
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 رمان  : دسته بندی

 ( لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربرZahra bagheri : نویسنده  

 فانتزی تخیلی،عاشقانه. ژانر: 

  FATEMEH_R و NAZ_BANOWناظر رمان :  

 ZrYan: ویراستار

 Fateme.P.R : طراح جلد

 /p://forum.negahdl.com/threads/166743httمنبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 .تصوراتش مافوق موجوداتی حضور و مرگبار خطرات از پر راهی اش،زندگی هایحقیقت هزارتوی از داستانی

 تباهی موجب که اشتباهی اشتباه؛ یک و تاریک ایگذشته دلیل به همه و همه. ترسناکش رویاهای پیوستن واقعیت به

 .شد او بازگشت و برگزیدگی موجب و آرام سرزمینی

 .بودند کرده پیدا نجات هایش،فداکاری خاطربه و لیانا توسط روزی که مردمی مردمش؛ و سرزمین نجات برای پرقدرت بازگشتی

 نارسیسا ملکه یعنی زمین، روی بر انسان ترینرحمبی از آدونیس یکشیدهرنج مردم یهمه انتقام دست که شخصی بازگشت

 .است
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 .هستش لیانا رمان یادامه کامل طور به ولی هست؛ جلدیسه رمـان یک بازگشت، گلم دوستان .

 .بشه برطرف ابهاماتتون از خیلی تا کنین مطالعه رو لیانا رمان باید بازگشت، رمان خوندن از قبل

 .عشقولیا مرسی

  اول جلد دانلود نگاه ویژه لیانا رمان دانلود
 https://goo.gl/PVrYpt 

 )لیانا رمان سوم جلد)جنگل میان ای کلبه رمان

  /http://forum.negahdl.com/threads/245908: تایپ حال در سوم جلد

 

 

 :مقدمه

 پراکندمی نور از هایینیزه آفتاب

 .امشده گم تاریکی راه در هم باز من و

 ...دانمنمی

 .امسرگشته چنیناین نور، کدامین دنبال به تاریکی آن در دانمنمی هم هنوز

*** 

https://goo.gl/PVrYpt
http://forum.negahdl.com/threads/245908/
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 «اول فصل»

 «هوگو رستوران»

 و هزد تندتند قلبش. باشد داشته مقصدش از خبری آنکه بی دوید؛می ترسناک و تاریک جنگل یک در

 ند،ک تازه نفسی تا ایستاد کهنسال و بزرگ درخت یک کنار که زمانی. بودند کرده یخ کامال هایشدست

 گوش به کشدارشان هاینفس صدای. کرد احساس اطرافش در نیز را دیگری افراد حضور زود خیلی

 اطراف همان در جایی یک هنوز که نداشت تردیدی شد،نمی دیده چیزی تاریکی آن در اما رسید؛می

 .کنندمی نگاه او به و ایستاده

 فضای که بود ندویده بیشتر قدم چند هنوز. کرد دویدن به شروع شد، بهتر کمی حالش آنکه محض به

. رسیدمی گوش به شیون و ناله صدای. بود ایستاده چوبی یکلبه یک در باراین. کرد تغییر کامال اطرافش

 تا رفت جلوتر قدم چند. فشردمی آغوشش در را پارچه مشت یک و بود نشسته اتاق کنج زن یک

 اپید همیشگی آشنای جنگل همان در را خود دیگر بار حیرت کمال در اما ببیند؛ را پارچه درون محتویات

 .کرد

 از دوری یفاصله در که مادرش به بازنیمه دهانی با. افتاد جنگل طرف آن به نگاهش واردشدن، محض به

 مسیر همان در درست و دربرگرفت را وجودش تمام نشدنیوصف اشتیاقی و شور. شد خیره دوید،می او

 .کرد دویدن به شروع

 و رفت جلو به قدمی چند. بود زده زل نامعلومی ینقطه به و بوده او به پشتش رسید، مادرش به وقتی

 منبع به چشمش ناگهانی طور به. نکرد حرکتی هیچ مادرش اما گذاشت؛ هایششانه روی بر را هایشدست
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 درخت یک هایریشه به بسیاری شباهت که-طالیی هایبند. بود مقابلش در درست که افتاد نوری

 لرزان صدای هنگام همان در درست. پیچیدندمی یکدیگر به و خوردندمی تاب و پیچ مرتب -داشتند

 :گفت که شنید را مادرش

 !راهه تنها حتما پس راهه، تنها این که بود مطمئن لیانا. بزنن آسیبی بهت ذارمنمی دخترم، نترس -

 سوالی بتواند آنکه از قبل اما بفهمد؛ را هایشحرف معنی توانستنمی کرد، نگاه مادرش به تعجب با

 الشدنب به رویایش از دیگری قسمت در قبل دقایقی که افتاد پوشیشنل افراد همان به چشمش بپرسد،

 درک. کرد نگاه او به نگرانی با موضوع آن به فکر با. بود مادرش هدفشان تنها باراین ظاهرا اما بودند؛

 یثانیه چند تا اگر اما کند؛می نگاه کن خرد اعصاب هایریشه آن به و ایستاده چرا اکنون که کردنمی

 .رسیدمی او به پوششنل افراد آن دست کرد،نمی حرکت دیگر

 سمت به را بلندشان هایآستین و آمده جلوتر افراد آن. کردمی را فکرش که شد طورهمان بعد ایثانیه

 دست از خبری هاآستین آن زیر. داد دست از کلی به را توانش صحنه، آن دیدن با. رفتند نشانه مادرش

 .داشتمی وا حرکت به را رنگسیاه و بزرگ شنل آن روحشان تنها گویی نبود؛

 عالم از را او نامرئی دستی لحظه همان و کشیده بلندی جیغ نیز او شد، بلند مادرش جیغ صدای وقتی

 .دید خوابشتخت روی بر را خودش باراین و کشیده بیرون رویا

 ناخودآگاه طور به زیرا بود؛ خوابش تاثیر تحت هنوز انگار اما نشست؛ تخت روی بیدارشدن محض به

 دتش با و کرده برخورد اتاقش لوستر به گذشت، بدنش از برق همانند نیرویی و کرده بلند را هایشدست
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 ازب اتاق در دفعهیک که بود مانده خیره منظره آن به سردرگم و گیج ایچهره با. آمد فرود تختش روی بر

 .شد ظاهر در چارچوب در پدرش و شده

 :زد فریاد حیرت با چارلی

 !شد؟ چی -

 شد؟ چی چی -

 بود؟ کی کار میگم -

 :گفت آرامی صدای با روبی

 بود؟ کی کار چی -

 .نپرسید دیگری سوال و انداخت او به عصبی نگاه چارلی

 فعهد هر که اتاقش بینوای لوستر به بگیرد، خود به ایمعصومانه یقیافه کردمی سعی که حالی در روبی

 .بود شده ولو خوابش تخت روی بر اکنون که کرد نگاه شدمی عجیبش هایخواب قربانی

 :گفت مشکوکی لحن با درنگ، لحظه چند از پس چارلی

 نه؟ افتاد، خودش بازم حتما -

 :داد جواب فورا روبی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 8 

 .کنم فکر آره -

 را او ذهن بودند قادر همیشه مشکی هایچشم آن گویی نیفتد؛ پدرش به نگاهش کردمی سعی هم هنوز

 .بخوانند

 دخترش افکار از بعضی از که آمدمی حساب به او یپدرانه امتیازات از یکی این هرکس نظر در شاید

 اتصال یک این ظاهرا چه اگر. دارد را این از فراتر قدرتی چارلی که داشت اطمینان روبی اما شود؛ باخبر

 .سردرآورد روبی بزرگ راز از بود نتوانسته چارلی روز آن به تا زیرا رفت؛می شمار به ضعیف

 حال اصلی دلیل فهمیدن از که زمانی. کرد نگاه روبی به و ایستاد جاهمان را ایدقیقه چند چارلی

 بیرون اتاق از.« رستوران بری باید امروز بخور، رو تصبحونه بیا »یجمله گفتن با شد، ناامید دخترش

 .رفت

 انهخ از ایبهانه یک به دفعه هر که نیست راضی پدرش که دانستمی خوبی به. کشید راحتی نفس روبی

 محتاط زیادی همیشه او بودند؛ شده کمتر هایشحساسیت هاسال گذشت از بعد ظاهرا اما برود؛ بیرون

 .بود

 در .انداخت لوستر به کوتاهی نگاه. شد بلند تختش روی از آرامی به و داد بدنش به اساسی قوس و کش

 شده خاکشیر و خرد هایششیشه تمامی که بود کرده سقوط تختش روی بر سقف روی از قدرآن مدت آن

. ادایست بود نصب اتاقش کمد روی بر که قدی یآینه روبروی و پوشید را اشعروسکی هایدمپایی. بودند

 دماغش و بود آشفته موهایش بود، پوشیده مشابهش شلوار و سفید ریز هایگل طرح با خوابی لباس

 .بود کرده پف دیگری وقت هر از بیشتر
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 !میشه بیشتر پُفش روز هر که این! بابا ای -

 روبی؟ -

 بابا؟ بله -

. آمدمی حساب به هشدار یک صرفا هایشصداکردن زیرا باشد؛ چارلی بعدی یجمله منتظر نبود نیازی

 امبونژ و پنکیک به نگاهی و نشست صبحانه میز پشت. شد خارج اتاق از بزند، صورتش به آبی آنکه بی

 .انداخت بشقابش توی

 !ها شدی ماهری کدبانوی بابا -

 :گفت گذاشتمی دهانش در جایک را پنکیک سه که حالی در کند، نگاه او به آنکه بدون چارلی

 .لطفته نظر-

 .کرد خوردن به شروع و زده کوتاهی لبخند روبی

 هر از رستوران و بود یکشنبه روز آن. شود حاضر زودتر چه هر تا دوید اتاقش سمت به صبحانه از بعد

 به تفریح جای به تعطیل روز یک در مردم طورچه فهمیدنمی هم هنوز او و بود ترشلوغ دیگری وقت

 باال ایشانه. کنندمی مضحک کارهای جوراین و آواز خواندن به شروع و آورندمی هجوم هاآن رستوران

 کشید، بیرون جینش شلوار با همراه را قرمزی چرمی کت. کرد باز را هایشلباس کمد و انداخته

 وار،شل پوشیدن از بعد. پوشید سفیدش یساده تاپ روی بر را کتش و آورد بیرون تنش از را هایشلباس

 .رفت بیرون خانه از پدرش با خداحافظی از بعد و زد مالیمی صورتی رژ
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 که دبو رستورانی خیابان، طرف آن درست. رسید کرلینگز یمنطقه به زود خیلی و بودند خلوت هاخیابان

 یبزرگ تابلوی به خاصی حسرت با. ایستاد رستوران روبروی و گذشت خیابان عرض از. کردمی کار آن در

 طاقت نهایت در. شد خیره «هوگو رستوران»بود شده نوشته رویش بر انگلیسی درشت حروف با که

 :گفت بلندی صدای با و نیاورده

 سلنا کشممی خجالت هنوز کردن؟ انتخاب رستوران این یواسه که بود اسمی چه این آخه هوگو؟ چرا -

 .کنم دعوت جااین به رو

 !نیست اجباری هیچ الرتر، خانم نکنی دعوتش تونیمی -

 که بود زدهخجالت قدرآن رفت، هم در اشچهره رستوران، صاحب ارشد پسر اوانز، آقای صدای شنیدن با

 ابلشمق در درست و آمده جلوتر اوانز آقای زیرا نبود؛ کار این به نیازی البته. نداشت نیز را برگشتن جرأت

 هب توانستمی که جایی تا همیشه مانند را موهایش و داشت تن به رنگیخاکستری شلوار و کت. ایستاد

 .باریک هایلب و دراز بینی با داشت آبی هایچشم بود، کرده هدایت باال سمت

 :گفت دستپاچگی با روبی

 .اوانز آقای خیربه صبح -

 :گفت او حرف به توجهبی و انداخت او به آمیزیسرزنش نگاه اوانز

 .کنم اخراجت و بذارم دلم روی پا میشم مجبور روزی مطمئنم روبی،-

 ...اما -
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 :گفت تندی به و نداده او به را صحبت یاجازه اوانز

 !میدم انجام اخراجت از بدتر کاری بشه، توهین پدرم نام به دیگه بار یک فقط اگه اینکه اما و -

 :داد ادامه تهدیدآمیزی لحن با کرد،می حرکت رستوران در سمت به که حالی در سپس

 !کنن صدات لوپه پِنه رستوران کارکنان یهمه که میدم دستور -

 بدش اسم آن از حد چه تا که بود دریافته نیز او اکنون زیرا شد؛ سرخ فورا حرف آن شنیدن با روبی

  .دش رستوران وارد حوصلگیبی با بعد کمی و ماند منتظر را ایدقیقه چند اوانزِ آقای رفتن از بعد. آیدمی

 روز آن. بود صدا و سر پر و شلوغ بسیار دیگری هروقت مانند رستوران زد،می حدس که طورهمان

 قرار سالن دوطرف در میز ردیف چهار بودند؛ داده تغییر ممکن شکل بهترین به را سالن دکوراسیون

 رستوران کف رنگایقهوه سرامیک. بودند کرده روشن را سبزرنگ و قرمز هایشمع میز هر سر و داشت

 .افتادمی آن روی بر رستوران ایشیشه سقف از نور انعکاس و زدمی برق تمیزی شدت از

 راه رد. برسد بود سالن انتهای که -کارکنان اتاق به زودتر هرچه تا گذشتمی میزها بین از عجله با روبی

 احساس معمول طبق و بود نشسته همیشگی میز پشت که افتاد ایوان به چشمش میزها، کنار از عبور

 اما نبیند؛ را او تا برگرداند را سرش خواستمی روبی. بود داده دست او به ایاندازه از بیش صداییخوش

 به شروع اشنکره صدای همان با بود، زده زل او به که طورهمان همیشه مانند زیرا بود؛ شده دیر ظاهرا

 :کرد خواندن
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as long as you love me, we could be starving – (محتاج دومون هر شدی، عاشق وقتی از 

 (.شدیم

we could be homeless, we could be broke (شدیم بدبخت و خانمانبی دومون هر) 

as long as you love me, I'll be your platinum , I'll be your silver, I'll be your gold (از 

 (!چیزتهمه شدم جواهرت، و طال شدم زندگیت، ثروت شدم من شدی، عاشقم که وقتی

 :زد فریاد بلندی صدای با ایوان ناگهان که شدمی رد میزش کنار از درهمی یچهره با روبی

as long as you love lo-lo lo-lo-lo-lo- love me!- 

 او هب آمیزیاعتراض حالت با و پریدند جا از بودند نشسته میزش سر که دوستانش یهمه بلکه او، تنها نه

 ...که کرد باز شدت با را در دوید، اتاق سمت به عجله با و نکرد صبر دیگر روبی. کردند نگاه

 !هی -

 .ببخشید! آخ -

 فتهر غرهچشم او به رسید،می کمرش ابتدای تا که بلندی مشکی موهای و سفید بسیار پوست با دختری

 :گفت ناراحتی با سپس پوشید، را لباسش و

 تو؟ پریدی جوریاین که آواز زیر زده باز چاکتسینه عاشق چیه؟ -

 :گفت ملتمسی لحن با و کشید ایکالفه نفس روبی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 13 

 عجیبی حساسیت رستوران این توی دیدنش به که کن باور! سلنا نزن حرف بهش راجع کنممی خواهش -

 !افتاده خارش به بدنم کنممی احساس کردم، پیدا

 ...داره راه یک تنها این خب، -

 :گفت فورا سلنا که بود شده خیره او به امیدواری با روبی

 .شی راحت یکی این شر از که بدی رو یکی اون جواب -

 (سلنا مخفف سِلی! )سِلی بود ایالعاده فوق پیشنهاد واقعا آفرین، -

 :گفت و خندید سلنا

 .رسهنمی فکرم به ایدیگه چیز کن باور -

 !نکنی فکر بهتره پس -

 ابحس به دوستش ترینصمیمی سلنا. رفت بیرون اتاق از و پوشید را مخصوصش لباس دلخوری با روبی

 نشده راهرو وارد کامال هنوز. شدمی زمین روی بر موجود ترینآزاردهنده نیز او اوقات گاهی اما آمد؛می

 :گفت بلندی صدای با سلنا که بود

 .بابا کردم شوخی برگرد،! روبی هی -

 میز تسم به بدهد، نشان واکنشی ایوان یعربده به آنکه بی. شد اصلی سالن وارد سلنا به توجهبی روبی

 هم روز آن.بود همان کارش تمام تعطیل روزهای در. گرفت را هایشانسفارش و رفته جوانی پسر و دختر
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 سفارشات از پر که را هاییسینی و بدود سالن انتهای تا سالن ابتدای از شد مجبور دیگری هروقت مانند

 گذاشت، پیشخوان روی بر را خالی سینی آخرین وقتی. کند جاجابه بود سرمست و سرخوش مردم

 .دادمی نشان را هفت عدد دیوار روی ساعت

 وارد یزن سلنا بعد یثانیه چند. کرد هایشلباس کردنعوض به شروع و برگشت اتاق به خستگی با روبی

 دخو به را او توجه تا بود کوبیده دیوار و در به را خود روز تمام سلنا. نداد او به اهمیتی روبی اما شد؛ اتاق

 دانستمی بود، عصبانی دستش از آنکه خاطربه نه. نینداخت او به هم نگاهینیم روبی اما کند؛ جلب

 کوین، و ایوان از وجود تمام با نیز او خود حتی زیرا زند؛می حرصش درآوردن برای را هاحرف آن یهمه

 معتقد و داشت نفرت بود، کرده ازدواج درخواست او از دفعه چند و چندین که روبی دبیرستان همکالسی

 .بماند ایافسانه عشق یک منتظر باید همچنان او که بود

 .مهمونی برم قراره شب فردا -

 کرد،می عوض را لباسش داشت که طورهمان زیرا نبود؛ او مخاطبش گویی اما آمد؛ خود به سلنا صدای با

 :گفت و برده باال را هایشدست ناگهانی طور به سلنا. زدمی حرف خود با

 مهربون، خوشتیپ، خوشگل، جذاب، دختر یه شد؟می پیدا مواسه همراه یه اگه شدمی چی -

 ...قلبخوش

 :گفت و زد لبخندی خستگی وجود با گرفت، اشخنده هاحرف آن شنیدن با روبی

 .دکرمی دعوت مهمونی یواسه ازم کسی اگر نمیاد بدم منم افتادم، خودم یاد گفتی که رو هااین! عجیبه -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 15 

 :گفت و انداخت آغوشش در را خود خوشحالی با سلنا

 .کنممی دعوتت من -

 :گفت و گرفت خود به ایمغرورانه یقیافه فورا اما

 !کردمنمی فکر تو به اصال گفتم،می رو هااین که من البته -

 :زد فریاد آمیزیاعتراض حالت با روبی

 !سلنا -

*** 

 تاریکی در جاهمه وقتی. بود شب عاشق او اما بود؛ شده تاریک کامال هوا رسید، کرلینگز خیابان به وقتی

 در انگیزیشگفت طرز به شهر بود، اطراف هایخانه روشن هایچراغ نور منبع تنها و رفتمی فرو مطلق

 .آمدمی نظر به زیباتر نظرش

 هوای آن در که خواستمی دلش خیلی. کردمی نوازش را روحش که خوردمی صورتش به مالیمی باد

 رداف که گرفت تصمیم دلیل همین به. نداشت هم را کار این نای که بود خسته قدرآن اما بزند؛ قدم عالی

 خوابش رخت به را خود زودتر چه هر تاکسی یک با اکنون و برود پیاده را خانه تا دبیرستان مسیر

  .برساند

 .کردمی پیدا کردنجایگزین برای را چیزی همیشه خود خیال آسودگی برای بود، طورهمان همیشه
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 محض به. کشید پایین را شیشه خاطر همین به کرد؛می آلودگیخواب احساس شد، تاکسی سوار وقتی

 ساختمان به که خیابانی. رسید خانه اصلی خیابان به بعد کمی و پرید خوابش صورتش، به باد خوردن

 تزحم خودشان به تاکسی هایراننده گاههیچ خاطر همین به داشت؛ کوتاهی نسبتا مسیر شد،می منتهی

 وسط و بود کشیده فلک به سر کاج هایدرخت از پر جاده طرف دو. شوند خیابان وارد که دادندنمی

 .بودند کرده روشن را جاده تمام و داشته قرار برق چراغ تیرهای هم خیابان

 نور. رسیدنمی گوش به اصلی خیابان هایماشین حرکت صدای جز به صدایی هیچ و بود خلوت جاهمه

 پاهایش زیر که را خودش از بزرگی یسایه توانستمی روبی و بود افتاده زمین روی بر هاچراغ نارنجی

 به میمحک لگد دیگر بار و رفته جلوتر قدمی چند کرد، پرتاب جلو به را کوچکی یریزهسنگ. ببیند بود،

 را سرش سرعت به. شد تاریک کامال مقابلش مسیر ناگهان که برسد ساختمان به بود نمانده چیزی. زد او

 لقمط تاریکی در خیابان بعد و شده خاموش و روشن چندبار بود سرش باالی درست که چراغی کرد، بلند

 .رفت فرو

 اما کرد؛می احساس را عجیبی نیروی حضور آنکه با. نبود کسی کرد، نگاه اطرافش و دور به ترس با

 کاراف این. شد متعجب بسیار فکر این از نیز خودش. نیست اطراف آن در انسانی هیچ که نداشت تردیدی

 آن از بیش. داشت اطمینان هاآن درستی به اما بودند؛ آورده هجوم ذهنش به ناخواسته طور به

 رد،ک نگاه اطراف به دیگر بار. بود افتاده جانش به عجیبی ترس. بایستد تاریکی آن در توانستنمی

 ناخواسته هم قبال. کند روشن را چراغ توانستمی نیروهایش از استفاده با شاید. نبود جاآن در کسهیچ

 که کاری از حال این با بود، وجودش در خاصی اشتیاق. بود کرده خاموش و روشن را اتاقش المپ کلید

. نیست عادی انسان یک که بیاورد یاد به خواستنمی هرگز. داشت وحشت بدهد انجام خواستمی
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 طرف از فرمان یک منتظر و شده پنهان وجودش در که را عجیبی نیروهای دادمی ترجیح که بود هامدت

 زود خیلی بنابراین ببرد؛ گور به خود با را راز این داشت تصمیم او. بسپارد فراموشی به بودند او

 سرعت به سپس کرد، سرکوب را قدرتمند نیروی آن از استفاده یوسوسه و آورده پایین را هایشدست

