد

بیخیال در عوض توی درمان کردن کارت عالیه اینطوری میتونی به زخمی های  -

 پشت میدون نبرد کمک کنی...

 با تصور اینکه چه تلفاتی ممکنه داشته باشیم دلم ریش شد....

 آرمیتی اما بیخیال چشم هاشو چرخوند و با پوزخندی ادامه داد

دیم...! صرفا فقط میتونیم یه انگار من و اندیا تموم زندگیمون شمشیر به دست بو -

 کوچولو به وانیا کمک کنیم و زیاد توی دست و پاش نباشیم...

خنده ام گرفت ...حق با اون بود هر سه تامون روی هم به اندازه یه جنگجو حساب 

 میشدیم...!

نمیدونم چقدر گرم گفت و گو بودیم که وقتی سرمو روی میز گذاشتم نفهمیدم 

 های روزم خوابم برد یا بهتر بگم بیهوش شدم...چطور از خستگی تمرین 

با تکونی که به بدنم وارد شد خسته و بی رمق به زور الی پلکمو باز کردم و 

فهمیدم توی اغوش گرم و قدرتمند اوتانا هستم..بوی عطر مردونه اش که توی 

مشامم پیچید آرامش بدنم رو فرا گرفت...چشم هام روی هم افتاد...وقتی روی 

 رازم کرد.. دوباره پلک هامو باز کردم و خمار خواب لب زدمتخت د



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

100

5 

 اوتانا...-

 سرشو بلند کرد و با لبخندی کمرنگ نگاهم کرد

سرگرم شمشیر زدن اونم به صورت خیلی جدی با هوراد بودم اون خیلی بی 

رحمانه و درست مثل یه دشمن سرسخت باهام مبارزه میکرد و من تموم توانم رو 

از خودم دفاع و در صورت فرصت الزم حمله هوشمندانه کنم از این  به کار بردم تا

تالش و حرکات زیاد پشت سر هم بدنم عرق کرده بود...صدای کوبیدن سریع سم 

های اسبی که سمت قصر میتاخت توجه ام رو جلب کرد و باعث شد وسط نبرد 

اش متوقف شم...انگار هوراد هم متوجه شد که شمشیرش رو به حالت اماده ب

گرفت و به صورت یه بادیگارد کنارم ایستاد و با اخم های درهم به سمتی که صدا 

 می اومد خیره شد...با ابروهای باال پریده بهش خبر دادم

کسی نمیتونه به این جنگل بیاد به خاطر طلسم اوتانا، احتماال یکی از شاهزاده  -

 ها باشه...

 بدون اینکه به سمتم برگرده جواب داد

 دوم از شاهزاده نیستن چون بوی اون ها رو میشناسم...هیچ ک-

ابروهام باال پرید یعنی کی تونسته بود از طلسم مرگ درخت های اوتانا گذر کنه؟ 

با کمی دلشوره منم به جلو خیره شدم..زمان زیادی نگذشت نورهان سوار بر اسب 

 قهوه ایی توی دیدم قرار گرفت...اسب به سرعت چهار نعل میتاخت...

 وقتی هوراد هشدار گونه شمشیرشو به قصد حمله چرخوند..سریع بازشو گرفتم
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 صبر کن..اون نورهانه برادر ناتنی اوتانا...-

با تردید به سمتم برگشت انگار هنوز به یقین نرسیده که اونو به چشم یه دشمن 

 ببینه یا نه..!

باال رفته  اسب با شیهه بلندی و پاهایی که به خاطر سرعت زیادش موقعه توقف

بود با فاصله یه متری کنارمون ایستاد...نورهان شتاب زده و با رنگی پریده از اسب 

پایین پرید و بی توجه به هوراد به سمتم اومد در حالی نفس نفس میزد با عجله 

 پرسید

 اوتانا کجاست؟-

نگاه لرزون و متوهشش، ترس و دلشوره بدی به دلم انداخت...خدای بزرگ دیگه 

 اق کوفتی قراره بیفته؟چه اتف

 با تردید جواب دادم

 اون توی قصر راتینه...چطور؟-

 چشم هاشو از روی نا امیدی بست و لعنت بلندی فرستاد...با دلهره پرسیدم

 چیشده نورهان؟-

 چشم هاشو باز کرد بی توجه به سوال و نگرانیم با حالی اشفته صداشو بلند کرد

 باید هر چی سریعتر خبرشون کنی...-

بی قرار و کم حوصله جلو رفتم بازوشو گرفتم و تکون محکمی بهش دادم و منم 

 متقابال صدامو بلند کردم
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 محض رضای خدا بگو چی تو رو انقدر ترسونده!-

انگار تازه یادش افتاده باید برامون تعریف کنه چیشده! عصبی و نگران نگاهشو 

 بین و من هوراد چرخوند و با بی اعتمادی و شک پرسید

 ایشون کیه؟-

از این همه لفت دادنش چرخی به چشم هام دادم و سعی کردم جلوی ضربه 

محکمی به سرش زدن رو بگیرم! به هر حال هوراد رو نمیشناخت و میشد بهش 

 حق داد...

 امیدوارم لحنم حرصی نباشه به دایی اشاره کوتاهی کردم

 زنی..!ایشون دایی من هوراد هست و قابل اعتماده میتونی حرفتو ب-

سریع سرشو به نشونه احترام  براش تکون داد و با همون حال بد و آشفت زده 

 اشو رو به من کرد

پدر چند وقتی منو به سرکشی مرز ها فرستاد اجبارا و بدون هیچ دلیل -

خاصی..تا اینکه دو روز پیش کبوتر نامه رسونی از طرف خواهرم به دستم رسید با 

شو داره اماده میکنه و میخواد شورشی هایی رو سر این محتوا که پدر ارتش بزرگ

جای خودش بشونه تا دوباره به همه ثابت کنه کی در راس قدرت این سرزمینه... 

به محض خوندن نامه سوار اسبم شدم دو شبانه روز به تاخت اومدم تا خبر رو به 

 اوتانا بدم...
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میکردم هنوز زوده! با با اینکه برای شنیدن این خبر اماده بودم اما همچنان حس 

 تردید و اضطراب لبمو گزیدم

 اینو میدونستیم خودمون اما از زمان حمله خبری نداشتیم-

 سری به نشون مخالف تکون داد

 اون میخواد شما رو غافلگیر کنه و یه چیزی بدتری وجود داره!-

 مگه بازم چیزی باقی مونده؟-

به سر کرده تا از نقشه ها و و دست  فهمیدم پدر به بهونه سرکشی مرز ها من -

کارهاش چیزی نفهمم اما امروز وقتی مخفیانه به قصر سر زدم متوجه شدم فقط 

پونصد نفر از گارد سلطنتی اونجا باقی موندن و تمامی ارتش رو جای دیگه انتقال 

 داده!

 کجا مستقر شدن؟ -هوراد 

 مبهمی توی چشم های نورهان درخشید برق

ین مکان به دروازه شیاطین کوهستانی که به بیشه ختم دره مرگ ، نزدیک تر -

 میشه !

حس کردم نفس توی سینه ام حبس شد... سرمو به سمت هوراد چرخوندم وقتی 

نگاهمون بهم دوخته شد حرف نگفته همدیگه رو متوجه شدیم! خدا لعنتش کنه 

اون مرد سنگدل حریص رو میخواست از نهایت قدرتش برای از بین بردن مخالف 

 هاش استفاده کنه در این بین دست به هر راهی میزد....
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از اونچه که میترسیدم به سرمون اومد! بی شک جنگ خونین به تمام معنا در راه 

 داشتیم به زودی..

هوراد نگاه متفکرشو به سمت نورهان چرخوند و با صدایی شکاک و پر از سوظن 

 پرسید

 پسر جوون تو، توی کدوم جبهه قرار میگیری؟-

نورهان انگار انگار انتظار همچین سوالی رو نداشت که دلگیر و ناراحت اخم هاشو 

 توی هم کشید و با دندون های کلید شده غرید

اون مرد نمیتونه پدر من باشه! من خیلی وقت پیش وفاداری خودمو به اوتانا -

 اعالم کردم و قسم خوردم شمشیرم رو بر علیه دشمناش بکشم..!

قت حرفاشو درک کرد و تونست اعتمادشو جلب کنه  که جدی و ظاهرا هوراد حقی

 بدون هیچ احساسی بهش پیشنهاد داد

خوبه...پس بهتره قبل از شیپور جنگ دمیده بشه خواهر و مادرتو به جای امنی -

 ببری چون معلوم نیست چه اتفاق های ناگواری بیفته...!

 حت و شرم زیاد لب زدبا هشدار دوستانه دایی نورهان تکونی خورد و با نارا

 به جز اینجا هیچ جای دیگه ای رو سراغ ندارم...-

دلم برای مظلومیت صداش سوخت نمیتونستم نسبت به برادر کوچیک اوتانا بی 

 تفاوت باشم و اینطور درمونده ببینمش...دستمو روی بازوش گذاشتم
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به گرمی  اینجا به اندازه کافی اتاق داریم میتونی خونوادتو بیاری ما ازتون-

 استقبال میکنیم..

در حالی که به سمت اسبش  نگاهش پر از محبت و تشکر شد ...وقت رو تلف نکرد

 میرفت اعتراف کرد

من هیچ وقت این پناه دادن امروزتون رو فراموش نمیکنم بانو وانیا تا ابد به شما  -

 مدیونم....!

دست گرفت و با هی بهش دادم ...سوار اسب شد و افسارشو به  در جواب لبخندی

 بلندی مسیری که اومده رو به سرعت بازگشت...

 با صدای هوراد که مخاطبم قرار داد به سمتش چرخیدم

بهتری بری به دخترا خبر بدی منم به سرزمین راتین میرم تا به مردها اطالع بدم -

 و بعد از اون باید پیش مادرت برم ...

رت کنه انگار اضطراب و ترس شدیدمو سری براش تکون دادم قبل از اینکه تله پو

حس کرد که جلو اومد و بدون مقدمه منو توی اغوش بزرگش کشید درسته به پای 

عشق و عالقه شدید اوتانا نمیرسید اما لعنت بهش که بیش از چیزی که تصور 

میکردم بهم احساس امنیت و خوبی میداد درست مثل اغوش های گرم بابا...روی 

 سرم رو بوسید

چولوی من ناراحت نباش که ترسیدی..این خیلی عادیه...اما یادت باشه تو کو -

 قوی تر از اونی هستی که بزاری ضعف بهت تسلط پیدا کنه و تسلیمش بشی...!
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 بعد فشار کمی عقب رفت و توی یه چشم بهم زدن از دید غیب شد...

 نفس عمیقی کشیدم تا ارامشمو به دست بیارم...

ن برداشتم و به سمت قصر رفتم اگه من شجاعتمو از شمشیرم رو از روی زمی

دست میدادم اوتانا هرگز نمیذاشت توی این جنگ لعنتی همراهیش کنیم و منو 

 توی اتاقمون زندونی میکرد...!

وقتی وارد قصر شدم دخترها رو در حال چای خوردن دیدم با دیدنم اونم به 

 تنهایی مارتا کنجکاو پرسید

 هوراد کجاست؟-

نکه صورتم گواه همه چیز بود که سیخ سرجاش ایستاد و فنجون توی مثل ای

دستش بدون احتیاط روی میز گذاشت...با استرسی که سعی در پنهون کردنش 

 داشت و میخواست نشون بده به خودش مسلطه پرسید

 وقتش رسیده؟!-

 جوابش رو از قبل میدونست اما به هرحال منم تاییدش کردم

اال اومد و خبر داد پادشاه ارتششو به حرکت دراورده و اره ...نورهان همین ح-

 نزدیک دره مرگ مستقر کرده...!

با تموم شدن حرفم آرمیتی و آندیا انگار عمق فاجعه رو درک کردن که هین 

وحشت زده ای کشیدن و آندیا با خشم و ترس زیادی باالخره حرف نگفته رو به 

 زبون اورد
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ه دروازه رو باز کنه و  ارتشی چندین برابر قبل از اون مرد حرومزاده میخواد دوبار-

 دنیای شیاطین فرا بخونه !

 درسته...!-

 آرمیتی بیچاره وار دستی رو پیشونیش کشید

 خدای من...! -

 درسته...این بدترین خبری بود که میشد شنید!

     **** 

روی هوا تاریک شده بود...مردهای جنگجو اینجا توی کتابخونه جمع شده بودن و 

میز طویل گوشه  سالن نقشه بزرگی قهوه ای رنگ پهن کرده بودن .. یه سری 

پرچم ها و مهره های رنگی کوچیک روی نقشه گذاشته بودن و داشتن درمورد 

 اخرین استراتژی جنگیشون بحث میکردن...

 زهیر چند پرچم زرد رنگ روبرداشت و نوک تیزشو روی گوشه از نقشه فرو برد 

بیشه منتظر حمله اونها باشیم منجنیق ها رو درست همینجا مستقر اگر ما کنار -

میکنیم بهترین زاویه برای پرتابه.... اما ممکنه با توجه به موقعیت تغییر پیدا 

 کنن...!

 اوتانا سری تکون داد

 درسته ما امادگی هر حمله اون ها رو داریم..-

 رو کرد به راتین 
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منظم کن خط دفاعیشون رو که شکستید از  کماندارهاتو پیاده جلوی سواره نظام-

اون جایی که ارتش شیاطین زیادی عجول و بدون صبر هستن با شکستن خط 

دفاعی عصبی دست به حمله ای سریع و بدون میزنن و این یه امتیاز برای ماست 

مردهاتو به پشت ارتش انتقال بده و اینطوری دوباره میتونن سربازها رو پوشش 

 بدن...

ا از حرف هاشون سر در اوردم بعدش از استعاره و تکنیک های جنگی تا همینج

تخصصی که تا به حال به گوشم نخورده بود استفاده کردن که مثل شاگردهای 

 احمق فقط میتونستم یه گوشه بشینم و نگاه کنم....

 اوتانا رو کرد به هامون و هامین و دستور داد

شهر های نزدیک بفرست و اون ها رو فردا صد نفر از مردهامون رو به دهکده و -

به پناهگاه های امنمون منتقل کن نمیخوام تا شب هیچ موجود زنده ای توی 

 روستا و شهرها باقی بمونه...

هامون سری از روی اطاعت تکون دادن ..در آخر در حسن ختام حرفاش اعالن 

 کرد

بگید در حاشیه فردا بعد از طلوع افتاب ارتش رو به حرکت در بیارید و بهشون - 

 بیشه اطراق کنن و منتظر رسیدن ما باشن...

مردها بعد از اتمام صحبت هاشون دور همدیگه حلقه زدن طوریکه که انگار سالها 

عادت به این کار دارن دست هاشو جلو بردن روی دست همدیگه گذاشتن...زهیر 

 به جدیت یه فرمانده قوی و توانا صداشو بلند کرد
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و برای آرامش مردمانمون و برای برقراری عدالت در ما مردهای جنجگ -

سرزمینمون تا پای مرگ آبرومندانه میجنگیم...درست مثل یه جنگجوی 

 شریف...باشد خدای روشنایی از ما محافظت کند...

خدای من به با دیدن اتحاد قوی و محکمشون سینه ام پر از احترام و غرور شد. ..

 اری رو درک کنم..سختی میتونستم این حجم از فداک

اونا بدون گرفتن هیچ پاداشی حاضر بودن برای نجات و حفظ جون مردمشون  

. میتونستن مثل بقیه پادشاه و حاکم ها بزدالنه توی قصرهاشون داوطلبانه بمیرن..

پنهون بشن و سربازهاشون رو به جنگ بفرستن اما این ها شوالیه و جنگجوهای 

 رو عار و مایه ننگ میدونستن! شجاع و شریفی بودن که این کار

بی شک همه اونا اسطوره بودن و باید اسمشون توی تاریخ ثبت بشه تا همه از 

فداکاری و سختی هایی که متحمل شدن باخبر بشن تا سالیان طوالنی با نیکی و 

 افتخار از اون ها یاد کنن...

یده آخر شب وقتی توی اتاقمون مثل همیشه برهنه بهم دیگه صمیمانه چسب

 بودیم با مشغله فکری زیاد پرسیدم

 اوتانا نمیتونید قبل از اینکه پادشاه دروازه مرگ رو باز کنه جلوشو بگیرید؟ -

 در حالی که با دستش موهامو به بازی گرفته بود خیره به سقف جواب داد

شیرینم اون مردک تا همین حاال دروازه رو باز کرده اینو از قدرت طلسم سیاهی -

ا به طور محو پخش شده میشه فهمید ،عالوه بر این اون ویچرهای که همه ج
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اموزش دیده اشو همه جا در کمین گذاشته به محض ظاهر شدنمون در اونجا توی 

 تله جادوش می افتیم...

 آهی ناراحت کشیدم و از ته دل با بیزاری لب زدم

 از اون حرومزاده به شدت متنفرم...-

نشو رو به خاطر بد دهنیم حس کردم با لحنی خنده ای اروم و لرزش بدن سنگی

 بشاش سعی کرد حال و هوامو عوض کنه

جونوری کوچولوی من به مردت ایمان داشته باش ما قوی تر از اونچه که فکر  -

میکنی هستیم...نمیزارم برادرهام و سربازهاشون به اسارت کشیده بشن و توی 

 این جنگ شکست بخوریم...!

 والی من قدرتمنده ..!من ایمان داشتم که هی

لبخندی بزرگ عالرغم تنش دورنیم روی لب هام اومد ..بوسه ای روی سینه 

 ستبرش کاشتم و با اطمینان کامل لب زدم

من بهت اعتماد دارم ...تو قوی ترین و شجاع ترین مردی هستی که توی زندگیم -

 دیدم و میخوام بدونی افتخار میکنم که هیوالی من شکست ناپذیره...

رو بلند کردم تا عکس العملشو بعد از شنیدن حرفام ببینم و بله طبق   سرمو

 انتظارم با نیشخند عظیم خودپسندش رو به رو شدم...

با همون غرور سرسام آور و چشم های براقش در جواب اون شیرین زبونی و  

 ستایشم لب زد
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 خوشحالم که باالخره شیرینم حقیقت رو فهمید..! -

می رو پوست لختش نواختم که صداش توی اتاق پیچید...بی معترض سیلی محک

توجه به دردی که بهش دادم منو سفت به خودش فشرد و با جدی ترین حالت 

 ممکن بدون توجه به لحن شیطنت بار چند ثانیه پیشش غرید

 من برای حفاظت از جون تو و خونواده ام تموم تالشمو میکنم...-

ن احمقانه با تموم توان ساز مخالف میدونستم حقیقتو میگه اما دل م

 میزد ...ناراحت و بغض کرده لب زدم

بهم قول بده که زنده میمونی چون بعد از تو هیچ چیزی از من باقی -

 نمیمونه...پس حتی برای زنده موندن منم شده مراقب خودت باش و به من برگرد!

ه به سطحش خدای من چشم هاش...!میتونستم به راحتی عشق و شور زیادی رو ک

اومده بخونم...هیچ ترسی از نشون دادن عمق دوست داشتنش به من نداشت...با 

 صدای بم شده و محکمش قول داد

من برای رسیدن به تو هم که شده زنده میمونم...زمان زیادی نیست که تو رو  -

 کنارم دارم و خودخواهانه تو رو برای سالهای زیادی میخوام ! 

یی که به شدت قلبم رو به تپش وا میداشت بوسه ای خم شدم در جواب حرفها

 حریصانه روی لب های مردونه اش گذاشتم...پر عشق رو لبش ناله کردم

 دوست دارم!-

 اونم با همون لحنی که سرمستانه عاشقش بودم جواب داد
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 منم فراتر از هر تصوری دوست دارم هدیه باشکوه من!-

االخره اشکمو در بیاره...وقتی اشک هامو گندش بزنن تموم تالششو به کار برد تا ب

دید دستشو دو طرف صورتم گذاشت و تک تک نقاط صورتمو بوسید و قطرهای 

 اشکمو مثل یه حیوون گرسنه مکید...

ما تازه باهمدیگه عشق بازی کرده بودیم اما به خاطر بوسه خیس و تب دارش 

غشو پاسخ دادم.. حس کردم دوباره خیس شدم ...مشتاق و سر زنده بوسه های دا

با چیز سفتی که به شکمم برخورد کرد فهمیدم اوتانا هم یه راند دیگه رو میخواد 

 شروع کنه بدون خجالت مایه خوشحالین شد...

قبل از اینکه هوش و علقمو با کارهاش به یغما ببره با اکراه عقب کشیدم که 

رم ناراضی مثل یه خرس گرسنه خرناسی خشمگین کشید و چپی چپی نثا

 کرد...هیوالی حریص و عجول!

 لبخندی دلربا و شیطون زدم تا نرمی و توجه اشو به دست بیارم..

تو منو به دست میاری اما قبلش میخواستم اینو بگم نورهان وقتی اومد بهمون -

خبر بده گفت میتونه مادر و خواهرشو به اینجا بیاره؟ منم از طرف دوتامون گفتم 

 بازه همیشه... در قصر ما به روی اون ها

با تموم شدن حرفم مکث کرد و با چشم های ناخواناش بهم خیره شد..استرس 

 کمی گرفتم نکنه اوتانا خوشش نیاد و عصبی بشه.؟

 عاجز از سکوتش چشم غره ای بهش رفتم و تهدیدش کردم
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اینطوری نگاهم نکن مرد گنده! اونا هم جز خونواده ما هستن و چون من زن تو و -

هستم میتونم به هر کسی دوست دارم پناه بدم و تو هم نمیتونی  ملکه قصرت

 چیزی خالف این رو بگی!

انگار تهدید و عصبانیتم به یه ورش حساب کرد که نیشخند پهنی روی صورتش 

نشست ظاهرا اون روی سلیطه و بی چاک و دهنم به مذاقش زیادی خوش اومده 

 بود!

به شدت خوشم اومد به خاطر همین  از ایده اینکه خودتو ملکه قصرم میدونی -

 هر کسی رو میتونی توی قصرمون بیاری زن...

توی یه حرکت غیرقابل دید دستشو بلند کرد و سیلی جانانه ای روی لبمرهای 

باسنم زد که جیغ شکه ام رو بلند کرد با همون نیشخند پلید و چشمای هیزش 

 ادامه داد

داشته باشه به اوتانا دستور بده و من کمتر کسی پیدا میشه که دل و جراتو اینو -

با تموم شدن حرفاش سفت بشم! وقتی عصبی بهم دستور میدی خیلی جذاب و 

 خواستنی میشی طوری که میخوام همون لحظه خودمو درونت دفن کنم!