 .شد ساختمان وارد و کرده طی را ماندهباقی قدم چند

*** 

 «نحس یدوشنبه»

 .بود شده سپری آورعذاب هایکابوس با نیز گذشته شب. پرید خواب از موبایلش زنگ صدای با صبح

 .بود داده سر را ایمستانه یقهقهه و ایستاده بلندی برج باالی که دید رویا در را زنی باراین

 ار شب تمام گویی نداشت؛ رفتنراه نای و کردمی درد بدنش تمام شد، بلند خوابش تخت از خستگی با

 از میزان آن پس بود، خوابیده را شب تمام که او. بود رستوران در حاضر افراد از پذیرایی مشغول نیز

 بود؟ آمده سراغش به بدشانسی و نحسی روز ابتدای از آنکه جز به داشت معنی چه خستگی

. یدپوش را دبیرستانش هایلباس و خورده مختصری یصبحانه میلیبی با صورتش، شستن از بعد روبی

 و دش پاره آن از قسمتی و کرده گیر دستگیره به لباسش یگوشه شد،می خارج اتاقش از عجله با وقتی

 .است روز آن هایبدشانسی سرآغاز تازه آن که یافت اطمینان صحنه آن دیدن با روبی

 و شیدهک عمیقی نفس کالس در پشت رفت، باال دوم یطبقه هایپله از نگرانی با دبیرستان، به رسیدن با

 روی بر مهیبی صدای با و خورده پیچ بدی طرز به پاهایش کالس، به واردشدن محض به. کرد باز را در

 .دادند نشان یکدیگر به دست با را او و زدند خنده زیر بلندی صدای با همه افتادنش با. افتاد زمین
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 هک فیلیپس ریز بسیار و مشکی هایچشم به نگاهش و کرده بلند را سرش ایرفته درهم یچهره با روبی

 .افتاد زدمی موج آن در شرارت

 ایشبر کالس آموزاندانش باقی آزار و اذیت که بوده درشت بسیار اندامی با کالس، قلدر پسر فیلیپس،

 و کرده رفتار احتیاط با اندکی سوم سال آموزاندانش مقابل در اگرچه شد،می محسوب تفریح نوعی

 هاآن به خونسردی با او کردند،می مسخره اشچاقی خاطربه را او سوم سال پسر چند که هنگامی

 رازی بود؛ اشتباه در سخت او اما ؛!«میشه حل کوچیک رژیم یک با که دارم وزناضافه کمی فقط:»گفتمی

 .بود کرده تبدیل بدقواره و زشت خوک یک به را او که بوده زیاد قدرآن وزنشاضافه

 خرد را فیلیپس هایاستخوان تمام داشت تصمیم و دربرگرفت را روبی وجود تمام خشم ایثانیه برای

 در باراولین برای او. افتاد بود، آمده سرش بر دبیرستان به ورود از قبل تا که بالهایی یاد به فورا اما کند؛

 هادهرانن آن از کدامهیچ گویی اما ایستاد؛ تاکسی گرفتن برای ساعت یک به نزدیک سالبیست آن تمام

 شد ورمجب انتها در او و کردندمی عبور کنارش از هایشپریدن پایین و باال به اعتنابی زیرا دیدند؛نمی را او

 .برساند دبیرستان به را خود التماس و خواهش با و شود موتوری پیک یک راه سد

 برای را او و شده عصبی ایمسخره طرز به مدرسه، مدیر اَفلِک، آقای شد؛ دبیرستان وارد که هنگامی

 و بوده خونسردی و آرام بسیار مرد افلک آقای زیرا شد؛ روبی تعجب باعث این و کرد مؤاخذه تاخیرش

 خود که داشت اطمینان او و باشد داشته برخوردی چنین آموزاندانش از یکهیچ با که نداشته سابقه

 .است بوده زدهشگفت خود هایرفتار از نیز مدیر
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 و اوست خود بدشانسی اثرات از نیز خوردنزمین این که رسید نتیجه آن به لحظات آن یادآوری با

 فروکش خشمش ناگهانی طور به فکر این با. کرد نخواهد دوا او از را دردی هیچ فیلیپس با درگیرشدن

 :گفت و زد پرحرصی لبخند تکاند،می را هایشلباس که طورهمان و برخاسته جایش از کرد،

 !اشتباهی در سخت بگم باید ای،بامزه که کنیمی فکر اگر -

 :گفت ایزننده لحن با زد،می پوزخند که گونههمان فیلیپس

 .بشه نجاتم یفرشته تو مثل یکی اینکه واسه میرممی من بیار، درم اشتباه از خودت پس -

 یلیپسف یسینه به شدت با دستی بزند، حرفی آنکه از قبل اما کرد؛ برانداز را او پای تا سر انزجار با روبی

 .راند عقب را او و کرده برخورد

 !بذار راحتش -

 رو کی باید کنی، دفاع ازم تو نخوام اگه من:»گفت دل در و کرده نگاه کوین به حوصلگیبی با روبی

 «ببینم؟

 تا زدمی را زورش تمام گویی گرایید؛می سرخی به صورتش و زده زل فیلیپس به ایابلهانه حالت با کوین

 .نبود موفق کار این در چندان اما بیاید؛ نظر به ترسناک اندکی اشچهره

 قبل اما ایستاد؛ او یسینه به سینه و شده بلند جا از سختی به او، مضحک شجاعت یمشاهده با فیلیپس

 واردشدنش محض به. شد کالس وارد بُورن آقای و شده باز کالس در بدهد، نشان واکنشی بخواهد آنکه از

 آغاز را درس زودتر هرچه که خواستند او از چاپلوسی با و گشوده را هایشانکتاب آموزاندانش یهمه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 20 

 فااکت همیشگی هایپوزخند همان زدن به نداشت، را استادان مقابل در وجود ابراز جرأت که فیلیپس. کند

 .نشست جایش سر دیگر بار و کرده

 سپس درآورد، خود از مانندیخرناس صدای دید، مناسب اندام عرض برای را میدان که نیز کوین

 .داد هل هایشانصندلی سمت به را او و داده قرار روبی کمر روی بر را هایشدست

 را کوین هایدست بودند، مناسبی جای در اکنون اگر که کرد فکر آن به نشستن محض به روبی

 هب غرور با و داده جلو را اشسینه کرد،می ایفا را ایاسطوره قهرمان یک نقش اکنون که کوین. شکستمی

 .نگریستمی روبی

 طرز به ساعت هایعقربه و آمده کش زمان گویی داد؛ رخ عجیبی اتفاق آن از پس ساعتِ چند در

 تعجب باعث که بوده عجیب چنان واقعه آن. بودند کرده خوش جا صبح ده ساعت روی بر غیرعادی

 حالتی با کرد،می بازخوانی را کتاب چهارم فصل اکنون که بورن آقای و شد کالس در حاضر افراد تمامی

 ود،ب شده هاعقربه توقف باعث که نامرئی دست نهایت در. کردمی نگاه ساعت هایعقربه به گونهالتماس

 .رسید پایان به دوازده ساعت در کالس نهایت در و برداشته اشغیرانسانی عمل از دست

 جا از همگی شدند، ظاهر بورن استاد ایشیشه میز روی بر خورشید پرنور هایلکه اولین که هنگامی

 بر بهت با روبی. کردند پرتاب هایشانکوله درون به را هایشانکتاب خسته و عصبی حالت با و برخاسته

 نتکا با گاهآن کند، هضم را آمده پیش اتفاقات توانستنمی گویی بود؛ شده میخکوب اشصندلی روی

 به شروع حوصلگیبی با دوخت، کوین به را نگاهش و آمده خود به هایشچشم مقابل در دستی

 :گفت و کرده هایشکتاب کردنجمع
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 داشتی؟ کاری -

 ساختگی خونسردی با و کرده جور و جمع را خود فورا اما شد؛ زدهشگفت او سرد رفتار از آنیک کوین

 :گفت

 .بزنم حرف باهات خواستممی خواستم،می -

 !بزن خب -

 .تونمنمی جااین نمیشه، جااین آخه -

 !نزن پس خب -

 میک صدایش که حالی در و فرستاد بیرون پرحرص را نفسش بود، آمده ستوه به او اعتناییبی از که کوین

 :گفت بود معمول حد از بلندتر

 !بزنم حرف باهات باید من اما -

 :گفت ناپذیریوصف شادی با بود، لذت غرق او انداختندست از که روبی

 !بزن پس -

 آن گفتن از پس روبی اما انداخت؛ او به آمیزیخشونت نگاه و داده دست از را خود کنترل باراین کوین

 به زیرا است؛ شده جاری قلبش انتهای از روان و خنک بسیار آب با ایرودخانه که کرد احساس کلمات

 آنکه از کوین که بوده روشن برایش روز مثل. بگیرد او از را کوین کاذب نفس به اعتماد بود توانسته خوبی
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 چنین که بود شده باعث امید همان و کرده پیدا ایبیهوده امید بود، داده او به را کردندفاع یاجازه روبی

 .بدهد نشان خود از جسارتی

 ساده بازیقهرمان یک با یا بیاید دست به آسانی به که نبود دختری او زیرا بود؛ اشتباه در کامال کوین اما

 .کرد نفوذ محکمش و سخت قلب به بتوان

 ...من روبی بگم، زدممی بهت باید پیش وقت خیلی که رو حرفی خواممی -

 نجات مخمصه این از که کردمی دعا دل در بود، زده زل مقابلش دیوار به درماندگی با که طورهمان روبی

 .بود خورده زنگ کوین موبایل شد، بلند گوشخراشی صدای لحظه همان درست. یابد

 .میام االن همین خب خیلی! چی؟...  شده؟ چی مگه.... کالسم توی هنوز من بله؟ -

 :پرسید محسوسی خوشحالی با کردمی نگاه او به کنجکاوی با که روبی

 شده؟ چی -

 :گفت نگرانی با بود، شده گیج او خوشحالی از که کوین

 من !لعنتی اَه. کرده تصادف که میگه و زده زنگ بابا حاال بود، گرفته قرض ازم رو ماشینم صبح برادرم -

 .نباش نگران میگم، بهت بزنم خواستممی که رو حرفی فرصت اولین در... اما میرم؛

 :گفت متحیری لحن با روبی شد، خارج کالس در از عجله با کوین وقتی

 !باشه نگران که کسی اون به لعنت -
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 زا قبل تا که نماند ناگفته. شد خارج کالس از سرعت آخرین با و برداشته را کیفش بالفاصله سپس

 .رفت پیش هاپلهراه از افتادن مرز تا دوبار به نزدیک دبیرستان از رفتنبیرون

 با و زده خوشحالی سر از لبخندی همیشگی معوج و کج ساختمان دیدن با شد، خیابان وارد که هنگامی

 که بود مانده باقی خانه در به رسیدن تا قدم چند تنها. کرد حرکت خانه سمت به بیشتری سرعت

 روی بر را دستش زد،می چشمک موبایل یصفحه روی بر که سلنا صورت دیدن با. خورد زنگ موبایلش

 :گفت و کشیده سبزرنگ عالمت

 الو؟ -

 !عزیزم سالم -

 خبر؟ چه سالم، -

 گذره؟می خوش من به هم تو بدون مگه باشه؟ خبری چه خواستیمی -

 :گفت ناراحتی با بود، شده مشکوک کمی او گفتار لحن به که روبی

 !خوایمی چی بگو فقط کنممی خواهش سلنا -

 ...فکری چه من به راجع تو! که واقعا -

 :گفت ایخسته لحن با روبی

 !سلنا -
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 .بیای امشب مهمونی به من با خواستممی خب، خیلی -

 مهمونی؟ کدوم -

 .بیای باهام خواممی همین یواسه برم، تنهایی خوادنمی دلم که دونیمی اما کرده؛ دعوتم جیمز -

 ...اما -

 .میای که گفتی خودت بیای؟ خواینمی نکنه چی؟ اما -

 :شود وارد دیگری راه از کرد سعی و فهمیده را این نیز روبی و بود تهدیدآمیز کمابیش سلنا کالم لحن

 ...و شدین آشنا هم با تازه شما. کرده دعوت تنها رو تو جیمز که گفتم این یواسه فقط میام، که معلومه -

 .بیای که خواممی همین خاطربه -

 :گفت بود، شده گیج که روبی

 چرا؟ -

 .بریم پیش خیلی خوامنمی قرارمونه، اولین این چون -

 .بگیرم رو هاشما بازیعشق جلوی که جااون میام من پس آها -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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*** 

 !آره... یعنی! نه -

 فکر چیزی به آنکه بی را ساعتی چند که کشیدمی پر دلش کرد، فکر روز آن اتفاقات و خستگی به روبی

 :فتگ بخشیاطمینان لحن با بنابراین نداشت؛ هم را دوستش بهترین به گفتننه جرأت اما بخوابد؛ کند

 .میشم حاضر بعدش و کنممی استراحت شب تا م،خونه دم االن من خب، خیلی -

 :گفت فورا سلنا

 !نمیشه اما -

 چی؟ برای -

 تا دوئه، ساعت هم االن. جیمزه هایدوست از یکی تولد میشه، شروع شیش ساعت مهمونی اینکه برای -

 .نمونده چیزی شیش ساعت

 ولقب کند، اعتراضی آنکه بی اما است؛ افتاده فشارش که کرد گمان ایلحظه ها،حرف آن شنیدن با روبی

 .کرد قطع را تماس و کرده

 ردهک باز را کمد در برود طرفش به آنکه بی اما کرد؛ نگاه خوابش تخت به حسرت با شد، اتاقش وارد وقتی

 پوشید، را اشمهمانی لباس و درآورده را دبیرستانش هایلباس. آورد بیرون جاآن از را قرمزرنگی لباس و

 .کرد نگاه آینه در خودش عکس به و نشست آینه مقابل میز روی
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 را موهایش حال همان در و بست آرامی به را هایشچشم شود، بیهوش خستگی از که بود نمانده چیزی

 انیتعصب با و کرده باز را هایشپلک الی ناچار به رسید، اتمام به موهایش کردنشانه کار وقتی. کرد شانه

 کرد، رها خود حال به را هاآن و کرده باز موهایش میان فرقی ؛کشید هایشلب روی بر را قرمزرنگش رژ

 توانستمی اگر شدمی چه. کرد رها نرمش و گرم تخت روی بر را خود و پوشید را قرمزرنگش هایکفش

 به چیزی شد؛ بلند نهادش از آه ساعت به کردننگاه با. بگذارد هم روی را هایشچشم دقیقه چند تنها

 .ماندنمی باقی استراحت برای وقتی باشند، راه در هم را ساعت یک بود قرار اگر. بود نمانده چهار ساعت

 اب اما کند؛ درست قهوه خود برای تا شد آشپزخانه وارد رفت، بیرون اتاق از و برخاسته جای از حالیبی با

 :کرد زمزمه حیرت و بهت با خالی یجعبه دیدن و کابینت در بازکردن

 !چرا؟ آخه! غیرممکنه بدشانسی از حجم این -

 یطبیع کامال اتفاقات این که کند وانمود و بدهد دلداری خود به کرد سعی جمله آن گفتن از بعد روبی

 کردنمرتب به شروع و کشیده عمیق نفس چند. ندارد است راه در شوم ایواقعه آنکه به ربطی و هستند

 زکردنتمی کار وقتی. بریزد بیرون ذهنش از را ترسناکی افکار چنین توانستمی گونهاین تنها. کرد خانه

 .دبو نمانده باقی سلنا آمدن به چیزی. دادندمی نشان را پنج عدد ساعت هایعقربه رسید، اتمام به خانه

 روی مجددا را قرمزش رژ شد، اتاقش وارد سرعت به و کرده رها آشپزخانه از ایگوشه در را تی روبی

 آینه در نیز را اندامش و رفته عقب به قدمی چند سپس کرد، مرتب کمی را موهایش و کشیده هایشلب

 اب سپس کرد، نگاه لباسش به دقت با تنها و کرده فراموش را اشخستگی ثانیه چند برای. کرد برانداز

 :کرد زمزمه آرامی صدای
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 !ستالعادهفوق لباس این -

 بیش او تن در و داشت خاصی زیبایی ای،طبقه دامن آن با کوتاهش لباس. گفتمی را حقیقت اغراقبی او

 با بعد یدقیقه چند. زد لبخندی نحس روز آن در باراولین برای روبی. آمدمی نظر به عالی اندازه از

 .شد خارج اتاق از و برداشت نیز را اشدستی کیف موبایلش، زنگ صدای شنیدن

*** 

 دایص برابر در کرشدنش از تا کرد فرو گوشش در محکم را هایشانگشت روبی اصلی، سالن به رسیدن با

 داد و جیغ با و داده قری موسیقی صدای شنیدن با او برعکس سلنا. کند جلوگیری موسیقی بلند بسیار

 .تپیوس جمعشان به حوصلگیبی با و داد تکان سری تاسف با روبی. کرد پرتاب دوستانش میان را خود

 خودشان قول به یا و ترینصمیمی او از بعد لورا و سارا ایان، شناخت؛می خوبی به را دوستانه جمع این

 .آمدندمی حساب به سلنا دوستان ترینحال اهل

 طرز به موهایش داشت، باریک مداد یک به عجیبی شباهت که بوده الغر و بلندقامت پسری ایان،

 .افتادمی نوزدهم قرن دانشمندان یاد به او به کردننگاه با روبی و بود فر ناخوشایندی

 که داشت عجیبی اعتقاد و بود بلوند همیشه موهایش و داشته کوتاهی بسیار قامت و قد ایان برعکس لورا

 او دیدن با روبی! دادمی نشان خود از عجیبی مقاومت حقیقت دربرابر و آیدمی او به بسیار مو رنگ این

 مهه تن بر مو صدایشان شنیدن با که افتادمی وجقی و عجق موهای با قدیمی خوانندگان یاد به هربار نیز

 .شدمی سیخ
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 رایب گویی که ماندمی دخترانی به ظاهرش و تیپ و بوده خجالتی اندکی که بود جمع آن در فرد تنها سارا

 که سبزرنگی هایچشم با داشت بلندی ایقهوه موهای او. اندشده اجتماع وارد عمرشان طول در باراولین

 .دادمی نشان ترمعصومانه را صورتش

 کرد؛ سالن در حاضر افراد باقی تماشای مشغول را خود و برداشت هاآن به کردننگاه از دست روبی

 و پریده پایین و باال آهنگ ریتم با غمی، هر از فارغ لحظه آن در که خیالیبی و سرخوش هایانسان

 .کشیدندمی عربده

 .اومد اون! روبی هی -

 بخندل با که افتاد ایقیافهخوش جوان به چشمش و کرده دنبال را سلنا شرمگین اصطالح به نگاه رد روبی

 و نداشت خود دادن نشان محجوب برای اصراری هیچ او سلنا برعکس. آمدمی هاآن سمت به معناداری

 .باریدمی رنگشمشکی هایچشم آن از شیطنت

. بدهد تشخیص کامل طور به سالن نور در را اشچهره توانست تازه روبی رسید، هاآن به جیمز که هنگامی

 ریشته آن با را صورتش که داشت فرمیخوش هایلب و کوچک بسیار بینی با مشکی ابروی و چشم او

 .دادمی نشان ترجذاب اشمردانه

 هک بلندیپایه میز زیر از را دستش گاهآن شد، جیمز به سلنا یخیره نگاه متوجه لحظه یک برای روبی

 اشخیره هاینگاه آن با زیرا گرفت؛ سلنا پاهای از آبداری نیشگون و کرده رد بودند شده جمع آن دور

 .دادمی هدر به متین و خوب دختر یک به شدنتبدیل برای را زحماتش تمامی
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 !آخ -

 شد؟ چی -

 .پرسید را این نگرانی با جیمز

 :گفت ناراحتی با و رفته روبی به اساسی یغرهچشم سلنا

 .نیست چیزی -

 الکم در جیمز اما زد؛ لبخند و برده جلو را صورتش سلنا شد، ترنزدیک او به و زده پررنگی لبخند جیمز

 .کشید سر الجرعه را میز روی نوشیدنی باز نیش با و بوسید را او آورده، ترپایین را سرش شرمیبی

 یمختصر پرسیاحوال از پس جیمز. شد سرخ خجالت از حقیقتا باراین و شده رنگکم سلنا ملیح لبخند

 :گفت و زده پشتش به محکمی بسیار یضربه ناگهان انداخت، روبی به را نگاهش سلنا، دوستان با

 !کنهمی تعریف ازت خیلی سلنا طوری؟چه تو -

 :گفت و زده عصبی لبخند کند، سقوط میز روی بر سر با بود نمانده چیزی که روبی

 .خوبم من -

 :گفت و خندید خیالیبی با جیمز

 !خوبه -
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 .دوخت سلنا به را اشخیره نگاه دیگر بار سپس

 بدنشان ناگهانی حرکت و ته و سر بی هایحرف با و ایستاده میز آن دور همچنان که مدتی گذشت از پس

 (.بود زده زل سالن دیوار و در به حوصلگیبی با او زیرا روبی؛ جز به البته)کردندمی سرگرم را خود

 .باشد آزادهنده تواندمی حد چه تا هاییمهمانی چنین به رفتن که رسید تلخ ینتیجه آن به روبی

 باعث این که بودند افتاده جوش و جنب از همه تقریبا و کرده قطع را موسیقی که شدمی ایدقیقه چند

 -دبو توماس نام به پسری که -جشن میزبان دوستان و میهمانان بیشتر. بود شده روبی خاطر آسودگی

 پس و بودند شده جمع خورد،می چشم به آن روی بر زیادی بسیار هدایای که بزرگی بسیار گرد میز دور

 ناخوشنودی کمال در و شده متفرق جمعیت دیگر بار زیاد، بسیار هایتعارف و هاتشکر و هاهدیه دادن از

 نآ از قبل تا گویی که انداختند سالن وسط را خود ایگونه به هاآن یهمه. شد آغاز ایکرکننده موسیقی

 .بودند نرقصیده زندگیشان تمام در هرگز

you beautiful, beautiful you should now it ! 2× 

I think it's time , I think it's time show it ! 

you beautiful , beautiful 

baby what you doing ? where 

you at? where you at?... 