نهایت احساسات و عشقش به همینجا ختم میشد نزدیک بود از شدت مهر و 

 ه!!!عاطفه زیادش اشک توی چشم هام جمع بش

پس بیخیال چشم غره رفتن بی فایده به مراتب منم نیشخندی سرخوش تحویلش 

 دادم ...
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مردک دهن کثیف اما به شدت شیرینی داشت طوری که قلبم با هر حرف مالکانه 

اش ذوب میشد خدا بهم رحم کنه چون به طرز لعنتی من عاشق و شیفته این 

 هیوالی همه فن حریف شده بودم!

ون شروع شد دیگه چیزی اه و ناله های داغمون به گوش وقتی عشق بازیم

نمیرسید...خوب میدونست چیکار کنه تا هر نگرانی و استرس از فرا رسیدن 

 فرداهای نزدیک رو از سرم دور کنه...!

                ** 

سر و صدای زیادی از سالن پایین به گوش میرسید انگار طبق روال و عادت 

اینجا جمع شده بودن ...میدونستم در حال اماده شده  همیشه همه شاهزاده ها

 برای جنگن....

امروز صبح خیلی زود نورهان با قیافه وحشتناک ناراحت و اشفته خواهر ترسیده 

که چشم های پف کرده اش نشون میداد کلی گریه کرده و مادر معذب و شکست 

اما سکوت کردم  خورده اشو به اینجا اورد...حدس میزدم اتفاق های بدی افتاده

مبادا با سوال بیجا بیشتر از این ناراحتشون کنم تنها تونستم دخترک لرزون رو به 

اغوش بکشم تا کمی اون انرژی منفی که دورش جمع شده رو ازش دور کنم و بعد 

با احترام به مادرش خوش اومد بگم و اون ها رو به سمت اتاقی که براشون اماده 

هم بعد از سر زدن به اونا و بهشون اطمینانی داد جاشون  کرده بودم ببرم...اوتانا

همیشه اینجا امنه و اگه هر چیزی نیازی دارن از خدمتکار درخواست کنن اتاق رو 

ترک کرد این یه پیشرفت بزرگ برای اوتانا گوشه گیر و عبوس بود....بعد بیرون 

 رفتنش دیگه ندیدمش ....
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...دستی به زره ظریف اما محکم تنم   حاال من خشک شده باال پله ها ایستادم

کشیدم نفس عمیقی کشیدم تا به خودم یاد اوری کنم که یه دختر الهه هستم و 

باید به خودم اعتماد داشته باشم...قرار بود امروز صبح به همراه بقیه زن ها از 

مردهامون خدا حافظی کنیم و دعای خیرمون رو بدرقه راهشون کنیم...اوتانا به 

ودش که ما جامون اینجا توی قصر امنه میخواست با یه خداحافظی من رو خیال خ

 پشت سرش رها کنه...

 اما من اجازه نمیدادم که مثل یه شی لعنتی ارزشمند شکستنی باهم رفتار بشه...!

میدونستم تا جنگ تموم شه و برگرده از شدت استرس و نگرانی دیوونه میشم 

وشی و مرگ تمرین نکرده بودم که بزارم اون عالوه بر اون من مدتها تا مرز بیه

 بدون من به جنگی که اخرش مشخص نبود بره...

میترسیدم کنترل از دستش خارج بشه وقتی دچار جنون شد هیوالی تاریک 

 درونش قدرت رو به دست بگیره و چیزی از اوتانا باقی نذاره...!

قیه شاهزاده ها با شمشیر من تعادل اون بودم ،درسته نمیتونستم به اندازه اون یا ب

 ازش محافظت کنم اما میتونستم اندازه توان و قدرت خودم مراقبش باشم....

اضطراب ویرانگرمو کنار گذاشتم و ماسک غرور و اعتماد به نفسمو به صورت 

زدم...نمیخواستم هوراد رو از خودم نا امید کنم...  با قدم های ثابت و محکم از پله 

جدی پایین رفتم و بدون توقف به سمت سالن جایی که سر و ها با چهره مصمم و 

 صدا ازش به گوش میرسید قدم برداشتم...



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

102

1 

در آستانه در که قرار گرفتم همه مردها غرق در زره های محکم و شمشیرها بران 

و چاقوی های در غالف کمر و سینه ها و پاهاشون دور هم جمع شده...گرم گفتگو 

 مدیگه بودن....و اخرین یاد اوری ها به ه

که حضورم رو حس کرد زهیر بود که زره طالیی باشکوهی هیکل  اولین نفری

بزرگشو در برگرفته بود ..با دیدن پوششم ابروهاش با حیرت باال پرید و حرف 

زدنشو متوقف کرد...با تعجبی واضح خیره ام شد...انگار مکثش به چشم همه اومد 

 دن با دیدنم جا خوردن...که کنجکاوانه مسیر دیدش رو دنبال کر

اما نگاه مصمم و جدی من فقط به اوتانایی بود که با ابروهایی باال پریده منو 

پوشیده در لباس رزم و شمشیری آویزان روی کمر منو انالیز میکرد انگار با درک 

پوششم نیتمو فهمید که حیرت کم کم جای خودشو به اخم و چشم های طوفانی 

 جدی آروم طوری که هنوز قصدمو جدی نگرفته غرید داد...با صدایی سرد و

 میشه بگی این چه کوفتیه که پوشیدی؟! -

صدای هشداریش لرزی به تنم داد اما من سرسخت تر از این حرفا بودم که با 

 تهدیدش خودمو ببازم... در ارامش جواب دادم

 خودت که داری میبنی این همون زره ایه که خودت بهم دادی-

کون داد که نشون میداد داره تموم تالششو به کار میبره همچنان سرشو طوری ت

 اروم برخورد کنه

 میدونم این همون زره ایه که خودم بهت دادم اما بهم بگو چرا االن پوشیدیش؟-
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 ابرومو باال انداختم و لحنم تخس و جدی شد

 به همون دلیلی که شماها زره تنتون کردید...-

نگ تنمون کردیم تو اینجا در امانی و نیازی به شیرینم ما برای مبارزه و ج-

 پوشیدن این لعنت شده نداری!

غیر مستقیم بهم هشدار داد که باید توی قصر بمونم و خالف میلش چیزی نگم که 

از عواقبش سخت پشیمون شم...اخم هام توی هم رفت متنفرم از اینکه منو جدی 

 نمیگرفت پس حرفمو رک و بدون ترس به زبون آوردم

 من همراه شما میام به خاطر همین پوشیدمش.... -

 ارامش ساختگیش در حال فرو ریختن بود ..با دست به پله ها اشاره کرد

همین حاال میری اونو تنت در میاری و تو اینجا با بقیه زن ها میمونی تا ما  -

 برمیگردیم!

یت تو اوتانا، مرد من، انگار یه موضوع مهم رو فراموش کردی،من برده و رع-

نیستم که بهم دستور بدی و منم مطیعانه اطاعت کنم پس من همراهتون میام چه 

 خوشت بیاد چه خوشت نیاد..

زهیر هشدار گونه و اروم برای جلوگیری از دعوا قریب و وقوعمون اسممو به زبون 

 اورد و سعی با ارامش مثل یه بچه کوچیک منو قانع کنه

 یست..وانیا عزیزم میدون جنگ جای توی ن-

 برگشتم و باهمون نگاه جدی ام کوبنده و دلگیر جوابشو دادم
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چرا چون فکر میکنید یک زنم؟ ضعیفم؟ قیافه ام طوری به نظر میرسه که باید  -

 ازم مراقب بشه؟

 کالفه از اینکه فکر میکرد ناراحتم دستی به صورتش کشید

 خدای من مسلما نه!منظورم این نبود...-

میانجیگری کنن که اوتانا دستشو بلند کرد که دخالت  راتین و داتیس خواستن

نکنن... با رگ های برامده و ارامش ظاهریش شعله خشمشو به سمتم رونه کرد تا 

 منو بترسونه و سلطه خودشو روم اثابت کنه 

همین حاال باسنتو برمیداری و میری باال و اون لعنت شده رو از تنت درمیاری یا -

 هات برخورد کنم!میخوای طور دیگه ای با

باورم نمیشد عمال داشت تهدیدم میکرد... حس میکردم خشم توی دلم قل قل 

 میزنه بدون اختیار صدام باال رفت

من همراهتون میام اینو اویزه گوشت کن اگر منو همراه خودتون نبرید پشت -

 سرتون میام.

 ظاهرا نقاب ارومش پایین ریخت

 ....لعنت بهت زن اون روی منو باال نیار-

 ناباور لب زدم

چرا؟مگه من غیر از حقیقت چیزی میگم ؟ وقتی نمیخواستی توی جنگ -

 همراهت بیام چرا بهم اموزش دادی؟
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 داد کشید

 به خاطراینکه اگر بالیی سر من بیاد بتونی از خودت دفاع کنی!-

شکه و حیرت زده سر جام خشکم زد اون سر من داد کشید! این مهمه؟ معلومه 

از اینکه به اینم فکر کرده که ممکنه زنده نمونه قلبم به طرز وحشیانه ای که نه...! 

به درد اومد و منو فراتر از هر چیزی وحشت زده کرد...اون دیشب بهم قول داد که 

 حتما زنده میمونه...!

به سختی جلوی ریزش اشکهامو گرفتم این بار مصمم تر همیشه بعد شنیدن 

 لم انداخته بود جدی غریدم حرفش و ترسی وحشتناکی که به د

 من میام و اگر قرار به مرگ باشه با همدیگه میمیریم! -

ناراحتی زیادی بعد از شنیدن حرفم توی چشم هاش پخش شد اما به سرعت نور 

 جلوشو گرفت و دوبرابر اول عصبی شد

تو قرار نیست بمیری شیرینم اگه به زبون خوش رفتی تو اتاقمون که چه بهتر -

 ....ندارم به زور متوسل شم چون دوست

 میدونستم حقیقتو میگه به خاطرهمین جیغ زدم

 بهت گفتم تو اربابم نیستی و نمیتونی جلوی اومدنم رو بگیری... -

عصیانگر و وحشی سریع به سمتم گام برداشت که ایریک بازوشو گرفت و 

 متوقفش کرد و با صدایی اروم خواست بهش هشدار بده

 وم باش...اون وانیاست الزم به این همه خشم نیستهی مرد ار-آیریک
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 با غضب به سمتش برگشت و توی صورتش داد کشید

مگه نمی بینی که چه تصمیم احمقانه و خودسرانه ای گرفته! فکر میکنه میدون -

جنگ جای بازی بچه هاست که اینم با شمشیرش توش شرکت کنه ...من نمیخوام 

نه بشه چه رسیده اینکه کسی  جونش بخواد حتی یه نگاه تهدیدی به سمتش روا

به خطر بندازه... و متاسفانه اونقدر کله شق هستش که نمیفهمه جون و زندگی من 

 به اون وصله...

سرشو به سمتم چرخوند ..رگهای صورتش برامده و رنگش به کبودی میرفت با 

 صدایی خفه هشدار داد

 رم؟میری یا میخوای طلسم خواب رو برات به کار بب -

 بغضی ناشی از شنیدن حرفاش روپس زدم

من اونقدرا که تو فکر میکنی ضعیف نیستم ..اوتانا اگه طلسمم کنی قسم -

 میخورم که ترکت کنم !

با این حرفم نفس توی سینه همه حبس شد شکه و ناباور بهم خیره شدن انگار 

ز سرزنش رو به زبون اوردم...راتین صداش پر ا باورشون نمیشد که همچین حرفی

 و ناراحتی شد

 وانیا .. -
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اما من همچنان با صورتی گر گرفته از غم و ناراحتی وحشتناک درونیم به اوتانا 

نگاه کردم که حرفم افسار عصبانیتشو پاره کرد دست ایریک رو کنار زد با غرش 

 بلندی 

 که منو ترک میکنی! -

با چشم هایی پر از  سریع به سمتم هجوم اورد که جیغ دخترها رو بلند کرد تنها

اشک و ترس تونستم سر جام خشکم بزنه ..چند قدم مونده بهم به طور معجزه 

 اسایی هوراد دقیقا روبه روم ظاهر شد و رو به اوتانا با صدایی بلند غرش کرد

 کافیه...!-

 قدم های اوتانا متوقف شد و هوراد رو تهدید کرد

 بهتره از سر راهم کنار بری-

ه عصبانت و خشم مهار نشدنی اوتانا با همون جدیتش مخالفت هوراد بی توجه ب

 کرد

بهتره اروم باشی...با این خشم و عصبانیت کور و احمقانه ات جنگ رو به نفع -

 دشمن تموم میکنی...

 نعره ای کشید

چطور میخوای اروم باشم وقتی اینطوری تو چشم هام خیره میشه و تهدیدم -

قدر احمقه که نمیدونه قبل از جنگ نباید تمرکزمو میکنه که میخواد ترکم کنه! اون

 بهم بریزه...
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 هوراد با اخمی درهم غرش کرد

اونو دیگه احمق صدا نزن مرد! کمی این خودخواهیتو رو کنار بزن و ببین دخترت -

به اندازه تو یا حتی بیشتر نگران توعه و میخواد به نوبه خودش حتی تا پای 

 جونش ازت مواظبت کنه...

 نا با چشم هایی قرمز و گلگون توی چشم های دایی خیره شداوتا

من مرد هستم..من باید به قیمت جونم ازش مراقبت کنم ...اون خودش میدونه -

ارزشش برای من چقدره به خاطر همین میخواد منو با حرفا و کاراش به یه هیوال 

 تبدیل کنه که خودمم ازش میترسم!

توی جمع اونو بدجور دل شسکته و خورد انگار شنیدن ترک کردنش از زبونم 

 کرده که اینطور کینه به دل گرفته و اتیش خشمشو نمیتونه خاموش کنه...

من نمیخواستم ناراحتش کنم خدا میدونه حتی فکرشم از ذهنم گذشت نکرده بود 

فقط میخواستم اجازه بده همراهش باشم من ناچارا از اخرین سالحم استفاده 

 کرده بودم..!

اوتانا زن تو دختر یه الهه قدرتمنده! به توانایش ایمان داشته باش و توی  - هوراد

 میدون جنگ خواهی دید چقدر توانایی داره...

پشتش به من بود و نمیتونست ببینه چقدر نگاهم پر از قدر دانی و تشکره! چقدر 

ن خوبه حداقل اون منو میفهمه و درک میکنه که حتی از فکر نبودن اوتانا به جنو

 رسیدم...
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اوتانا بدون توجه به حرف هاش انگشتشو روی سینه هوراد گذاشت و چند ضربه  

 محکم روش زد

بهتره توی روابط من و زنم دخالت نکنی ..اون توی جنگ شرکت نمیکنه و -

 تمام ...حتی شده دست و پاشو ببندم این کار رو میکنم!

کلمه طلسم استفاده نکرد  به خاطر اینکه قسم خورده بودم ترکش میکنم دیگه از

بازم پیشرفت چشمگیری به حساب می اومد ظاهرا حرفم اونو ترسونده و باور 

 کردن ترس اوتانا غیرممکن به نظر میرسید!

 مگه حیوونه که میخوای دست و پاشو ببندی؟ -هوراد

 اوتانا ناراحت غرید

 مواظب حرف زدنت باش !-

 ابروها هوراد باال پرید

 ش میکنی و حاال منو تهدید میکنی ؟تو اینطوری خطاب-

 اخم های در هم گره خورده اوتانا و سکوتش رو دید ادامه داد

 وانیا توی این جنگ شرکت میکنه و تمام...-

 دوباره فریاد خشمگین اوتانا توی سالن طنین انداز شد

 تو کی هستی که به خودت اجازه میدی تو روابط من و زنم دخالت کنی؟ -

 د و چشم هاشو روی هم گذاشت هوراد کالفه ش
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عوضی مغرور چه بخوای چه نخوای من دایی تو و وانیا هستم وقتی ببینم که  -

 دخالتم الزمه این کار رو انجام میدم....!

این بار هامون و هامین جلو اومدن برای جلو گیری از دعوای احتمالی اروم با عقب 

 هلش دادن

 اروم باش اوتانا...-هامین

ین و نگاهی اماده به حمله و درنده هوراد رو نگاه میکرد...هوراد کالفه اوتانا خشمگ

 نفس عمیقی کشید دست به کمر شد و با لحنی اروم سعی کرد اوتانا رو قانع کنه

درست نیست ما قبل از جنگ اینطور آشفته و عصبی بشیم و به همدیگه  -

 بپریم...باید تموم حواسمون رو جمع کنیم

 یزی بگه دستشو باال اوردتا اوتانا خواست چ

 بزار حرفمو تا اخر بزنم...-

 پوزخندی رو صورتش نشست   اوتانا دست به سینه و بد عنق به دایی خیره شد و

 میشنوم..-

خوشحالم!)طعنه ای ریز که باالخره اوتانا مغرور تصمیم گرفت حرفای ما رو  -

و حضور هر دوتاتون بشنوه( همونطور که میدونی تو و وانیا تعادل همدیگه هستید 

توی این جنگ الزامیه...اصال خود پیشگویی اینو صراحتا به زبون اورده...این یه 

جنگ بزرگه که شیاطین عصیانگر هم توی اون شرکت دارن...ما به هر نیرویی 
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کاربلدی و قدرتمندی احتیاج داریم ،باید وانیا هم حضور داشته باشه...اینطور 

 نیست مارتا؟

 از اوضاع موجود در سوال هوراد سری تکون دادمارتا ناراحت 

 درسته من شما دو تا رو کنار همدیگه دیدم اوتانا...-

باید باور کنی وانیا یه موجود ضعیف و شکننده نیست که بخوای اونو  -هوراد

پنهون کنی مبادا اسیبی بهش وارد بشه...جونور کوچولوت تموم این روزها تا پای 

همراهت باشه بهش اعتماد کن و اجازه بده همه  بیهوشی سخت تالش کرد که

 قدرت شما دوتا رو ببین...!

اوتانا نگاهشو که حاال کمی نرم شده بود به سمتم چرخوند.. نگاه من اما پر 

ناراحتی و مایوسی بود هوراد حرفای دل منو بهش زد و اون باالخره تصمیم گرفت 

 منو ببینه!

 ه اش گذاشت دایی کنارش که ایستاد دستشو روی شون

همه ما مراقب همدیگه هستیم...نگران نباش من اونجا حواسم بهش هست ...ما  -

یا باهم پیروز میشیم یا باهم شکست میخوریم تا اخرین نفسمون هوای همدیگه 

رو داریم و یادت باشه خواهرم چی گفت این قدرتمندترین سالحیه که در دست 

 ماست!

کردم تا بیرون برم تحمل نداشتم بیشتر از  دل شکسته و ناراحت پشتم رو بهشون

این توی جمعشون باشم و اوتانا با حرفاش قلبمو بشکنه صداشو پر تحکم و 

 تهدیدیشو شنیدم
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باشه اما اگه بالیی سر گنجینه من بیاد تموم این سرزمین رو به خاک و خون  -

میکشم همونطور که همتون میدونید که جونور کوچولو افسار خشم و کینه 

 هیوالی قلب سیاهه! پس بترسید از زمانی که افسار پاره بشه...

قلبم لرزید یه لرزش خیلی ناجور...یه لرزش دل انگیز و زیبا...اما همچنان قدم هام 

بدون توقف به سمت در ورودی حرکت کرد برنگشتم تا برخالف ناراحتیم با نگاه 

و اشکی که رو گونه ام  مجنون وارم اوتانا رو نگاه کنم....دست هامو بلند کردم

 ریخته بود رو پاک کردم....

در رو باز کردم اولین قدم روی ایوون ورودی که گذاشتم با دیدن کسایی که 

 مقابلم بودن شکه خشکم زد...

حضور بقیه رو که پشت سرم حس کردم به خودم اومدم و کم کم لبخندی عمیق 

 روی صورتم جا خوش کرد

زیبا نیست که اینطوری زیر طلسم تشنه خون حیف این جنگل و درخت های  -

 شدن!

 صدام از شدت ذوق و دل تنگی بلند شد

 مامان..!-

پر از مهربانی لبخندی بهم زد..مادرم بین چندتا زن و مرد جوون درحالی که زره 

ای فاخر سبز رنگ ظریف که موهای طالیی مواجشو باالی سرش به صورت دم 

ر هنری پر تاللو میدرخشید... چه کسی اسبی بسته روی اسبش مثل یه شاهکا
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میتونست این حقیقت رو انکار کنه کنه که مادرم درست شبیه یه زمرد گرانبها 

 کمیاب تموم نگاه ها رو به خودش جلب میکنه...

پله های رو با گام های سریع و بی احتیاط پایین رفتم وقتی از اسبش پایین اومد 

 و به مشام کشیدمخودمو توی اغوشش انداختم و بوی خوشش

 سالم عزیزم -

 سرمو بلند کردم و گونه نرم و مخملیشو بوسیدم و مثل یه دختر بچه لوس نق زدم

 دلم برات تنگ شده بود. -

 مهربون لب زد

 منم....-

و پر از مهر نوازش کرد بعد یه قدم ازم فاصله   گونه و موهای بافته شده ام رو اروم

 لیز کرد چشم هاش از افتخاری واضح برق زدگرفت و از پایین تا باال منو انا

 وانیای شجاع و زیبای من....!-

 با این حرف مامان سینه ام پر از غرور شد ....

 نگاهشو ازم گرفت و به بقیه انداخت

پادشاه مقدار چشم گیری شیاطین رو ازاد کرده و این خشم مجمع  الهه های  -

 اساطیر رو برانگیخته کرده..

 مرد و چهار زن کنارش اشاره کردبا دست به چهار 
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این ها دوستان من هستن که از طرف الهه های اساطیر به اینجا فرستاده شدن تا -

مطمئن شن اون موجودات اهریمنی که به جایی که اومدن فرستاده بشن...شما هم 

 اماده اید؟

 چنان پر از اعتماد به نفس حرف زد که مردها جدی و با شهامت تایید کردن ...

 وتانا با چند گام خودشو به کنارمون رسوندا

 خوشحالم که به قولتون عمل کردید و ما رو تنها نذاشتید....-

مامان دستشو دور کمر خواهر زاده اش پیچوند ...اوتانا اول مثل سنگ خشک شده 

از این محبت یهویی خاله اش بدون هیچ عکس العملی منقبض و بدون حرکت 

 ایستاد...