 چی؟ -
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 !نه -

 !لعنتی -

 یگرد. کرد نگاه خوردند،می چشم به سالن از گوشه هر در که بزرگی بسیار بلندگوهای به تعجب با روبی

 تمامی ناگهان. بود رفته فرو سکوت در هولناکی طرز به جاهمه شد،نمی خارج هاآن از صدایی هیچ

 میزبان توماس،. دادند سر آمیزیاعتراض فریاد جشن در حاضر افراد یهمه. شد خاموش سالن هایبرق

 :گفت بلندی صدای با بود، شده عصبانی وضع آن از که هاآن

 .میشن وصل اضطراری هایبرق االن بمونن، جاهاشون سرِ همه لطفا -

 او از صدایی و بود چسبیده او به ترس با سلنا رفت، فرو ظریفی هایدست در ناگهان روبی هایدست

  .آمددرنمی

 آرامی صدای با و کرده نوازش را او بنابراین دارد؛ وحشت تاریکی از حد چه تا او که دانستمی روبی

 :گفت

 .میشن وصل اضطراری هایبرق االن نترس، -

 .بود رفته فرو مطلق تاریکی در جاهمه همچنان دقیقه چند گذشت با اما

 :گفت عصبانیت با بود، ایستاده هاآن کنار که جیمز

 .کشممی رو لعنتی توماس این خودم االن! بازیهمسخره جورچه دیگه این -
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 .شد دوستش با زدنحرف مشغول و رفته سالن طرف آن به احتیاط با جیمز

 صدای کرد احساس ایلحظه برای. دیدنمی را جایی هایشچشم اما کرد؛می نگاه اطراف به نگرانی با روبی

 حدسش. کرد تیز را هایشگوش و کرده بلندی هیس ایگونهوسواس حالت با است، شنیده را مالیمی نوای

 هک کرد گمان ایلحظه. بخشآرامش و انگیزدل آهنگی رسید؛می گوش به مالیمی نوای بود، درست کامال

 گوش به سالن هایدیوار و در از صدا این که شد متوجه کمی دقت با اما اند؛شده درست بلندگوها

 .رسندمی

 :کرد زمزمه حیرت با

 ...سلنا -

 :گفت نگرانی با فورا سلنا

 ...نکنه دیدی؟ چیزی شده؟ چی چیه؟ -

 چی؟ نکنه -

 !تروریستیه؟ عملیات یک این نکنه -

 میگی؟ مزخرف چرا! نه... چی؟ -

 شده؟ چی پس -
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 آهنگ صدای دیگر بار وقتی نه، یا شنودمی را صدا آن هنوز آیا بفهمد تا کرده سکوت دیگر بار روبی

 :گفت رسید، گوشش به مالیمی

 شنوی؟نمی صدایی تو -

 :گفت ترس با و زده روبی بازوهای به چنگی سلنا

 صدایی؟ چه -

 ...انگار صدا، همین -

 یهمه و شده وصل هابرق بیاورد، زبان بر آهنگ آن ریتم وصف در ایجمله بتواند که آن از قبل اما

 از مدام و رسیدمی نظر به ناراحت همچنان توماس اگرچه کشیدند؛ ایشادمانه فریاد هاپسر و هادختر

 .کردمی عذرخواهی دوستانش

. نرسید گوش به نیز انگیزدل آوای آن صدای دیگر رسید، پایان به هاآن هایسوت و جیغ صدای وقتی

 هایدیوار سراسر در زیبایی بسیار رنگارنگ هاینور و شدند روشن سالن هاینور رقـــص لحظه همان

 حتی و سلنا هایدست رهاشدن که بود شده زیبا یمنظره آن محو چنانآن روبی. شدند منعکس سالن

 .نفهمید نیز را شب آن هایزوج باقی به جیمز و او شدنملحق

 اتفاق ناگهان که زدندمی سوسو اطرافش در که بود هاییچراغ تماشای مشغول هنوز ثانیه، چند از بعد

 از کرد گمان ایلحظه که ایگونه به داد؛ دست او به غیرعادی و عجیب سبکی احساس. افتاد عجیبی
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 ویر بر هنوز که دریافت کرد، نگاه پاهایش به وقتی اما است؛ معلق هوا و زمین میان و گرفته فاصله زمین

 .است ایستاده سالن کف هایسرامیک

 شناور هوا در راحت و سبک پَری مانند که کردمی حس چرا پس بود، زمین سطح روی بر هنوز او اگر

 دید؟می دور مردمش، و دنیا این از را خود که بود داده دست او به نشاطی احساس چنان چرا است؟

 از هاآن یهمه گویی کرد،نمی نگاه هاآن به اما بود؛ مانده خیره سالن وسط جمعیت روی بر نگاهش اکنون

 .بودند شده محو نظرش

 و ریشه از درست. افتاد اتفاق که بود لحظه همان درست و بست را هایشچشم خوشایندی احساس با

 رد سفید رنگ به انگیزیشگفت بسیار طرز به اکنون رنگشایقهوه موهای. شد شروع نقطه انتهاترین

 که نشد موجب هم آن حتی اما کرد؛می احساس سرش نقاط تمامی در را مالیمی گزگز روبی. آمدندمی

 بین از هم خوشایند حس آن هایشچشم بازشدن با که داشت آن از ترس زیرا کند؛ باز را هایشچشم

 دست از را زیبا یمنظره آن هرگز است، وقوع شرف در اتفاقی چه که دانستمی اگر شاید اما برود؛

 .دادنمی

 هک بود مانده کمی تنها رسید،می هایششانه اواسط تا که بود آمده در فامینقره رنگ به موهایش اکنون

 ...اما بود؛ الزم دیگر یثانیه چند تنها شود، روشن کامال موهایش یتیره رنگ

 !روبی -
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 و شده ناپدید سرعت به بود، آمده که گونههمان خوشایند حس آن رفت، بین از چیزهمه لحظه یک در

 حیرت با روبی. برگرداندند اول حالت به را موهایش و شده سرازیر سرش از شن مانند فامنقره هایریشه

 .بود کرده فراموش کامال را مکان و زمان دقیقه چند آن در او کرد، باز را هایشچشم

 .کشید عمیقی نفس شد،می نزدیک او به سرعت به که سلنا دیدن با

 !روبی -

 شده؟ چی -

 .دیدم چیزی یه االن من... من یعنی... تو -

 دیدی؟ چی -

 ...انگار... چیزی یه -

 .کشید او موهای به دستی ترس با و نداد ادامه را حرفش سلنا

 .ستا افتاده اتفاقی چه که دانستنمی و بود سردرگم و گیج نیز خودش کرد،می نگاه او به انتظار با روبی

 پریده؟ رنگت چرا -

 :گفت جمله یک تنها و نداد او سوال به پاسخی روبی اما پرسید؛ را این نگرانی با سلنا

 .بریم جااین از زودتر بیا -
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 اقعاو آیا که کرد فکر خود با کرد،می نگاه بیرون به ماشین یبخارگرفته یشیشه پشت از که هنگامی

 است؟ رسیده پایان به روز آن هایشگفتی

*** 

 «نو ژرفای از مردی»

 خوبه؟ حالت! روبی -

 .آره -

 هنگامی. دادمی را او جواب حوصلگیبی با هربار روبی و پرسیدمی را سوال این که بود باریسومین این

 :گفت فورا روبی رسیدند، اصلی خیابان به که

 .دار نگه جاهمین -

 .رسونمتمی در دم تا خب -

 .بزنم قدم کمیه خواممی میرم، خودم نیست، راهی -

 ...اما -

 !سِلی -

 .ردک متوقف را ماشین خیابان از ایگوشه در بزند، دیگری حرف آنکه بی و داد تکان سری ناچار به سلنا

 .ممنون -
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 .بینمتمی -

 د،ش ناپدید خیابان هایماشین از انبوهی میان سلنا ماشین که آن از بعد و داد تکان او برای دستی روبی

 .گرفت پیش در را خانه راه و برگشته نیز او

 از بیشتر شب آن. دوخت چشم شد،می خارج دهانش از که بخاری به و کشید عمیقی نفس خستگی با

 سرش در روز آن به تا کودکی از که هاییسوال بود؛ هایشسوال جواب شنیدن مشتاق دیگری هروقت

 مدرسه حیاط وسط کهنسال درخت باالی از پاییزی برگ اولین که روزی همان از درست. چرخیدندمی

 اندازه،بی شادی احساس داشت؛ را احساس همان درست هم روز آن افتاد، زمین روی بر و کرده سقوط

 جنیفر، هم روز آن و مادرش نبود غم ترشدنرنگکم هایش،دغدغه و هامشکل تمامی بند از رهاشدن

 :زد فریاد و داده نشان دست با را او هایش،همکالسی از یکی

 .اومده موهات سر بالیی چه کن نگاه! روبی هی -

 ...اما کرد؛ باز را هایشپلک الی سرعت بیشترین با او

 دبو روز آن از. بودند آمده در طالیی رنگ به که موهایی از خبری نه بود دلنشین حس آن از اثری نه دیگر

 .نزد کسی به آن از حرفی هرگز اما کرد؛ احساس خود وجود در را عجیبی نیروی که

 هب زودتر تا برداشت ترتند را هایشقدم لرزاند، را بدنش سردی سوز و شده خارج دهانش از بخار دیگر بار

 در خیابان تمام ایلحظه و آمده بلندی پاق صدای ناگهان آورد، بیرون کیفش از را کلید. برسد خانه

 ندتندت قلبش. شد میخکوب جایش سر بود، پریده جا از صدا آن شنیدن با که روبی. رفت فرو روشنایی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 38 

 پشت به ترس با بود، آمده خیابان کنار کوچک هایدرختچه پشت از صدا. لرزیدمی هایشدست و زدمی

 و تاریکی در جاهمه و شدند خاموش خیابان هایچراغ تمامی ناگهان لحظه همان اما کرد؛ نگاه هاآن

 زدهوحشت و آشفته چنان دقایق آن در اما رفت؛می حال از جاهمان توانستمی اگر. رفت فرو سکوت

 جا زا دیگر بار مالیمی صدای رسیدن گوش به با. بود شده بیشتر دیگری هروقت از اشهوشیاری که بوده

 گذرا ایلحظه برای ندید، را کسی اما کرد؛ نگاه اطراف به دقت با. گرفت خود به دفاعی حالت و پرید

 یپرنده آسمان از دوردستی ینقطه در. ماند باز دهانش مقابلش یصحنه دیدن با که کرد بلند را سرش

 راحتی به را هایشبال زدنبرهم صدای همچنان که کند باور توانستنمی روبی. بود پرواز حال در کوچکی

 .شنودمی

 نمایان هادرختچه پشت از شدیدی نور شد، حبس اشسینه در نفس که آورد پایین را سرش حیرت با

 سایه آن. افتاد کار از قلبش ایلحظه. بود آمده بیرون نور آن عمق از سیاهی یسایه که آن بدتر و شده

 خیره او به لحظه آن در که گفتمی روبی به مبهمی حس و بود ایستاده جاهمان بخورد، تکان آنکه بی

 همان که بود این آمد، ذهنش به که ایچاره تنها. کردمی دوچندان را او ترس احساس همین و است شده

 را کلید عجله با دوید، ساختمان سمت به سرعت آخرین با و شمرده سه تا دل در. بگذارد فرار به پا لحظه

 خیابان وسط که را جوانی مرد هیکل شود، ساختمان وارد آنکه از قبل درست و چرخاند در قفل در

 .داد تشخیص بود زده زل او به و ایستاده

 :پدرش هایسوال از رگباری با بود مساوی خانه، داخل به اشناگهانی شدنپرت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 39 

 هر نبود قرار مگه نمیدی؟ جواب رو موبایلت چرا کجایی؟ هست معلوم هیچ فکر، بی یدختره! روبی -

 قرار مگه برداری؟ تخودسرانه کارهای این از دست نبود قرار مگه بگی؟ من به قبلش میری که جایی

 ....نبود

 لشموبای بود کرده فراموش حتی او «موبایلش:»شنید را کلمه یک تنها پدرش سواالت سیل میان از روبی

 .بردارد دبیرستانش یکوله از را

 .نداره نگرانی بودم؛ سلنا با ضمن در. ببرم رو موبایلم بود رفته یادم ببخشید، -

 .رفت اتاقش سمت به و کرد کج را خود راه سپس

 .گرفت را بازویش و شده نزدیک او به تهاجمی حالت با چارلی ناگهان

 داشتم؟ حالی چه دونیمی هیچ کشم،می انتظار دارم که ساعته چند االن همین؟ نداره؟ نگرانی -

 ...من بابا، -

 کاری وقتاون بذاری، بیرون خونه از رو پاهات من یاجازه بدون دیگه بار یک فقط اگه! ببند رو دهنت -

 .ندارم دوست اصال که کنممی رو

 اتاقش وارد بود، شده متورم ترسناکی طور به گردنش هایرگ و لرزیدمی خشم از که حالی در گاهآن

 .بست محکم را در و شده
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 هب چارلی هایانگشت رد که بازوهایش به دستی. بود مانده خیره پدرش رفتن مسیر به حیرت با روبی

 کرده گناهی چه او مگر. زد حلقه هایشچشم در اشک سرعت به. کشید شدمی دیده آن روی بر وضوح

 به رفتنش از را پدرش بود کرده فراموش که دلیل آن به فقط گرفت؟می قرار شماتت مورد گونهاین که بود

 رد ثانیه چند گذشت از بعد روبی. شدمی مواجه رحمی بی و خشم با گونهآن نباید کند، مطلع میهمانی

 .شد اتاقش وارد و کرد پاک را هایشاشک بود، ناراحت و عصبانی نهایتبی که حالی

*** 

 .بود مانده خیره ساختمان رنگایقهوه در به نگاهش و بود ایستاده آلینویز ساکت و تاریک خیابان در

 در دختر آن انتها در و افتاد اتفاق ثانیه ده در تنها که مالقاتی گذشت؛می مالقاتشان زمان از هاساعت

 .بود گذاشته فرار به پا بزدلی نهایت

 بود؟ کافی برایش ثانیه ده همان داشت، را آزارش قصد او اگر که بود نرسیده ذهنش به فکر آن آیا

 شجاع که گشت؟دختریمی کسی چه دنبال به دورافتاده سرزمین آن در او داد؛ تکان تاسف روی از سری

 نیز را خود وجودی گوهر هنوز که دختری یا دارد، را خطرات از بسیاری با رویارویی جرأت و است مقاوم و

 داد؟می ترجیح جنگیدن و ماندن بر را فرار خطری، هر به رسیدن با و بود نکرده کشف

 یشایسته هرگز دختر آن کرد؛می اشتباه جاناتان و بود او با حق. نشست هایشلب روی تلخی پوزخند

 .نبود هاآن رهبری

 :کرد زمزمه ایکنندهمایوس لحن با و انداخت اتاقش یپنجره به را نگاه آخرین
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 .کنممی تلف رو وقتم دارم فقط -

 ظارشانت در که را شخصی خیابان، سر به رسیدن با. افتاد راه به خیابان انتهای سمت به و برگشته سپس

 کنارش از که ایلحظه درست و شدمی ترنزدیک او به لحظه هر که دید قیمتیگران ماشین در بود

 .شد متوقف پاهایش مقابل در درست ماشین و داده تکان را هایشدست گذشت،می

*** 

. است بیدارشدن وقت دیگر که دانستمی و کردمی احساس هایشپلک پشت از را خورشید نور روبی

 .کشید راحتی و عمیق نفس آسمان روشنایی دیدن با کرد، باز آرامی به را هایشچشم

 .شد تموم باالخره -

 با کند،می آغاز را دیگری روز و شده خارج نحس یدوشنبه آن از نهایت در که بود خوشحال وجود تمام با

 تمام در و نبود دلچسب و خوب چندان گذشته شب آنکه با. زد عمیقی لبخند و نشست خوشحالی

 تاثیر نتوانستند هاآن از کدامهیچ اما آید؛می بیرون عمیقی نور ژرفای از که دیدمی را مردی رویاهایش

 به راحت خیال با و کند فراموش بود آمده پیش را هرچه داشت تصمیم او بگذارند، خوبش حال روی بدی

 .برود دبیرستان

 با. داشت وقت شدنآماده برای ساعت یک هنوز تعجب کمال در انداخت، دیوار روی ساعت به نگاهی

 .شد دستشویی وارد و پریده پایین تخت از انرژی
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 که بود نای تصمیم آن ینتیجه و برود حمام به گرفت تصمیم پرواییبی نهایت در برگشت، اتاقش به وقتی

 .شود خارج خانه از عجله با و بخورد را اشصبحانه عجله با که شد ناچار او و گذشت شدنشآماده وقت از

 که نگیرد تصمیمی شادی هنگام در هرگز دیگر که داد قول خودش به دوید،می خیابان در که هنگامی

 .کند خراب را خوبی آن به روز چنیناین

 یازهاج با و زده کالس در به ایتقه بود، گذشته هاکالس شروع از دقیقه ده که رسید دبیرستان به وقتی

 استادان گیرترینسخت از یکی همچنین و بوده هاآن ریاضیات استاد وود بِن. شد وارد وود استاد

 به را شکلیمستطیل عینک و داشت حالتیبی هایلب و پهن بینی طاس، سر. رفتمی شمار به دبیرستان

 .زدمی چشم

 :گفت و گرفته خود به متفکری یچهره وود

 .تاخیر بازم! الرتر خانم -

 ماس مقابل در و کرده باز کرد،می یادداشت آن در را آموزاندانش اسامی که را بزرگی بسیار دفتری سپس

 .کشید بزرگی بسیار ضربدر او

 .بشینی تونیمی -

 اشصندلی روی و داده تکان سری ناراحتی با چرخید،می وود هایدست در که خودکاری به خیره روبی

 .نشست

 !چِخه! هی -
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 گردنش دور به خیالی دار طناب ایمسخره طرز به که انداخت فیلیپس به نگاهی حوصلگیبی با روبی

 .داد تکانتکان شدت با را سرش و کرده چپ را هایشچشم بدی حالت با بست،

 .کند متمرکز درسش روی را فکرش تمام کرد سعی و گرفت او از نگاه روبی

 !روبی -

 :کرد غرولندی لب زیر بود، شده جمع صورتش که حالی در کوین صدای شنیدن با روبی

 !من خدای -

 :گفت مضحکی لبخند با و ایستاد او مقابل در درست کوین

 بزنیم؟ حرف داری وقت -

 یا دبزن پس را او توانستمی کی تا اما ؛!«نه:» بگوید و بزند فریاد سرش بر خواستمی دلش وجود تمام با

 در که کسی آن با مایل هزاران اما نبود؛ بدی پسر اصال کوین که آن با کند؟ فرار اشخیره هاینگاه از

 آبی هایچشم. داشت خوبی نسبتا یچهره زیرا قیافه؛ نظر از نه. داشت فاصله گذشتمی روبی تصورات

 و سست شخصیت بر توانستنمی هاآن یهمه اما صورتش؛ با متناسب هایلب و کوچک بینی روشن،

 .بگذارد سرپوش اشسرانهسبک رفتار

 !هی -

 :فتگ و کشید عمیقی نفس سپس آمد، بیرون رویا عالم از هایش،چشم مقابل در کوین هایدست تکان با
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 .بیرون بریم بیا نه، جااین ولی دارم؛ وقت آره، -

 هو ار هاآن بلندی صدای با دوستانش و فیلیپس شدند،می خارج کالس از یکدیگر دوشادوش که هنگامی

 .آوردند زبان بر بلند صدای با را ایزننده جمالت و کردند

 اب و داد بود پشتش که بلندی ستون به را اشتکیه روبی رسیدند، دبیرستان حیاط به که هنگامی

 :گفت حوصلگیبی

 .شنوممی خب، -

 :کرد صحبت به شروع حرارت و شور با کوین

 اقدامی هر از قبل خواستم هم همین یواسه ذارم،می احترام بهت قدرچه من که دونیمی تو... تو روبی -

 .کنم صحبت خودت با اول

 :گفت آرامی صدای با کردن، من و من کمی از بعد کوین. دوخت چشم او به انتظار با تنها روبی

 .دارم دوستت من -

 رداشتهب دوشش روی از سنگینی بسیار بار گویی که کشید عمیقی نفس چنان کلمه دو آن گفتن از بعد

 .بود شده

 !دونممی -

 :پرسید تعجب با و کرده بلند را سرش سختی به کوین
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 !کجا؟ از دونی؟می -

 کنی؟می فکر چی خودت -

 .نزد حرفی کوین

 :داد ادامه ناراحتی با روبی

 .دوننمی هم دبیرستان هایبچه کل بلکه من، تنها نه -

 .کردم رویزیاده کمی من شاید آره، -

 خود گاههیچ اما بود؛ کرده رویزیاده اشعالقه ابراز در بکند را فکرش آنچه از بیشتر خیلی او! نه کمی

 .بود شده روبی نصیب رابطه این در هاتیکه و هاطعنه یهمه انتها در و بود نشده موضوع این متوجه

 چیه؟ جوابت دارم، بهت حسی چه دونیمی که حاال خب، -

 دقایق آنکه بی روبی اما نشنود؛ جوابی هرگز دادمی ترجیح گویی که گفت را جمله این جوری کوین

 و دش خیره هایشچشم به بدهد، کوین یعالقه ابراز به ارزشی ترینکوچک حتی یا و کند فکر را کوتاهی

 :گفت رسایی صدای با

 !نه -

 یقیافه روبی رسید، گوش به بود کرده بلند را سرش سرعت به که کوین گردن توق و تق صدای وقتی

 روبی:»داشت او از را ایجمله هر انتظار لحظه آن در. ماند خیره او به همچنان و گرفت جانبی به حق
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 مردی تنها من. میشه عوض نظرت که مطمئنم کن، فکر بهم. نه نگو زودی همین به کنممی خواهش

 هک را هاییجمله از کدامهیچ او تصور، برخالف او اما ؛...«و باشه داشته دوستت قدر این تونهمی که هستم

 .خورد جا شنیدنش با و نداشته را انتظارش اصال او که گفت را ایجمله نگفت، گذشتمی روبی ذهن در

 نداشتم؟ هم رو فکرکردن دقیقه چند ارزش حتی -

 زا هاییرگه که بخورد قسم توانستمی روبی اما بود؛ عمیقی ناراحتی و حیرت به آمیخته کالمش لحن

 برایش ارزشی کوین واقعا آیا که کرد فکر خود با سپس است، کرده احساس اشجمله در نیز را خشونت

 هب حقیقت گفتن که کردمی فکر روبی اما نداشت؛ ارزشی هیچ او نه بود، آسان سوال این پاسخ داشت؟

 :گفت مالیمی لحن با بنابراین بود؛ نخواهد خوبی فکر صراحت آن

 چی فهمیمی. همکالسی یه عنوان به فقط اما میاد؛ خوشم ازت منم... منم هستی، خوبی پسر تو کوین -