ی من، مگه میشه من عزیزترین هامو توی این لحظات تنها بزارم؟ به اوتانا -مامان 

عالوه حتی اگه اجازه حضور توی این جنگ رو نداشتم من به توانایی تو و دخترم و 

بقیه برادرها و خواهرهات ایمان داشتم که شما با درایت و هوشتون پیروز 

 میشید...

االخره کمی نرم شد و دستشو اوتانا دلگرم از حضور و حرفای امیدبخش مامانم ب

 باال اورد و دور شونه های ظریفش حلقه کرد....

این صحنه دوباره احساساتیم کرد ....اما نذاشتم اشکی پایین بریزه چون من از این 

مردک زورگو هنوز به شدت دلگیر بودم و نمیخواستم فعال روی خوش بهش نشون 

 بدم...!
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د ثانیه قبلمون اشاره ای کنه به جمعمون هوراد بدون اینکه به بحث و دعوای چن

 پیوست

 خوب خواهر راه بیفتیم.؟-

 مامان از بغل اوتانا بیرون اومد

بله....وقتشه که قانون هایی که شکسته شده رو دوباره درست کنیم و صلح -

 برقرار کنیم!

               **** 

توی فکر بودم  روی اسبی که بهم داده شده بود کنار بقیه سواری میکردم...اونقدر

که نفهمیدم اسب اوتانا کی کنارم رسیده و همزمان با من چند دقیقه اس راه 

میره.... وقتی متوجه اش شدم نگاهمو با یه چشم غره مرگبار ازش گرفتم و من 

 هنوز نسبت بهش دلسرد بودم...!

 بی توجه ایم رو دید خیلی سریع و تخس لب زد

 متاسفم...-

غد و مغرورش فرو خوردم...حقیقتا به حدی قیافه اش خنده ام رو از این لحن 

بامزه نشون میداد که ناراحتیم کمرنگ شد...سرمو به سمتش چرخوندم. بدجنس 

 و با تای ابروی باالپریده لب زدم

 چی؟نشنیدم!-
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اخم هاشو بیشتر توی هم برد و بدعنق تر اما با صدای بلندتری که توجه بقیه رو 

 به این موضوع نمیداد تکرار کرد هم جلب کرد و اصال اهمیتی

مثل یه عوضی خودخوده رفتار کردم و میخوام بدونی متاسفم...! معذرت میخوام -

 با داد و فریادهام دلتو شکستم و این اخرین چیزیه که دلم میخواد انجام بدم....

خنده ریز بقیه رو که شنید سرشو چرخوند نگاه خشمگین و پیکان تیز تهدید رو 

حرفی حواله اشون کرد تا خفه خون بگیرن حقیقتا اگر من معشوقه اش بدون هیچ 

نبودم با این نگاهش سنگکوب میکردم اما رسما به هیچ جام نبود چون میدونستم 

هیچ اسیبی بهم نمیرسونه و خیالم راحت بود....ظاهرا جذبه اش تاحدودی تاثیر 

مخالف ما  گذار بود که مردها سرشون رو به طرز خنده ای داری به جهت

 چرخوندن...

وقتی نگاه منتظر اوتانا رو دیدم نفس عمیقی کشیدم...انگار میتونستم از عزیز دلم 

 بیشتر از این ناراحت باشم!

اما با تموم این چیزا حرفای دلمو به زبون نمی اوردم چون اون همین االنم یه مثل 

ز من میدید رسما یه مرد غارنشین سلطه گر رفتار میکرد اگر کمی نرمی و اطاعت ا

توی اتاق زندونیم میکرد تا خیالش از هر لحاظ راحت باشه که قرا نیست بالیی سر 

 من نمیاد....

خواستم بفهمه چی بیشتر از همه منو رنجونده ..صدام اروم و ناراحت به گوش 

 رسید
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اوتانا من میخوام بدونی که همون اندازه تو نسبت بهم حساسی و میخوای در -

باشم منم همین حس رو نسبت به تو دارم ...چون یه زنم دلیل نمیشه  امنیت کامل

فکر کنی بی دست و پا هستم...من حتی بیشتر از تو این استرس و نگرانی رو دارم 

 که مبادا یه روز از دستت بدم ، اینو مطمئن باش اون روز مرگ منه...!

کمرنگی زدم تا  رنج و درد ناشی از حرفی که زدم رو توی نگاهش که دیدم لبخند

 بهش دلگرمی بدم

ما جفت همدیگه هستم این به این معناست که باید تصمیمات مشترکی بگیریم -

و همیشه کنار هم باشیم و مشکالت رو با همدیگه شکست بدیم...اگر قرار بر 

پیروزیه میخوام پا به پای تو مبارزه کنم و خنده و فریاد پیروزی رو سر بدم اگه 

 مرگ باشه ترجیح میدیم همراه تو زندگیم تموم بشه...قرار بر شکست و 

برقی خیره کننده تو چشم هاش پدیدار شد بیشتر از این تحمل دور بودنم و 

شنیدن حرفای که صادقانه از ته دل میزدم رو نداشت دست هاشو به سمتم دراز 

کرد و به سبکی یه پر منو از روی اسب بی توجه به ترسم بلند کرد و جلوی 

نفسی که توی سینه ام حبس شده بود رو به آرومی بیرون نشوند.. خودش

دادم...لب هاش چند بند انگشت با لب هام فاصله داشت و نفس داغ و تب دارش 

 به صورتم میخورد و حسابی خمارم کرد...صدای پر حرص و تحکمش قلبمو لرزوند

دترین من متاسفم که جونور کوچولوی خودمو دست کم گرفتم...تو قدرتمن -

موجودی هستی که تا حاال دیدم چون تونستی منو توی چنگ بگیری و هیوال رو 

 رام خودت کنی...
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 بی توجه به حضور بقیه بوسه ای خشن و کوتاه به لب هام زد و غرید

اگر فکر میکنی من میزارم کسی به شیرینم کوچیکترین اسیبی وارد کنه سخت -

ره من غضب و نفرین واقعی رو نشونش در اشتباهی! کسی بخواد تو رو از من بگی

 میدم!

هیوالی بدجنس....بلد بود چطور منو دیوونه و شیدای خودش کنه....حرفای 

خشنش بند بند وجودمو به لرزه مینداخت...بدون شک حق داشتم برای این هیوال 

 بمیرم!

با چشم های افسون شده و احساسی افسار گسیخته و سرکش برای بار هزارم 

 دماعتراف کر

 دوست دارم....بیشتر از هر چیزی تو این دنیا دوست دارم...-

پر از غرور و خشنودی دوباره لب هامو خیلی حریص و گرسنه به کام 

کشید...طوری که حس میکردم میخواد روحمو از طریق دهنم بمکه و به خودش 

جذب کنه... وقتی لب هام بی حس و کبود شد باالخره تصمیم گرفت منو رها کنه 

 در اخر بوسه ای رو گوشم بزاره و دوباره با مالکیت چندین برابر زمزمه کنه و

 جونور کوچولوی اوتانا...-

گفته بودم چقدر از القاب رو اعصابی که منو باهاش مفتخر کرده خوشم میاد و به 

 طرز مضخرفی عاشقش شدم؟؟!
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دونه و بله فقط این مردک گنده زورگو میتونه با گفتن چند تا حرف به سبک مر

 خشنش کاری کنه فراموش کنم منو تا حد مرگ عصبی و ناراحت کرده!

چشم چرخوندم و نگاه مشتاق و پر از مهر مامان و دایی هوراد روی خودمون 

دیدم...لپ هام از خجالت داغ شد اما با وجود معذب شدن لبخند گنده ای بهشون 

ف تکون داد...اما مامان زدم که هوراد خنده ای مردونه سر داد و سرشو از روی تاس

با چشم های پر از افتخار و شگفتی منو و اوتانا رو که انگار پدیده نادر و کمیاب 

 ...هستیم نگاه کرد....عمال چشم هاش شبیه دوتا قلب شده بود.

حوالی نیمه های ظهر به چادرهای سفید و خاکی رنگی که توی بیشه بر پا شده و 

 جمع شده بودن رسیدیم... ارتش همه اقلیم ها در اونجا

سربازها با دیدن شاهزاده ها به احترام ایستادن و مشت هاشون رو به سینه  

کوبیدن اما همینکه نگاهشون به الهه هایی زیبا و باوقار که سالها هیچ موجودی 

اون ها رو ندیده بودن شگفت زده و با حیرت واضح خیره اشون شدن با افتخار و 

زانوهاشون به نشون احترام زیاد فرود و اومدن یکصدا خوشحالی فراوان روی 

 فریاد میزدن

 درود بر الهه ها....درود بر شاهزاده های جنجگو....-

بدنم از این شجاعت و احترام مردهای جنگجوی اطرافمون مور مور شد و پر از 

 حس بی مثالی شدم....یکی از خفن تر از چیز هایی بود که دیدم...

لبخندی پر نور و درخشان باوقار دست هاشون رو باال اوردن و برای مادرم و بقیه با 

 سربازها تکون دادن....
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از بین مسیری که برامون باز کردن به سمت چادر خیلی بزرگ سفید و طالیی 

معرکه ای که اون وسط میدرخشید رفتیم چند سرباز سریع به سمتمون اومدن و 

 بشیم...افسار اسب ها رو گرفتن تا بتونیم پیاده 

همین که با کمک اوتانا پام به زمین رسید لبه چادر کنار زده شد و پدر داتیس و 

برادر زهیر حاکم های سرزمین خودشون بیرون اومدن به گرمی و اشتیاق فراوان 

 بهمون خوش امد گفتن با احترام زیاد به سمت مادرم و هوراد رفتن...

کاله خود طالیی هر کدوم از اون ها با پدر داتیس کاله خُود ابی رنگ و برادر زهیر 

پرهای بلند زیبایی مزین شده بودن رو از سر دراوردن و به نشونه احترام کمی خم 

 شدن

 همراهی شما الهه ها باعث افتخار چند اقلیم هست...-

 مادر دستشو روی شونه هاش گذاشت

شما منم خوشحالم که الهه های اساطیر به من این فرصت رو داد در کنار  -

جنجگوهای شجاع و مردهای دلیرتون بجنگم تا کسایی که سیاهی و مرگ رو به 

 این سرزمین زیبا اوردن نابود کنم....

 پدر داتیس لبخندی محترمانه زد

روزی که هیچ طلسم و امیدوارم این جنگ پایان همه ی ظلم ها باشه... به امید -

 جادوی نابودگر سیاهی در سرزمینمون دیده نشه..

 مادر سری به نشون تایید تکون داد...برادر داتیس دستشو به سمت چادر دراز کرد



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

104

0 

بفرمایید از شما و بقیه پذیرایی میشه...در همون حین ما هم از وضعیت ارتش و  -

 مهمات جنگیمون براتون توضیح خواهیم داد..

ی همگی بعد از الهه وارد چادر شدیم ...باورم نمیشد همچین چادر مجهز و بزرگ

 تنها با نیم روز برپا شده باشه...! واقعا مردمان شگفت انگیزی بودن!

همگی دور میز طویل جمع شده بودیم و به حرفای زهیر که داشت ارایش جنگی و 

نوینی و کارسازی که قرار بود انجام بدن گوش میدادیم... میدونستم  تکنیک هایی

حاال با گوش دادن به زهیر یه فرد شجاع و با قدرتی زیاد جنگی هست اما 

دستورات زیرکانه و قدرتمندش فهمیدم اون واقعا یه فرمانده بی مثال و 

 پرتواناست که هوش و زکاوت زیادی رو توی خودش داره...!

 اوتانا با اخم هایی که به خاطر دقت توی هم فرو رفته بودن پرسید

 کسی از آخرین کارهای اون مرد خبر داره...؟ -

به نورهان خیره شدن...اونم نگاه همه رو که دید بدون اینکه ناخوداگاه همگی 

 دست پاچه بشه با جدیت جواب داد.

فقط میدونم تموم ارتش ویچرها رو به اضافه شوالیه های شب و سربازهای دیوان -

 سلطنتی رو جمع کردن...

مثل اینکه چیز بسیار ناخوشایندی توی ذهنش اومد که اخم هاشو توی هم کشید 

 دایی که حرص و ناراحتی زیاد میلرزید، عصبی ادامه دادو با ص
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خواهرم بهم گفت کامیکاز خیالش از این راحت شده که پسرش قراره داماد  -

پادشاه میشه با پدرم توافقنامه امضا کرده که بعد از ولیعهد، پسرش باید دومین 

میکاز هم فرد قدرتمند این سرزمین بشه وقتی پدرم پای تعهد نامه رو مهر کرد کا

به میل و اختیار خودش بیشتر قدرتشو به پادشاه داده که بتونه دوباره دروازه 

شیاطین رو باز کنه...وقتی به قصر برگشتم متوجه شدم خواهرم توی عمارت 

کامیکاز و در اتاق پسرش به عنوان ضمانت نامه و هدیه پیروزی به اسارت 

یده و بی پناه بودن رو فراری کشیده...به سختی تونستم مادر و خواهرم که ترس

 بدم...

ناگهان خشم و غضبی ویرانگر توی سینه ام پیچید اون مردک حرومزاده برای 

تثبیت قدرتش بچه هاشو هم قربانی خودش میکرد.! یک مرد چقدر میتونست 

 سنگدل و بیشرف باشه؟حقیقتا هضم کردنش برام دشوار ترین کار ممکن بود..

لخ و درد آور نورهان غرشی کرد و پر از اطمینان به برادر اوتانا با شنیدن حرفای ت

 کوچیکش قول داد

در اولین زمان ممکن خاک رو با خون اون حرومزاد به همراه کامیکاز و پسرش -

سرخ خواهم کرد و مطمئن میشم جنازه اشون زیر سم اسب های مردهامون له 

 رو جشن خواهد گرفت!بشن و چیزی از اون ها باقی نمونه! و خواهرمون اون روز 

چشم های روشن نورهان پر از اشک شد قدر دان به برادرش خیره شد..شونه های 

که به خاطر دردهایی که تا به االن به تنهایی به دوش کشیده خم شده بود با 

شنیدن عصیان و غیرت برادر بزرگترش استوار شد انگار حاال میتونست با غرور 
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به اسم اوتانا پشتش داشت...صداش از احساسات  سرشو باال ببره چون کوه بزرگی

 زیاد لرزید اما همچنان سعی میکرد محکم به نظر برسه...

 من به حرفات اعتماد دارم برادر...!-

دلم از این ارتباط تازه و عمیقشون به درد اومد...این پسر جوون هم به اندازه 

اش با دیدن خودش سختی کشیده بود حتی نمیتونم تصور کنم غرور مردونه 

 قربانی شدن و به اسارت کشیدن خواهرش چقدر صدمه دیده!

میتونستم هنوز اون حجم از استرس و ناراحتیشو زمانی که خواهر و مادرشو از  

 اسارت نجات داده حس کنم...دستمو روی بازوش گذاشتم و بهش دلگرمی دادم

یفته ما ازشون تا پای خواهر و مادرت جاشون توی قلعه اوتانا امنه ...هر اتفاقی ب -

 جون محافظت میکنیم چون یه خونواده ایم...

 دستمو در سکوت فشرد و زیر لب تکرار کرد

 درسته ما یه خونواده ایم...-

 هوراد گلویی صاف کرد تا توجه همه رو به خودش جمع کنه

من امروز صبح به پایگاه اونا سر زدم...باز کردن دروازه انرژی و قدرت زیادی از -

دشاه کم کرده اما همچنان سعی در جمع کردن اون موجودات طرد شده داره...با پا

وضعی که من دیدم حداقل تا سه چهار روز اینده ارتششون تکمیل و شیپور جنگ 

 دمیده میشه...

 راتین سری تکون داد
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ما برای هر حرکت اونا اماده هستیم... بهترین کار اینه ما همینجا نزدیک این  -

م و منتظر باشیم پادشاه با ارتشش به سمت ما بیاد.. چون وجود بیشه بیشه بمونی

و نزدیک بودنمون به طبیعت باعث قدرتمندتر شدنمون میشه و الف ها میتونن 

 روی درخت ها بهتر تیر اندازی کنن...!

 داتیس انگشت اشاره اشو روی چندین نقطه از نقشه کوبید

شنده و کمیابی که از اعماق اقیانوس به پریان ما این مکان ها رو با سم هایی ک -

تماس این سم با بدن هر موجود زنده ای باعث فلج   دست اوردن مسموم کردن..

 شدنش میشه...

 اوتانا با تموم شدن حرفای داتیس

 رو کرد به راتین

وقتی ارتش کماندارت اولین خط حمله اونا رو در هم شکست اونا روی درخت ها -

دور سربازها رو پوشش بدن ؛خودت و ارتش دوم شمشیر  مستقر کن تا بتونن از

دارهات به همراه ارتش شورشی )همون کساییه که علیه پادشاه شورش کرده 

بودن و شاه اونا رو به سرزمینی قحطی زده تبیعد کرده بود(جناح چپ رو پوشش 

بده و داتیس تو هم به همراه نصف ارتش طالیی جناح راست رو تشکیل میدی... 

ن و هامین شما هم تموم حواستون باید به منجنیق ها و حرکتشون باشه هامو

نمیزارید بدون دستور مستقیم هیچ کاری سرخود انجام بدن...آیریک ازت میخوام 

 دیوهات قلب ارتش رو منسجم و دیوار دفاعی رو محکم کنن!

 دایریک با اقتدار سری تکون داد ... با غرور و اعتماد به نفس باال اعالم کر
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مردهای قدرتمند من به همراه سپرهای شکست ناپذیرشون تا پای مرگ خط -

 دفاع رو نگه میدارن

 اوتانا هم با همون جدیت لب زد

 من به تک تک شما و سربازهاتون اعتماد دارم.!-

 نا خوداگاه چیزی که ذهنمو مشغول کرد بود رو کنجکاو به زبون اوردم ...

است رو پوشش بدن پس نصف دیگه اشون چرا نصف ارتش طالیی باید جناح ر-

 چی میشه؟

چشم های همگی متاثر اما پر غرور بهم معطوف شد چون جواب سوال رو 

 میدونستن!... 

یه حس مضخرف و بدی بهم گوشزد میکرد از چیزی که قراره به عنوان جواب 

 بشنوم هیچ خوشم نمیاد...!

 به نظر میرسید جواب داد اوتانا انگار از چیزی اعتراف میکرد ناراضی و ناراحت

ارتش طالیی زهیر دو دسته رو تشکیل میدن کسایی که در خط دفاع و کسایی -

که جوخه مرگ نامیده میشن ...اون دسته دومی از همون بچگی به سختی و 

 متمایز از همگی اموزش داده شدن

 با تردید لب زدم

 چرا؟-
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ن و این کار از همونطور که میدونی جن های اصیل قدرت طی االرض دار -

انرژیشون کم نمیکنه اون ها باید به قلب ارتش دشمن رو هدف قرار بدن و انسجام 

 اون ها رو نابود کنن و زهیر در جنگ اون ها رو هدایت میکنه!

قلبم از این فداکاری بی چشم داشت لرزید ... هر چند به اوتانا اعتماد کامل داشتم 

ندم تا بفهمم چیزهایی که شنیدم حقیقت اما نگاه ناباورمو به سمت زهیر چرخو

 داره...مرد تنومند بدون هیچ ترسی با لبخند مالیم سوال نگفته امو تایید کرد

 درسته-

گندش بزنن! لبمو گزیدم تا جلوی ریزش اشکمو بگیرم...به زبون عامیانه زهیر و 

ارتشش همون جوخه انتحاری بودن که مرگ و زندگیشون توی یه لحظه بود و 

خودشون رو باید فدای بقیه میکردن...تصورشم برام دردناک بود ...با وجود جون 

تالش زیاد چشم هام پر از اشک شد ...زهیر که حال بدمو فهمید لحنشو مالیم 

 کرد و بهم دلداری داد

هی دختر خوب به من و قدرتم ایمان داشته باش من سالهاست ارتشمو اماده این -

 سونی ها کشته بشیم! روز کردم قرار نیست به این ا

 بعد چشکمی زد و با غروری خنده دار ادامه داد

 بیخود نیست که لقب ارتش طالیی رو بهمون دادن! ما شکست ناپذیر هستیم.. -

خودمو جمع و جور کردم نمیخواستم اوتانا رو مشوش و ناراحت کنم و بقیه فکر 

اما با تموم این ها کنن یه دختر احساساتی و ضعیفم که خودمو باختم اول کار...

 لبخند لرزونی بهش زدم و از ته قلب احساساتمو بیان کردم
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 من بهت افتخار میکنم....!-

چشم هامو روی تک تک مردهایی و زن هایی که با مهربانی نگاهم میکردن 

 چرخوندم صدامو بلندتر کردم

من در تمام مدت عمرم و توی سرزمینم هیچ جنگی رو ندیده بودم اما حاال -

جاعت و فداکاری شما مردهاتون رو میبینم پر از افتخار و سربلندی میشم ش

 خوشحالم بهم این فرصت رو دادید که همراهتون بجنگم!

در این چند روز که مردها بدون وقفه و استراحت مشغول اماده سازی وسایل 

و آندیا هم به کمک   جنگی و منسجم کردن سربازها بودن...مارتا و آرمیتی

چادرهای بزرگی برای زخمی ها برپا میکردن داشتن بحران های بعد  سربازها

جنگ رو مدیریت میکنن تا برای هر چیزی آمادگی الزم رو داشته باشن... از این 

 اتحاد و هماهنگی قوی که بینشون وجود داشت واقعا خوشحال بودم...

ا این تفاوت هوراد بی توجه به همه چیز منو توی جنگل میبرد تا باهم تمرین کنه ب

 که این بار همراهی مادر و بقیه الهه ها رو داشتیم...

اون ها سخاوتمندانه و صبورانه بهم کمک میکردن تا بیشتر با قدرتم اشنا 

بشم ...برخالف تصورم و چهره های غلط اندازشون اون ها اصال مغرور و بیخیال 

پنهون درونی بودن نبودن ...تقریبا مثل شاهزاده ها بسیار شوخ و پر از شیطنت 

که زمانی مطمئن میشدن کسی اون ها رو نمیبینه رو میکردن و به شوخی منو 

 تهدید میکردن به کسی اینو نگم تا احترام و غرورشون لکه دار نشه....! 
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من هم صداقانه قول دادم نگم اون ها چیزی بیشتر از بچه های سرتق و مغرور که 

باورهامو   با دیدن اون روی واقعیشون  مدام توی سر و کله هم میزنن نیستن!

 خراب کردن و فکر نمیکردم هیچ وقت دیگه اون ادم سابق بشم! 

تنها الهه های ساکت و باوقار هوراد و مادرم بودن که با لبخند فقط بقیه رو نگاه 

 میکردن...

شب چهارم همگی خسته و متفکر دور اتیش جمع شده بودیم ؛شوخی و خنده 

د انگار نه انگار  به زودی باید توی یه جنگ بزرگ و خونینی شرکت مردها بر پا بو

کنن که نمیدونستن ایا در آخرش زنده میمونن یا میمیرن! روحیه اشون رو 

 ستایش میکردم...

 بین مادرم و هوراد روی تنه درخت قدیمی نشسته بودم...

 انقدر توی فکر فرو نرو دخترم .. -مامان 

 و ناراحت لب زدمنگاهمو به سمتش چرخوندم 

 از جنگ متنفرم...میترسم کسایی رو که دوست دارم از دست بدم-

 دستمو توی دستش گرفت

زندگی همینه ...یا میمیریم یا زنده میمونیم....اما مهم اینه قدر تک تک لحظه  -

هایی رو که داریم بدونیم و عشق و دوست داشتنمون رو به کسایی که عزیزمون 

به اطرافت نگاه کن این زن و مردها هم همین نگرانی و هستن تقدیم کنیم....
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استرس های تو رو دارن اما بهش بها نمیدن و میخوان از این لحظه های باهم 

 بودنشون لذت ببرن....به خودت و بقیه ایمان داشته باش...

 هوراد از پهلو خودشو به سمتم کشوند و بوسه روی سرم گذاشت

رو داریم این قدرت رو حتی اون مرد حریص و  مادرت درست میگه...ما همدیگه-

طماع هم حس کرده که بدون فکر جنگی رو شروع کرده که ته دلش یقین داره در 

اون شکست میخوره و نا امیدانه و مفلوک به نیروهای اهریمنی پناه برده و میخواد 

د شده از اونها ارتشی بر علیه ما بسازه اما نمیدونه اونا موجواد خار و خفیف و طر

 ای بیش نیستن که ما ها سالها پیش تونستیم به اسونی زندونیشون کنیم...

با دلگرمی و اعتماد به حرفاشون حس کردم اشوب درونیم داره کم کم اروم 

 میشه...لب زدم

 خوشحالم که شما رو دارم...-

لبخندی مهربون و بی ریا روی لب هاشون نشست...هیچ وقت از نشون دادن 

ت زده نبودن و از هر فرصتی برای نشون دادنش استفاده محبتشون خجال

 میکردن...این نشون میداد که چقدر قلبشون پاکه...

 صدای اعتراضی و حسود اوتانا توجه امون رو به خودش جلب کرد

 من میخوام دخترمو ببرم...!-

برگشتم اونو دست به سینه و با اخم های درهم تمام قد پشت سرم دیدم ... تموم 

 ندیده بودمش و دل تنگی داشت خفه ام میکرد ...روز 
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 سر خوش نیشمو براش باز کردم

 کارت تموم شد؟ -

 بله...و خسته ام ...اگر از هم نشینی با مادر و دایی ات راضی شدی بریم بخوابیم .!-

خوب واقعا این روی حساس و حسود اوتانا هم به شدت بامزه اس و اگه جلوی بقیه 

به شدت خوردنی شده از شدت شوک شنیدن این کلمه بهش اعتراف میکردم 

 خوردنی مقابل بقیه احتماال خودشو دار میزد...!

از تصورش خنده ام بلند شد و هوراد با اطالع از حسادت اوتانا چرخی به چشم 

 هاش زد

محض اطالع مرد گنده تو هم خواهر زاده ما دوتا هستی...اگر به وانیا حسودی  -

 هم در اغوش بگیرم و ببوسمت! میکنی میتونم تو رو

توجه همه که با ما جلب شده بود با تموم شدن حرف هوراد هوووو کشیدن و داد و 

متلک های بقیه بلند شد و من از تصور اوتانا مچاله شده توی بغل هوراد که هر 

دوتا مرد به شدت بزرگ و گنده ای بودن چنان زیر خنده زدم که از پشت خواستم 

رخت بیفتم که دست های هوراد مانع شد. مادر اما بی توجه به داد از روی کنده د

 و قال بقیه صبورانه به کنارش زد

 پسرم بیا اینجا کنارم بشین...-
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اوتانا اما دست به سینه همچنان با اخم های درهم به مامانم نگاه میکرد ...اما مامان 

ده به اوتانا به کوتاه نیومد صبورانه لبخندی که دل سنگ رو اب میکرد چه رسی

 روش زد

 لطفا...-

اوتانا باالخره تصمیم گرفت کوتاه بیاد از موضع غرورش و باگام سنگین به 

 سمتمون بیاد و بین من و مادر بشینه....

کنده رو حس کرد مامان طی یه عملیات انتحاری با اون هیکل   همین که باسنش

اوتانا پیچوند و  ظریفش دستشو تا جایی که تونست دور کمر تنومند و سخت

سرشو توی سینه اش پنهون کرد با دل تنگی فراوان و احساسات فوران کرده لب 

 زد

پسر جنگجو و قهرمان من...وقتی نوزاد بودی و تو رو در اغوش میگرفتم  -

میفهمیدم در آینده قراره مرد بزرگی بشی اما وقتی ازت جدا شدم ته 

ح بزرگتو به سیاهی بکشن ...اما آالن میترسیدم نکنه بالیی سرت بیارن که رودلم

و خوشحالم دوتا از عزیزترین هام کنار  هر بار با دیدنت قلبم از افتخار پر میشه..

 هم هستن و از همدیگه مراقبت میکنن...

مقابل چشم های حیرت زده ام بدن اوتانا نرم شد نسبت به این محبت، دست 

یچیده شد و سرشو توی موهاش هاش با احتیاط دور شونه های مادرم محکم پ

 پنهون کرد و عطر موهاشو طوری که انگار مادر خودشه به ریه هاش کشوند....
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با دیدن این صحنه قلبم یه ضربان رو جا انداخت...لعنتی من قرار نیست گریه 

 کنم....!.

بعد از لحظات طوالنی باالخره دل از اغوش مامان کند و با لبخندی کمرنگ به 

ست هاش نگاه کرد...در اخر بلند شد و بدون هیچ هشداری منو شوخی های دو

 مثل یه گونی سیب زمینی روی شونه هاش انداخت و رو به همه کرد

 وقت خوابه... نگهبان ها رو مشخص کنید و بقیه بخوابید ...-

با دستورش همگی بدون حرف بلند شدن ... همونطور منو روی شونه هاش حمل 

گام برداشت....مردک زورگو ...حرصی مشتی توی کمر میکرد به سمت چادرمون 

 محکمش کوبیدم که زیاد تحت تاثیر قرار نگرفت!

در آرامش توی بغل گرم اوتانا خوابیده بودم که با شنیدن صدای شیپور بلند خطر 

 چشم هام خودکار باز شد و دلشوره و ترس بدی به دلم افتاد...

که منو توی اغوش داشت یه دستشو دور عکس العمل اوتانا سریع تر بود همونطور 

 کمرم حلقه کرد و توی جاش نشست...گیج و خمار خواب پرسیدم

 چیشده اوتانا؟-

 بوسه ای سریع روی سرم گذاشت و در حالی که بلند میشد با عجله جواب داد

 زره اتو بپوش ارتش دشمن در حال نزدیکیه...! -
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از بیرون چادر به گوش میرسید  با شنیدن این خبر و دویدن ها و فریادهایی که

استرس عظیمی بهم دست داد ...دست پاچه شدم و بدبختانه نمیخواستم اوتانا 

 بفهمه و از این به نفع خودش استفاده کنه و نزاره توی جنگ شرکت کنم....

البته اون بی توجه به من با عجله زره اشو پوشید و خودشو مجهز کرد رو کرد به 

 من و ناراضی لب زد

 دخترا رو میفرستم که کمکت کنن بیرون میبینمت..-

بعد لبه چادر رو کنار زد و بی هیچ حرف دیگه ای بیرون رفت...از جام بلند شدم و 

به سعی کردم به خودم ارامش بدم ...در همون حین پری ها سریع توی چادر 

 اومدن و هراسون و با عجله پرسیدن زره ام کجاست

آرمیتی سریع به سمتش رفت و اندیا کاسه پر از اب به گوشه چادر اشاره کردم 

 اورد

 صورتتو بشور خوابت بپره...-

این حرفا بدون حرف اطاعت میکردم چون نمیدونستم چی بگم چون گیج تر از

 بودم...

بعد از اینکه صورتمو شستم...اندیا موهای بلندمو باالی سرم جمع کرد و اون ها رو 

ره ام رو تنم کرد و اندیا وقتی از بافتن موهام فارغ سریع و محکم بافت... ارمیتی ز

شد تکه های نون شیرین رو توی دهنم گذاشت تا ضعف صبحگاهیم از بین 

....وقتی که اماده شدم نفس عیمقی کشیدم و به خودم یاد اوری کردم من بره
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روزهاست دارم برای این اتفاق خودمون اماده میکنم باید خود دارتر باشم...با 

 عتماد به نفس بیشتری با دخترا بیرون رفتیم تا به بقیه بپیوندیم....ا

 همه با عجله اما منظم به هر سمتی برای انجام کارهاشون میدویدن... 

 مارتا با دیدنمون نگران به سمتمون اومد

 باید بریم به چادر مرکزی چون اونجا میخوان جمع بشن و سریع حرکت کنن...-

افتادیم...وقتی همگی مردها  رو حاضر و اماده کنار اسب بدون حرف دنبالش راه 

هاشون رو دیدم شجاعتم کمی بیشتر شد من نباید بترسم چون این جنگجوهای 

 شجاع کنارم هستن...

ایریک با دیدن قیافه اشفته مارتا به سمتش گام برداشت و اونو محکم در اغوش 

 کشید.. مارتا آشکارا در اغوشش لرزید

 برمیگردی!بهم قول بده -

 ایریک لب هاشو بوسید و قول داد

برمیگردم...! اما اگه احیانا اتفاقی افتاد خودتو به سربازهای وفادارم برسون اون -

 ها ازت تا پای جون محافظت میکنن..

مارتا بیقرار اشک هاش پایین ریخت اما سرسختانه سرشو به نشونه موافقت تکون 

 داد...

 عتراض کردهامون ناراضی رو به پری ها ا

 بهتره شما هم همراه مارتا بمونید اینطوری بهتره...-
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 آندیا سریع مخالفت کرد

نه ما وانیا و شما رو تنها نمیزاریم اما وقتی دیدیم دست و پا گیر میشیم -

 برمیگردیم طبق توافقمون..

بدون هیچ اختیاری با دیدن صورت های کریه و زشت اون موجودات و سالح های 

بزرگ جهنمیشون ترس هولناکی بهم غلبه کرد...گه توش! اینا  عجیب و غریب

 دیگه چه جونورهایی هستن؟ انگار از قعر جهنم آزاد شدن! پناه بر خدا....

میخواستم ببینم بقیه هم مثل من استرس دارند یا نه...نگاهی به سمتم راستم 

و صورت های انداختم اوتانا و همراه بقیه شاهزاده ها زره پوش با اخم های درهم 

بدون ترس خیلی شجاع به مقابلشون خیره شده بودن انگار ترس و هیجان 

 احساسیه که هیچ وقت نمیتونن درکش کنن ...

سمت چپم مادر و هوراد و بقیه الهه ها به ترتیب با چهره های خنثی و بی باک رو 

 دیدم... اوپس!

 به این ارامش و شجاعت ذاتیشون غبطه خوردم....

نترس وانیا اونا اهریمن های خار و ترد شده "ه خودم یاد اوری کردمتوی ذهنم ب

های این ای بیش نیستن تو کنار شجاع ترین و ماهر ترین جنگجو و شوالیه

 "سرزمین داری مبارزه میکنی! پس ترس هیچ معنایی نداره....

 سری از روی اطمینان برای خودم تکون دادم...
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چشمگیری بهش داده بود روی اسبش جلوی  زهیر با اون زره طالیی که جذابیت

ارتش و سربازان مستقر شده در جایگاه خودشون به ارومی رژه کوتاهی رفت و 

 فریاد کشید

مردهای من، سربازانِ دلیر تموم هشت اقلیم ،شرافت یک مرد به زور بازوان ، -

دلی بزرگ و نترس ، عرق رو پیشونی بستگی داره....تک تک شما افتخار و سر 

 ندی هشت اقلیم هستید و ما شاهزاده ها بسیار مفتخریم که امروز در این جنگبل

 گ در میدان نبرد مبازره میکنیم.....تاریخی پا به پای شما مردان بزر

ترس هیچ جایی در دل ما قراره نداره و با سربلندی تا پای مرگ مبارزه و دشت رو 

 ....پیروزی از آن ماست!با خون نجس اون موجودات اهریمنی سرخ خواهیم کرد

سخنرانی کوتاه و حماسی و کلمات کوبنده بلند زهیر همون اندک ترس رو از دلم 

ربود و در تک تک سلولهای تنم رخنه کرد...ظاهرا تموم سربازاها همچین حسی 

بهشون دست داد که با صدایی بلند شمشیرهای خودشون رو به سمت اسمون 

 گرفتن و فریاد کشیدن

 پیروزی..!-

لعنت بهش حس خیلی خفنی داشت....انگار درست توی فیلم های جنگی تاریخی 

 هستم...!

در بلندی اون طرف تپه موجودی به اندازه چند گاو وحشی با پوستی سفید و رنگ 

پریده و چشم هایی که انگار پوست صورتش رو دریده بود و دندون های تیز روی 



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

105

6 

یل توی دستان گرز مانندش رو صخره ای مرتفع رفت و شیپوری از جنس عاج ف

 بلند کرد و با نفسی بلند در اون دمید ...

بصدای ناهنجار شیپور که دشت رو فرا گرفت انگار استارت جنگ رو زدن ،دشمن 

به سمتمون با فریادهای نخراشیده هجوم اورد ...بدون تردید شمشیرم رو از غالف 

 هشدارم رو دادمکمرم بیرون کشیدم و رو به اندیا و ارمیتی آخرین 

 از همدیگه نباید به هیچ عنوان جدا بشیم... -

 هر دو سری بدون تردید سری تکون دادن...

 اوتانا دستشو باال اورد 

 دیوان سپرهاتون رو بهم قفل کنید!-

سربازهای درشت هیکل به رهبری آیریک سپرهای مستعطیلی شکلی که یه فرد 

هم قفل کردن و به صورت دیواری عادی عمرا نمیتونست اونو بلند کنه توی 

مستحکم دور ارتشمون رو احاطه کردن و از بین درزهای کوچیک سپر ها نیزه 

 هاشون رو به صورت عمود بیرون بردن...

 هامون و هامین به سمت منجیق های بلند رفتن و با فریاد دستور دادن

 منجنیق ها سی درجه به سمت چپ!-

 هامون فریاد کشید

 رو پرتاپ کنید... توپ های سنگی -
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اهرم های منجیق با صدای جیر بلندی ازاد شد و گلوله های فوق بزرگ سنگی با 

سرعت زیادی به طرف دشمن پرتاب شد و چندین اهریمن به صورت خوشایند اما 

چندشناکی زیر اون ها له شدن...!قاعدتا دیدن این صحنه نباید ذوق زده ام میکرد 

 یلی خفیف بدجنسی تو وجودم دارم!اما خوب ظاهرا من یه روحیه خ

 .... آماده؟ پرتاب!سریع توپ ها رو با روغن اتیش بزنین.. -هامین 

گلوله های سنگی آتیش دوباره بر سر دشمن فرود اومد اما اون ها بدون هیچ 

ترسی خیره سرانه مثل حیوون های وحشی که از قفس بعد سالیان ازاد شدن و 

باشه با فریادهای فرا انسانی بازم به سمتون  هیچ چیز نمیتونه جلو دارشون

 میدویدن!

 راتین شمشیرشو باال برد 

 کماندارها آماده...!-

 دستشو به سمت دشمن چرخوند و نعره کشید

 پرتااااب..! -

بارانی از تیرها بر سر ارتش بارید طوری که تعداد راضی کننده ای هالک شدن این 

اه که با شنلی فاخر و اسبی کهربایی مثل امر موجود توی هم رفتن اخم های پادش

 ما رو از دور نظاره میکرد شد....  یه بزدل پشت ارتشش پناه گرفته بود و
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وقتی دشمن به نزدیکمون رسید اوتانا رو به زهیر سری به معنی اینکه حاال وقتشه 

و درک رسیدن زمان درستش جلوی همه اومد   تکون داد...زهیر با اعتماد به نفس

   ارتش جوخه مرگ فریاد کشید رو به

 ارتش طالیی،قلب دشمن!-

وقتی مقابل چشم های حیرت زده و ترسیده من نصف ارتش طالیی به همراه زهیر 

از دید ها غیب شدن و درست توی قلب ارتش اهریمنی مهار نشدنی سیاه ظاهر 

شدن نگرانی تموم وجودمو فرا گرفت...بی اختیار اخم هام توی هم رفت و تنها 

 چیزی که در این لحظه میخواستم این بود که هر طور شده به کمکشون برم...

سربازان طالیی که سالها برای این جنگ اموزش دیده بودن خیلی فرزانه در اون 

وسط برای جلوگیری از ضربه خوردن مثل یه غبار طالیی کمرنگ سریع طی االرض 

 میکردن و حریفشون رو ضربه فنی میکردن...

هریمن ها به خط دفاعی ما رسیدن و درست مقابل چشم هام جهنم سرانجام ا

 واقعی رو به چشم دیدم!

 اوتانا رو به من کرد

 حواست جمع اطرافت باشه و شمشیرتو به هیچ عنوان از خودت جدا نکن.... -

 بهش اطمینان دادم

 از پسش بر میام...! -

 خوبه! -



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

105

9 

 افمون صدام زدمکثی کرد و بدون توجه به هیاهو و فریاد های اطر

 وانیا....-

چقدر شنیدن اسممو از زبونش خوش آهنگ به نظر میرسید...گه توش! من نباید 

 وسط این معرکه خونی لبخند رو لبم می اومد...

 جانم-

 پر معنی نگاهم کرد

 زنده بمون! من تا لحظه اخر زندگیم تو رو کنارم میخوام....-

 با لحنی جدی منم بهش هشدار دادم

 ..رای بودن با من تا اخر زندگی بجنگ و پیروز شوتوام ب -

 چشمکی بهش زدم

 و به عنوان هدیه میتونی هر چیزی از من درخواست کنی! -

لحن کثیف و بدجنسم نشیخندی پلید روی لب هاش اورد....سری برام تکون داد و 

 شمشیر اماده به حمله قرار داد

 گارد دفاعی ...سپرها باز -

سپر رو باز گذاشتن تا ارتش دشمن به سمت داخل هجوم  دیوهای تنومد چندین

بیارن و بعد با فریادی از ته دل و رگ های برامده و عضله هایی سفت شده به 

 سختی دوباره گارد سپرها رو بستن....



به قلم میرا                                      سیاه                                 لب ق   

  

@SHIRINNOVELBOT  به ربات روبرو مراجعه کنید افسفارش فایل پی دی جهت  

 

106

0 

و کمی بعد صدای برخورد شمشیرها و درگیریمون با سپاهی بزرگ از ویچر ها و 

 اهریمن های بدقواره ...

با کمک پری ها در حالی که همچنان روی اسبم نشسته بودم با اون ها به سختی و 

 مبارزه کردم...

 این بار برای گرفتن جون دشمن هامون هیچ تردید و ترسی نداشتم...

شمشیر براق طالیی و نقره ای تیزم پوست و گوشتشون رو از هم میدرید و آغشته 

 به خون سیاه و قرمز میشد....

ا ساعت طاقت فرسا گذشت اما میدونستم ارتش اون ها نمیدونم چند دقیقه ی

 نصف شده....

صدای شیپور همون هیوالی گنده باعث شد حواسم پرت بشه و غافلگیرانه به 

سمت بلندی اون سمت دشت بچرخم و مقابل چشم های حیرت زده ام دوباره 

ماه  تازه نفس روی بلندی که جلوی اون ها زنی به زیبایی لشکری از اهریمن های

شب چهارده درحالی که لباسی سیاه و زره ای اهنی پوشیده بود و با چشم هایی 

 که از شدت خشم و کینه به ما خیره شده رو دیدم!

این دیگه چه کوفتی بود؟ اوتانا خشمگین و بدون هیچ ترسی از لعنت خدا بهش .

 اوضاع موجود درحالی که شمشیر بزرگشو بی رحمانه توی قلب هیوالیی فرو

 میبرد با تموم توان فریاد کشید

 مردان من بدون ترس به مبارزه ادامه بدید ....پیروزی از ان ماست...!-
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سربازها همگی بدون خستگی فریاد کشیدن...اما با توجه به سربازای زخمی که 

به پشت جبهه منتقل میشدن شک داشتم که آیا   خیلی سریع توسط امدادگرها

خط دفاعیمون احتمال داشت به زودی بشکنه!مگر اون  پیروز میشیم یا نه....چون

به زودی قدرتشون تضعیف دیوها تنومند چقدر زور توی بازو داشتن ؟

میشد...البته اون ها برخالف تردید و تصور من نوبتی جاشون رو با نفرات تازه 

...درایت آیریک مثال زدنی بود...یه اهریمن بد نفس پشت سرشون عوض میکردن.

ه سمتم نزدیک شد با حرص شمشیرمو توی گلوش فرو بردم و به سمت شکل ب

مامان چرخیدم که همراه هوراد و بقیه الهه با اخم های درهم و چهره های ناراضی 

به الهه ای که در حقشون خیانت و با این موجودات طرد شده همراه شده بود 

 حاال شک نداشتم اون مادر اوتاناست!.... خیره شده بودن

رونیا با چشمانی که اشکارا کینه و خشم در اون برق میزد به خواهر و برادرش و 

....نشیخندی ترسناک روی لبش نقش بست...پادشاه بقیه الهه ها نگاه میکرد.

پیاده شد و پشت اون ایستاد خم شد و توی گوشش پچ پچی کرد که نشیخندش 

هت مردک کفتار صفت ! کمرنگ و اخم هاش به گره ای کور تبدیل شد! لعنت ب

 قشنگ مشخص بود که داره با حرفای دروغ اونو علیه ما پر میکنه.....