 میگم؟

 :گفت و داد تکان را سرش برداشت، جلو به قدمی کوین

 .کنی فکر حداقل بدی رو جوابم اینکه از قبل داشتم انتظار اما فهمم؛می آره -

 .نیست فکرکردن به نیازی... اما -

 :گفت فورا کوین قرمز هایچشم دیدن با

 .کنیمی درک رو این که کردممی فکر من -
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 .کنممی درک که البته -

 زیر از را خود مناسب فرصت یک در روبی بنابراین شد؛می قبل از ترخطرناک لحظه هر کوین کالم لحن

 :گفت عجله با گرفت،می فاصله او از که طورهمان و کشید بیرون هایشدست

 .خداحافظ فعال گفتم، که بود همونی جوابم... ولی متاسفم؛ واقعا من -

 صدای با که بود نگرفته فاصله ورودی در از کامال هنوز اما شد؛ خارج دبیرستان از سرعت به روبی

 :برگشت عقب به شخصی

 ببخشید؟ -

 پرپشتش ابروهای و بود بسته پشت از را اشجوگندمی موهای. کرد نگاه مقابلش مسن مرد به روبی

 برای بود ناچار او و بود تربلند گردن و سر یک قدش. داشتند اشمشکی هایچشم با زیادی یفاصله

 .بگیرد باال را سرش هایشچشم به کردننگاه

 بله؟ -

 درسته؟ دبیرستانی، همین آموزدانش شما -

 .درسته بله، -

 بشناسید؟ هم رو بروون آقای که داره احتمال پس -

 :گفت تعجب با و انداخته او پای تا سر به نگاهی روبی
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 .شناسممی بله هستش، بروون کوین منظورتون اگه -

 :گفت خوشرویی با و شد باز هم از مرد آن صورت لحظه یک در

 منتظرته؟ جااین کِلِرمَن که بگید و کنید صداش داره امکان پس -

 به وبیر. زد پهنی لبخند و انداخته او به ایموشکافانه نگاه کلرمن اما نه؛ بگوید تا کرد باز را دهانش روبی

 :گفت آرامی صدای با رفت،می دبیرستان در سمت به که گونههمان و زد لبخند ناچار

 !حتما! بله... اِ -

 همان در هنوز که دید را کوین شگفتی و حیرت کمال در و کرده داخل در الی از را سرش ناراحتی با روبی

 تندتند ایآهسته بسیار صدای با کند، جلب خود به را او توجه آنکه برای سپس ایستاده، جاآن حالت

 :گفت

 .داره کار باهات در دم یکی -

 به و زد مرد آن به دیگری زورکی لبخند کرد، گردعقب بدهد، او به جوابی بخواهد کوین که آن از قبل و

 با هک دید حالی در را کلرمن و کوین و برگشت کنجکاوی با ثانیه چند از بعد. افتاد راه به خیابان سمت

 .است خشمگین و دلواپس کوین که رسیدمی نظر به کردند؛می پچپچ یکدیگر

 از ترس بود؛ خوشحال هم و ترسیده هم لحظه آن در. شد خیابان وارد عجله با و برگرداند را سرش روبی

 رنگ که کردمی حس زیرا شود؛ تبدیل تنفر به نه جواب شنیدن با کوین یعالقه و عشق که داشت آن
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 در آورعذاب ماه چندین از بعد که بود خوشحال طرفی از اما بود؛ کرده تغییر آخر دقایق در کوین نگاه

 .بدهد او به چرخید،می ذهنش در همیشه که را جوابی توانست نیز او و کرده پیدا جرأت کوین نهایت

*** 

 روی بر که کوچکی جغد هوهوی و شهر هایماشین صدای جز صدایی هیچ و بود گذشته نیمه از شب

 روشن را اتاق ماه نور و بوده مهتابی هوا بود؛ آرام چیزهمه. شدنمی شنیده بود نشسته کاج درخت شاخه

 بار اششبانه هایکابوس گویی نشست؛ صورتش روی کوچکی اخم و زد غلتی خواب در روبی. بود کرده

 حتی یا و خانه آن در غیرطبیعی چیزهیچ لحظه آن در و بود عادی چیزهمه. بودند آمده سراغش به دیگر

 و تق و یخچال ناگهانی صدای از خبری و بود گرفته قرار مطلق سکوت در جاهمه. نداشت وجود شهر آن

 .نبود خانه اشیای همیشگی توق

 را مردمانش و شهر آن که عمیق قدرآن بود؛ رفته فرو عمیقی خواب به تختش روی چارلی کناری، اتاق در

 .برد یاد از

 .چارلی کردی ـیانـت خــ تو -

 ...نه -

 .دخترت... به مردمت، به من، به کردی؛ ـیانـت خــ چرا، -

 .عاشقشم من نه... نه روبی؟ -

 :کرد زمزمه بغض با و افکند سایه بود چارلی رویای در که زنی یچهره بر عمیقی ناراحتی ناگهان
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 چی؟ من پس -

 :کرد زمزمه ایملتمسانه لحن با بود، پریشان و آشفته که حالی در چارلی

 ...تو اما دخترمونه؛ اون داره، فرق تو به من عشق -

 :داد ادامه سختی به چارلی

 .عاشقتم واردیوانه هنوزم -

 ازب را دهانش وحشتناکی طرز به که حالی در و شده محو لبخندش بالفاصله اما زد؛ کوتاهی لبخند زن آن

 :زد فریاد کرد،می

 !میگی دروغ تو -

 .نیست همسرش به متعلق صدا آن داشت اطمینان چارلی که بود ترسناک و مهیب چنانآن صدایش

 ...کنممی خواهش نه نه،! نیستی کریستینا تو -

 !بابا -

 .برگرده اون ذارمنمی من بمون، دور ازش کنممی خواهش -

 !بابا -
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 شدت با باراین روبی. گفتمی را نامفهومی کلمات بریدهبریده زد،می نفسنفس که حالی در چارلی

 :گفت بلندی صدای با و داد تکان را او بیشتری

 .شو بیدار بابا -

 در و نشست بیدارشدن محض به. شد خارج عمیقش خواب از سختی به و کشید صداداری نفس چارلی

 :گفت بود زده زل نامعلومی ینقطه به که حالی

 .کریستینا -

 :گفت آرامی صدای با مادرش، نام شنیدن با روبی

 .بود خواب یه فقط بابا، نیست چیزی -

 نکرده احساس را او حضور کنون تا گویی که کرد نگاه او به جوری و برگرداند را سرش شدت به چارلی

 .بود

 :گفت لرزانی صدای با بود، ترسیده و نگران پدرش رفتار از که حالی در روبی

 خوبه؟ حالت... بابا -

 توجهبی کشید، آغوش در را او ناگهانی حرکت یک در گاهآن کرد؛ نگاه خیره او به و نگفت چیزی چارلی

 :گفتمی هم سر پشت کشد،می نفس سختی به هایشدست فشار زیر روبی آنکه به

 !ذارمنمی... شد تموم... شد تموم دیگه! منی دختر تو. بگیرن من از رو تو ذارمنمی... منی دختر تو -
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 کرد جدا خود از را پدرش سختی به بشکند، هایشاستخوان است ممکن لحظه هر کردمی گمان که روبی

 :گفت بخشیاطمینان لحن با و

 .بخواب و باش آروم حاال. نمیرم هم جاییهیچ توام، دختر من بابا آره آره، -

 :گفت و زد روبی بازوی به چنگی چارلی

 میدی؟ قول -

 :گفت فورا او خاطر اطمینان برای آورد،درنمی سر او هایحرف از که روبی

 .میدم قول آره آره، -

 وابخ به دیگر بار که نکشید طول خیلی کشید؛ دراز و شد ترآرام کمی دخترش، از گرفتنقول با چارلی

 .رفت بیرون اتاق از بود، متحیر و زدهشگفت هنوز که حالی در نیز روبی و رفت فرو عمیقی

*** 

 !نه نه، نه، -

 !خوبیه خیلی پسر ولی -

 قدراین کجا از شدین، آشنا اون با تازه هنوز شما سلنا خوبیه؟ پسر که فهمیدی هفته یک همین تو -

 مطمئنی؟

 .ببینش و بیا شده که هم بار یک برای حداقل کنممی خواهش روبی اَه... من خب -
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 :گفت حوصلگیبی با بود، شده خسته سلنا با کردنبحث از که روبی

 برم؟ ذاریمی حاال. هست وقت کلی شب تا باشه، خب خیلی -

 :گفت تردیدآمیزی لحن با نداشت، اطمینان او به هم هنوز آنکه با سلنا

 !بینمتمی شب نشه، دیرت تا برو فعال باشه، -

 .افتاد راه به خیابان سمت به خداحافظی بی رسید،می نظر به عصبی واقعا دیگر که روبی

 :زد فریاد سرش پشت سلنا

 .بینمتمی شب باش، خودت مراقب -

 :گفت غرولندکنان و کرده جابهجا دوشش روی بر را اشکوله عصبانیت با روبی

 برم؟ باید چی برای شم آشنا کسی با خوامنمی که من برم؟ باید چرا آخه -

 یعجیب اصرار و کردمی صحبت بودند، شده آشنا او با تازگی به که پسری از مدام سلنا که بود روزیسه

 را روز طول تمام که بود آن همه از ترجالب کند؛ آشنا هم با را روبی و او شده که ترفندی هر به که داشت

 یچارل صدای نهایت در که جایی تا زد،می حرف پسر آن ینداشته و داشته خصوصیات یدرباره تلفن پای

 «.مونده خط پشت که ساعته دو پِرکینز آقای! روبی:»زد فریاد و آمده در

 او رفتار هفته یک این در و گذشتمی بود، داده را کوین خواستگاری جواب که روزی آن از ایهفته یک

 هاروز آن در. است بوده مندعالقه او به روزی کوین که بود کرده پیدا تردید روبی که بود شده عوض چنان
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 هاآن مگوی بگو شاهد چندبار حتی و دیدمی کوین با صحبت حال در بار یک وقت چند هر نیز را کلرمن

 ماجرا آن فهمیدن برای راهی هیچ متاسفانه اما بود؛ برانگیخته را اشکنجکاوی هاآن میان ارتباط. بود

 یکی و دارد وجود تریمهم هایمسئله حاضر حال در که کرد فکر آن به و داده تکان سرش روبی. نداشت

 و هااذیت و آزار برای جدیدی یسوژه کوین، رفتار تغییر وجود با گویی که بوده فیلیپس هاآن از

 .بود کرده پیدا هایشپرانیمزه

 عمیقی نفس رسید؛ هانسونآقای کالس به تاخیر دقیقه ده از بعد و شد دبیرستان وارد عجله با روبی

 و سرش روی بر آبی سطل شدنریخته با بود مساوی در بازشدن. آورد پایین را دستگیره و کشید

 از کالس آموزاندانش. شدند واژگون اشصندلی و خودش خنده شدت از که فیلیپس مضحک هایقهقهه

 .کرد اکتفا پوزخندی زدن به تنها کوین و زدندمی نعره خنده شدت

 ارجخ دبیرستان از بگیرد، قرار دوستانش و فیلیپس تمسخر مورد آنکه از قبل کالس شدنتمام از بعد

 ردو به را گردنششال نگرانی با کرد؛ کوتاهی یعطسه خورد، صورتش به پاییزی باد اولین وقتی. شد

 عبور کنارش از که تاکسی اولین جلوی را دستش بود، کرده جمع را خود که حالی در و پیچاند دهانش

 .پرید جا از ماشینی بوق صدای با لحظه همان درست اما داد؛ تکان کردمی

 !لعنتی -

 یشهشی که کرد باز دیگری فحش برای را دهانش روبی ایستاد، تاکسی پشت قیمتیگران ماشین وقتی

 :گفت آشنایی صدای و شد کشیده پایین ماشین

 !بری پیاده ایلینز تا رو راه کل مجبوری وگرنه نگی، رو شبقیه بهتر -
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 !جیمز -

 :گفت تاکسی یراننده به خطاب بدهد، جوابی آنکه بی و زد نیشخندی جیمز

 !دیگه کنار بکش رو لَگَنت هی -

 فحش و آورده بیرون پنجره از را سرش راننده ناگهان که کردمی نگاه او به گردشده هایچشم با روبی

 واه به زیادی غبار و گرد که چنان گذشت؛ روبی کنار از سرعت به و داده گاز سپس داد، جیمز به رکیکی

 .شد روبی دهان وارد آن از زیادی مقدار و برخاسته

 :گفت خیالیبی با کوتاهی مکث از پس جیمز

 !باشه داشته سرعت قدراون خوردنمی شقیافه به -

 :زد فریاد جیمز که کردمی نگاه او به گیجی با روبی

 !دیگه بشین دِ -

 .کوبید هم به را در توان آخرین با و شد سوار عصبانیت با و رفته او به ایغرهچشم روبی

 :گفت و داد تکان سری جیمز

 چارلی؟ یا کنی پرداخت رو پولش خوایمی خودت فقط نیست، مشکلی -

 :پرسید حرص و تعجب با روبی
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 !رو؟ چی پول -

 :گفت خونسردی با بود، افتاده راه به خیابان انتهای سمت به که حالی در جیمز

 .رو در -

 .داد صندلی به را اشتکیه و نداد او به جوابی بود، انفجار به رو عصبانیت از که روبی

 :داختان رستوران سردر به نگاهی روبی. رسیدند شهر هایرستوران بزرگترین از یکی به ساعتنیم از بعد

 .بودم نشنیده هم رو اسمش حاال تا! ژولیت -

 !طبیعیه -

 :گفت فورا و برده باال تسلیم حالت به را هایشدست جیمز که برگشت عصبانیت با روبی

 وقت چند هر جااین صاحب چون بشناسی؛ هم تونستینمی که بود این منظورم. شدی متوجه اشتباه نه، -

 .کنهمی عوض رو رستوران اسم بار یک

 :پرسید تعجب با روبی

 !چرا؟ -

 .باشه متفاوت خوادمی که میگن همه... دونیمی -

 داری؟ ایدیگه فکر تو خب -
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 .کنهمی انتخاب رو دخترها همون اسم دفعه هر میشه عاشق بار یک ماهی که دونممی فقط نه، که فکر -

 به روبی اما زد؛می حرف اشدرباره خونسردی با زیرا بود؛ ایافتاده پیش موضوع این جیمز نظر از گویی

 .است مصرفبی و خاصیتبی کودنِ یک پسر آن که کردمی فکر آن

 وارد آنکه از قبل درست اما افتادند؛ راه به رستوران ورودی در سمت به خیابان، عرض از گذشتن از بعد

 .ایستاد روبی شوند

 شده؟ چی -

 :گفت و انداخته خود پای تا سر به نگاهی روبی

 کنم؟ عوضشون نیست بهتر نظرت به... لباسم -

 .داشتی رو وقتش اگه البته بود، بهتر چرا، -

 .داد هل رستوران داخل به را روبی سپس

 :گفت صدایی و شد کوبیده هامیز از یکی روی بر محکمی مشت واردشدن محض به

 .جااین بیاین جاییم،این ما! هی -

 رایب سرخوشی با بقیه به توجهبی او اما زدند؛ زل سلنا به بودند نشسته رستوران در که کسانی یهمه

 .دادمی تکان دست هاآن
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 آبروریزی آن از تا رفت میز سمت به جیمز از زودتر شود، آب خجالت از بود نمانده چیزی که روبی

 .کند جلوگیری

 :گفت فورا روبی و نشستند دیگر صندلی دو روی جیمز و او

 !کنیم پیداتون تونستیممی هم خودمون کن باور -

 روبی. کردمی اشاره دیگری سمت به و انداختمی باال را ابروهایش و چشم مدام و نگفت او به چیزی سلنا

 .کردمی نگاه او به خونسردی با که افتاد پسری به چشمش و گرفت را هایشاشاره رد تعجب با

 !اوه -

 !مایکل روبی،. روبی مایکل، کنم؛می معرفی! بله اوه -

 و ردهب سمتش به را هایشدست شد، بلند فورا سپس کرد، نگاه او به ایثانیه چند و شده گیج اندکی روبی

 :گفت

 .خوشبختم -

 .فشرد را او هایدست میلیبی با و برخاسته جایش از بزند، لبخندی آنکه بی پسر آن

 .طورهمین هم من -
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 او خشک بسیار رفتار دیدن با روبی. بود خونسرد و آرام کالمش لحن و بود گیرا و بم اشمردانه صدای

 سرپ آن به دیگری نگاه آنکه بی. نشست اشصندلی روی دیگر بار و نیاورد خود روی به اما شد؛ متعجب

 :گفت سلنا به خطاب بیندازد،

 جا؟این بیام جوریاین بود قرار من -

 :گفت گذاشتمی دهانش در وری یک را نِی که حالی در و داده صندلی به را اشتکیه سلنا

 .خب آره -

 کردم؟می عوض رو هاملباس و خونه رفتممی اول بود بهتر کنینمی فکر -

 که بوده نامناسبش وضع و سر خاطر به کردمی گمان زیرا شد؛ خارج دهانش از بخواهد آنکه بی جمله این

 او به ایویژه توجه اطرافش پسرهای یهمه که بود کرده عادت او. نداده نشان او به چندانی توجه مایکل

 .کرد پیدا مایکل به نسبت بدی احساس اول دقایق همان در دلیل آن به بدهند؛ نشان

 :گفت خونسردی با سلنا

 چشه؟ مگه هاهمین -

 بود، زیبا و برازنده کامال و بود خریده را آن تازگی به انداخت، رنگشصورتی پالتوی به نگاهی روبی

 سپ نداشتند، ایرادی هیچ هایشلباس بودند؛ تمیز نیز هایشکفش و بوده نو کامال اشمشکی هایجین

 نداد؟ نشان توجه او به شاید و باید که طورآن پسر آن چرا
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 شده؟ چیزی -

 ور این از و بود مانده خیره او به بدی حالت با بخواهد آنکه بی گویی آمد؛ خود به مایکل صدای با روبی

 اشیرهخ نگاه با کردمی فکر که روبی. کردمی نگاه او به انتظار با همچنان مایکل. بود شده تعجبش باعث

 :گفت فورا و کرده اخمی شود،می او در کاذب نفس به اعتماد ایجاد باعث

 .نیست چیزی نه، -

 .کشید سر انتها تا را اشنوشیدنی و گرفته او از را نگاهش فورا جوابش شنیدن با نیز مایکل

 :داد ادامه کوتاهی، مکث از پس سلنا

 و نداره وقت مایکل چون بری؛ بذارم تونستمنمی بازم بودن ایراد پا تا سر هاتلباس هم اگر درضمن -

 .بره خوادمی

 :گفت سلنا به خطاب و آورده باال را ساعتش او کرد، نگاه مایکل به تعجب با روبی

 .دارم وقت دقیقه ده هنوز -

 :گفت کردمی عبور میزشان کنار از که گارسونی به رو سپس

 .دیگه یکی -

 :گفت شوخی و خنده با جیمز

 .لیوانه سومین این خبرته؟ چه! پسر هی -
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 .نگفت چیزی و زد او به چشمکی مایکل

 به ار نگاهش دیگر بار وقتی زیرا نبود؛ معمولی نوشیدنی یک لیوان آن محتویات فهمید بالفاصله روبی

 .کرد مشاهده آن در را قرمزی هایرگه دوخت او هایچشم

 فرصت. کردمی شرکت بحثشان در باریک ثانیه چند هر نیز روبی و شدند یکدیگر با صحبت مشغول بقیه

 نتهاا در اما داشت؛ کردنشمنصرف در سعی غرورش آنکه با. بیندازد مایکل به دقیقی نگاه که بود خوبی

 اب صحبت مشغول اکنون که کرد نگاه او به و کرده بلند را سرش آرامی به. کرد را خود کار اشکنجکاوی

 از ایآمیزه که بودند هایشچشم کرد،می جذب را کسی هر اشچهره در که چیزی اولین. بود جیمز

 ارت چند که ایتیره ایقهوه موهای با داشت، حالتیخوش هایلب و متوسط بینی. بود سبز و آبی هایرنگ

 از را او که بود مردانه و جذاب چنانآن اشچهره نهایت در. بود شده ریخته بلندش پیشانی روی بر آن از

 رد چشم یکدیگر با بدشانسی کمال در که بود زده زل او به هنوز بخواهد آنکه بی کرد،می خود بی خود

 .شدند چشم

 ماا ندهد؛ نشان واکنشی و بگذارد جواببی را دزدکی و زیرچشمی نگاه این مایکل که داشت انتظار روبی

 جایش سر باشند، کرده خالی سرش روی بر را یخ آب گویی که چنان دید، را هایشلب روی پوزخند وقتی

 .کرد خود نفرین و لعن به شروع گاهآن. شد خشک

 :گفت حوصلگیبی با روبی شدند، خارج رستوران در از همگی وقتی بعد ساعاتی

 .بزنم قدم خواممی من برین هاشما -
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 ...بذار حداقل! شب؟ موقع این -

 .نیاورد خود روی به اما نماند؛ پنهان روبی هایچشم از که زد سلنا به پنهانی یسقلمه جیمز

  :گفت فورا سپس

 .بزن زنگ رسیدی وقت هر پس... پس خب خیلی -

 .باشه -

 .ردک حرکت روپیاده سمت به و زد لبخندی او خاطر اطمینان برای روبی کرد،می نگاه او به نگرانی با سلنا

 درون بود، شده خاموش پیش هامدت از که را موبایلش. داشتبرمی را هایشقدم ایعجله هیچ بی و آرام

 هب را دیرآمدنش خبر اگر. کرد فرو پالتویش تنگ هایجیب در زور به را هایشدست و کرده پرت اشکوله

 کمال در زیرا بود؛ راحت خیالش لحظه آن در اما شد؛می نگران حسابی اکنون بود، نداده پدرش

 .بود زده زنگ او به شود، خاموش موبایلش آنکه از قبل درست شانسیخوش

 و ردهک بدجنسی کاش ای که کردمی فکر آن به. وزید سوزناکی باد که بود نگذشته بیشتر ایدقیقه چند

 نرمش و گرم خوابتخت در بزند، پرسه هاخیابان در آنکه جای به عوض در کرد،می خراب را هاآن شب

 و ایما شاهد شود، جدا هاآن از مایکل آنکه از قبل درست بودند، رستوران در که هنگامی. بود خوابیده

 لدلی همین به هستند؛ رمانتیک و رویایی شب یک تدارک در که دانستمی و بوده شانپنهانی هایاشاره

 و عاشقانه لحظات از پر توانستمی که ساعتی یک بگیرد؛ را هاآن وقت از ساعت یک که نیامد دلش

 .باشد جیمز یچاپلوسانه جمالت
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 را هاحرف همان که خواست را کسی دلش ثانیه چند تنها شد، اشحسودی سلنا به ایثانیه برای تنها

 فورا اما رسید؛ ذهنش به ناگهانی کامال طور به دخترانه آرزوی این بکشد؛ را نازش مدام و دهد تحویلش

 هیچ او که بود محض حقیقت یک این شد، کشیده مایکل سمت به فکرش ناخودآگاه. داد تکان را سرش

. دیدمی رویاهایش در که بود پسری همان درست او اما بود؛ نکرده پیدا مایکل به نسبت احساسی

. شد خشک هایشلب روی بر لبخند او رفتار آوردن یاد به با اما نشست؛ هایشلب روی لبخند ایلحظه

 و ردهنک نگاه او به هم بار یک حتی دیگر بود، زده او یخیره نگاه به که دردناکی پوزخند آن از بعد مایکل

 .کرد او با کوتاهی و سرد خداحافظی و داده دست او به اکراه با نیز رستوران از شدنخارج هنگام

 شاهد وضوح به روبی اما شد؛می راحت کمی خیالش بود، صورت همان به نیز سلنا با رفتارش اگر شاید

 و شیدک ایکالفه نفس. داشت صمیمی و دوستانه کامال رفتاری سلنا با مایکل بود، او هایرفتار بین فرق

 .داد تکان را سرش

 پسری مایکل شاید. نکند فکر موضوع آن به دیگر که گرفت تصمیم رسید، اصلی خیابان به وقتی

 ها،تاکسی صف دیدن با. دادنمی را غرورش شکستن یاجازه کسهیچ به او اما بود؛ جذاب و قیافهخوش

 .رساند بود حرکت حال در که ماشینی اولین یراننده به را خود و دوید

*** 

 «رشته آخرین»

 .کرد آغاز دمیدن خوبی چندان نه یروحیه با بعد روز صبح
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. نشست آینه مقابل صندلی روی و پیچیده سرش دور به را اشحوله حمام، از آمدنبیرون از پس

 ریزی تقریبا هایچشم بودند؛ شکلهاللی ابروهایش. شد کشیده صورتش اجزای به نگاهش ناخودآگاه

 .شدندمی محسوب صورتش عضو بهترین خودش نظر از که فرمیخوش هایلب و پهن بینی با داشت

 :گفت و کوبیده زمین به پا حرص با پیشینش هایدندان یمشاهده با و کرد الکی یخنده روبی

 !مبامزه خیلی که من اما -

 .شد حاضر دبیرستان به رفتن برای و پرید جا از عصبانیت با سپس

 و سفیلیپ رفت،می انتظار که چنان و بود کنندهکسل و آورمالل گذشته یهفته مثل درست روز آن کالس

 مثل که بود هایشکتاب کردنجمع مشغول کالس پایان از بعد. درآمدند او خجالت از حسابی دوستانش

 زل او به خاصی حالت با که بوده کوین معمول طبق و کرد احساس سرش باالی را کسی حضور همیشه

 .بود زده

 :گفت تندی لحن با و رفته او به ایغرهچشم روبی

 شده؟ چیزی -

 ...فقط نشده چیزی نه! نه -

 چی؟ فقط -

 .نبود خوب اصال روز چند این توی رفتارم کنم، عذرخواهی ازت خواستممی... خواستممی من راستش -
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 و گیج او نقیض و ضد هایرفتار از زیرا کرد؛ نگاه او به تعجب با و شده زدهشگفت اول یلحظه در روبی

 :گفت طلبکارانه لحن با و کشیده درهم را هایشاخم بود،سپس شده سردرگم

 .نیست مهم اما... نبود درسته، -

 به ،بود شده میخکوب جایش سر همچنان که کوین به اعتنابی و شده بلند هایش،کتاب کردنجمع از بعد

 برگشتن به وادار را او و گرفته نرمی به را هایشدست شخصی ناگهان که کرد حرکت خروجی در سمت

 .کرد

 .است شده خارج کنترل از کامال گویی که کرد نگاه او به جوری و برگشته حیرت با روبی

 !کنی؟می داری چیکار -

 !کنی توجه بهم کنم وادارت خواممی -

 اب بزند، حرفی آنکه بی و شد جمع باشند خورده را ایبدمزه و ترش چیز که کسانی مانند روبی یچهره

 .دوخت چشم داشت، را سمج بسیار یکَنه یک حکم برایش که پسر آن به انزجار

 .کنم ثابت بهت رو خودم که بدی فرصت یه بهم خواممی -

 !کوین -

 :داد ادامه او به توجهبی کوین اما بود؛ هشداردهنده روبی کالم لحن

 .نیست زیادی چیز این. خواممی فرصت یه تنها ازت من. فرصت یه فقط روبی، کنممی خواهش ازت  -
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 دل در و دوخت نامعلومی ینقطه به را نگاهش ناراحتی با بود، شده کالفه او مکرر هایاصرار از که روبی

 «چرا؟ آخه:»گفت

 !کنممی خواهش روبی -

 تو؟ چرا آخه -

 !روبی -

 .کردمنمی تصور تو با و جوریاین رو صحنه این وقتهیچ من -

 روبی؟ -

 !باشه قیافهخوش و قدبلند باید اون آخه -

 خوبه؟ حالت روبی -

 ضعیفی صدای با و انداخت او به باریفالکت نگاه. آمد خود به کوین توسط هایشدست شدنفشرده با

 :گفت

 .باشه -

 :گفت و کرد نگاه او به بهت با کوین

 !چی؟ -
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 .میدم فرصت یه بهت باشه، گفتم -

 :گفت زیادی بسیار هیجان با سپس و ماند خیره او به ایلحظه باز دهان با کوین

 ...واقعا من روبی -

 :گفت و پریده هایشحرف میان حوصلگیبی با روبی

 سیک او نتونی کنی، ثابت رو خودت نتونی ماه یک از بعد اگر داری، وقت ماه یک فقط که باشه یادت اما -

 .کنی تمومش که بدی قول باید... بدیم ادامه نتونیم ایدیگه دلیل هر به یا بشی خواممی من که

 :گفت مکث ایثانیه از بعد و کرد نگاه او به تردید با کوین

 ...اما باشه؛ باشه، -

 ...کنی قبول تونینمی اگر اما همینه؛ من شرایط نداره، اگری و اما -

 .نمیشی پشیمون تصمیمت این از هرگز که بدونی خواستممی فقط کنم،می قبول که معلومه! نه -

 تصمیمش از بتواند و آورده دست به ایبهانه زود خیلی که کردمی آرزو دلش ته از اما نزد؛ حرفی روبی

 .شود منصرف

 :گفت فورا وضعیت آن از شدنخالص برای روبی

 ...پس خب خیلی -
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 .شد بلند موبایلش زنگ صدای لحظه همان

 .سالم -

 تو؟ موندی کجا پس منتظرتیم، در دم دوساعته! کوفت و سالم -

 :پرسید تعجب با روبی

 چی؟ برای منتظرین؟ -

 .بگم بهت تا بیرون بیا -

 .بگو االن خب -

 .بریم هم با تا شما یخونه بیام خواستممی بیرون، بریم قراره شب -

 .بودیم بیرون دیشب همین ما که بگم باید رفته یادت اگه سلنا -

 چی؟ که خب -

 طرف ینا به را او گونهآن که بوده عروسک یک گویی شد؛می عصبانیتش باعث بیشتر سلنا خیالبی لحن

 از یکی این که دانستمی تاسف کمال در. بود گرفته دست در را افسارش و کشیدمی طرف آن و

 ثباع و کرده رفتار فکربی گاهی داشت، او به که عمیقی یعالقه بر عالوه که است سلنا بد خصوصیات

 .داشت دوست اشنداشته خواهر مانند درست را او هارفتار این تمام وجود با روبی و شدمی عصبانیتش

 :گفت و کشید عمیقی نفس بدهد، اهمیتی کوین کنجکاو یچهره به آنکه بی کوتاهی، مکث از بعد
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 .میام االن بمون جاهمون خب، خیلی -

 .دوخت بود زده زل او به مشکوکی حالت با هنوز که کوین صورت به را نگاهش تماس، کردنقطع از بعد

 نداری؟ ایدیگه کار -

 بیرون؟ برین قراره -

 .نیست معلوم هنوز. دونمنمی یعنی آره؛ نه، -

 .بزنی زنگ بهم تونیمی شد، معلوم که هروقت پس خب -

 .بزند زنگ او به باید چرا رفتن صورت در که نفهمید کرد فکر هرچه و کرد نگاه او به گیجی با روبی

 :گفت و داد را او سوال جواب فورا کوین

 ی؟بر همراه بی و تنها خواینمی که تو. باشیم هم با همیشه برای هم شاید یا ماه یک تا االن از کنم فکر -

 ...تنها من اما -

 نممک لحظه هر کردمی احساس که بود رویش بر فشاری چنان زیرا کند؛ کامل را اشجمله نتوانست روبی

 .برود حال از است

 :گفت ضعیفی صدای با

 .بینمتمی بعد پس، خب خیلی -
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 چندین بود، شده باز تنفسش راه تازه گویی حیاط به واردشدن با. شد خارج کالس از سرعت به سپس

 ذیرفتپ را کوین پیشنهاد چرا که فرستاد لعنت خود به دبیرستان در به رسیدن تا و کشید عمیق نفس

 .شتکمی را او قطعا فهمیدمی اگر سلنا نبود، همین تنها اشنگرانی اما بیفتد؛ روز و حال این به اکنون که

 و تهرف فرو فکر در روبی بروند؛ خانه به هم با که زمانی تا شدند، ملحق یکدیگر به سلنا و او که زمانی از

 انهخ به رسیدن از پس ساعت یک درست فرصت این و بود سلنا با زدنحرف برای مناسبی فرصت منتظر

 .آمد پیش

. ودب داده تکیه مقابلش دیوار به را پاهایش و خوابیده تخت روی که انداخت او به نگاهی زیرچشمی روبی

 خود از العملیعکس چه آن شنیدن صورت در دانستنمی زیرا بود؛ مانده نگفتن و گفتن دوراهی میان

 .داد خواهد نشان

 :گفت مالیمی لحن با روبی

 سِلی؟ -

 هوم؟ -

 .مهم خیلی سوال یه -

 .بگو -

 هست؟ من به حواست -
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 :گفت حواسیبی با و زده معناداری لبخند موبایلش یصفحه به خیره سلنا

 .آره آره، -

 کنی؟می چیکار تو ذارم،می قرار کوین با من که بفهمی روز یه اگه -

 :گفت بیندازد، او به نگاهی آنکه بی سوالش، شنیدن از بعد سلنا

 !کشمتمی -

 .ایستاد سرش باالی درست و برخاست جایش از اضطراب با کرد، نگاه او به نگرانی با روبی

 :گفت کند دک را مزاحمی مگس خواستمی گویی که سلنا

 چیه؟ این... خوبش جاهای به تازه کنار برو -

 .نشست تخت روی فورا و کرد نگاه داشت دست در روبی که چاقویی به نگرانی و تعجب با سلنا

 :گفت ناراحتی با روبی

 .بکشی رو من که آوردم -

 :پرسید تحیر با سلنا

 !میگی؟ داری چی تو -

 .انداخت پایین را سرش و نزد حرفی روبی
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 ...نکنه -

 ورودی در به که طورهمان و برداشت عقب به قدمی بود، ترسیده او کالم لحن از حقیقتا که روبی

 :گفت فورا شد،می ترنزدیک

 .آره -

 !کشمتمی خودم... روبی -

 و دهپری جا از سپس رسید، هم ترطرف آن خیابان چند به انعکاسش مطمئنا که کشید فریادی چنان سلنا

 .دوید روبی دنبال به برق مانند

*** 

 هایشدست روی کبودی تا کشید ترپایین کمی را لباسش آستین روبی اصلی، سالن به واردشدن با

 و گرفت را او هایدست کوین. ماند جواببی که انداخت سلنا به آمیزیسرزنش نگاه سپس نشود، مشخص

 به یدنرس تا نیز سلنا. شدند بود باشکوه قصر یک مانند مقابلشان در که مجللی بسیار یخانه وارد هم با

 .رفتمی کوین به اساسی هایغرهچشم و گرفتمی روبی بازوی از ریزی هاینیشگون خانه

 ود؛ب ندیده زیبایی و بزرگی آن به ایخانه کنون تا زیرا آمد؛ بند روبی نفس و شدند خانه وارد نفرسه هر

 رد داشتند، راه باال یطبقه به دو هر که بود طویلی هایپلهراه آن طرف دو در و داشت بزرگی بسیار سالن

 .داشت قرار هانوشیدنی و غذاها اقسام و انواع آن روی بر که بود بزرگی میز هاآن چپ سمت

 .کنم پیدا رو جیمز میرم من -
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 .شد ناپدید جمعیت انبوه میان و گذشت کنارشان از اعتناییبی با سلنا

 .نمیاد خوشش من از زیاد دوستت این کنم فکر -

 «!کرد؟ کمکت هم کسی یا کردی فکر تنها خودت:» گفت دل در و کرد نگاه او به خنثی حالتی با روبی

 .بشینیم بریم بیا -

 ...کجا دونمنمی اما کنم؛ عوض رو هاملباس برم باید قبلش -

 .باال یطبقه بری باید -

 :گفت هیجان با روبی

 فهمیدی؟ کجا از -

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده کوین

 !پایین میان پرنسس یه عین و باال اون میرن داغون و درب دخترها یهمه آخه -

 .زد خنده زیر بلندی صدای با سپس

 انتهای به را خود فورا کند، تبدیل صحرایی موش یک به را او است ممکن لحظه هر کردمی گمان که روبی

 زیادی تعداد آمد و رفت محل هرکدام که بود اتاق چهار دوم یطبقه در. رفت باال هاپله از و رسانده سالن

 .بود پسرها و هادختر از
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 با همراه قرمز، هاییچشم و ژولیده ظاهری با مایکل حیرت کمال در و شده باز هااتاق یکی در لحظه همان

 در ثانیه چند تنها. آمد بیرون بود، شده آویزان گردنش از و داشت بدی بسیار وضع و سر که دختری

 هآنک بی گذشت؛ کنارش از خیالیبی با و داده تکان سری مایکل گاهآن شدند، خیره یکدیگر هایچشم

 رفتار از آنکه بی بیاورد، ایبهانه است، کاره چه بود پیدا ظاهرش از که دختر آن کنار در بودنش برای

 .باشد شرمسار اشزننده

 دخو و کردمی پنهان را اشواقعی شخصیت باید چرا آورد؟می بهانه و دلیل کارهایش برای باید او چرا اصال

 کارهای برای که هاییانسان از روبی که بود آن از غیر داد؟می جلوه موقر و متین روبی ذهن در را

 بود ندمعالقه محکمی هایشخصیت چنین به راستی به او بله، بود؟ بیزار کردندمی تراشیبهانه زشتشان

 احترام و عالقه لیاقت وجههیچ به مایکل که دریافت او لحظه آن در اما بود؛ قائل احترام برایشان و

 ندارد بندی و قید هیچ که بود شده تبدیل انگیزینفرت شخص به او روبی برای اکنون. ندارد را اطرافیانش

 .نیست پایبند اخالقی هایاصول از کدامهیچ به و

. بست سرش پشت را در و شده اتاق وارد نیز روبی شد، خلوت راهرو انتهای هایاتاق از یکی آنکه از بعد

 رد که رنگیصورتی آرایش میز و بود اتاق یگوشه در ایدونفره خواب تخت با بود؛ زیبایی و بزرگ اتاق

 از آساییغول هایعروسک و بوده پهن اتاق وسط کودکانه هایطرح با کوچکی فرش داشت، قرار کنارش

 .بود خانواده عضو ترینکوچک به متعلق اتاق آن شکبی. بودند آویزان اتاق دیوار و در

 نچندی او یآراسته و متین ظاهر قطعا کرد؛ نگاه خود به و ایستاد اتاق قدی یآینه مقابل در درست روبی

 باسل بود، ریخته صورتش روی کج صورت به را رنگشایقهوه موهای. بود خیابانی دختر آن از زیباتر برابر
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 انوهایشز تا رنگشمشکی تنگ دامن و بود پوشیده بلند هایآستین و بسته ییقه با براقی و رنگاینقره

 ار رفتنراه که کوتاهی بسیار یپاشنه با بودند، شیک و ساده انداخت؛ هایشکفش به نگاهی. رسیدمی

 و انداخت هایشدست روی را کوتاهش کت و انداخته خود به را نگاه آخرین روبی. بود کرده آسان برایش

 .شد خارج اتاق از

 و مایکل جیمز، ریخت؛ فرو سینه در قلبش و افتاد آشنایی جمع به چشمش هاپله از آمدنپایین هنگام

 .بودند یکدیگر با گفتگو مشغول ظاهرا و بودند ایستاده یکدیگر کنار کوین

 که بخورد قسم بود حاضر روبی اما اند؛شده صمیمی هم با که کردمی گمان دیدمی را هاآن کسی اگر

. نداشت اهمیتی ترینکوچک او برای اما است؛ شده کوین به مایکل عجیب و خیره هاینگاه یمتوجه

 با یسرد و کوتاه یمکالمه از بعد سپس شد، جیمز با پرسیاحوال مشغول و شده نزدیک هاآن به بالفاصله

 .نشست کنارش صندلی روی و رساند سلنا به را خود مایکل،

 بگیری؟ قیافه مواسه خوایمی کی تا -

 :گفت فورا و درآورد خود از مبهمی صدای سلنا

 !عمر آخر تا -

 برم؟ در زیرش از تونستمنمی جورههیچ بگم اگه کنی؟می باور نداشتم ایدیگه یچاره بگم اگه -

 :داد ادامه تریآرام صدای با روبی

 ...عذابه برام باهاش بودن لحظه هر بگم اگر -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 76 

 برده پی او بیچارگی عمق به محسوسی طرز به سلنا و کرده را خود کار آخرش یجمله آمدمی نظر به

 :گفت و گرفته را هایشدست ناگهانی طور به زیرا است؛

 .بریم بیا فعال! کنیممی فرو آب زیر رو سرش جوری یه خودمون خوشگلم، خیالشبی -

 را هایشدست سلنا بزند، حرفی بخواهد آنکه از قبل اما بود؛ مانده واج و هاج او رفتار تغییر از روبی

 .برد رقـــص سالن وسط را او و کشیده

 جا؟این آوردی رو من چی برای -

 .کنی تخلیه رو خودت خواممی -

 !چی؟ -

 جودو زندگیت توی هم کوین مثل انگلی آزادی، کامال آدم یه االن تو که کن فکر این به فقط نگو، هیچی -

 .ذاریمی قرار قیافهخوش و تیپخوش پسر یک با هم االن! نداره

 :گفت او که کردمی نگاه سلنا به ایرویاگونه حالت با روبی

 !دیگه یاال -

 شد؛ بلند همه سوت و جیغ صدای و شده پخش سالن در بعدی آهنگ اشجمله شدنتمام از بعد درست

 .کرد رها و آزاد را خود دقیقه چند برای تنها و کشیده ایشادمانه فریاد نیز روبی
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 تجفسه به توجهبی و نشستند هایشانصندلی روی ایمستانه یقهقهه با هاآن دوی هر ساعتنیم از بعد

 .کردند شعر خواندن به شروع کردند،می نگاه هاآن به تعجب با که چشمی

 !گذشته خوش بهشون زیادی کنم فکر -

 رس از کوین زیرا بود؛ متفاوت کامال دیگر نفر دو نظر گویی اما گفت؛ را این خونسردی نهایت با جیمز

 و دوخت چشم دو آن به عمیق و سرد نگاهی با مایکل و درآورده خود از مانندیخرناس صدای نارضایتی

 .نفر یک به تنها هاآن هردوی شاید

 با و کشید سر الجرعه را اشنوشیدنی لیوان شود، تلف خوشی از که نمانده چیزی کردمی گمان که روبی

 اب نگاهشان و شده متوقف مایکل روی بر هایشچشم ناخودآگاه گذاشت؛ سلنا یشانه روی را سرش خنده

 بود مست که اکنون حتی کرد، احساس بدنش در را عجیبی لرزش روبی. کرد پیدا تالقی یکدیگر

 .کند درک را هاچشم آن یاندازه از بیش زیبایی توانستمی

 هایشدست بود زده زل او هایچشم در مستقیما کهحالی در روبی. بود شدنپخش حال در مالیمی آهنگ

 چیز... و غرور انزجار، اشتیاق، دودلی، و شک بود؛ احساس چندین از حاکی مایکل نگاه. کرد دراز را

 .آورددرنمی سر آن از روبی که بود هم دیگری

 :گفت کوین به خطاب مایکل به توجهبی روبی مکث، ایثانیه از پس

 .بریم بیا -
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 ره وقتی. گرفت را هایشدست و برخاسته جا از فورا سپس و کرده نگاه او به تعجب با اول یثانیه کوین

 نیز او و کشیده بلندی هورای بود، مست هنوز که سلنا کردند،می حرکت رقـــص سالن سمت به دو

 با و بود نشسته جایش سر نفر یک تنها اکنون. برد خود با کشانکشان و گرفته را جیمز هایدست

 .بود دوخته چشم دوردستی ینقطه به خونسردی

. کشید باالیی بلند جیغ و کرده حلقه کوین کمر دور را هایشدست رقـــص، سالن به رسیدن با روبی

. فتندر او به اساسی یغرهچشم بودند، یکدیگر آغوش در که کسانی تمامی که بود ناگهانی چنان حرکتش

 :گفت آرامی صدای با بود، شده زدهخجالت کمی که کوین

 نگاهمون دارن همه بسه، روبی. کن تمومش دیگه رقصیدی،می و کشیدیمی جیغ داشتی ساعتنیم -

 .کننمی

 .شد همه آزار موجب کارش این با و کرده همراهی موسیقی با بلندی صدای با او به توجهبی روبی

 دور به که را روبی هایدست یحلقه کردمی سعی که حالی در بود، آمده ستوه به او دست از که کوین

 :گفت کند، باز بود پیچیده کمرش

 !روبی... برقصی خودت با مجبوری وقتاون. میرم وگرنه کن، تمومش -

 از و کرده رها را او عصبانیت با کوین داد، انجام را ایزننده حرکت هایشانگشت حرکت با روبی وقتی

 .شد خارج سالن
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 درست گرمی، آغوش در قرارگرفتن با ناگهان اما چرخید؛ خود دور به و خندید بلندی صدای با روبی

 خاموش را هابرق لحظه همان درست خورد؛ محکمی تکان باشند، شده گرفتگیبرق دچار که کسانی مانند