رونیا دست هاشو بلند کرد صدای رعد و برق ترسناکی توی اسمون صاف و افتابی 

پیچیده شد و بعد همراه بقیه ارتششون به سمتمون یورش اورد و تقریبا هر چیزی 

 میکرد که سر راهش قرار میگرفت رو نابود

 میان هیاهو و باران تیر های تیز الف ها صدای نعره هامون و هامین رو شنیدم

 منجنیق ها رو جلوتر ببرید...زود باشید.....پرتاب!-
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گندش بزنن حتی من مبتدی متوجه شدم ارتش دوم اهریمن ها دارند با قدرت 

د همچین رونیا نیرو دو برابر میگیرن مثل یه منبا انرژی جادو بود ، مگه میش

 چیزی؟! ظاهرا از شانس گند ما خیلی خوبم میشد..!

خط دفاعیمون از جناح چپ طبق تصورم شکسته شد اما نفس عمیقی کشیدم ..

در حدی نبود که ویرانی زیادی به وجود بیاره چون سربازها خودشون رو له اونجا 

 رسوندن تا به کمک دیوها برن اما همین هم باعث نفوذ دشمن شد...

 ن به سمت اوتانا که صورتش پر از لکه های خون بود چرخیدماما

اوتانا ارتش رو منجسم نگه دار ما به کمک زهیر میریم! یکی باید جلوی رونیا رو -

 بگیره قبل از اینکه خیلی دیر بشه!

اونقدر درگیر حمله و ذهنم تماما جمع چهار طرفم بود که وقتی نداشتم نگران 

یه الهه و مقداری از سربازها از خط دفاعی عبور کردن و مامان و هوراد که همراه بق

مستقیم به سمت قلب ارتش و جایی که رونیا ایستاده بود بشم...تنها نور ناشی از 

جادو و طلسم و صدای برخورد شمشیرها و نفر تیر الف ها و سنگ های منجنیق 

ه گوش رو متوجه میشدم...فریاد سربازهایی که از روی درد و خشم و خستگی ب

میرسید...جنگ به اوج و شدت خودش رسیده بود و همه تا پای جون داشتن 

...سعی کردم به جنازه های که زیر سم اسب های ترسیده له مبارزه میکردن..

میشدن توجه نکنم.....بوی خاک و خون و دود از همه جا حس میشد.... سایه 

 گسترده و هولناک مرگ دشت رو فرا گرفته بود....
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به این فکر میکردم اصال ذره ای رحم و مرورت توی دل سنگی اون مردک مدام 

حرومزاده وجود داره که حرص قدرت و طمع همیشه در اوج بودن باعث به وجود 

 اوردن این جنگ و کشته شدن هزاران سرباز بی گناه شد؟

 شک داشتم، به هر حال اونم موجودی اهریمنی بیش نبود...!

نی زیاد سعی کردم دوستامو چک کنم ببینم در چه در فرصتی کوتاه با نگرا

اوضاعن! راتین و داتیس پشت به پشت هم در فاصله ای دور داشتن بدون توقف 

شمشیر میزدن...ایریک رو دیدم که با فریاد ها و دستوراتش سعی داشت خط 

دفاعی رو محکم نگه داره بدون رحم و مهارت زیاد داشت اهریمن ها رو نابود 

 میکرد...

 صدای فریاد اوتانا باعث شد سریع به سمتش بچرخم...

 !وانیا مراقب باش-

همین که صورتم به سمتش چرخید برق چاقوی تیزی رو با که سرعت از کنار 

صورتم گذشت و دقیقا توی قلب موجودی که ناغافل از پشت بهم نزدیک شده بود 

ی که منو تهدید کرد فرو رفت ...اون به شدت درگیر مبارزه بود چطور متوجه خطر

شد؟ قدر دان سری از روی تشکر تکون دادم و درگیر دوتا ویچری که به سمتم 

 حمله کردن شدم....

...خیلی سریع اولی سعی داشت منو غافلگیر کنه تا دومی منو از پا در بیاره

خنجری کوتاه در اوردم توی یه حرکت عافلگیر کننده اونو توی رون نفر اولی که 

ت از سمت راست بهم نزدیک بشه فرو بردم که زوزه ای از روی درد سعی داش
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کشید و روی زانوش افتاد...با چرخش ماهرانه ای شمشیرم همزمان روی زمین 

نشستم و مچ پای نفر دومی رو با شمشیر بریدم فریادی کشید روی پا بلند شدم و 

دم...من شمشیرمو توی شکمش فرو بردم و گلوی اولی رو بدون هیچ رحمی بری

کسی بودم که حتی از فکر زدن یه امپول به خودم و بقیه وحشت زده و سه روز 

تب و لرز میکردم اما حاال بنا به شرایط بدون هیچ مکثی داشتم دل و روده دشمن 

هامو پاره میکردم...لعنت بهش که اصال همچین روزی رو عمرا حتی توی دور ترین 

شرایط و زندگی ادم رو به کارهایی وا  فانتزهای هام تصور میکردم...! واقعا

میداشت که فرا تر از هر تصوری بود و بدون اینکه منتطرش باشی خیلی قشنگ 

 ..!ازت یه ادم جدید دیگه ای میساخت.

صدای جیغ دلخراش دخترا باعث شد ضربان قلبم بایسته وحشت زده چرخیدم 

پاره کرد....دردشو با برق شمشیری روی دیدم که از پهلوی ارمیتی گذشت و اونو 

خون و گوشت حس کردم جیغی از روی ناباوری و شوک کشیدم...آرمیتی به 

و با چهره ای مات در حالی که به زخم بزرگ   سرعت رنگ بالهاش کمرنگ شد

پهلوش خیره شده بود پر زدن رو متوقف و سپس سقوط کرد....اندیا هراسون 

 فریاد زجر اوری کشید

 آرمیتی.....-

ر خواهر دوقلوی خونینش گریه سر داد...موجود زشت وزغی رنگ خنده و روی س

ای از روی رضایت خرناسی کشید روی سر اندیا ایستاد و شمشیرشو باال 

برد ...اندیا نگاه ماتشو باال اورد و بدون هیچ واکنشی ترسیده و گریون فقط 

ین که اون حرکات موجود اهریمنی رو دنبال میکرد ..به خودم جنبیدم و قبل از ا
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ملعون گلوی اندیا رو ببره شمشیرمو تا ته از پشت با حرص و غصبی زیاد توی 

 قلبش فرو بردم...خرخری کرد و تن لشش روی زمین افتاد....

کنار ارمیتی که رنگش یه سپیدی برف شده و صورتش از درد توی هم رفته بود 

ی شده بود ...لب زانو زدم...پارچه لباس خونینشو کنار زدم پهلوش به شدت زخم

هامو گزیدم تا گریه ام بلند نشه چون اگه یه قطره اشک روی صورتم میریخت 

 چشم اون دوتا که همیشه به من بود خودشون رو میباختن ....

گرفتم و کشیدم پارچه با صدای قیژی پاره شده و رو به   بدون مکث پایین لباسشو

 اندیا گریون تشر زدم

 ..کمرشو بلند کن تا زخمشو ببندم!گریه رو بزار برای بعد. -

هراسون و با دقت نگاهی به بلبشو اطرافم انداختم خوشبختانه کسی حواسش به 

 ما نبود ...اندیا با تشرم کمر ارمیتی رو بلند کرد دور زخمشو فرزانه بستم...

 معجون که همراهت داری ؟ به من نگاه نکن، اونو توی دهنش بریز....!-

اد و با دست های لرزون معجون رو از کیف کمری چرمیش دستپاچه سری تکون د

بیرون اورد و ماده بنفش روی لب های ترک خورده ارمیتی گذاشت و بیشترشو به 

 خوردش داد ...بدن ارمیتی بالفاصله شروع به لرزش کرد...

 بلندش کن و برو پیش مارتا....-
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تشو پاک کرد در حالی که با دست های ک با خون خواهرش رنگی شده بود صور

)دیدن این صحنه برام خیلی دلخراش و دردناک بود اب دهنمو قورت دادم تا 

 بغضمو همراهش پایین ببرم( و پرسید 

 پس تو چی؟ -

 اخم هامو تو هم بردم

تو برو حواسم به خودم هست ... تو میتونی با پرواز سریعتر به چادر درمانگرها  -

 برسی....زود باش برو!

ه خودش جنبید دست زیر بدن بیهوش ارمیتی برد و به سمت با فریاد اخرم ب

 اسمون بال هاشو بهم زد...

وقتی از رفتنشون مطمئن شدم بلند شدم با خشم و طغیان درونی شروع به 

سالخی هر موجودی که اطرافم بود کردم...اگه ارمیتی بالیی سرش می اومد چی؟ 

خودم دور کنم... آرمیتی قوی سری تکون دادم تا این افکار منحوس و تیره رو از 

 تر از این حرفاست!فعال باید حواسمو جمع کنم ...!

وقتی به خودم اومدم دیدم نزدیک داتیس و راتین شدم...داتیس با دیدنم که 

 تنهایی مبارزه میکنم اخم هاش توی هم فرو رفت و دل نگران غرید

 پری ها کجان؟-
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ون اینکه به زبون بیارم فهمیدن چی نگاهمو با درد به سمتشون چرخوندم انگار بد

 میخوام بگم...راتین ناراحت لب زد

 خدای من.....!-

 داتیس بی توجه به حال بدش به سمتم پرخاش کرد

 نزدیک ما بمون!-

 این بار فریاد اوتانا رعشه ای به تنم وارد کرد، خدایا دوباره نه!....

هیکل به سختی هیول تنومندش رو در حلقه بیشماری از اهریمن های قوی 

دیدم....تشخیص نمیدادم خونی که روی زره اشه مال خودشه یا بقیه...اما با دیدن 

 تیری که توی شونه چپش فرو رفته حس کردم توان از پاهام رفت...!

داتیس با نعره ای خشمگین به سمت اوتانا دوید اما ناجوانمردانه اطراف اونم حلقه 

انایی که بی توجه به زخم و تیری که از پشت زدن و نذاشتن به اوتانا برسه...اوت

توی شونه اش فرو رفته بود داشت دلیرانه با هر دوتا دست میجنگید و نمیذاشت 

 ...!کسی بهش نزدیک بشه.

حس میکردم دارم مرگ رو با چشم های خودم میبینم خواستم به سمتش بدوم 

 که راتین بازومو گرفت..

 فرمانده های اهریمنی دورش حلقه زدن...!صبر کن وانیا مگه نمیبینی همه -

در حالی که تالش میکردم بازومو از اسارتش آزاد کنم و خودمو به اوتانا زخمی 

 برسونم سر راتین ناراحت و عصبی فریاد کشیدم
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 ولم کن باید به کمکش برم..-

 بی توجه به تقالی من اونم با حالی خراب سرم فریاد کشید

اوتانا اونقدر قوی با زخم اون تیری که خیلی کم وارد احمق تو رو هم میکشن!...-

 شونه اش شده زنده بمونه... با نزدیکی بی موقعه ات تمرکزشو بهم نریز...!

 یهو حرفشو قطع کرد،چشم هاش گشاد شد و مات لب زد

 گندش بزنن....داتیس-

داتیس اخرشو فریاد کشید هراسون منو رها کرد و با سرعت باد به سمت داتیسی 

نجات بده ...با   ه با شمشیر پاشو زخمی کرده بودن رفت تا اونو از حلقه دشمنک

دیدن داتیس که از درد پاش ضعف رفت و روی زانو افتاد نفسم رفت...راتین 

خودشو بهش رسوند و در حالی که با مهارت یک مرد جنگی همه رو قلع و قمع 

نزدیک شدن به برادر میکرد کنار داتیس زانو زده محکم ایستاد تا کسی جرات 

 زخمیشو نداشته باشه...

 در همین حین اوتاتا با جادو تونست کمی حلقه اطرافشو کمتر کنه....

نگاه لرزونم از روی داتیس به اوتانا زخمی خورد بعد ایریکی که در اون نزدیکی با 

زره ای ویران شده همچنان نزدیک خط دفاعی بدون نفس کشیدن شمشیر 

ادر و هوراد رو اصال نمیتونستم ببینم، نمیدونستم زنده ان یا میزد....زهیر و م

 مرده...!
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جنازه سربازهامون و دشمن یکی پس از دیگری روی زمین می افتاد...کامال 

مشخص بود که دارن کم کم با وجود مقاومتشون خسته میشن....دوباره نگاه 

ز هر قسمتی به اشکیم به سمت اوتانا روونه شد که به طور مشکوکی اهریمن ها ا

سمتش روونه میشن ...همچنان بدون خستگی با کمک راتین با جادوی قویشون 

 دشمن رو طلسم مرگ میکردن و با دست دیگه اشون شمشیر میزدن....

خون جلوی چشم هامو گرفت میدونستم اگه کاری انجام ندم به زودی اتفاق 

 رو قبول نمیکردم!  جبران نشدنی به بار میاد...من بعد از این همه خون شکست

دوست ها و عشق زندگیم داشتن نابود میشدن..دیدن این صحنه و درد اون ها 

قلبم رو درد اورده بود...به عقب چرخیدم و طی یه تصمیم انی به سمت جنگل 

دویدم ...اگه دست نمیجبوندم دشمنی که دو برابر ما بودن و از نیروی یک الهه 

 از پا در میاوردن!تغذیه میکردن دیر یا زود ما رو 

 از کنار منجیق ها گذشتم هامون با دیدنم وحشت زده پرسید

 کجا میری وانیا ؟دخترها کجان؟-

 اما من بدون اینکه بایستم با گام هام سریع به سمت جنگل میدویدم! 

همین که به ردیف اولین درخت ها رسیدم تموم تالشمو به کار بردم تا از شدت 

م ...شمشیرمو ستون بدنم کردم به درخت های بلند سر نفس نفس زدن از پا نیفت

به فلک کشیده خیره شدم...وانیا تو میتونی ! تو دختر یکی از الهه های 

 قدرتمندی....به خاطر دوست هات باید این کار رو انجام بدی! 
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با عزمی راسخ و نیرویی دو چندان یه زانومو روی زمین تکیه دادم ،کف دستمو 

ذاشتم اخم هامو توی هم بردم و هر چی قدرت توی بدنم سراغ روی زمین خاکی گ

داشتم جمع کردم و ورد رو زیر لب زمزمه کردم....در همون حین سرمو بلند کردم 

 و رو به درخت ها با اخرین توانم فریاد کشیدم 

بلند شید درختان سر به فلک کشیده....بلند شید و ریشه هاتون رو از دل خاک -

 .بیرون بیارید...

مقابل چشم های به خون نشسته و سینه ای که از شدت نفس نفس زدن باال و 

به سمتم خم شدن انگار گوش به فرمان  پایین میرفت شاخه های درخت ها همگی

 دستورات من هستن! بلند شدم خیره به شاخه های بلندشون غریدم

نه روی دریچه شیاطین باز شده و اهریمن های نفرین شده ای که زمانی آزادا-

زمین قدم میگذاشتن و هر قدم فساد و تباهی رو پخش میکردن و با دل های به 

لجن کشیده اشون تیشه به ریشه شما میزدن و قصد نابودیتون رو داشتن حاال 

دوباره ازاد شدن و میخوان بعد ریختن خون سربازهامون نابودی روی زمین رواج 

 جلو دار اون ها نخواهد بود...!بدن و برای رسیدن به قدرت سابقشون هیچ چیز 

 شمشیرمو به سمت میدان نبرد گرفتم 

تقاص خون سربازهامون رو بگیرید...به دستور من تقاص گذشتگان رو بگیرید... -

 زمین رو با خون سیاهشون غسل بدید...

با فریاد و دستور من غرشی بلند توی جنگل طنین انداز شد طوریکه پرنده های 

ون پرواز کردن...زمین از حرکت قدرتمند ریشه هاشون به زیادی به سمت اسم
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لرزه دراومد....تموم جادومو به کار بردم و درخت ها همپای من به سمت میدان 

 نبرد مثل یه موج بلند زمین رو دریدند و به حرکت دراومدند...

صدای بلند جیرجیر شاخه هاشون و لرزش زمین توجه همه رو به سمت ما جلب 

دست از شمشیر زدن کشیدن و حیرت زده به منی که دست هام از  کرد طوریکه

 دو طرف باز و درخت ها رو به سمت قلب دشمن هدایت میکردم خیره شدن...

با حمله درخت ها صدای دریدن گوشت ناشی از فرو رفتن ریشه و شاخه هاشون 

وی نعره های حیوانی دشت رو فرا گرفت...حس میکردم بدنم از درون به خاطر نیر

 زیادی استفاده میکنم کم کم در حال فروپاشیه ...

 اوتانا با دیدنم نشیخندی زد و با افتخار فریاد کشید

 این دختره منه!-

و همراه بقیه دوباره شمشیرشو به حرکت دراورد...سربازها با دیدنم و کمک با 

 نیروی و انرژی دو چندان شروع به مبارزه کردن...

کمک کرد تا دوباره سر پا بشه...هر دو با لبخندی راتین دست داتیس رو گرفت 

 سری برام تکون دادن...

 درد عضالتم نذاشت جواب لبخندشون رو بدم...!

بدنم شروع به لرزیدن کرد حس کردم نمیتونم دشمن در حال فرو پاشی بود...

بیشتر از این خودمو کنترل کنم....هر لحظه ممکن بود رگ های بدنم منفجر 

نن من نمیخواستم ناامیدشون کنم پس به سختی تحمل کردم.... بشن!گندش بز
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نمیدونم چقدر گذشت که اوتانا ظاهرا متوجه حال بدم شد !درست مثل یه تله 

پاتی که سریع به سمتم چرخید با دیدنم نگران به سمتم شروع به حرکت کرد هر 

گرفت لبخندی ....نگاهشو ازم نمیاهریمنی سر راهش قرار میگرفت رو نابود میکرد

کم و از ته دل بهش زدم تا بهش اطمینان بدم نگرانم نباشه...نمیدونم چی دید که 

اخم هاش توی هم رفت و چشم هاش از وحشتی غریب الوقوع لرزید و قدم هاش 

تبدیل به دو شد و با سرعنی باور نکردنی به سمتم دوید میدونستم چون امروز از 

تله پورت کنه... در این موقع ناگهان دردی تیز  قدرتش زیاد استفاده کرده نمیتونه

پشتم رو به شدت سوزوند با شوک و اهی خفه به شکمم که به اندازه پنج سانت 

شمشیری ازش بیرون زده و از نوک شمشیر قطره های سرخ رنگی پایین میریخت 

دردی فرا  خیره شدم اما زیاد طول نکشید که شمشیر با حرکتی سریع بیرون رفت

پاهام رفت و به طی چند ثانیه چنان به بدنم حکمفرما شد که تموم توان از تصور

 سرعت روی زانوهام افتادم ...فریاد وحشت زده اوتانا رو شنیدم

 وانیا....-

 جون و مات سرمو به سمت پشتم چرخوندم،بی

اهریمن خیلی بزرگی رو دیدم که شمشیر توی دست هاش سراسر به خونی سرخ 

ریمن با نیشخند کریهی داشت با چشم های ک برق پیروزی در اون اغشته بود ، اه

میدرخشید منو نگاه میکرد...بدنم میلرزید سوزش پشتم و ضعف بدنم دست به 

 دست هم داد تا روی زمین اوار بشم...

دردناک روی شونه راستم فرود اومدم میون اون همه درد و چشم های نیمه بازم 

از قدرتی زیاد همه جا رو فرا گرفت و نعره ای فوق متوجه شدم موج انفجار بلندی 
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بشری بلندی یک بار دیگه دشت رو به سکوت فرا خوند میون پلک های نیمه بازم 

هیوالی ازاد شده درون اوتانا رو دیدم ک ازهمون فاصله با فریادی خنجرشو به 

سمت اهریمنی که باالی سرم بود پرتاب کرد و با یه حرکت اونو از پا 

...هیوالیی که افساره محدودیت قدرتش پاره شده بود بالهای بزرگ د..دراور

سیاهشو باز کرد و به طرز باشکوهی به پرواز درامد ...پنجه های بلندش سینه 

 تموم اهریمن ها رو از هم درید...

فریادهای ترسیده و وحشت زده سپاهیان دشمن رو میشنیدم اما نمیتونستم 

انرژی رو به پایان بی توجه به سوزش و درد فوق العاده  چشم هام رو باز کنم ...با

 ....زیادم به پشت خوابیدم حس میکردم زمین زیرم خیسه

الی پلک هامو باز کردم و درخت هایی که دورم حلقه زده بودن رو دیدم.....چند 

 بار دیگ به سختی پلک زدم....

..دیگه صدای هیچ نمیدونم چقدر گذشت که سکوتی وهم اور دشت رو فرا گرفت.

...تا شمشیر و فریادی به گوش نمیرسید...لبخندی بی جون رو لب هام نشست.

 حاال به این فکر نکرده که سکوت چقدر میتونه گوش نواز و خوشایند باشه....!

صدای بهم خوردن بالهایی در نزدیکم باعث شد یه بار دیگه پلک هامو نیمه باز 

اخ ها و بال های تماشایی و خیره کننده رو باالی کنم...هیوالی سیاه بزرگی با ش

سرم دیدم که پرواز میکرد. با احتیاط کنارم فرو اومد و روی زانوهاش 

چشم   خونیشو کنار صورتم گذاشت میتونستم پشتنشست..پنجه های بزرگ

دست های سیاه عصیان کننده اش که بوی تهدید و مرگ رو میداد اوتانا رو ببینم.
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و تمام قرمز شدن رو بلند کردم و روی مو که انگار توی خون غلت زدنهای لرزون

 ....و به سختی لب زدمزخم شونه اش گذاشتم

 زخمی شدی...!-

 زخمی شدی...!-

هیوال توی سکوت با چشم هایی طغیانگر نگاهم میکرد انگار هنوز اماده قتل و 

 کشتاره..

اخرین بازمانده توانم لبخندی  دستمو روی گونه های سفت و سختش گذاشتم و با

 دردالود زدم

هیوالی من دیدی پیشگویی ها حقیقت رو میگفتن! من و تو باید کنار هم  -

 میجگنیدیم.!