 .کردند

 اما بدهد؛ تکان را هایشدست کرد سعی افتاده، اتفاقی چه که دانستنمی و زدمی نفسنفس روبی

 نگرفته آغوش در را او وجههیچ به و دارد را او مهارکردن قصد تنها شخص آن فهمید زود خیلی نتوانست،

 .رسیدمی گوش به اشعصبی هاینفس صدای و داده فشار را او خشونت با زیرا است؛

 .ترنراحت همه که باش مطمئن وقتاون باش، آروم فقط -

 با و ودب فایدهبی تالشش اما کند؛ آزاد مایکل نیرومند بازوهای میان از را خود کرد سعی عصبانیت با روبی

 .کردمی ایجاد خود هایشانه در را فرساییطاقت درد تنها کارش این

 .کن ولم -

 .مونیمی جاهمین نیای، خودت به که وقتی تا -

 !کن ولم گفتم -

 .کنیمی خسته رو خودت فقط چون نکن؛ تقال قدراین -

 را حالش خورد،می پوستش به که داغش هاینفس و شنید هایشگوش میان جایی را او صدای روبی

 در داشت وجود سالن در که کمی روشنایی میان از تا کرد سعی و شده ترآرام ناخودآگاه. کردمی دگرگون
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 صورتش با مترسانتی چند تنها زیرا نبود؛ سخت هم چنانآن پیداکردنشان. کند پیدا را او هایچشم

 .بودند زده زل او به و داشتند فاصله

 ارباین گذاشت؛ کمرش روی بر بودند، شده قفل مایکل سر پشت درست که را هایشدست ارادهبی روبی

 .کند نگاه او به تعجب با و بخورد محکمی تکان که بود مایکل نوبت

 شانهایصورت یفاصله رفت؛ جلوتر ایاغواگرانه حالت با بود، زده سرش به شیطانی فکر ناگهان که روبی

 .شدمی چپ هایشانچشم مردمک شدند،می خیره یکدیگر هایچشم در مستقیما اگر که بود کم قدرآن

 ت؛بس را هایشچشم نزدیکی آن تاثیر تحت نیز مایکل کشید؛ مایکل صورت روی بر را هایشدست روبی

 و کرده باز را هایشچشم مایکل گاهآن نرسید، یکدیگر به هایشانلب و گذشتند طوالنی هایثانیه اما

 .زد خنده زیر او یچهره یمشاهده با روبی

 عصبانیت با که حالی در و آمده خود به ایثانیه از بعد اما ماند؛ مبهوت و مات لحظه یک برای مایکل

 :کرد زمزمه فشرد،می را او هایدست

 !روبی نداری هستن باال اون که دخترهایی اون با فرقی هیچ... تو -

 و شکستن صدای او درونش؛ انتهای از بلکه بیرون، از نه شنید، را چیزی شکستن صدای روبی گاهآن

 د،ببین را او العملعکس آنکه بی جمله آن گفتن از بعد مایکل. شنید مایکل توسط را غرورش خردشدن

 از کامال مستی و کرد احساس وجودش در را سابقهبی خشونتی روبی. شد محو تاریکی در و برگشت

 وضوح به که هاییدست با! بود کوبیده سرش به هوابی را بزرگی چماق نفر یک گویی پرید؛ سرش
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 در دایشص و شده منفجر بمبی مانند عصبانیتش ناگهان که بود مانده خیره رفتنش مسیر به لرزیدند،می

 .پیچید پترسون آقای مجلل و بزرگ یخانه تمام

 طولی گشتند؛می صدا منشا دنبال به و کشیدندمی جیغ همه آمده، پیش چه دانستنمی نیز خودش

 هنوز که حالی در روبی. ماندند خیره نقطه یک به حیرت با همه و شده روشن خانه هایبرق که نکشید

 قوطس داشت قرار خانه یگوشه که میزی وسط در درست که بزرگی لوستر به وحشت با زد،می نفس نفس

 .دوخت چشم بود، کرده

 ماندهن چیزی نیز سلنا و رسیدمی نظر به پریدهرنگ جیمز نداشتند؛ او با چندانی یفاصله جیمز و سلنا

 .برود جیمز دوش روی بر کامال که بود

 هب کردننگاه با. افتاد مایکل متحیر هایچشم به نگاهش گاهآن و انداخت خود هایدست به نگاهی روبی

 به و شدندمی نزدیک حادثه وقوع محل به که بقیه به توجهبی سپس آورد، یاد به را عصبانیتش دلیل او

 هایصدازدن به توجهبی و انداخت او به نفرتی از پر نگاه گشتند،می اتفاق آن برای منطقی دلیل دنبال

 .شد خارج خانه از و دوید سلنا

 نور پرتو آن با زمانهم و شکافت را شهر دلگیر و تیره آسمان رعدی خانه، از شدنخارج محض به

 .کرد روشن را خیابان تمام سفیدرنگی

 خیابان به قدم بود، سنگینی بارش ینشانه که تهدیدآمیزش هایرعد و آسمان خشم به توجهبی روبی

 .گذاشت
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 ترافیک اصلی خیابان در. گذشتندمی کنارش از دواندوان مردم گاهی از هر تنها بود، خلوت روپیاده

 .بود گرفته فرا را جاهمه مردم فریاد و داد و بوق صدای و بود سنگینی

 هستن باال اون که دخترهایی اون با فرقی هیچ... تو:» شنیدمی ذهنش در را صدا یک تنها روبی اما

 «!نداری

 .کرد باریدن به شروع نیز باران موقع همان. داد تکان شدت به را سرش

 :کرد زمزمه لب زیر بکند، سرپناهی پیداکردن برای تالشی آنکه بی

 کردی؟ جرأت طورچه کردی؟ جرأت طورچه -

 نبود، سرما از لرزش این اما بود؛ کرده لرزیدن به شروع بدنش. بود محسوس نفرت و خشم صدایش در

 رایب گویی شد؛ آغاز بود، کرده سقوط خانه بزرگ لوستر که زمانی از لرزش این که بود متوجه کامال روبی

 مرموزش هاینیرو که بود شده باعث همان و شده خارج دستش از کنترل سالبیست این تمام در باراولین

 .دهند نشان وجود ابراز برای بیشتری اشتیاق

 وحشت، و تاسف کمال در بدهد؛ رخ بدنش داخل در انفجاری است ممکن لحظه هر که کردمی احساس

 .شد پاره نیز مقاومتش یرشته آخرین خشمش ناگهانی فوران خاطربه که دانستمی

 نگز بار یک دقیقه چند هر که را موبایلش. بود خیس سرتاپایش شد، همیشگی آشنای خیابان وارد وقتی

 .برساند خانه به را خود توان آخرین با کرد سعی و کرد خاموش خوردمی
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 و شده سست پاهایش مقابلش، در چارلی یپریدهرنگ یچهره ظاهرشدن و خانه ورودی در بازشدن با

 :زد فریاد و کرده بلند هوا و زمین میان را او چارلی کند، سقوط زمین روی بر سر با آنکه از قبل

  !روبی -

*** 

 ترس آن از خبری دیگر و داشت خوبی حس کرد،می احساس اشبسته هایپلک پشت از را خورشید نور

 خواب یک تنها اتفاقات آن یهمه گویی بود؛ شده تمام چیزهمه. لرزیدنمی بدنش و نبود وحشت و

 .اشهمیشگی هایکابوس مثل درست بودند، وحشتناک

 همیشه و مهربان یچهره شد، ظاهر مقابلش در که تصویری اولین و کرد باز آرامی به را هایشچشم

 .بود چارلی نگران

 بهتره؟ حالت -

 :گفت ضعیفی صدای با روبی

 بود؟ بد حالم مگه بهتر؟ -

 دنشب که شدمی متوجه گذشتمی بیشتر هرچه کرد، تعجب ضعیفش بسیار صدای شنیدن از نیز خودش

 باعث بارانی هوای آن در زدنقدم انگار بدهد؛ تکان را بدنش اعضای تواندمی سختی به و دارد درد نیز

 .بخورد سرما که بود شده

 ...دیشب نمیاد؟ یادت -
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 چی؟ دیشب -

 :گفت و کرد نگاه او به مشکوکی حالت با چارلی که پرسید را سوال این ناگهانی چنان روبی

 نکنه بودی؟ خوب رفتنبیرون از قبل تا که تو شد؟ بد حالت یهو چرا بود؟ افتاده اتفاقی چه دیشب -

 نگفتی؟ بهم و بودی مریض

 :گفت و گذاشته بالش روی را سرش دوباره روبی

 ...انگار. شد چی یهو دونمنمی اما بود؛ خوب کامال حالم من بابا نه، -

 چی؟ انگار -

 :گفت آرامی صدای با بیاورد، زبان به داشت لحظه آن در که را احساسی تمام داشت شک که روبی

 یا بود سرما از کنم فکر لرزم،می دارم کردم احساس یهو که... که اومدممی راه بارون توی داشتم -

 ...شاید

 عیار تمام دروغگوی یک گویی که کردمی نگاه او به جوری چارلی زیرا گذاشت؛ ناتمام را اشجمله روبی

 :گفت بود تخت کنار میز روی که بشقابی به اشاره با و نزد حرفی دیگر حال این با است؛

 .زنیممی حرف قضیه این به راجع بعد بخور، رو سوپت -

 :گفت ایهشداردهنده حالت با و برگشت شود، خارج اتاق از آنکه از قبل و شده بلند جا از چارلی
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 بزن، زنگ بهش تونستی اگه کرده، اشغال رو مخابراتی هایخط تمام االن تا دیشب از سلنا ضمن در -

 .بود نگرانت خیلی

 .بست را در و رفت بیرون اتاق از جمله آن گفتن از بعد

 محض به. بگذارد خبریبی در را سلنا آن از بیش توانستنمی اما نداشت؛ را کردنصحبت حال آنکه با

 تمامی و بود شماره یک از هاپیام تمامی. افتاد راه به هاتماس و هاپیام از سیلی موبایلش، کردنروشن

 .بود گرفته تماس او با بار75 پیش دقایق همان تا دیشب از که بوده سلنا از هاتماس

 .شد برقرار تماس و زده را سبزرنگ یدکمه روبی

 :زد فریاد شخصی که بود نخورده اول بوق هنوز

 قدرچه دونیمی دادی؟نمی رو هامتماس جواب چرا لعنتی هستی، گوری کدوم احمق یدختره! روبی -

 حالت و ستساده سرماخوردگی یه فقط گفت چارلی وقتی اما تون؛خونه بیام خواستممی شدم؟ نگرانت

 آورد رو کودنش هافویهاف مادربزرگ احمق جیمز اون اما بیام؛ خواستممی هم صبح امروز. نیومدم بهتره

 ...چرا رفتی؟ یهو چرا شد؟ چی دیشب که بگو بهم فقط! بیام نتونستم منم و جااین

 !سلنا -

 .شد آزرده نیز خودش گوش که کشید فریادی چنان اشنخراشیده صدای آن با روبی

 :گفت ایزدهشگفت لحن با سلنا
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 ...یا بود خودت صدای این -

 از خوایمی اگر هم حاال. شدم جوریاین دیشب بارون تو رفتنراه خاطربه بود، خودم صدای سلنا آره -

 .بکشم داد جوریاین نباشم مجبور منم تا جااین بیای بهتر بشی باخبر دیشب اتفاقات از و حالم

 .میام و پیچونممی رو جیمز االن خب، خیلی -

 ورم والیبال توپ یک یاندازه به سرش کردمی گمان که روبی. کرد قطع را تماس خداحافظی بی سلنا

 اما داشت؛ واهمه بود افتاده اتفاق آنچه تمام گفتن از آنکه با. ماند منتظر و کشیده دراز است، کرده

 دخو از بود شده گیرشگریبان دیشب از که را بدی احساس تواندمی آن گفتن صورت در تنها دانستمی

 .کند دور

 ایینیروه کرد؛می مخفی او از بود دیشب اتفاقات بیشتر شامل که را بزرگی حقیقت همچنان او که البته

 هب فکر با. گشتندمی شدنخارج برای ایبهانه دنبال به و شده آزاد اکنون و اندبوده مبحوس و خاموش که

 .خزیدمی بدنش در زنده مار یک گویی که خورد تابی و پیچ چنان دلش موضوع آن

 ...کردممی فکر من نمیشه، باورم -

 باوقاره؟ و متواضع پسر یه که -

 :گفت فورا سلنا و داد ادامه گونهاین را او یجمله روبی

 .دادمنمی تو به رو اون پیشنهاد هرگز صورت این غیر در. کردممی فکری همچین یه دقیقا آره،... خب -
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 .دونممی -

 .فشرد را او هایدست روبی

 ...ذاریمی قرار کوین با تو فهمیده چون شاید -

 .گفتم برات که رو رستوران ماجرای بوده، آدمی همچین همیشه اون که مطمئنم سلنا، نه -

 ...می رو لعنتی جیمز اون خودم من. نداره رو تو لیاقت شعوره،بی و احمق پسر یه اون... درسته -

 .کند جلوگیری او هایفریاد از که گذاشت سلنا دهان روی را دستش فورا روبی

 بفهمه؟ رو چیزهمه بابا خوایمی خبرته؟ چه -

 .کشید عمیقی نفس و آورد پایین را او هایدست سلنا

 .دادم دست از رو کنترلم لحظه یه ببخشید، -

 !لحظه؟ یه -

 .گفت را این آرامی صدای با روبی

 کوین همانند نیز را مایکل سر شده که هرطور که چرخیدمی آن محور و حول هاآن بعد هایصحبت تمام

 ندکشید هاآن رساندن قتل به برای بسیاری هاینقشه شوند جدا یکدیگر از که زمانی تا و کنند آب زیر

 آرام هاآن برای وحشتناکی هایمرگ تصور با را خود اندکی و شدمی هاآن سرگرمی موجب بیشتر که

 .کردند
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 هب ندرت به دیگر زیرا بود؛ خوب بسیار برایش سلنا با زدنحرف و کردمی زیادی خوشحالی احساس روبی

 .افتادمی گذشته شب اتفاقات یاد

*** 

 .بگیره رو خودش جلوی تونستنمی که بود خورده قدراون -

 و پریدند جا از جیمز و روبی سلنا، که زد خنده زیر بلندی صدای با چنان جمله، این گفتن از پس کوین

 .شکست تهدیدآمیزی حالت با را هایشدست قلنج مایکل

 طرفی از و کرده دعوت خانه به را جیمز و سلنا کوین، مقابل در دیگر بار چرا که کرد لعنت را خود روبی

 رحاض حال در هاآن زیرا بود؛ آورده جاآن به خود با را مایکل نیز او که کرد سلنا نثار ایجانانه فحش دیگر

 .نداشتند را یکدیگر دیدن چشم

 .تولدته دیگه روزه چند که گفت سلنا -

 .گفت را این جیمز به خطاب روبی

 :گفت فورا جیمز

 میشه؟ هم تو بدون مگه. دعوتی هم تو خب، آره -

 رازی بود؛ نیامده خوشش حرکت این از چندان کوین گویی اما کشید؛ را او هایلپ برادرانه حالتی با جیمز

 :کرد اضافه تندی لحن با
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 !رسونمشمی خودم بیاد، تنها بذارم تونمنمی -

 .گرفت فرا را اتاق عجیبی سکوت حرف، این گفتن با

 .گرفت او از را نگاهش و رفت اساسی یغرهچشم او اما کرد؛ نگاه روبی به عجیبی حالت با مایکل

 در چارچوب در خانه از بیرون به رفتن برای آماده و حاضر چارلی و شده باز اتاق در موقع همان درست

 .بود ایمیوه بزرگ ظرف نیز هایشدست در گرفت، قرار

 .گرفت را آن و برخاسته فورا روبی

 :گفت روبی دوستان به خطاب چارلی

 .شدم خوشحال دیدنتون از برم، باید من -

 نگاه جیمز و روبی سلنا،. کرد او با ایجانانه خداحافظی و داده دست چارلی با پرید، جا از کوین ناگهان

 یزیچ اما بزند؛ حرفی خواستمی گویی کرد؛ نگاه روبی به دیگر بار مایکل و کردند بدل و رد اعصابیبی

 .گرفت او از را نگاهش و نداده اهمیتی دیگر بار روبی. شدمی مانع

 بوسیدن برای اصرار کوین که آخری لحظات یاد به و ماند خانه در تنها روبی و رفتند هاآن بعد ساعتی

 .خوردمی حرص داشت، صورتش

*** 

 «نقاب»
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 و بوده مرتب و تمیز او لطف به جاهمه انداخت؛ رستوران به نگاهی و گذاشت پیشخوان روی بر را سینی

 .شدنمی دیده رستوران کف هایسرامیک روی بر نیز کوچک یلکه یک حتی

 شردهف را آن ثانیه یک برای که سینی به تاسف با روبی و رسید گوش به شیئی شکستن صدای ناگهان

 هازباله پالستیک سمت به کالفگی با. بود شده تقسیم مساوی کامال قسمت دو به اکنون که کرد نگاه بود

 .بست را درش و انداخت آن در را سینی و رفت

 خسارت برای را حقوقش از نیمی و رفته داشت قرار پیشخوان پشت که کوچکی صندوق سمت به سپس

 .گذاشت جاآن در سینی

 جاآن در هم چهارشنبه و دوشنبه روزهای که شد قرار و کرده صحبت اِوانز آقای با که شدمی ایهفته دو

 اتاتفاق بتواند که بود محتاج خوبی یمشغله و زیاد کار به اما نداشت؛ نیازی آن پول به شاید. کند کار

 .بسپارد فراموشی دست به را اخیر

 عهمطال به نیاز امتحانات شروع برای که زیادی هایدرس و دبیرستان به رفتن بر عالوه اکنون بنابراین

 .نبود ناراضی وضعیت این از وجههیچ به و کردمی کار رستوران در نیز را هفته در روزسه داشت،

 .نداشت توجهی ترینکوچک هایشخوابیبی و هاخستگی به که بوده زجرآور برایش قدرآن هفته دو این

 ود؛نش روبرو مایکل با تا کرد را اشسعی تمام هفته یک هم باز روبی بودند، هم با همگی که روز آن از بعد

 دعوت دوستانشان یهمه که جیمز بزرگ تولد جشن در دو آن دوم یهفته روز اولین در باالخره اما

 خود کالم تندی به نامحسوسی کامال طرز به مایکل شگفتی و حیرت کمال در و دیدند را یکدیگر بودند،

 حرف صادقانه حد چه تا او که دانستنمی روبی. کرد عذرخواهی او از غیرمستقیم طور به و کرده اعتراف
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 یاآ که دانستنمی. کردندنمی منعکس را احساسی هیچ و بودند عاطفهبی و سرد هایشچشم زیرا زند؛می

 به مجبور سلنا هایطعنه و هاغرهچشم خاطربه تنها یا است متاسف روبی کردنناراحت خاطربه واقعا او

 ود،ب اهمیت حائز برایش که چیزی تنها. دادنمی مسئله آن به هم اهمیتی و دانستنمی. است شده کار این

 هم هنوز اگرچه. کند دلجویی او از و گرفته فاصله غرورش و کبر از کمی توانست مایکل که بوده آن

 .نیاورد میان به مسئله آن از حرفی دیگر که گرفت تصمیم اما ببخشد؛ را او بود نتوانسته

. افتاد راه به خیابان سمت به و شده خارج رستوران از ها،پیشخدمت دیگر از خداحافظی از بعد روبی

 بادهای از خبری و شده ترآرام آسمان متوالی یهفته چند از بعد و بود آرام و مهتابی شب آن هوای

 .نبود همیشگی سوزناک

 زنگ صدای اینکه تا گذشت سکوت و آرامش در راه از نیمی. افتاد راه به و کشید عمیقی نفس روبی

 از یکی که زدمی حدس روبی. بود ناشناس شخصی طرف از شماره رسید؛ گوش به موبایلش

 تماس و کرده لمس را سبز یدکمه حدس این با. است نکرده سیو را اششماره و باشد هایشهمکالسی

 .شد برقرار

 الو؟... الو -

 داشت، عجیبی احساس روبی. نزد حرفی کسی اما رسید؛می گوش به خط پشت از آرامی هاینفس صدای

 ممتدی بوق صدای بزند، حرفی بخواهد آنکه از قبل اما شناخت؛می را شخص آن هاینفس صدای گویی

 .پیچید گوشش در

*** 
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 برای ترسناک هایکابوس آن که کردمی گمان و داشت راحتی و آرام خواب روبی که بود شبی چند

 هک بود نگذشته خوابیدنش از ایدقیقه چند هنوز زیرا بود؛ اشتباه در سخت او اما کردند؛ رهایش همیشه

 چشم به آسمان در ایتیره ابرهای انداخت، آسمان به نگاهی. کرد پیدا دلگیری و تاریک مکان در را خود

 شد متوجه و کرد نگاه اطرافش به ترس با روبی. بود مرگ ناقوس مانند هاجغد هوهوی صدای خوردند،می

 .است افتاده گیر هزارتو یک در که

 .افتاد راه به و گرفته پیش بود، مقابلش در که را مسیری

 هب قلبش. بگیرد قرار حمله مورد است ممکن لحظه هر کردمی گمان که بود ایگونه به هزارتو آن فضای

 .رسید گوش به هادوردست از آشنایی صدای ناگهان بودند، کرده یخ کامال هایشدست و تپیدمی شدت

 :زد فریاد وصفی قابل غیر خوشحالی با روبی

 !بابا -

 شک. شد هزارتو از بزرگی یمحوطه وارد و زده دور را مختلف مسیر چندین. کرد دویدن به شروع سپس

 با و شده محوطه وارد نیز چارلی که نکشید طولی. است شنیده جاآن از را پدرش صدای که نداشت

 :زد فریاد خوشحالی

 !روبی -

 به پا ایالجثهعظیم موجود لحظه همان درست اما شدند؛می نزدیک یکدیگر به خوشحالی با دو آن

 به حتی را موجودی چنین او. بود شده میخکوب جایش سر وحشت با روبی. گذاشت خالی یمحوطه
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 پای هشت بر عالوه اما داشت؛ پیکرغول عنکبوت یک به بسیاری شباهت که موجودی دید؛نمی هم خواب

 حالت با و داشته قرار سرش پشت درست که عقرب همانند دمی و داشته نیز بزرگ چنگک دو پشمالو،

 .خوردمی تکان تهدیدآمیزی

 بسیار سری دارد، هاعنکبوت همانند پا و دست هشت و بدن که است الجثه عظیم موجودی بیراس،