هیوال با همون صورت گنگ و مات به سمت دستم خم شد ....چرا حس میکردم 

 یکی داره منو به سمت تاریکی میکشونه؟

 بزار اوتانا برگرده....! -

نگاهم کرد و بعد از لرزشی و شنیدن بهم خوردن چند استخون اوتانا با چند ثانیه 

بدنی برهنه مقابلم پدیدار شد.... زیاد سخت نبود اینکه االن توی خون خودم غرق 

شدم چون اوتانا با دیدنم بالفاصله چشم هاشو با خشم و عصیان روی هم گذاشت 

 ته دل اروم ناله کرد انگار تحمل و جرات دیدن همچین صحنه ای رو نداره از

 شیرینم.....-
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تموم درد و رنج بی نهایتش رو میشد از این کلمه فهمید!کاش میشد بهش بگم که 

چقدر دوسش دارم و اگه هزاران بار زنده میشدم و بهم فرصت زندگی دوباره ای 

رو میدادن بازم این راهو انتخاب میکردم که مثل االن توی اغوشش بمیرم...! اما 

یگه هیچ توان و انرژی درونم باقی نموند قبل از اینکه پلک هام روی افسوس د

بیفته قیافه وحشت زده مامان و هوراد رو دیدم که سریع کنارم زانو زدن و صدام 

میزدن...همه شاهزاده و دوست هام کنارم حلقه زدن....تصویری دوست داشتنی 

یاهی مطلقی منو بود لبخندی ضعیف و رضایت بخش رو لبهام نقش بست و بعد س

 در برگرفت.... 

   **** 

با لبخند به جنگل پر شکوفه و شگفت انگیز رو به روم خیره شدم فضا آکنده از 

بوی دلنشین عطر گل هاشون بود...صدای آواز سرخوش و گوشنواز از ال به الی 

 شاخه ها به گوش میرسید... 

ین حس خوب بسته با سرخوشی هوا رو به ریه کشوندم ، چشم هام خودکار از ا

 بدنم تزریق کردم... شد و ارامش رو به تک تک سلول های

بوسه ای رو نبض گردنم باعث شد دوباره با رخوت چشم هاشو باز کنم و از پشت 

به بدن محکم و استوار اوتانا تکیه بزنم ....واقعا من چه کار خوبی در حق خدا انجام 

 عمیقی رو لبم نشست و با ذوق لب زدمدادم که اوتانا رو به من هدیه داد؟لبخندی 

 بهار شده...-
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که تار به تار موهامو میبوسید از ته  این بار لب هاش روی سرم نشست در حالی

 گلو تایید کرد

 اوهوم...-

 ی کردمخنده ی ریز

خوشحالم اون طلسم سیاه زشت باالخره دست از سر این درخت  خوب باید بگم-

 ستم این جنگل اینقدر خوشگل و خارق العاده است!های بیچاره برداشت...نمیدون

ندیده میدونستم پوزخند خودپسندی رو لب هاش بسته، خیلی بدجنس حرفمو 

 ادامه داد

نباید گول این زیبایی ظاهریشون رو بخوری شیرینم هنوز اون ها درخت های -

 خونخوار من هستن!

نا چرخیدم و به منظره گرفتم و توی اغوش اوتا به سختی دل از منظره رو به روم

 دل انگیزتری خیره شدم...چشم های براق و تماشایش! چشم غره ای بهش رفتم

 تو یه مردک خودخواهی چرا نمیزاری بقیه هم از این جنگل لذت ببرن...؟ -

دست هاشو دور کمرم قفل کرد و پایین تنه امون رو بهم خیلی صمیمانه 

 ال جواب دادچسبوند....با ابروی باال رفته خیلی بیخی

شیرینم اگه فکر کردی بعد اون همه بالیی که سرت اومد و اخرین باری که تو رو -

بیرون کشیدم ،میزارم امنیت تو در اینجا در کوچکترین خطری  از دهن مرگ

 بیفته سخت در اشتباهی!
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و روی   بعد از اون جنگ کذایی بزرگ اوتانا به طرز اعصاب خورد کنی محافظه کار

 من وسواس بدی پیدا کرده بود.. امنیت جون

 فکرم رو از پایین تنه امون گرفتم و سعی کردم جدی به نظر برسم

 و تا کی این وسواس تو ادامه داره؟ -

 خیلی قاطع و بدون تردید جواب داد

 تا زمانی که من زنده باشم....!_

ماهیچه های سفت بدنش و نزدیکی بیش از حد و بوی خوش اون باعث شد کامال 

 ل و هوشم بپره و دمای بدنم به طرز بیشرمانه ای باال بره..گندش بزنن!عق

خوب حق داشت از این لحاظ زور گویی کنه اون رو با دردسرهایی که به دنبالم می 

اومد نصفه جون کرده بودم؛ از وقتی چشم هامو توی چادر زخمی ها باز کردم و 

فراوانی به زبون اورد این  اوتانا منو دید اولین چیزی که با حرص و غضب درونی

دیگه نمیزارم هیچ چیز تو رو ازم بگیره از این بعد همه حواسم روی توعه و  "بود 

حقیقتا لحنش خیلی زورگویانه و  "تو جونور کوچولو حق اعتراضی نخواهی داشت!

غارنشینی بود اما در اون لحظه توان و انرژی مخالفت نداشتم...فکر میکردم تحت 

رار گرفته و بعد فراموش میکنه اما هیوالی بدجنس مکار بعد ق تاثیر جنگ

بازگشتمون تا یه ذره به این وسواسی بودنش اعتراض میکردم توی تخت چنان 

 انرژیمو میگرفت که عقلم ذایل میشد و اصال اعتراض کردن رو یادم میبرد...

 برای اینکه اذیتش کنم نیشخندی بهش زدم
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 پس عروسی اخر هفته کنسله! -

 کشید و به طور جدی غرید  خم هاشو توی هما

هیچ اتفاق کوفتی نمیتونه عروسی رو به تعویق بندازه حتی از اسمون اتیش  -

بباره من تو رو توی لباس عروس میبینم تو میخندی و در بین دوستات برای من 

میرقصی ! و من شب اونو توی تنت میدرم و تو در اینده به من ده تا بچه خواهی 

 .داد..

 چشم هام از این درخواست قلدرانه اش گرد شد، وحشت زده جیغ زدم

 ده تا؟-

 مصمم سری تکون داد..و موزیانه لبخند زد

نترس جونور کوچولو تو به اندازه کافی وقت داری و منم به اندازه کافی انرژی و -

 توان دارم که اون پنج پسر و پنج دختر رو بهت بدم! 

 هاش اتمام حجت کردممشتی روی سینه اش زدم و با

  مردک زورگو بی منطق تو نهایتش از من دوتا پسر و دوتا دختر بگیری!-

سری تکون داد و حالت صورتش طوری بود که به من این منظور رو میرسوند تو 

 هر جور دوست داری نظر بده اخرش همونی میشه که من میخوام....! و دقیقا کی

 مرد عمله! ناله معترضی کردم بهتر از من میدونست که اوتانا چقدر

 اوتانا-
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لب هامو از دید گذروند... بعد خیلی حریصانه و به   مشتاق با چشم های درنده اش

چنان اشتیاقی رو در من زنده کرد که طور انحصار طلب اونا رو به کام کشید...

پاهام ضعف رفت و به لطف دست های قدرتمندش سر پا بودم ..دهانش چنان گرم 

بود که بیشتر ازش میخواستم....دستامو دور گردنش قفل کردم تنگتر و خیس 

همدیگه رو در اغوش کشیدیم....از توی حیاط قصر صدای داد و طعنه های 

سرخوش پریها و پسرا به گوش رسید که باعش شد اوتانا مقابل لب هام نشیخندی 

ه اخمو تخس بزنه انگار این وقفه کوتاه به مذاقش خوش نیومد که مثل یه پسر بچ

خرناس ارومی کشید دوباره بی قرار اونا رو به کام کشید...چند ثانیه بعد توی 

اتاقمون تله پورت کرد ...من چند لحظه قبل به چی داشتم اعتراض میکردم؟ چرا 

 چیزی یادم نمیاد؟ گه توش! مردک بدجنس مکار ...! 

        **** 

رزمین الف ها برگزار شد.... جشن عروسی به درخواست من توی قصر راتین در س

از صبح استرس شیرین و شور و شوق زیادی داشتم حس میکردم دارم توی یه 

 رویای دور از دسترس زندگی میکنم...

آندیا و آرمیتی لباس بینظر زیبایی به رنگ ابی یخی برام دوخت زدن...لباس فراتر 

ت و موهام تموم از تصورم باشکوه و خیره کننده بود طوری که وقتی ارایش صور

شد با کمک دخترا اون لباس بینظیر رو پوشیدم خودم رو توی اینه دیدم اشکم در 

اومد با تشر و نگرانی دخترا بابت بهم ریختن ارایشم خودم رو کنترل کنم...کی 

فکر میکرد اون پری ها کوچولو انقدر جذبه داشته باشن که با اولین داد 

د و کال احساسات یادم بره؟ باید یه قلم و عصبیشون خود به خود اشکم بند بیا
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کاغذ بردارم و چند بار یادداشت کنم حواسم به خشم پری ها باشه! بازم با وجود 

اعتراض ها چند جیغ سرخوش کشیدم و مقابل صورت های خندانشون چند دور 

 قر دادم و رقصیدیم...!

بودن و با چشم های از اتاق بیرون زدیم ...مارتا و هورسان کنار همدیگه ایستاده 

 قلبی منو نگاه میکردن...مثل دختر بچه ها چرخی زدم 

 چطور شدم؟-

 مارتا لبخندی زد

 درست به زیبایی رسیدن بهار شدی!-

 هورسان دست گلی سفید و ابی زیبایی به سمتم گرفت

 این گل ها در کنار زیبایی تو هیچ حرفی برای گفتن ندارن وانیای عزیزم... -

 فتم و با احتیاط اونو در اغوش گرفتمدسته گل رو گر

 مرسی دوست خوبم....خوشحالم که دعوتمو قبول کردی-

 اروم روی شونه ام زد

 مگه میشد همچین روز مهمی رو از دست بدم...؟-

عقب رفتم و لبخندی شیطون زدم..با دیدنش توی اون لباس فاخر نباتی رنگ که 

 محسابی چشم ها رو خیره میکرد لبخندی بزرگی زد
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به حدی دلربا و تماشایی شدی که شک ندارم راتین امروز توی حسادت خودش  -

 خفه میشه...

 گونه هاش به طرز بامزه ای سرخ شد...

 لطف داری. -

با همراهی مارتا و هورسان و آندیا و آرمیتی که هر چهارتاشون ساقدوش های من 

ل از ایوان قصر بودن و لباس های رنگ روشنی پوشیده و با سبدهایی پر از گ

 بیرون رفتیم...

از باالی پله ها به اوتانایی که در اون لباس مشکی چرم حسابی تماشایی و 

 خوردنی شده بود خیره شدم...واو این مرد به شدت جذاب خفن مال منه...!

 اوتانا چنان مات منو نگاه میکرد که انگار سرابی بیش نیستم ...

 ونه اش زدن...بقیه شاهزاده با خنده و شوخی به ش

خدای بزرگ حتما توهم زدم که یه لحظه حس کردم اوتانا کمی خجالت زده 

شده...تشری به برادرهاش رفت اما اونا دست برادر نبودن طوری که خنده گوش 

نواز اوتانا هم بلند شد سری از تاسف تکون داد و دست راستشو به نشون اینکه به 

 سمتش برم بلند کرد...

انی افتادم که مهمون ناخونده قصر راتین بودم و چنان دل تنگ یه لحظه یاد زم

 اوتانا بودم که با دیدنش پایین همین پله ها به سمتش پرواز کردم...
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در مقابل چشم های کنجکاو بقیه پایین دامنم رو گرفتم بی خیال وقار و نزاکت به 

د از پله ها با عنوان یه عروس شاهزاده شدم و با شیطنتی که خنده بقیه رو بلند کر

سرعت پایین رفتم و چند پله مونده به اخر با یه پرش خودم رو توی اغوش اوتانا 

انداختم که اونم سریع دستشو دور کمرم حلقه کرد و چند دور منو چرخوند که 

 صدای قهقه ام رو بلند کرد....

 وقتی پاهامو روی زمین گذاشت بی قرار لب هامو بوسید

 م اما شیرین و زیبا ترین جونور کوچولوی دنیا شدی...بلد نیستم تعریف کن -

 نیشمو رو براش باز کردم 

و توام به طرز حرص در بیاری جذاب شدی اما خوب امروز همه خوب متوجه  -

 میشن که تو مال منی!.

 پیشونیشو به پیشونیم چسبوند

 تا ابد مال تو...-

قتی به سالن اصلی و بازوشو به سمتم گرفت و دستمو دور ارنجش حلقه کردم

رفتیم با دیدن مامان و هوراد جیغی کشیدم و اونا رو تنگ در اغوش کشیدم...در 

 حالی که به سختی بغضمو قورت میدادم از ته دل اعتراف کردم

 با اومدنتون انگار تموم دنیا رو بهم هدیه دادید-

 گذاشتمامان بوسه ای اروم روی گونه ام

 عزیزهامو تنها بزارم؟  مگه میشه توی همچین روز مهمی-
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 وقتی ازم جدا شد سریع اشک هاشو پاک کرد تا منو به گریه نندازه...

 هوراد با نگاه بابا گونه و پر افتخاری منو برانداز کرد با نیشخند مغروری لب زد

دختر من خاص ترین عروس دنیاست و هیچ چیز لعنت شده ای نمیتونه برخالف  -

 این چیزی بگه...

از تعریف نیشخند گنده ای زدم ..ظاهرا درونش موجی از احساسات  از این حجم

کشید ...سرخوش تر از این  منفجر شد که یهو من رو در حد خفه شدن در اغوش

حرفا بودم به خاطر این له شدن بین بازو های قدرتمندش اعترضی کنم ..اما امان 

یرون کشید و غر از اوتانای حسود و حساس که به سختی منو از تو اغوش دایی ب

 زد

 من اونو برای تموم زندگیم زنده میخوام ... -

 نگرانی نگاهی به من انداخت و بعد چشم غره ای به هوراد رفت

 سرش بیاد! نمیخوام تا پایان این عروسی کوفتی بالیی -

 هوراد ابرویی باال انداخت

 یعنی میخوای بگی جون خواهر زاده ام کنار من امن نیست؟ -

از حس قدر دانی به هوراد خیره شد و بعد چند ثانیه بدون هیچ  یق و پراوتانا عم

 غروری اعتراف کرد

جون زنم رو مدیون توام هوراد هیچ وقت اینو فراموش نمیکنم و تا اخرین لحظه -

 های عمرم هر کاری ازم بخوای با جون و دل برات انجام میدم!
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اومد و صورتش نرم شد دستشو  دستشو جلوی هوراد دراز کرد..ابروی هوراد پایین

 توی دست اوتانا گذاشت

 تو زیر دین من نیستی اوتانا چون شما دوتا مثل بچه های من هستید... -

 بعد دستشو کشید و اوتانا توی اغوشش افتاد...هوراد نیشخندی یه وری زد

م از این به بعد باید بهم بگی دایی؛ چند بار اینو بهت یاد اوری کردم اما تو مدا -

 نادیده اش میگیری !

سگرمه های اوتانا توی هم رفت برخالف لحن تشکر آمیز و مدیون چند ثانیه 

 پیشش غرید 

 عمرا..!-

نمیدونم چرا اوتانا به غیر از من و مامان زیاد از اغوش کشیدن بقیه خوشش نمی 

 اومد...به هر حال این هیوال هیچ وقت نرمال نبوده ...فکر کنم هوراد هم اینو درک

 کرد که خنده ای سر داد و دو سه بار رو شونه های اوتانا کوبید...

تا شب خوردیم و نوشیدیم...طبق خواسته اوتانا وسط سالن برای اون که کنار بقیه 

نشسته بود رقصیدم و دلبری کردم هر بار که اتیش خواستن رو توی چشم هاش 

،از این بدجنس بازیم  میدیدم پر از ناز میخندیدم تا در این نیاز بیشتر بسوزه

 خیلی لذت میبردم...

در این بین از حال بقیه هم غافل نبودم...آندیا و آرمیتی توی بغل هامون و هامین 

اروم میرقصیدن اختالف قد و هیکلشون ابدا خوشایند نبود انگار دوتا نره غول 
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دوتا عروسک توی اغوش گرفته باشن! فکر پلید و منحرفم رو مشغول کردم تا 

ویری که توی ذهنم مجسم کردم و لرزی که به تنم افتاده رو فراموش کنم...با تص

عرقی که از روی شرمساری رو پیشونیم نشست به زور به این فکر کردم دنیا با 

 !تموم این تضادهاست که زیباست چون من و اوتانا هم تغریبا مثل اونا بودیم ..

به خودش کششی داد و چیزی رو  مارتا و ایریک هم داشتن باهم میرقصیدن مارتا

در گوش ایریک زمزمه کرد همین باعث شد ایریک حیرت زده رقص رو فراموش 

کنه نگاه ناباورانه و دو دو زنش رو از چشم های مارتا بگیره و به سمت شکمش سر 

بخوره ...همچنان پر بهت بود که مارتا با خنده ای دستشو روی شکمش گذاشت و 

اد..زیاد سخت نبود بفهمم چه اتفاقی افتاده چون ایریک خنده ای پر بغض سر د

دست دور کمر مارتا انداخت و با صورتی خندان بی توجه به جیغ های هیجان زده 

 مارتا اونو دور خودش چرخوند..

ناخوداگاه صورت منم لبخندی گنده پوشوند از ته دل براشون خوشحال بودم چون 

رگ بچه اشون میدیدم و دیدن این صحنه همچنان در ته قلبم خودم رو مسئول م

 کمی از بار گناهام کم میکرد...

هورسان بدون حرف کنار من ایستاده بود برگشتم تا بهش این خبر خوش رو بدم 

که حضور ناگهانی هوراد ساکتم کرد...مثل یه جنتلمن لعنتی در حالی که به خاطر 

 راز کردلباس فاخرش زیادی تو چشم بود دستشو به سمت هورسان د

 به من افتخار یه دور رقص رو میدید بانوی زیبا؟ -
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هورسان خجول توی جاش تکونی خورد خواست چیزی بگه که نمیدونم راتین از 

 کجا به این سرعت خودشو ظاهر کرد 

 اون نمیرقصه ! -

 هوراد پوزخندی زد بدون اینکه به راتین اهمیت بده بازم رو به هورسان کرد

 بای چشمگیری رقص بلد نباشه؟مگه میشه همچین زی-

اخم های راتین نافرم توی هم رفت و من واضح میتونستم کبود شدن و باد کردن 

رگ های صورتشو ببینم... هورسان ظاهرا میخواست کوالک و علیه این بی تفاوت 

بودن های راتین قیام کنه شجاعانه با لبخند موقرانه دستشو توی دست هوراد 

 گذاشت

 م یه دور برقصم...خیلی دوست دار-

هوراد بعد نگاه پیروزمندی به راتین با همراهی هورسان به سمت میدان رقص 

 رفتن.

اوتانا هم انگار تا االن منتظر فرصتی برای تالفی اذیت کردن و طعنه های دوست 

هاش بود...با صورتی که از خباثت برق میزد جرعه ای از شرابش رو سر کشید اونو 

 داد پایین اورد و نظر

هورسان واقعا شانس اورده که نظر یه الهه رو جلب کرده! برخالف گاردی که  -

نسبت به اون مرد دارم اعترافش هر چند برام خیلی سخته اما لعنت بهش! اون یه 

 مرد جذاب و خفنه!
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راتین عمال بخار از کله اش بیرون میزد و چنان نفس میکشید منتظر بودم سالن 

تیش بکشونه! زهیر هم نمیخواست از غافله عقب بمونه با رو با خشم و غضبش به ا

 نیم نگاهی به راتین ناله ای کرد

لعنت بر دل سیاه اهریمن ، اوتانا دایی ات به حدی جذابه که من گاهی به گرایش  -

خودم شک میکنم...نگاهشون کن انگار خدای روشنایی اونا رو جفت و برای 

 همدیگه ساخته!

 نی راتین نشست..دونه های عرق رو پیشو

نمیخواستم اذیتش کنم و با احساسش بازی کنم مثل اوتانا و زهیر اما خوب ظاهرا 

 منم یه ذات خراب دارم که با نیشخندی عظیم اضافه کردم

حتی اسم هاشون هم شبیه همه ، هوراد و هورسان از این بهتر نمیشه! هورسان  -

 ی اون یه جفت بینظیره!واقعا مثل یه فرشته درخشان و مهربونه هوراد برا

اوتانا لبشو یه وری برام کج کرد و دست دور کمرم انداخت و منو به خودش نزدیک 

در همون حین کرد یا بهتر بگم به طرز وحشتناک و دل چسبی بهم وصل شدیم..

 گفت

 با این چیزی که من میبینم به زودی شاهد زوج شدن اون دوتا میشیم... -

 متیشون باال بردزهیر گیالس دستشو به سال

 به هر حال کی میتونه دست رد به سینه هوراد بزنه...؟ -
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خنده ای بی صدا کردم اما اوتانا برگشت و چشمکی بهم زد...خدا بهم رحم کنه که 

 حتی چشمک هاشم برام فوق جذاب بود! 

 راتین علنا افسار پاره کرد

 خفه شید!-

 تش برگشتاوتانا مظلومانه و با صورت به ظاهر متجعب به سم

 با ما بودی؟ -

 راتین همچنان مثل یه حیوون وحشی غرید

 اون دوتا اصال نمیتونن جفت بشن !-

 اونوقت چرا؟ -اوتانا 

 راتین با قیافه ای حق به جانب جواب داد

 چون الهه ها حق ندارند با موجودات دیگه جفت بشن!-

 زهیر با رحمی توی صورتش کوبوند

حال اون دایی اوتانا و وانیاست به هر حال میتونه  اوه برادر من بیخیال! به هر-

 مثل خواهرهاش ظاهرا رئیس هاشو دور بزنه! و هورسان ارزشش و داره...

اذیت کردن راتین به مذاق همه خوش اومده مخصوصا من که توی جبهه هورسان 

 بودم..
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راتین تهدیدی جلو اومد...قسم میخورم اگه تیرکمان مخصوصش دستش بود 

با یه تیر سمی هر سه تامون رو به سیخ بکشه! اوتانا به ارومی هشدار  میتونست

 داد

جرات داشته باش عروسی منو خراب کنی کاری میکنم برای همه مردمت شبیه -

 یه درس عبرت بشی و هورسان رو به سرزمین الهه ها بفرستم!

ش انگار تهدیدش تاثیر گذار بود که قدم های راتین متوقف شد و با غضب پرخا

 کرد

 شما نشون دادید از صدتا دشمن بدتر هستید...اهریمن های حرومزاده! -

به طرف رقاص برگشت با دیدن فاصله نزدیک هوراد و هورسان و لبخندهاشون از 

 کبودی به سیاهی تغییر رنگ داد سریع به سمتم چرخید و خرناس کشید

 من داییتو میکشم و بهتره به خاطر این ناراحت نشی وانیا! -

اوتانا هم نوشیدنیش رو تموم کرد و با همون بی تفاوتی مخصوص خودش به جای 

 من جواب داد

تو بیخود کردی که کوچیکترین اسیبی به هوراد وارد کنی! درضمن فراموش  -

 نکن اون از تو قدرتمندتره...

راتین نگاه سمی ایش رو از ما گرفت و با گام های بلند اعتراضی به سمت اونا 

لی مالکانه بازوی هورسان رو گرفت و به سمت خودش چرخوند و با رفت ...خی
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ارامشی که به سختی حفظش میکرد نمیدونم چی به هوراد گفت که دایی ام با 

 نیشخندی فقط برای هورسان سری خم کرد و به سمت مامان رفت...

 زهیر هوفی کشید و امیدوار لب زد

 باالخره یه تکونی به باسنش داد! -

 تکون داد اوتانا سری

 حتی اخالق و رفتارشم دخترونه است فقط نمیخواد قبول کنه!-

 زهیر خنده ای مردونه سر داد 

لعنت بهت اوتانا )به سختی به خنده اش مسلط شد( نمیدونم چرا انقدر دست به  -

 دست میکنه...؟

داتیس نمیدونم از کی خودشو به ما رسونده بود و تا کجا به حرفامون گوش داده با 

 طنت پسرونه ای نظر دادشی

چون غرور مضخرفش اجازه نمیده من بارها بهش گفتم مرد باید دو عدد تخم -

 بزرگ داشته باشه و از چیزی نترسه!

با دست هاش دوتا گردی بزرگ نشون داد که نتونستم جلوی انفجار خنده ام رو 

 بگیرم...

 اوتانا بهش تشری رفت

 نزن!خفه شو ...جلوی دختر من از این حرفا -
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 داتیس شونه ای باال انداخت

دخترت قشنگ معلومه از اون همه فن حریف هاست ...کی میدونه توی دنیایی  -

 که ازش اومده چه حرفایی به همدیگه میزنن...

 نشیخند تاییدی منو دید حق به جانت رو به دوستاش کرد

 دیدی گفتم! -

یلی شکار بود بحث و هورسانی که با پاهایی که به زمین میکوبید و قیافه اش خ

 خنده امون رو نیمه تموم گذاشت وقتی به ما رسید،سریع ازش پرسیدم

 چیشد عزیزم؟-

 نفسی کالفه بیرون داد و چشم هاشو معصومانه گرد کرد

از من شاکیه که چرا اسمت هورسانه؟! میگم متاسفانه موقع دنیا اومدنم زبون و  -

تخاب کنم هر چند از اسمم راضیم! عقل نداشتم که اعتراض کنم و اسممو خودم ان

عصبی میشه میگه نباید خوشم بیاد! اخه یه مرد چقدر میتونه بی منطق و زورگو 

چون نسبت به کسی تعهد ندارم و  باشه بهم میگه چرا باهاش رقصیدی؟! میگم

 خوشم اومد برقصم...!

 راتین مثل یه گاومیش عصبی خودشو به هورسان رسوند و غرید

 سمتون شبیه همه و اون یه الهه است که دوست داری!شاید چون ا -

 هورسان حیرت زده و دلخور دهنش باز موند

 داتیس اروم هشدار داد
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 هی مرد مواظب باش داری با یه خانوم حرف میزنی!-

راتین بی توجه به نگاه های چپ چپ ما مثل یه خودخواه بی منطق بهش دستور 

 داد

من پادشاهت هستم و بهت دستور میدم با حق نداری باهاش برقصی   اصال تو -

 کسی نرقصی و نزدیک هیچکس نشی!

دهن هممون از این زورگویی اشکار باز موند...ظاهرا این بار هورسان مطیع بودن 

 رو کنار گذاشت و با بدنی که میلرزید انقالب کرد

درسته که پادشاه من هستی اما صاحب اختیارم نیستی! من میل کنم و خوشم -

جز یه شاهزاده مغرور خودپسندی  با هر کسی میرقصم و میخندم! توام چیزیبیاد 

 نیستی!

داتیس و زهیر حیرت زده خنده ای کردن اما این عصیان یهویی هورسان ظاهرا 

برای راتین بد تموم شد چون تموم این سالها با یه دختر مظلوم و ساکت روبه رو 

 بوده... خواست چیزی بگه که پیش دستی کردم

بگی قبلش بهش فکر کن چون ممکنه با یه حرفت  راتین قبل از اینکه چیزی-

 جز پشیمونی برات نمونه! فاجعه ای به بار بیاری که تهش چیزی

بعد تموم شدن حرفم هورسان ناراحت و دلگیر نگاه از راتین گرفت و به سمت 

 ایوان تاالر رفت...چهره راتین پر از پشیمونی و حسرت شد...

 هش طعنه زداوتانا ب
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این قیافه گوه پشیمونی و بدبخت بودن رو به خودت نگیر! قبل از اینکه دیر بشه  -

مرد باش و به احساسی که نسبت بهش داری اعتراف کن چون اون یه دختر 

خوشگل و با قلب مهربونه که همه مردها حاضرن برای داشتنش با همدیگه بجنگن 

بدن! تو یه جنگجو عالی و یه رهبر و حتی در این بین آلت هاشون رو از دست 

مقتدری لیاقت یکی مثل اون رو در کنار خودت داری پس غرور لعنتیو کنار بزار، 

 قدرتتو بهش نشون بده و اونو به دست بیار قبل از اینکه از دستش بدی...!

سخنرانی کوتاه اما جدی اوتانا تاثیر خودشو گذاشت که راتین امیدوار به دوست 

وقتی صورت های مصمم و حمایتگر تک تکشون رو دید با تردید و  هاش نگاه کرد

 کالفگی آروم اعتراف کرد

 اگه شورا نذاشت باهم جفت بشیم چی؟ -

 زهیر دستی روی شونه اش گذاشت

ما با سپاهی صد ها هزار نفری از اهریمن و دشمنانمون جنگیدیم و پیروز شدیم -

مهمیه؟ حمایت ما رو داری پس برای حاال فکر میکنی شورای تو در مقابلمون چیز 

رسیدن بهش هیچ تردیدی به دلت راه نده! هر کس برخالف تو و هورسان چیزی 

 به زبون اورد...

 داتیس خیلی بدجنسانه و بی رحم ادامه داد

 ما زبون اون رو قطع میکنیم! -

برقی از غرور از چشم های راتین گذشت و با چشم های خودم دیدم که شونه 

و مقتدر شد انگار کوهی از رو دوش هاش برداشته شد...بله این  هاش صاف
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مردهای جنگجو مثل یه خونواده بودن که هر کم و کاستی تو زندگی داشته باشن 

اما حمایت و اتحاد قوی بینشون اونو جبران میکرد اینو بارها بهمدیگه ثابت 

 کردن...

دادن و بعد همزمان روی راتین مشتشو باال اورد و بقیه هم همین کار رو انجام 

 قلبشون گذاشتن...

ظاهرا این عادتی بود که از بچگی داشتن و احساساتی که به زبون نمیتونستن 

بیارن اینطوری نسبت بهم اعالم میکردن...بعد با قدم های راسخ و مصمم مسیری 

که هورسان رفته بود رو دنبال کرد از ته قلب برای هر دوشون آرزوی موفقیت 

ونستم اونا زوج بینظیری میشن...بعد این همه سختی همه لیاقت اینو کردم مید

 داشتن به خواسته هاشون برسن!

همونطور که لباسم تا جایی که اجازه میداد به اوتانا چسبیده بودم دستمو دور 

 کمرش حلقه کردم توجه اش بهم جلب شد

 پر از احساسات فوران شده لب زدم

 در خوب حرف بزنه!نمیدونستم هیوالی من بلده انق-

نیشخند بدجنسی زد روی صورتم خم شد و در چند سانتی متری لب هام 

 خرناسی کشید

 هر کی به توانایی هام شک داره تو باید هیچ شکی نداشته باشی جونور کوچولو!-
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گفته بودم مردک دهن کثیفی داره؟ پس منم جسارت به خارج دادم دستمو از 

ید نداره اروم پایین اوردم و روی کفل پشت جایی که میدونستم هیچ کس د

محکم و عضله ایش گذاشتم و فشاری بهش وارد کردم و خمار کنار لبش با لحنی 

 زدم اغواگر پچ

بی صبرانه منتظرم امشب تو هیوال بشی و من یه جونور کوچیک که با دست  -

 هات به بدنم قدرت پرواز بدی...

ستاش لبمو به اسارت خواستنی چشم هاش تیره شد و بی خیال هووو کشیدن دو

 لب هاش کشید

 قول داد و کنار گوشم غرید و بهم

شیرینم امشب همه اقلیم ها صدای جیغتو از شدت لذت میشنون ...این قول رو  -

 از من داری!

اب دهنمو قورت دادم فکر کنم وحشتناک حریص شدم که با قولی که بهم داد یه 

 دیگه بیشرمانه خیس شد! گندش بزنن... جاهایی از بدنم تیر کشید و یه جاهای

اواخر مهمونی ایریک سرمستانه با فریادی از روی سرخوشی در حالی که مارتا 

روی شونه اش گذاشته بود خبر پدر شدنش رو داد و این باعث شد همه با 

 خوشحالی یه دور دیگه نوشیدنی باال برن ....

طوالنی ازش جدا شده چشم های همه مرد ها از خوشحالی رفیقشون که مدت 

 بودن و کینه نمیذاشت حرف دل هم رو بشنون برق میزد....
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حاال میتونستم آیریک رو ببخشم چون نمیخواستم کدورت ها بیشتر از این ادامه 

پیدا کنه و اون ها رو از هم جدا کنم....انتقام و کینه همیشه اسونه اما این 

 بخشیدنه که سخت ترین کار دنیاست...!

 مامان برای خداحافظی به سمتمون اومدن... هوراد و

 مامان بعد از اینکه هر دوتامون رو به اغوش کشید رو به اوتانا کرد

میدونم ناراحت و عصبی میشی که این نسبت ها رو جلوت بگم اما وظیفمه این -

خبر رو بهت برسونم، پدر و مادرت در زندان نفوذ ناپذیر الهه های اساطیر زندانی 

وز دادگاهی علیه اون ها برگزار شد..من و هوراد تا جایی که در توانمون شدن...دیر

بود برای خواهرمون جنگیدیم شاید بهش آسونتر بگیرن تا اینکه اونا مجازاتشون 

 رو اعالم کردن...

نگران و ناراحت به اوتانای خاموش خیره شدم ...مامان با دیدن سکوت پر حرفش 

 مه دادآهی از روی ناراحتی کشید و ادا

اونا تموم قدرت پدر و مادرتو ازشون گرفتن و قراره فردا به زندانی مخصوص -

گمنامی که هیچ برگشتی برای کسی نیست فرستاده بشن ...نمیخوای قبل تبیعد 

 شدنشون اونا رو ببینی؟

ناراحت دست های اوتانا رو گرفتم و فشاری بهش وارد کرد...میدونستم چه 

و مردونه دم نمیزنه و احساساتش رو هوار نمیزنه  توی قلبش به پاست  اشوبی

یاد گرفته بود دردهاشو توی خودش بریزه و ساکت باشه چون  چون از بچگی

 کسی رو نداره که همدم و همدردش باشه...
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من اگر جای اون بودم با این همه بی عاطفگی و طرد شدگی از سمت کسایی که 

یشدم که چه بسا بفهمم علیه من باید بهم عشق بورزند سرخورده و افسرده م

قیام کنن و بخوان جونم رو بگیرن...مرد من عجب دل بزرگی داشت که همچنان 

استوار بود ! لرزش و نگرانی بیش از اندازه ام رو حس کرد و فشاری اروم و 

 اطمینان بخشی دیگه به دست هام وارد کرد و در سکوت بهم دلگرمی داد...

 به سمتم مامانم چرخیدرئوفانه لبخندی بهم زد و 

هیچ حرفی با اون زن و مرد ندارم...نمیخوام روزهای خوبی که با زن و عشقم -

سپری میکنم و میون برادرهام میخندم و خوشحالم با حرفای اون دوتا تلخ و سیاه 

 کنم... من به خودمو به این باور رسوندم که از بچگی یتیم بودم ...

 ی اراده برای دردهاش اشک میریختم نگاه کردپر از عشق و لطافت به منی که ب

 من االن عشق و جفت ابدی ارزشمند خودمو دارم... -

به جمع دوستاش که شامل هامون و هامین که اندیا و ارمیتی رو اذیت 

میکردن ...راتینی که مالکانه کنار هورسان خجول با قیافه متکبر و پر از پیروزی 

نه و غضب و رنج از دست دادن از روی صورتش ایستاده بود...آیریکی که سایه کی

کنار رفته بود و دستش رو محافظ گونه دور کمر مارتا مهربون حلقه زده 

بود....داتیسی که با شیطنت داشت دوستاشو میخندوند و زهیر ، شاهزاده اصیل و 

با لبخند و در سکوت به   باوقاری که مثل فرمانده و مردی جنگو بزرگ میدرخشید

 وستاش گوش میداد... حرفای د

 ادامه داد
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جمع بزرگ و حمایت بینظیر خواهر ها و برادرهای خودمو دارم که بهدیگه قول  -

 دادیم هیچ وقت نذاریم دیگه کسی بینمون تفرقه بندازه...

بوسه روی دستم گذاشت و به آرومی دستمو رها کرد و روی شونه های هوراد و 

 تمامان گذاشت... صداش لرزشی خفیف داش

 و حضور پر قدرت شما دوتا رو دارم... -

چشم های مامان و هوراد با الیه ای از اشک پوشانده شد توقع این اعتراف ناگهانی 

 و حرف های از دل اوتانا مغرور کم حرف نداشتن....

 اوتانا سری نامفهوم تکون و ادامه داد

ه میترسیدن اوتانا قلب سیاهی که همه از اون و هیوالیی که درونش اسیر شد -

چیزی جز یه مرد با پوسته ظاهری سخت نبود که با چنگ و دندون برای خودش 

.... وانیا باعث شد پوسته سخت اطرافمو بشکنم یه خونواده بزرگ و متحد ساخت 

و ظاهر اصلیمو به همه نشون بدم و محبتمو به خونوادم نشون بدم....میبینی من 

 دگیم هیچ جای خالی ندارم....! برای اون زن و مرد خودخواه توی زن

هوراد خم شد و بوسه ای روی شونه اوتانا گذاشت..مصمم توی چشم هاش خیره 

 شد

قول بهت حق میدم نخوای با دیدنشون خودت و اطرافیانتون رو عذاب بدی.... -

میدم دیگه هیچ خبری از اونها تو زندگیت نشنوی! درضمن هیچ قدرتی تو این 

خواهرم رو از بودن کنار شما دوتا دور نگه داره..ما همیشه در دنیا نمیتونه من و 

 کنارتون هستیم...
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اوتانا قدر شناسانه سری برای دایی تکون داد...مامان گونه هر دوتامون رو بوسید و 

 پر مهر اعتراف کرد

دوستون دارم و امروز بهترین روز زندگیم بود...بعد دیدن شما دوتا کنار  -

 ارزویی ندارم....! همدیگه، دیگه هیچ 

      **** 

با قلبی که به خاطر ادرنالین زیادی بلند میکوبید و خنده ای که از روی ترس و 

هیجان سر میدادم به اوتانایی که منو گوشه ای از اتاق گیر انداخته بود خیره 

درست مثل یه شکارچی سیاه که ماهرانه و بدون کوچیکترین زحمتی شکار شدم..

پر از خباثت که از چشم هاش میگذشت با لحنی پر   ده.. با برقیخودشو صید کر

 کشش لب زد 

فرار میکنی جونور کوچولوی من در حالی که خوب میدونی توی چنگال  کجا -

 هیوال اسیری و هیچ راه فراری نیست...!

منو به خونه ای بینظیر که در همینکه اوتانا به عنوان ماه عسل درخواستی من ،

ل و دریایی بیکران اورد ...وقتی پا به خونه گذاشتیم نمیدونم چطور امتداد جنگ

این ایده احمقانه به ذهنم رسید که بازیگوشانه در مقابل چشم های حریص و 

شکارچی مانند اون پا به فرار بزارم! در حالی که میدونستم در طول شب به طرز 

منتظر اینه شب به بامزه ای به شدت نگران بهم خوردن جشن عروسیه و بینهایت 

 وصال من برسه!

 درحالی که دامنم توی مشتم فشرده میشد ناله ای اعتراضی کردم
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 این قبول نیست تو خیلی از من قدرتمندتری باید فرصت فرار به من میدادی  -

در جواب   در حالی لباس هاشو در میاورد و مواظب بود من از جام تکون نخورم

 باال انداختدرخواست زورگویانه من ابرویی 

شیرینم تو با اولین جادوت توی جنگ به تموم درخت ها فرمان دادی و باعث  -

شدی جنگ رو پیروز بشیم کی گفته تو بی دفاعی در مقابل من؟ پس حاال این 

 قیافه دخترای مظلوم بدون قدرت رو به خودت نگیر...

رو لعنت بهش، گول زدنش بی فایده بود! نتونستم جلوی نشیخند مغرورم 

 بگیرم...در حالی اخرین تکیه های لباسشو در میاورد غرید

اره بخند! منم هر بار که بهش فکر میکنم از لذت و افتخار زیاد هیوالی بین پاهام -

 سفت میشه!

با تموم شدن حرفش خنده ای بلند سر دادم با دیدن بدن برهنه مثل سنگ تراش 

ای زخم هاش هیچ چیزی از خورده و به شدت تماشایش دهنم اب افتاده بود، ج

جذابیتش کم نکرده بود و بدتر نشون میداد این مرد چقدر قدرتمنده و به ببنده 

...واقعا من شکایت داشتم اون دلیل حواس پرتی  "مواظب باش "هشدار میداد 

 اعظم من بود!

با دست اشاره کرد به سمتش برم که پر شیطنت ابرویی به نشونه مخالفت باال 

 انداختم...

دست به کمر زد چنان ژستش تماشایی بود که فکر کنم لباس زیرم تموما خیس 

 شد
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شیرینم به نفعته اون باسنتو خوشگلتو تکون بدی و به خواست خودت بیای  -

 بغلم...

 پر هیجان نفس نفس میزدم

 نه -

 سری تکون داد و بی صبر غرید

 میل خودته... شیرینم باور کن خودم بگیرمت ابدا بهت اسون نمیگیرم! حاال -

با میل زیادم برای پرت کردن وحشیانه بدنم توی اون کوه عضله به سختی مبارزه 

کردم ...مقاومتم رو که دید ابرویی باال انداخت و به سمتم خیز برداشت ...جیغ 

هیجان زده ای کشیدم و دوباره پا به فرار گذاشتم اما چند قدم برنداشتم خواستم 

رفش فرار کنم که توی هوا اسیر دست های قدرتمندش رو تخت بپرم که از اون ط

شدم ...دست و پا زدنم زیاد روش تاثیری نداشت و منو با یه پرتاب سه امتیازی 

روی تخت فنری نرم انداخت... جیغ سرخوش و خنده ای بلندم باعث شد لبخند از 

 ته دلی روی صورتش بشینه...

 ر به سرم بزنه....کنار لبم غریدسریع روی بدنم خیمه زد که مبادا باز فکر فرا

نمیدونی فرار کردن از یه هیوالی گرسنه کاری بی فایده اس و بدتر اونو حریص  -

 میکنه؟

 دستمو دور گردنش حلقه کرد رو لب های مردونه و شیرینش لیسی پر هوس زدم

 شاید خودم دوست دارم هیوال رو گرسنه تر کنم! -
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رست مثل هیوال لب هامو اسیر لب هاش از لحن شجاعانه ام خرناسی کشید و د

 کرد...

بوسه هامون ابدا اروم نبود....خیلی سخت و حریصانه ...خیلی مشتاق و 

.خیلی پر از عشق و نیاز...اصال نمیتونستم صفت مناسبی براش پیدا خیس..

کنم...فقط میدونستم با زبون هامون عیمیقا دهن همدیگه رو کاوش میکنیم...این 

هات ترین سفر دنیا بود...زبون بازیمون رو به شدت دوست مهیج ترین و 

داشتم...دست های اون موهای من رو به چنگ کشید تا بیشتر توی همدیگه ادغام 

بشیم دست های من گردن و پشتشو به چنگ کشید که حتی ضربان قلبی از 

ه همدیگه فاصله نداشته باشیم....من زبون اونو حریصانه میمکیدم و اون بی رحمان

 لب های منو به نیش گرفت و کشید...

 اهمون توی دهن همدیگه خفه میشد ...

فکر کنم لبم به شدت متورم و کبود شد چون عمال بی حس شده بودن....هیوالی 

گرسنه باالخره وقتی طعم خون رو حس کرد تصمیم گرفت با اکراه از لب هام دل 

 بکنه و همه جام صورتم رو ردی از خیسی بزاره...

بی طاقت گوششو لیس زدم و به ارومی الله گوششو بین دندون هام من 

کشیدم...خرناسی از روی رضایت کشید...لب هاش گردنم رو این بار مورد حمله 

قرار داد و رد مالکیت های خودشو همه جا گذاشت... هیج اعتراضی نکردم و با 

 م...دست های همه بدنشو عبادت میکردم و از سختی عضله هاش لذت میبرد
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سریع دو سمت لباسمو گرفت و پایین کشید ...سینه های برهنه بدون لباس زیرم 

 مثل یه پیشکش مقابل صورتش هویدا شدن...اروم با حالی بد غر زدم

 لباس هامو در بیار میخوام تموم پوست بدنتو روی بدنم حس کنم...-

 با چشم های خمار بهم خیره شد

بری میکردی به این فکر میکردم چقدر با تموم شب وقتی با رقص هات ازم دل -

و همه فهمیدن وانیا دختر الهه طبیعت عروس منه ! تنها  این لباس بینظیر شدی

چیزی که میخواستم این بود به محض اینکه تنها شدیم توی همین لباس خیلی 

 طوالنی و به طرز خشن و دلپذیری بکنمت!