 دوطرف در درست نیز بزرگی بسیار هایچنگکی. دارد چشم یک و بزرگ بسیار دهان با کوچک

 که است ایکشنده بسیار زهر دارای و بوده طویل بسیار که دارد مانندیعقرب دم و دارد قرار هایشدست

 .آوردمی در پا از را او موجودی هر جسم به واردشدن محض به

 خودم ذهن یساخته خونین،می داستان طول در رو اسمشون که موجوداتی از بعضی عزیز هایخواننده)

 (.نداره وجود ایدیگه اطالعاتی منبع هیچ خودم توصیفات جز بنابراین هستن؛

 پر ار بدبویش نفس و شدمی نزدیک او به چارلی به توجهبی بیراس زیرا کشید؛می نفس سختی به روبی

 شتپ درست که بلندی بسیار مصنوعی چمن به را اشتکیه وحشت با روبی. فرستادمی بیرون صدا و سر

 .داد بود سرش

 .بست را هایشچشم روبی و آورد باال را هایشچنگک خشونت با بیراس

 !نه روبی -

 رد زدمی بیرون بدنش از که خونی فوران صدای با چارلی فریاد صدای افتاد، ثانیه چند در اتفاقات یهمه

 .آمیخت هم
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 پدرش یسینه درون از که بزرگی بسیار هایچنگک دیدن با کرد، باز را هایشپلک الی ترس با روبی

 :زد فریاد وجود تمام با بودند، زده بیرون

 !بابا -

 و لرزیدندمی اختیار بی هایشدست نشست، جایش سر بالفاصله. پرید خواب از صداداری نفس با گاهآن

 کنون تا او. رفتمی گیج سرش و داشت تهوع حالت. رفتمی پایین و باال شدت با اشسینه یقفسه

 از بدتر. نبودند آوردلهره و وحشتناک اندازه این تا هاآن از کدامهیچ اما بود؛ دیده بسیاری هایکابوس

 .رسیدمی نظر به واقعی بسیار چیزهمه که بود آن همه

 همان به چشمش و برداشت را آن لرزانش هایدست با. کرد خوردنزنگ به شروع موبایلش ناگهان

 .برداشت را گوشی و کرد نگاه موبایل ساعت به تعجب با. افتاد ناشناس یشماره

 الو؟ -

 .نداشت زدنحرف قصد ناشناس فرد آن گویی نیامد؛ صدایی هم باز

 :گفت حوصلگیبی با روبی

 !بای نزن، زنگ قدراین پس بزنی حرف خواینمی اگر -

 !روبی -

 :گفت و چسباند گوشش به را موبایل دیگر بار خورد؛ جا مایکل ضعیف و آرام صدای شنیدن با روبی
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 شده؟ چی مایکل،...ما -

 .بزنم حرف باهات مهمی موضوع مورد در باید من... من فقط نیست، چیزی -

 :گفت تعجب با روبی

 خوبه؟ حالت که مطمئنی... ولی باشه؛ -

 .خوبم من -

 موبایلش پشت از را خیابان صدای که بود آن برای روبی تعجب اما بود؛ عادی کمابیش مایکل کالم لحن

 پاییزی سرد هوای این در هم آن باشد؛ خانه از خارج شب از ساعت این در او که نداشت امکان. شنیدمی

 :گفت آرامی صدای با حال این با. داشت بدی بسیار سوز که

 .بینمتمی فردا پس باشه، -

 .خیربه شب باشه، -

 .هم تو شب -

 اتاق از و گفته لب زیر ناسزایی است، شده قطع تماس که فهمید و کرد نگاه موبایلش به ناراحتی با روبی

 خواب به زود خیلی و برگشت اتاقش به دیگر بار حالش، از اطمینان و چارلی دیدن از بعد. رفت بیرون

 .رفت

*** 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 96 

 دهچسبی او به کنه مانندِ کالس طول تمام در کوین زیرا نبود؛ خوشایند چندان روبی برای بعد روز صبح

 .کند برطرف را ریاضیات درس در او اشکاالت شخصا خودش که داشت اصرار و بود

 وینک که نکشید طولی اما شد؛ خارج کالس از پروازکنان روبی درآمد، صدا به دبیرستان زنگ که هنگامی

 فرو او مغز در را ریاضی سخت یمسئله حل کرد سعی خروجی در به رسیدن تا و رسانده او به را خود

 .کند

 :گفت ناراحتی با کوین دبیرستان، از شدنخارج از پس

 .زنممی زنگ بهت پس -

 :گفت کالفگی با و کشید بیرون کوین هایدست میان از را دستش زور به روبی

 .فعال خب، خیلی -

 وا نثار را آبدارش و ناب هایفحش آن از یکی و فرستاد بیرون پرصدا را نفسش کوین، از جداشدن از بعد

. کرد بیشتر را سرعتش و کرده پرت دوشش روی بر عصبانیت با افتادمی ثانیه چند هر که را اشکوله. کرد

 شتپ تا رکیکی فحش. پرید جا از ماشینی بوق صدای با که بود نگذشته رفتنش راه از دقیقه چند هنوز

 به نکردننگاه و برنگشتن از قبل تا که بود کرده ثابت او به تجربه. گرفت را خود جلوی اما آمد؛ دهانش

 .شود پشیمان آن از که نزند حرفی ماشین صاحب

 .دندش گشاد هایشچشم بود، ایستاده اشقدمی چند در که مایکل دیدن با برگشت، عقب به عصبانیت با
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 با یجوان بالفاصله. کشید پایین را ماشینش یشیشه بود، شده متوقف مایکل کنار درست که ایراننده

 فحش دادن از بعد و آورده بیرون شیشه از را سرش بودند، آبی و قرمز هایرنگ به که سیخیسیخ موهای

 .کرد عبور کنارشان از نور سرعت به و داده گاز مایکل به ایجانانه

 کنی؟می کار چی جااین تو -

 .پرسید را این تعجب با روبی

 :گفت و برداشته جلو به قدمی شود، ایجاد اشچهره در تغییری آنکه بی مایکل

 .رفتممی راه داشتم کنم فکر -

 :گفت و کرده الکی یخندهروبی

 .بود بامزه واقعا -

 کشیدن طولی. نه یا آیدمی دنبالش به نیز او ببیند تا بود مایکل به حواسش یهمه اما افتاد؛ راه به سپس

 او به نگاهی زیرچشمی روبی. کرد زدنقدم به شروع او دوشادوش و شده همراه روبی با نیز مایکل که

 هب حقیقتا باراین و نداشت خود کار این از قصدی گویی نبود، او یمتوجه وجههیچ به مایکل اما انداخت؛

 .بود کرده خوش جا ابرویش دو میان اخمی و بود گرفته اشچهره زیرا بود؛ رفته فرو فکر

 !خوبیه هوای -
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 دیر دیگر اما گرفت؛ را خود دهان جلوی زود خیلی و گفت را این خود به او توجه جلب برای ناشیانه روبی

 :گفت او جواب در حواسیبی با و آمده خود به او صدای با مایکل زیرا بود؛ شده

 .خوبه خیلی آره آره، -

 .بزنی حرف باهام خوایمی گفتی بود؟ افتاده اتفاقی چه دیشب... دیشب -

 :گفت و انداخته او به نگاهی مایکل

 .آره -

 :گفت مالیمی لحن با بود، شده کنجکاو که روبی

 خب؟ -

 .نه یا کند اطمینان او به تواندمی که داشت شک گویی کرد؛می نگاه او به تردید با مایکل

 :کرد صحبت به شروع کوتاهی مکث از بعد

 .دارم ازت مهم خیلی سوال یه -

 .بپرس -

 .کرد نگاه او به انتظار با و گفته را این فورا روبی

 :گفت و دوخته او هایچشم در مستقیما را نگاهش شد، متوقف جایش سر مایکل
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 هک باشی داشته شک اما برگردونه؛ بهشون رو زیادی یعده زندگی بتونه تو انتخاب که برسه روزی اگه -

 همون به و گردیبرمی کنی، انتخاب اینکه بدون کنی؟می کار چی تو نه، یا باشه درست انتخاب اون

 ...یا میدی؟ ادامه باراسف زندگی

 :گفت درنگ اندکی از پس روبی

 !نمیشم تسلیم وقتهیچ. باشه اشتباه انتخابم اگر حتی. کنممی انتخاب و مونممی من -

 را سوال این جواب پیش هامدت از گویی شدند؛ جاری زبانش بر غیرارادی کامال طور به جمالت این یهمه

 .دانستمی

 .دوخت خیابان به را نگاهش ناخودآگاه او که بوده عمیق قدرآن لحظه آن در مایکل نگاه

 .درسته -

 .کرد نگاه او به روبی

 :داد ادامه هایشچشم در خیره مایکل

 .برمتمی خودم با من باشه، اشتباه انتخابت اگر حتی -

 .شد ترآرام رفتهرفته مایکل صدای

 یروب انتخاب از او منظور. کردنمی درک را هایشحرف از کدامهیچ گویی کرد؛می نگاه او به تعجب با روبی

 !بود؟
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 و انداخت او به نگاهی مایکل. کرد متوقف را او و گرفت را بازوهایش روبی اما برود؛ تا برگشت مایکل

 .کشید را دستش

 :پرسید سردرگمی با او به توجهبی روبی

 برم؟ باید کجا من... من چیه؟ رفتن از منظورت -

 .داری تعلق بهش که جایی به -

 کنون تا گویی. کردمی گمراه و گیج پیش، از بیش را او اما زد؛می حرف خونسردی با و پردهبی مایکل

 آشکار را اشحقیقی یچهره مرموز و عجیب جمالت آن گفتن با لحظه آن در و داشته چهره به نقاب

 .ساختمی

 :داد ادامه آرامی صدای با و برداشته جلو به قدمی مایکل

 .هستی کی تو که دونممی من اما کردی؛ پنهان همه از چیه، منظورم که دونیمی خوب خودت -

 هستی؟ کی تو... تو چیه؟ هاحرف این از منظورت -

 .برداشت عقب به قدمی و پرسید را این وحشت با روبی

 ار هاییماشین صدای روبی اما بود؛ دیگری وقت هر از ترشلوغ خیابان و بود آفتابی و صاف روز آن آسمان

 دندکشیمی فریاد یکدیگر سر بر که را معترضی و عصبی هایراننده صدای و زدندمی بوق هاخیابان در که

 .بود افتاده جانش به عمیقی ترس و بود کرده لرزش به شروع بدنش. شنیدنمی نیز
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 کجا؟ از اما داند؛می او که بفهمد توانستمی وضوح به هاچشم آن به کردننگاه با اکنون دانست؛می او

 بود؟ کرده نزدیک دوستانش و او به را خود و شده اشزندگی وارد طورچه بود؟ که او اصال

 :آورد زبان بر را سوالش معطلیبی روبی

 شدی؟ ما زندگی وارد چی برای هستی؟ کی تو اصال دونی؟می کجا از... تو -

 دونه؛می که نیستم من فقط که بدونی بهتره اما بود؛ ماموریت یه این. شدم زندگیت وارد همین برای من -

 .خودت جز به همه بودن، باخبر تو هویت از دیگه هایخیلی و مادرت پدرت،

 سختی به و بودند شده سست پاهایش شد،می قبل از ترحالبی دم هر گویی هاحرف آن شنیدن با

 رب را فشارش لحظه هر که نیرویی کرد؛می احساس وجودش در را عجیب نیرویی. بکشد نفس توانستمی

 :کرد زمزمه سختی به لرزیدندمی اختیار بی که هایشدندان الی از. کردمی بیشتر او

 بابام؟... حتی مامانم؟ -

 :گفت نگرانی با او یچهره یمشاهده با مایکل

 روبی؟ -

 ...من -

 :زد فریاد نگرانی با مایکل

 ...روبی خوبه؟ حالت! روبی -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 تیره هایشچشم برابر در دنیا دیگر بار بدهد، او به جوابی بتواند که بود آن از تررمقبی و حالبی روبی اما

 .گرفت قرار مایکل آغوش در پدرش، جای به باراین و شده تار و

 و رفته حال از دیگر بار او. بود تکراری برایش لحظات آن یهمه بودند، برگردانده عقب به را روزها گویی

 .شدمی مواجه پدرش نگران صورت با هایشچشم بازکردن محض به

 جیبیع حالت با که زیبا العادهفوق چشم جفت یک با تصورش برخالف و کرد باز را هایشچشم کالفگی با

 .شد مواجه بودند زده زل او به

 شدی؟ بیدار باالخره -

 کرده غش خود به خود روبی و نشده بدل و رد بینشان حرفی هرگز گویی بود؛ عادی کامال کالمش لحن

 .بود

 .زد زل او به و نشست جایش سر سختی به روبی

 :گفت ایطلبکارانه لحن با مایکل

 چیه؟ -

 .گفتی دروغ که بگو -

 چیه؟ دونیمی -

 :گفت فورا مایکل و کرد نگاه او به روبی
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 !شده مسخره واقعا صدات -

 .افتادم روز این به لعنتی توی خاطربه من! شو ساکت -

 .کشید خود سمت به و گرفت را او لباس ییقه ناگهانی حرکت یک در مایکل

 گفتی؟ چی -

 :گفت لرزانی صدای با و شد خیره او به وحشت با روبی

 !میگم پدرم به وگرنه کن، بس -

 :گفت خونسردی با مایکل

 .رو چیهمه بگو؛ بهش کن، صداش آره -

 :کرد زمزمه و کرد نگاه او به ترس با روبی

 .نه -

 بدونه؟ خواینمی چرا چرا؟ نه؟ -

 .خوامنمی... نه -

 .بری جااین از ذارهنمی بفهمه اگر باش مطمئن چون خوبه؛ -

 .کن ولم فهمی؟می نمیام، جاهیچ تو با من -
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 دونممی من. روبی هستی کاریفریب و دروغگو دختر تو آره؟ ها؟ آوردم سرت رو بال این من میگی پس -

 ولی همینه؛ هاتمکردنغش این دلیل. شده آزاد قدرتت حاال که دونممی افتاده، اتفاق هم قبال که

 جادوگر یه مادرت که مطمئنی! عجیبه بشه کردنتغش باعث که قدرت از میزان این واقعا... عجیبه

 !نبوده؟

 :گفت فورا بود، نفهمیده را او هایحرف از کدامهیچ که روبی

 !نکردم غش من -

 در لحظه همان درست. آمد فرود خوابش تخت روی بر شدت به او و کرده رها را روبی اعتناییبی با مایکل

. زد کنار هایشچشم مقابل از را موهایش و کشید عمیقی نفس روبی. شد وارد چارلی و شده باز اتاق

 یهنرپیشه یک مانند درست مایکل او برخالف. زدمی نفسنفس و شده سرخ عصبانیت شدت از صورتش

 .کرد پرسیاحوال او با و داده دست چارلی به روییخوش با داد، حالت تغییر ایحرفه

 را وحشتناک یحادثه یک نتوانست کرد هرچه اما شد؛ خیره وحشی و مغرور پسر آن به انزجار با روبی

 زمزمه دل در خودش، با بسیار کلنجاررفتن از پس و کرده مشت را دستش بنابراین کند؛ آرزو برایش

 «!جذابت هایچشم اون به لعنت:» کرد

*** 

 .بود مانده خیره نامعلومی ینقطه به و کشیده دراز همچنان روبی و گذشتمی مایکل رفتن از هاساعت
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 یهمه کنم؛می تعریف تواسه رو چیزهمه جااون تون،خونه نزدیک خیابون توی دیگه روز دو ما قرار -

 .دیگه روز دو نره، یادت. بدونی باید و بدونی خوایمی که چیزی اون

 اصال چیست؟ حقیقت کردنمی درک هیچ فهمید،نمی او و شد تکرار بار صدها ذهنش در مایکل صدای

 زد؟می حرف مردم کدام از و سرزمین کدام از او بود؟ چه حقیقت از او منظور

 داشت؟ را حقیقت کدام کردنپنهان قصد و کرده مخفی او از را چیزی چه پدرش

 از سختی به بنابراین شود؛ دیوانه جواببی سوال همه آن میان در که نمانده چیزی کردمی گمان روبی

 .شد پذیرایی وارد و شده بلند جایش

 .بود شده خیره آن به عالقگیبی با و نشسته تلویزیون مقابل چارلی

 بابا؟ -

 :پرسید نگرانی با و برگشته دخترش صدای شنیدن با چارلی

 نیست؟ خوب حالت شده؟ چی -

 ...ولی خوبم؛ من -

 :داد ادامه و نشسته پدرش کنار روبی

 .کنهمی اذیتم داره که هست ذهنم توی زیادی هایسوال -

 :گفت بدهد، نشان خونسرد را خود کردمی سعی که حالی در و پریده چارلی رنگ لحظه یک در
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 سوالی؟ چه مثال -

 .کرد هاکانال تعویض به شروع و گرفته دست در را تلویزیون کنترل حالت همان در

 نداریم؟ فامیلی هیچ ما چرا اینکه مثال... مثال -

 :گفت سردی لحن با چارلی

 ...مادرت و من گفتم برات که قبال -

... اما اومدین؛ دنیا به سرپرستبی هایبچه از نگهداری مرکز توی جفتتون که دونممی دونم،می -

 واقعیتون مادر و پدر دنبال وقتهیچ چرا بودین، مرکز کدوم توی اینکه نزدین، حرف درموردش وقتهیچ

 .نرفتین

 .داد نشان هاکانال جاییجابه سرگرم را خود همچنان و نداد او به جوابی چارلی

 ..اباب -

 .نداره وجود گفتن واسه ایدیگه حرف گفتم، بهت دونستیمی باید که رو چیزی اون -

 :گفت رسید،می نظر به عصبی کمی که روبی

 کردنپنهان حال در همیشه چرا ندادین؟ بهم درستی توضیح چیزهیچ مورد در وقتهیچ چرا -

 حقیقتین؟

 !نداره وجود حقیقتی -
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 :گفت بلندتری صدای با و نکشیده پس پا روبی اما گفت؛ را این بلندی صدای با چارلی

 بهم بود خواسته مامان که رو حرفی چرا بشم؟ نزدیک مامان اتاق به ذاریننمی وقتهیچ چرا پس واقعا؟ -

 ...اکج از لعنتی نیروهای این نیستم؟ عادی دختر یک من چرا منین؟ نگران همیشه چرا گین؟نمی بگین

 بود داشته نگه محفوظ سالبیست که را رازی دریافت پدرش یزدهوحشت هایچشم یمشاهده با روبی

 :گفت حیرت با و شده بلند نیز چارلی شد، بلند از ترس با. است آورده زبان به

 !چی؟ -

 :زد فریاد و برده هجوم سمتش به چارلی ناگهان که برداشت عقب به قدمی. نزد حرفی روبی

 نگفتی؟ بهم چی برای احمق یدختره شدی؟ طوریاین کی از کی؟ گفتی؟ چی تو پرسیدم -

 هایدست کرد سعی. کردمی نگاه بودند، شده قرمز کامال که پدرش هایچشم به وحشت و ترس با روبی

 در چارلی زیرا رسید؛می نظر به غیرممکن کار این لحظه آن در اما کند؛ جدا بازوهایش از را نیرومندش

 .بود شده برابر چند قدرتش بود عصبانی که اکنون و بود او از ترنیرومند بسیار نیز عادی حالت

 دونی؟می چی تو! لعنتی بزن حرف -

 :زد فریاد روبی
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 که یکس بگه، بهم که شده پیدا یکی حاال اما بفهمم؛ که نذاشتی تو یعنی دونم؛نمی رو هیچی من! هیچی -

 مطمئن و فهمممی رو چیهمه من کنی، پنهان رو حقیقت تونینمی دیگه. بدونم رو حقیقت من خوادمی

 ...حاال همین بهتره پس میدی، دست از رو من که باش

 پدرش یشدهمشت هایدست به حیرت با و گذاشته ناتمام را اشجمله روبی چارلی هایدست باالرفتن با

 .شد خیره بود، مانده هوا در که

 ...بابا -

 :گفت اشفشرده هم به هایدندان الی از چارلی

 نجات واسه ذارمنمی خونده، کور اما بکشن؛ بو تا فرستاده رو هاشسگ لعنتی اون پس! طوراین که -

 به خودش با رو آرزو این. شده تموم که سالهبیست شده، تموم چیزهمه. بگیره رو من چیزهمه خودش

 !بیفت راه. برهمی گور

 یاربس اشتباه مایکل هویت کردنفاش با که دریافت برد،می خود با را او کشانکشان چارلی که هنگامی

 .نداشت سودی پشیمانی اما است؛ شده مرتکب بزرگی

 در به بارها روبی. کرد قفل و بسته را در بزند، حرفی آنکه بی و داده هل اتاقش داخل به را او چارلی

 یچارل روی بر تاثیری هایشحرف از کدامهیچ اما کرد؛ تهدید حتی و کرد التماس زد، فریاد کوبید، اتاقش

 به. گرفت آغوش در را زانوهایش و داده اتاق در به را اشتکیه. ماند بسته همچنان اتاقش در و نداشتند

 .است نبرده مایکل از اسمی که بود این داده، انجام که مفیدی کار تنها که کردمی فکر آن
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 نتریبزرگ شاید. رفتمی توالت به که زمانی جز به البته بود، نشسته اتاقش در پشت هاساعت روبی

 سخت بسیار برایش جاآن در ماندن وگرنه بود، اتاقش در جدا سرویس یک که بود آن اشزندگی شانس

 .شدمی

 اکثر در طورچه که آمد ذهنش به فکر این ناگهان گرفت، خود به دیگری حالت و شده جابهجا اندکی

 خوردند؛نمی تکانی هیچ و مانده حالت یک در هاساعت شدند،می زندانی اتاقشان در که دخترانی هافیلم

 غیرواقعی و مسخره هافیلم آن یهمه که فهمید داشت، مشابهی شرایط نیز او خود که لحظه آن در اما

 .است داده هدر را وقتش تنها او و بودند

 .دوخت چشم شهر تاریک آسمان به اتاقش یپنجره پشت از و کشید عمیقی نفس

 به گاههیچ دیگر و شده ناامید او آمدن از مایکل اگر چه؟ رفتنمی بیرون اتاق آن از دیگر روز دو تا اگر

 فهمید؟نمی را حقیقت گاههیچ اگر چه؟ آمدنمی سراغش

 .کنند رها را او ایلحظه و بروند بیرون سرش از افکار این تا داد تکان شدت به را سرش

 شروع آرامی صدای با و زده حلقه هایشچشم در اشک کمکم که داشت ناامیدی و ضعف احساس قدرآن

 ناراحتی شدت از که داشت توقع لحظات آن در. کردمی گریه و داده تاب را خود مدام روبی. کرد گریه به