یت اروزی منه خیلی متواضعانه لعنت بهش ...خوب از اونجایی که خواسته اون نها

و خواستار بدون هیچ اعتراضی !دستمو دور سینه ام حلقه کردم و مثل یه هدیه 

گرانبها و ارزشمند اونو به سمتش گرفتم ...با حرکتم غرشی کرد و سینه راستمو تا 

جایی که تونست توی دهن کشید و محکم مکید و با دست دیگه اش نوک سینه 

ند ...صدای جیغ و اهم در هم ادغام شده بود هوش از سرم راستمو محکم میپیچو

پروند...موجی از لذت بدنم رو فرا گرفت و بین پام به شدت تیر کشید... اوتانا 

همچنان حریص همه جای سینه هام رو میمکید و زبون میکشید...و بعد اون های 

 رو توی مشتش میفشرد...

و خیلی خشن و حریص بدنمو به  انگار کنترل احساساتش از دستش رها شده بود

کام میکشید ....نمیدونم چقدر گذشت که سینه ام تمام قرمز شد ...با درد و لذتی 

 خوشایند ناله کردم
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 اوتانا-

 در حالی که از خودش پذیرایی میکرد با صدای خفه ای جواب داد

 جون اوتانا -

 من میخوامت -

 نفس میزدم نفس

 یقا کجاتو میگی شیرینم؟همه جای تو متعلق به منه...دق -

خرناسی از روی لذت و رضایت کشید حرفم زیادی باب میلش بود مردک!در حالی 

که سینه ام رو ورز میداد و میلیسد و نوکشو گاز میگرفت با صدایی بم شده از 

 شهوت بدجنسانه پرسید

تو رو بین پام میخوام...میخوام تا وقتی ارضا نشدم اونجا رو بکوبی ! امشب  -

 ت تر از هر شب دیگه ای میخوامت...سخ

با دستور واضح و رک و بی پرده ام سریع بین پام رفت درست مثل سرباز مطیعی 

که فرمانده اش بهش دستور داده و تموم فکر و هدفش به انجام رسوندن خواسته 

 فرمانده اشه....

شورت خیسم رو به نشون موفقیت و افتخار تکون داد و بعد پایین انداخت و 

 صورتشو به طرز خوشایندی بین پام دفن کرد..

لعنت به اون زبون اهریمنی و ماهرش که نقاط به نقاط هسته ام رو ماهرانه کاوش 

 کرد و جیغ و اهم رو در اورد...
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 ...نمیای تا خوب بکنمت وقتی خواستم اون موقعه میتونی بیای.-

الیش به سرعت جایگزین انگار با این ورژن بد دهنم خیلی حال کرد که التش هیو

دست و زبونش شد...با ورود تهاجمی و یکدفعه ایش جیغی کشیدم که دست از 

کارش کشید تا واژن کوچیک و درمونده ام به سایزش عادت کنه...تموم ماهیچه 

هام کش اومده و اون میتونست به خوبی تموم اعضای داخلی بدنم رو حس 

نده هیچ وقت عادت کنم! با صورتی بر کنه...فکر نکنم به این هیوالی متجاوز گ

 افروخته غرید

بعد پاهامو تا اونجایی که انعطاف داشت باز کرد و حرکاتشو شروع کرد خیلی 

محکم و توی یه دور همزمان خودشو بهم میکوبید...اتاق پر از صدای اه و ناله 

 هامون و برخورد شدید بدنمون به همدیگه شده بود....

 لق به کیه؟بدنت فقط و فقط متع -

 از لذت هق هقی کردم

 اوتانا-

 هر شب زیر کی جر میخوری و ارضا میشی...؟-

 اوتانا....-

 پر از رضایت با صدای بم لب زد

 دختر خوب!-
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و حرکات تاندول وار باسنش....موجی بزرگ توی بدنم پیچیده شد و این حس 

 خیلی بزرگ بود طوری که میخواستم به گریه بیفتم زار زدم

 ...اوتانا-

 جونم-

 محکمتر....خیلی محکمتر میخوامت...-

مطیع ضربه هاش رو چنان محکم و سریع کرد که شک داشتم اگه یه ادم معمولی 

 میبودم از وسط نصف میشدم ..

بخورم نوک الت بزرگ و چاقش روی توی ..با حرکت خشن و سریعش حاضرم قسم

که باعث شد هسته ام  درونم در حال انفجار بود رحمم حس میکردم....موج بزرگ

دور التش سخت بشه و کانالم تنگتر اونو درونش بکشخ...ظاهرا اوتانا از این خیلی 

 خوشش اومد که اهی کشید و دستور داد

 میتونی بیای! -

حرفش بدنم لرزید و با جیغی گوشخراش رها شدم...حتی موقعه  با تموم شدن

 ت....لرزش و رهاییم اوتانا دست از زدن حرکاتش برنداش

مچ هر دوتا پام رو گرفت و لیسی به ماهیچه پام تا مچش زد....ظاهرا اون به رها 

شدن اصنم نزدیک نبود که منو تو یه حرکت نرم و سریع چرخوند و چهار دست و 

پا کرد...خودش روی تخت ایستا و کمرم رو تا قسمت میون پاش باال کشید و دو 

نین انعطافی داشته باشه بدنم! عملنا طرف کمرم رو گرفت ...اوه فکر نمیکردم چ
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زیر دامن لباسم دفن شدم اما انگار این پوزیش باب دل اوتانا بود که حرکات سریع 

 و خشنش رو از سر گرفت 

نمیدونم تا کی سوراخم کرد و باالخره بعد از دو بار ارضا شدنم باالخره با نعره ای 

و خوبی پر شدم از اب خودشو داخلم خالی کرد...حس میکردم به طرز دلچسب 

 گرم و داغ اون....

بعد بدون اینکه ذره ای بی انرژی و خسته باشه لباس عروسم رو با احتیاط از بدنم 

 بیرون اورد و دستور داد

از این لباس به خوبی مواظبت میکنی و ماهی یه بار برام میپوشیش تا من توی -

 اون بکنمت..

اص و عجیبی روی لباس عروسم خنده ریزی کردم ظاهرا اوتانا حساسیت خ

داشت! ابدا هیچ شوخی و تعارفی توی حرفش نبود...به ارومی لباس رو روی 

 صندلی گذاشت...

 به سمتم اومد و خیلی محکم منو توی اغوش کشید

 پر رضایت لب زدم

 شب خوبی بود!-

 نشیخندی زد

شتباهی اگر فکر میکنی با همین یه بار راضی میشم و میزارم بخوابی سخت در ا -

 عزیزم...امشب تا خود صبح هیچ خبری از خواب نیست...
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خوب ظاهر بشاش و پر انرژیش بهم این هشدار رو میداد که حرفشو جدی 

 بگیرم....امشب شب اون بود پس میتونست ازادانه هر چیزی رو از من بخواد!

منو روی بدنش چرخوند با حس خارج شدن اب هر دوتامون از هسته ام و 

وی روون پاش که مماس به هسته ام بود صورتم رو قرمز و چهره اش به ریختنش ر

 شدت مغرور شد..

 مشتی روی سینه اش زدم که نرم خندید...

 اوتانا...-

 نگاهشو به سمتم چرخوند

 جونم-

چقدر این جونم گفتنش هاش میچسبید...! ظاهرا طلسم شب عروسی و عشق 

 شدت شیرین و خواستنی شده بودبازی هاش روی اونم تاثیر گذاشته بود که به 

 در حالی که با ناخنم نوک سینه اش رو خراش میدادم به نرمی پرسیدم

 موقعه خدافافظی چی به مامان و هوراد گفتی؟ -

 با چشم های خمار جواب داد

 از هر دوتاشون یه چیزی خواستم! -

 لب هامو خیس کردم و با چشم های باریک شده از روی کنجکاوی پرسیدم

 رینم اگه بگم که غافلگیری محسوب نمیشه!شی -
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 لبمو جلو دادم و سعی کردم معصوم به نظر برسم

 سری تکون داد

 اوهم چیزیه که تو دوسش داری و مشتاقشی! -

 بی قرار و به شدت کنجکاو دوباره پرسیدم

چند ثانیه بهش خیره شدم شاید بتونم از زبونش بیرون بکشم اما قیافه شیطون و 

 هیوالی بدجنس!اد هیچ اعترافی در کار نیست...مصممش نشون د

پس تصمیم گرفتم منم اذیتش کنم...خم شد و لب هاشو خیلی نرم و شیرین 

بوسیدم برعکس دفعه اولمون...یه معاشقه اروم و خیس و داغ ...چونه بدون مو و 

اصالح شده اشو توی دهن کشیدم و معاشقه کوتاهی با اون کردم...وقتی اهش رو 

از حس رضایت شدم اون یه موجود دست نیافتنی و قدرتمند برای همه پرشنیدم 

دختراست...مثل یه ارزوی محال اما زیر من یه موجود خواستار و نیازمنده که با یه 

بوسه ام میتونستم بدنش و به لرزش در بیارم پر از حس نیاز بشه این بهم حس 

 قدرت و اعتماد به نفس میداد...

مالکانه مهر گذاشتم و سینه هاشو موزیانه بوسیدم تا  گردنش رو مثل خودش

جایی که زخمی شد...وقتی حس کردم دوباره سفت شد از روش بلند شدم که 

 سریع دستشو دور کمرم حلقه کرد و عجول پرسید

 کجا؟ -

 شیطنتم رو پنهون کردم و معصوم لب زدم
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 ...نیاز دارم برم دستشویی و صورتمو بشورم بعد سریع برمیگردم-

با اکراه و تردیدی اشکار رهام کرد خوب ظاهرا این بار گول چهره فریلکارم رو 

 خورد...با همون بدن برهنه به سمت دری که میدونستم سرویس بهداشتیه رفتم...

 بدون هیچ عجله ای و با لبخندی شیطانی صورتمو شستم و مسواک زدم....

حموم زدم وقتی بیرون اومدم تازه حتی تنی کوتاه به حوضچه اب گرم و پر از گل 

...به سختی خنده ام رو دیدم با قیافه شاکی و رو دست خورده منو نگاه میکنه.

 خوردم به سمت میز ارایش رفتم و موهامو شونه زدم که خرناسشو شنیدم

 تو اهریمن کوچولو منو گول زدی کسی که هیچ وقت تا حاال انجام نداده...! -

غت بیام و خودت میدونی در قفل شده هم جلومو میتونستم خیلی راحت سرا -

نمیتونست بگیره! اما گذاشتم اون واژن کوچولوت کمی استراحت کنه و لذت این 

 پیروزی کوچیک برای تو باشه!

توی یه چشم بهم زدن پشتم ظاهر شد و من چرا قدرت تله پورتش رو فراموش 

 کردم...؟

 کنار گوشم پچ زد

 غیر از حقیقت چیز دیگه ای به زبون نیاورده بود!سری تکون دادم ...متاسفانه 

در حالی که جلوی اینه ایستاده بودیم متوجه شدم دقیقا مثل فیل و فنجون 

هستیم....چشم هر دوتامون به تصور منعکس شده امون روی اینه بود...دست 

هاش جلو اومد و سینه های درمونده ام رو به چنگ گرفت...برخالف حساس و 
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ش ظاهرا سینه هام خیلی شنگول و شاد برخالف افکارم هر بار به دردمند بودن

لمس دست های اوتانا واکنش نشون میدن که نوک های قهوه ای روشنشون سفت 

و به سختی یه الماس شد...اوتانا به خوبی متوجه این جریان شد که پوزخندی رو 

شت هاش لب های اوتانا نشست و نوک هر دوتا سینه ام رو بیرحمانه توی انگ

 گرفت اون ها رو پیچوند دردش مستقیم به بین پام برخورد...

.اهی کشیدم.اون همچنان دوتا سینه ام رو توی مشتش میگرفت و فشار میداد 

 .سرم رو به عقب خم کرد و دهنم رو خیس و داغ بوسید..

 معجزه زندگی من....وانیای من....هدیه باشکوه من....-

ن های تیزش نوک سینه ام رو گاز گرفت که جیغی زدم گلوم رو لیس زد و با دندو

بالفاصله اون ها رو به جبران میکید و بوسید...من توی اینه تفاوت اندام و 

هیکلمون رو میدیدم به شدت داغ و خواستارش میشدم....حس میکردم بدنم توی 

 یه کوره اس..دیدم که ابم از هسته ام سرازیر شد و از زانوم گذشت....

روی مهره پشتم گذاشت به ارومی به جلو هولم داد...لبه های میز رو دستشو 

گرفتم و کمرم خم شد...پاهامو از هم فاصله داد و هیوالشو با یه ضربه وارد هسته 

ام کرد....دو طرف کمرم رو گرفت در حالی که از توی اینه به چشم هام با شور و 

خشن و سریعش رو از سر خواستنی خاص و بینظر خیره شده بود ضربات محکم و 

 گرفت....اتاق بوی سکس و پر از صدای برخورد بدنش با باسنم بود..

پنچه هاش توی نرمی باسنم فرو رفت و میدونستم صبح تموم بدنم پر از جای 

 دست و بوسه هاشه...
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سینه هام با هر ضربه وحشیانه اش به سرعت به جلو و عقب پرت میشد...خم شد 

ذاشت و با دست دیگه اش سینه ام رو در حد له شدن توی یه دستشو جلو گلوم گ

مشت گرفت این بار التش عمیقتر وارد بدنم شد...عاشق این تسلطش روی بدنم 

 بودم...در حالی که به شدت نفس میزدم ناله کردم

 اوتانا -

 بگو شیرینم -

چشم چند ثانیه ایستاد انگار هیچ وقت به این ابراز احساساتم عادت نمیکرد... با 

ها ی شفاف و پر از عشق خیره ام شد و چنان ضرباتشو سخت و سریع کرد که به 

 قولش عمل کرد و صدای جیغ از روی درد و لذتم به گوش همه اقلیم ها رسید....! 

پر از دل تنگی و حالی بد وارد خونه شدم....نیم نگاهی به گلدون های پژمرده 

رسیدن به گلدون های رنگا و رنگ  خورد دیگه بعد از اون هیچ حس و حالی برای

 مورد عالقه اش نداشتم....

بدون انرژی وارد اتاقمون شدم و کوله ام رو بی حس یه گوشه انداختم و جوراب 

 هامو گوشه ای دیگه...

سکوت خونه و نبود اون منبع شور و شادی و انرژی همگی دست به دست هم 

 ببنده... میداد تا توده ای عظیم به اسم بغض راه گلوم رو

مگه من غیر از اون توی این دنیا به این بزرگی کی رو داشتم که همونم نامردانه 

 ازم گرفته شد؟
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چشم هام به قاب عکس کوچیک روی میز ارایش خورد...دست در گردن هم با 

 لبخندی از ته دل به دوربین خیره بودیم....!

 ر خودم غر زدمبدون اراده اشکم پایین ریخت..با حرص اونو پاک کردم و س

این همه گریه کردی اون برگشت؟ کی میخوای به این باور برسی اون تصادف  -

لعنتی رفیق همه سال های زندگی و خواهرتو ازت گرفت؟ تو از همون اول زندگیت 

 به تنهایی محکم بودی اما نمیخواستی اینو باور کنی!

ه دیگه اتاق پرت با غضب و عصیانی خفه مانتو و مغنه ام رو در اوروم و گوش

کردم...توان و انرژی در اوردن جین تنگم رو نداشتم...اصال دیگه بعد از اون حتی 

حوصله خودم رو هم نداشتم...!از توی کمد یه تاب سفید دو بندی برداشتم و تن 

کردم....روی صندلی میز ارایش نشستم و بافت موهامو باز کردم....دو دل بودم 

یا نه؟ شونه روی میز انداختم  فر شده بودن رو شونه بزنمموهایی که به خاطر بافت 

، بلند شدم که حرکت عجیبی توی اینه متوقفم کرد با تردید برگشتم و به تصویر 

 خودم خیره شدم...چیزی نبود...لعنت بهم از بس فکر و خیال کردم که متوهم

صاف شدم! همین که خواستم بچرخم اینه به صورت موجی در اومد و دوباره 

شد...چند بار پلک زدم به حق جهنم این دیگه چه کوفتی بود؟ یعنی از بس تنها 

بودم که اینطوری توی روز روشن توهم بزنم؟ دوباره موجی برداشت....ترسیده و با 

تردید کمی جلو رفتم و دستمو بلند کردم تا روی سطح اینه بزارم و به یقین برسم 

نگشت هام به وسط دایره موج ها برخورد اذهنم هنوز سالمه! اما همینکه نوک

حس کردم یه نیرویی با تموم قدرت منو به سمت خودش کشید و بین اون همه 
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 تاریکی و فشاری که بهم وارد میشد فقط صدای جیغ بلندم به گوش خودم

 میرسید...و باالخره به زمین اثابت کردم...

ه اما سطح زمین نرم و روان هر لحظه منتظر بودم که از این اثابت بدنم متالشی بش

 بود...چشم هامو باالخره با تردید آشکاری باز کردم و بدنم از انقباض در اومد...

اوه ...زیرم پر از شن هایی طالیی و براق روان بود...گیج و مبهوت بلند 

به صورتم میتابید اما به شدتش طوری نبود از گرما تلف  شدم...افتاب مستقیم

 با ذهنی که متوقف شده بود اطرافم رو دید میزدم! بشم....درمونده و

 این دیگه چه خوابیه!تا حاال از این خواب های فانتزی طور ندیده بودم!

یه حس موزی توی ذهنم مدام بهم یاد اوری  حاال باید چطوری بیدار میشدم؟

 میکرد این خواب نیست...

ار های محکمی متری دیو دستمو سایه بون چشم هام کردم در فاصله چندین

شبیه دژ رو دیدم...سخت نبود که بفهمم یه شهر خیلی بزرگه...نخل های زیادی 

اطرافش بود....من تا حاال یزد نرفتم یعنی احتمال داره اینجا یزد یا سیستان و 

 بلوچستان باشه؟

نگهبان هایی با لباس های عجیب و غریب روی دیواره دژها ایستاده بودن و منو 

نگار شاهد فرود عجیب و غریبم بودن! با تردید دستی به نشونه نگاه میکردن ا

سالم براشون بلند کردم...هم همه ای بین اون سربازها افتاد ...ظاهرا اوناهم منو به 

گندش بزنن! حاال من چشم یه موجود عجیب و الخلقه میدیدن...خیلی خوب

نمیدونم   ومده؟چیکار کنم؟ این چه جای جهنمی بود که اومدم؟ چه بالیی سرم ا
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چقدر زمان گذشت که من با خودم درگیر بودم که آیا به سمت دروازه برم یا 

 شیون کشون و ترسیده مثل مجنون ها سر به بیابون بزنم! 

دروازه ها با صدای قیژی بلند باز شدن و چند سواره با لباس های شیک اما به طرز 

د یا بد؟ زیاد به حال من فرقی باستانی بیرون اومدن دا...خوب این نشونه خوبی بو

نمیکرد چون چنان شوکه بودم که هنوز از سر جای خودم حتی چند سانتی متر 

 تکون نخورده بودم !

سواره ها به تپه کوتاهی که من روی اون فرود اومده بودم رسیدن...با دیدن 

مردهای قوی هیکل که از هر اینچ بدنشون قدرت و تسترون میبارید دهنم باز 

....اگه این خواب بود امیدوارم ناکام ازش بیدار نشم و حداقل از یکی اون ها موند

 یه بوسه کوتاه و قسم میخورم به نیت خوب و پاکی بگیرم!

اسبش پیاده شد...ضربان قلبم روی هزار   از همه گنده تر و خفن تر بود از یکی که

ده بود و فقط رفت اما مشتاقانه به اونی که با پارچه مشکی صورتش رو پوشون

 چشم های طالیش فقط مشخص بود خیره شدم...

هر چه که نزدیکتر میشد چشم هام از بزرگتر شدن و هیبت هرکول مانندش 

گردتر میشد...! اب دهنمو قورت دادم...وقتی بهم رسید با دقت به سر تا پام خیره 

 شد...

رتش نگاهم از لباس های مخصوص مردهای جنگی تو فیلم ها گذشت و به صو

انگار ذهنمو خونده که دستشو باال  "نقابتو برادر لطفا "رسید و توی دلم ناله کردم 

 اورد و نقابشو برداشت...
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سکته زدم....با  رسما از جذابیت و گیرایی مرد رو به روم چند دور"اوه خدای من "

 دیدن منی که اللمونی گرفتم تصمیم گرفت خودش شروع به صحبت کنه...

 ن گفتن یه طرز عجیبی توی شن زار ما سقوط کردی!سربازهای م -

اوه چه صدای خفن و باحالی...تونستم مثل احمقا فقط سری تکون بدم همینم 

حرکت زیادی برام حساب میشد...ابروش باال پرید و چشم های طالیی به رنگ شن 

 هاش انگار دست داشت و محکم قلبمو توی چنگ میگرفت...

 از دنیای دیگه اومدی؟ -

 ین سوالش منو به خودم اورد که گیج و مات لب زدما

 چی؟! مگه شما برا کجایید؟ مگه شما بازیگر فیلم های جنگی و تاریخی نیستی؟-

مادر به عزایش ظاهرا سوال های سریعم براش خنده بود که لبخند نرمی زد..

بنشیند! بین اون همه گنگی به این فکر کردم کسی تا حاال بهش گفته چه سیس 

 تر کشی داره و که همچین لبخند میزنه؟ واقعا؟؟ شوخی میکنی دیگه؟!دخ

 سری تکون داد و خیلی مردونه و باوقار لب زد

هر چند از حرفات چیزی نفهمیدم اما طبق هشدار اوتانا که بهمون خبر داد باید  -

 منتظر ورود غیر منتظره تو باشیم!

 کی؟ اوتانا؟ اون دیگه کیه؟ -

 شلوار جینم انداخت  نیم نگاهی به تابابرو باال پروند و 

 باید رونیکا باشی درسته؟-
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 سری تکون دادم

 اره اما از کجا منو میشناسی-

 دستشو جلو اورد 

 من زهیرم ...فرمانده گارد طالیی -

بدون تردید دستمو توی دستش گذاشتم ...موج الکتریسته ای به طور مرموز و 

ونم این رو حس کرد که چیزی بدن هامون جذابی از دست هامو عبور کرد ..انگار ا

رو به سمت هم ناخوداگاه جذب میکنه که اخم هاش خیلی نرم توی هم رفت و با 

 تردید بهم خیره شده...

 لب هامو خیس کردم

 نگفتی اینجا کجاست؟ اوتانا کیه که منو میشناسه؟ -

 !اوتانا همسر خواهرت وانیاست..-

م دوباره باال رفت و مات به لب هاش خیره با این حرف و خبر یهویش ضربان قلب

 شدم....دوست من زنده است و توی این ناکجا آباد هستش؟! 

     

 پایان