 هایشچشم و دهش ترآرام لحظه هر تصورش برخالف اما شود؛ پیش از ترکالفه و پریده سرش از خواب

 .داشت را بخشیآرامش الالیی حکم پاهایش دادنتاب گویی شدند؛می گرم
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 به که نکشید طولی و داد تکیه زانوهایش به را سرش و کشیده ایخمیازه ریخت،می اشک که طورهمان

 .رفت فرو خواب

 !نه -

. ردک نگاه اطرافش به لرز و ترس با و پرید خواب از پیچید، خانه تمام در که فریادی صدای شنیدن با روبی

 به را گردنش و کردمی درد بدنش تمام. بود رفته فرو مطلق سکوت در جاهمه و بود تاریک کامال اتاق

 .دادمی تکان سختی

 هایقدم صدای ناگهان. است نمانده صبح به چیزی و گذشته شب از ساعتی چند که فهمید زود خیلی

 با و کشاند خوابش تخت سمت به را خود وحشت با شد،می نزدیک اتاقش به که شنید را شخصی سنگین

  .شد خیره اتاقش در به انتظار

 قرار در چهارچوب در ایآشفته یچهره و پریده رنگ با چارلی و شده باز شدت با در که نکشید طولی

 .گرفت

 .کشید آغوش در را او و شده پر اشک از هایشچشم ناگهان که کرد نگاه او به تعجب با روبی

 :کردمی زمزمه خود با کنانهقهق چارلی

 !نرو پیشم از کنممی خواهش. برسه آسیبی بهت ذارمنمی! کنین تمومش. شدم خسته دیگه بسه، -

 :پرسید لرزانی صدای با و کرده جدا خود از را او نگرانی با روبی
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 .دیدی خواب فقط نیست، چیزی...بابا -

 .بود...بدی...خواب -

 .دادمی تکان را سرش و ریختمی اشک بود افتاده سکسکه به که حالی در چارلی

 :پرسید ضعیفی بسیار صدای با و فشرد را پدرش هایدست بود، مردد سوالش پرسیدن برای روبی

 دیدی؟ خوابی چه -

 از اشکی قطره. زد زل او به ایثانیه باشند، شده گرفتگیبرق دچار که کسانی مانند درست چارلی

 :گفت لرزانی صدای با و داده تخت به را اشتکیه گاهآن چکید، هایشچشم

 راهی هر از بدم، نجاتت باید طوریچه دونستمنمی من... من. بودیم افتاده گیر هزارتو یک توی تو و من -

 ...اینکه تا. شدمی ظاهر مقابلمون عجیب موجود یه رفتیممی که

 یسینه از که هاییچنگک گرفتند، جان روبی هایچشم مقابل در هزارتو یک از آشنایی هایصحنه

 .بودند زده بیرون پدرش

 :پرسید ناباوری و وحشت با روبی

 بابا؟ چی اینکه تا -

 :داد ادامه لرزیدمی پیش از بیش صدایش که حالی در چارلی
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 هایحیوون اون از یکی... یهو که دویدیممی هزارتا انتهای سمت به هردو کردم، پیدا فرار راه یه باالخره -

 ...توی... توی درست و... و کرد بلند رو چنگالش. شد ظاهر وحشی

 را او باید یکی شرایط آن در اما داشت؛ کردنشآرام در سعی و گرفت آغوش در را پدرش ترس با روبی

 بودند؟ دیده را مشابه خواب یک هاآن هردوی چرا بود؟ چه عجیب و نادر اتفاق این دلیل. کردمی آرام

 :گفت و زده چارلی پشت به دستی حواسیبی با روبی

 همچین نداره، واقعیت دیدی که چیزایی از کدومهیچ بوده، خواب یه فقط این کنم،می خواهش بابا -

 .ندارن خارجی وجود موجوداتی

 وجود واقعا موجودی چنین اگر. بود افتاده شک به نیز خودش دیگر اما گفت؛می را هااین تردید با روبی

 .لرزیدمی بدنش تمام آن به فکر با داشت؟

 :کرد زمزمه وحشت با و کرده بلند را سرش سرعت به چارلی

 ...اما ندارن؛ وجود شهر این مردم برای اونا -

 چی؟ اما -

 .کنم چیکار تو بدون باید دونمنمی... من و بشی روبرو اونا از هرکدوم با ممکنه بری اون با تو اگر -

 :گفت ملتمسی لحن با و گرفت را روبی هایدست گاهآن

 .بگیرم رو جلوش تا کیه بگو کیه، اون بگو بهم روبی، کنممی خواهش -
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 .کیه اون دونمنمی...من اما -

 !روبی -

 حتی. همین فقط فرستاده، مواسه نامه تا چند فقط هست، که کی هر...آدم اون. دونمنمی که باورکن -

 .کیه دونمنمی هم من خود

 بود ناچار او اما شد؛می آوار سرش روی بر ندامت و پشیمانی از کوهی کلمات آن از کدام هر گفتن با

 .بشنود کامل طور به را حقیقت که زمانی تا الاقل دارد، نگه مخفی را مایکل هویت

 :گفت بود آن در محسوسی ناامیدی که آرامی لحن با بود، کرده باور را او هایحرف ظاهرا که چارلی

 داری؟ رو هاشنامه -

 .ببینیدش شما خواستمنمی آخه دور، انداختم رو شونهمه -

 از بود خودش ذهن یساخته که را هایینامه شدنفرستاده آنکه برای نه انداخت؛ پایین را سرش روبی

 آن از بدتر و افزودمی دیگرش دروغ بر دروغی لحظه هر که بود شرمگین آن از بلکه کرد، پنهان پدرش

 .پذیرفت را او حرف راحتی به چارلی که بود این

 اتهام مورد را او هم باز و کردنمی باور را هایشدروغ زودی این به پدرش کاش ای که کردمی فکر روبی

 .داشت کمتری وجدان عذاب صورت آن در داد؛می قرار

 :گفت خاستبرمی جای از که حالی در سپس کشید، صورتش به دستی و کرده پاک را هایشاشک چارلی
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 .نرو دبیرستان هم فردا کن، استراحت تو خب، خیلی -

 ...اما -

 .روبی بده قول بهم روز، چند برای فقط -

 .داد تکان را سرش ناچار به روبی

 :گفت کردمی نگاه او به ایپدرانه عشق با که حالی در و کشیده دخترش موهای به دستی چارلی

 خرگوش هنوزم تو... نکن فراموش وقتهیچ دارم، دوست دنیا این توی چیزی هر از بیشتر رو تو -

 !منی کوچولوی

 وا مادرش و پدر پیشینش هایدندان بزرگی خاطربه که اشکودکی دوران یاد به جمله آن شنیدن با روبی

 .کشیدند پر پدرش از هایشدلخوری تمام و زده عمیقی لبخند کردند،می صدا کوچولو خرگوش را

 گوش به در قفل صدای که زمانی و ماند منتظر دقیقه چند روبی رفت، بیرون اتاق از چارلی که زمانی

 وابخ به شدند،می برمال برایش زودی به که هاییحقیقت به فکر با و زده دیگری عمیق لبخند نرسید،

 .رفت فرو عمیقی

*** 

 دو. کردمی را تصورش که بود آن ترکنندهکسل اشدرسی هایکتاب کردنمطالعه و خانه در ماندنحبس

 که خواستمی دلش خیلی روبی. بود نداده را خانه از رفتنبیرون یاجازه هنوز چارلی و بود گذشت روز

 چارلی متاسفانه اما کرد؛می پیدا خانه از فرار و دعوا برای خوب یبهانه یک او و بگوید زور او به چارلی
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 اخیرش هایحساسیت مقابل در یا بگوید نه او به آمدنمی دلش روبی که بود شده آرام و مهربان چنان

 پایان به هایششماریلحظه سرانجام بود، گذشته روز دو اکنون هااین تمام با. بدهد نشان مخالفتی

 .بکند را فکرش که آنچه از زودتر بفهمد، را حقیقت توانستمی او و بود رسیده

 .برود مایکل با قرارش محل به شود دیده آنکه بدون باید طورچه دانستنمی که بود آن مشکل تنها

 یگوش و سر تا رفت بیرون اتاق از و کرده پرت اتاق از یگوشه به را کتابش که بود گذشته نیمه از شب

 .بدهد آب

 تهنرف کار سر نیز او روز دو آن در. بود اینکته کردنیادداشت مشغول و نشسته اتاق از ایگوشه در چارلی

 .بود کرده منتقل خانه داخل به را کارش رئیسش یاجازه با و

 :پرسید و کرده بلند را سرش روبی حضور احساس با

 شده؟ چیزی -

 :گفت ممکن لحن ترینعادی با و داد تکان را سرش روبی

 .بخورم آب خواستممی فقط نه، -

 .شد آشپزخانه وارد و زده کوتاهی لبخند گاهآن
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 رسیدن برای که حالی در شود، خارج خانه از توانستمی طورچه او. رفت فرو فکر به و کرد باز را آب شیر

 کسی تنها سلنا. شد زده ذهنش در ایجرقه ناگهان. گذشتمی پدرش کنار از درست باید خروجی در به

 .کند حل را مشکل این توانستمی که بود

 کوین و او میان ارتباط فهمیدن از پس چارلی که بود گفته او به روبی. داشت خبر ماجرا از کمابیش او

 .دهدمی او به را خانه از شدنخارج یاجازه کمتر و شده قبل از ترحساس کمی

 :گفت و کرده هم سر دروغی دیگر بار گرفت، تماس او با و شده اتاقش وارد سرعت به روبی

 !بشم خالص شرش از زودتر خواممی شده، تموم شماهه یه مهلت که بگم بهش و برم خواممی -

 و آیدمی جاآن به جیمز همراه به دیگر ساعتنیم تا که گفت و کرده او تصمیم از ایویژه استقبال سلنا

 که زمانی اما بکند؛ او به تواندمی کمکی چه همزمان طور به جیمز و او حضور که نفهمید او آمدن تا روبی

 .شد راحت کمی خیالش دید، نوشیدنی از بزرگی یشیشه همراه را جیمز

 به شروع چارلی که جایی تا کرد؛ نوشیدنی خوردن به وادار را چارلی ایحرفه کامال طور به جیمز

 .انداخت خنده به را روبی و کرد جنوبی آفریقای در گذشته سال کریسمس تعطیالت کردنتعریف

 خیابان سمت به سرعت به و شد خارج خانه از دو آن به جبران قول و سلنا از ایجانانه تشکر از پس او

 تادهاف راه به اشبینی آب که نگذشت چیزی و کردمی برخورد صورتش به شدت با پاییزی سرد باد. دوید

 اجک درخت ترینبزرگ کنار که -قرارشان محل به که زمانی. کرد نفوذ بدنش هایسلول تکتک به سرما و

 .کشیدمی باال اینخراشیده صدای با را دماغش مدام و لرزیدمی سرما از رسید، -بود خیابان
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 .کردی دیر -

 خوردند،می هم به سرما شدت از هایشدندان حالی در بود، خورده جا مایکل ناگهانی حضور از که روبی

 :گفت

 .دویدم جااین تا رو راه تمام کشید، طول کمیه کردم،می راضی رو بابا جوری یه باید -

 :گفت و انداخت او صورت به نگاهی مایکل

 کردی؟ راضیش طوریچه خب، -

 :گفت آرامی صدای با و جویدهجویده روبی

 ...تا کنم مستش شدم مجبور نشد، که راضی... خب -

 :پرسید تعجب با بود، خورده جا وضوح به که مایکل

 !کردی؟ مست رو پدرت تو -

 :گفت فورا روبی

 .دوستام یعنی... نه که من! نه -

 هایشچشم مقابل از جیمز آمیزشیطنت صورت از واضحی تصویر حالی در و زد نیشخندی مایکل

 :گفت گذشت،می
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 .بوده کی پیشنهاد بزنم حدس تونممی -

 و شده خیره او به نیز مایکل. دوخت چشم او به انتظار با و داد تکان را سرش لرزید،می شدت به که روبی

 تهگرف قرار آتش هایشعله میان که کرد گمان روبی ناگهانی کامال طور به کرد؛ طی را میانشان یفاصله

 اشتباه دیگر بار یک خواستنمی او. دوخت زمین به را نگاهش و انداخت پایین را سرش فورا اما است؛

 ردکمی اثر انسان وجود در زهر مانند که کالمش نیش با را او دیگر بار مایکل و کند تکرار میهمانی شب

 به و داده دست از را خود کنترل شود، تکرار اتفاق این دیگر بار یک اگر که داشت اطمینان زیرا کند؛ خرد

 .داد خواهد نشان العملعکس ممکن شکل بدترین

 پوشیدن به وادار را او و آورده در را کتش دهد، نشان روبی یافتاده زیر به سر به توجهی آنکه بی مایکل

 ضعیفی بسیار صدای با لرزیدند،می هایشدست و بود رفته فرو حیرت و بهت در که حالی در روبی. کرد

 :پرسید

 چی؟ خودت -

 :گفت خونسردی با مایکل

 .لرزیمی داری تو اما نیست؛ سردم من -

 .نزد حرفی و انداخت او به ایقدرشناسانه نگاه مایکل، سرد لحن به توجهبی روبی

 :گفت مالیمی لحن با و کشیده عمیقی نفس مایکل کوتاهی، دقایق از بعد
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 عصبانی مادرت و پدر دست از وجههیچ به و باشی آروم که بدی قول خواممی هام،حرف گفتن از قبل -

 .نشی

 لمایک بزند، حرفی آنکه از قبل اما بود؛ نفهمیده درستی به را او منظور انداخت، او به گیجی نگاه روبی

 :گفت فورا

 از من صورت اون در نه، بگی کافیه. داری انتخاب حق تو باشه، بزرگ که هم قدرهرچه حقیقت این -

 مه به باعث ما از کدومهیچ هرگز دیگه باش مطمئن و میشم ناپدید همیشه برای و بیرون میرم زندگیت

 .شیمنمی زندگیت خوردن

 انتخاب حق او. بسپارد خاطر به را همه کرد سعی و داده گوش دقت با مایکل جمالت تکتک به روبی

 .نداشت وجود نگرانی برای دلیلی پس داشت،

 ای؟آماده -

 روحی آمادگی کامال زمان آن تا اگر ریخت؛ فرو سینه در روبی قلب که گفت را جمله این جوری مایکل

 از کدامهیچ که دادمی ترجیح و شده ارادهبی و سست ناگهانی طور به اکنون بود، کرده پیدا را خود

 .نشنود را او هایحرف

 داشتن با حال، این با شنید؛می وضوح به را قلبش ضربان صدای و لرزیدندمی بدی طرز به هایشدست

 :گفت آرامی صدای با بد، هایحس آن تمام

 .امآماده من -
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 :گفت و داده بیرون را سردش نفس مایکل

. اومدی دنیا به جاهمون هم تو. کردنمی زندگی آدونیس یعنی من، سرزمین توی دو هر تو مادر و پدر -

 ملکه دختر ـیانـت خــ یمتوجه بودن، ملکه جانشین که پرنسس بیای، دنیا به تو اینکه از قبل ماه چند

 که فهمیدممی یعنی بود؛ سالمنه فقط من زمان اون. شد پخش دهکده کل تو ماجرا این زود خیلی و شدن

 ور اتفاقات این معنی اما بودن؛ آشفته و نگران شب هر مادرم و پدر که دیدممی کرده، تغییر چیزایی یک

 ...اینکه تا. فهمیدمنمی

 که بود شده افکارش غرق چنان دوخت، نامعلومی ینقطه به را نگاهش و کرده کوتاهی مکث مایکل

 .نداشت روبی یچهره در موجود ناباوری به توجهی ترینکوچک

. دش قبل از بدتر وضع. نشد... اما میشه؛ قبلش مثل چیزهمه زودی به و موقتیه شهمه که کردممی فکر -

 من ولی اتاقم؛ تو برم خواست ازم مامان. خونه اومد بدی روز و حال و پریدهرنگ صورت با بابام شب یه

 شکسته، جنگل مرز مقاومت آخرین که گفت بابام. دادم گوش هاشونحرف به و ایستادم دیوار پشت

 رد،ک مخالفت اولش مامانم. شیممی کشته مونهمه نکنیم فرار و بمونیم اگر گفت راهه، آخر دیگه که گفت

 روی نتونست شد مواجه ملکه رسمی حکم و بابام هایاصرار با وقتی اما بود؛ مونخونه عاشق اون

 کردم؟ چیکار دونیمی... من اما کنه؛ پافشاری تصمیمش

 یتیره آسمان به خیره و زده پوزخندی مایکل گاهآن داد، تکان را سرش و کرد نگاه او به زحمت به روبی

 :گفت غمگینی صدای با شب،
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 از خوادنمی دلم که گفتم دارم، دوست رو مونخونه گفتم کشیدم، فریاد زدم، داد شدم، عصبانی من -

 هک دونستمنمی فهمیدم،نمی. بود سالمنه فقط... من اما کنه؛ متقاعدم کرد سعی خیلی بابا. بریم جااون

 ازش که گفتم... گفتم بهش و کشیدم داد پدرم سر شب اون. مرگه با مساوی خونه اون توی بودنمون

 .متنفرم

 خیره او به ناراحتی با روبی. شد صحبتش یادامه مانع بغضش و لرزید محسوسی طرز به مایکل صدای

 .نیامد ذهنش به او دلداری برای حرفی هیچ اما شد؛

 هایماشین بوق صدای و دادمی تکان را اطراف هایشاخه تندی باد گذشت، سکوت در کوتاهی دقایق

 .بود شده پنهان کدر ابرهای پشت ماه نور و بوده تار و تیره شب آسمان رسید،می گوش به شهر

 دوخت، روبی یزدهماتم و گرفته یچهره به را سرخش هایچشم و کشید دیگری عمیق نفس مایکل

 :گفت ایدورگه صدای با سپس

 آدونیس ارتش کل یفرمانده لیام، رهبری به و رفتیم قصر به بابا از زودتر مامان و من روز اون فردای -

 من کرد،می گریه مدام و بود بابا راه به چشم مامان. شدیم مخفی آدیس کوهستان توی مردم باقی همراه

 ،دوستم وقتی حتی. نیاوردم زبون به رو این هرگز اما بشه؛ ملحق بهمون بابا که موندم منتظر خیلی هم

 .شده کشته بابام که... گفت بهم و اومد جااون به مردم از گروه آخرین همراه پرسی،

 یا و کند کار چه باید دانستنمی شد، خیره او به و کرد بلند را سرش سرعت به جمله این شنیدن با روبی

 که تدانسمی نیز را این اما بود؛ متاسف بود افتاده مایکل برای که اتفاقی برای قلبش ته از او بگوید، چه

 .باشد او قلب عمیق جراحت بر مرهمی تواندنمی حرفی هیچ
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 زمزمه بود، نشسته هایشلب روی تلخی لبخند که درحالی و انداخته او متاثر صورت به نگاهی مایکل

 :کرد

 .اومدم کنار قضیه این با که هاستسال من چون متاسفی؛ مواسه که نگو اصال -

 :پرسید ایآهسته صدای با گاهآن بزند، کنار را نگاهش در دلسوزی و ترحم کرد سعی روبی

 و پدرم... ملکه و پرنسس شد؟ چی بقیه تکلیف رفتین، کوهستان به اینکه از بعد شد؟ چی بعدش -

 .مادرم

 :گفت مالیمی لحن با بود، خوشحال او کنجکاوی از که مایکل

 و جنگ اون اصلی مسبب که کسی -نارسیسا دست از تا اومدن جااین به پرنسس کمک به مادرت و پدر -

 .شدن کشته نارسیسا دست به... پرنسس و. بمونن امان در-بود خونریزی

 :گفت و داده فرو سختی به را دهانش آب روبی

 ملکه؟ و -

 .ندید رو اون کسهیچ دیگه روز اون از بعد -

 به لحظه آن در نگاهش. ماند خیره روبی به و رساند پایان به را هایشحرف جمله، این گفتن با مایکل

 اشیهتک او نکرد، نگاه او به روبی اما ببیند؛ او روی بر را هایشحرف تاثیر خواستمی انگار که بود ایگونه
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 به نگاهش و داده رفت،می طرف آن و طرف این به باد وزش با که ایکشیده فلک به سر کاج درخت به را

 .ماند خیره نامعلومی ینقطه

 و هاباور تمام که است بارفاجعه و تلخ چنین که دانستنمی اما است؛ بزرگ حقیقت که دانستمی

 به نزدیک بود؟ که او راستی به. کندمی نابود لحظه یک در داشته خود از روز آن به تا که را ذهنیتی

 شانیکودک دوران تمام که کسانی است؛ الرتر چارلی و کریستینا فرزند تنها که کردمی گمان سالبیست

 تنها بینشان، عمیق یعالقه حاصل و شدند مندعالقه یکدیگر به جاهمان و گذراندند خانهیتیم در را

 فیلم یک مانند دو آن یگذشته و رفته کنار هاآن دروغ هزاران اکنون اما است؛ بوده روبی دخترشان

 تلویزیون در که خانوادگی هایفیلم آن تمام مثل درست رفت،می رژه چشمانش مقابل در سینمایی

 یک نیز خودش خانوادگی زندگی که دانستنمی هرگز اما ریخت؛می اشک خاطرشانبه گاهی و دیدمی

  .اندازدمی گریه به را او که است بزرگ بسیار تراژدی

 مبهم هایحرف یاد به افتاد؛ مادرش و پدر یمخفیانه هایپچپچ تمام یاد به ناگهان ذهنش، اعماق در روبی

 :کردمی تکرار را جمله یک مدام که عمرش یماندهباقی آخر لحظات در مادرش

 وت عزیزترینم بگم، بهت که نداشت امکان اما ببخش؛ فهمیدی رو حقیقت یهمه که روزی یواسه رو من -

 .کنه درک رو گذشته مسائل از بسیاری بتونه لطیفت روح که اونی از ترکوچیک

 حقیقت شنیدن با بود، سالگی بیست یآستانه در که اکنون او بود؛ گفته را حقیقت مادرش که راستی به و

 هک نداشت شک چه؟ شنیدمی را جمالتی چنین اشسالگیده در اگر بود؛ مانده سرگشته و مبهوت و مات

 .باشد خشمگین مادرش و پدر از توانستنمی وجههیچ به پس کرد،نمی درک را هاحرف آن از کدامهیچ
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 .بود خودش افکار غرق همچنان او شد، ظاهر شب تار و تیره یپرده پشت از ماه که هنگامی

 روبی؟ -

 ،نزد حرفی اما کرد؛ نگاه او به و خورده مختصری تکان گرفت، قرار اششانه روی بر که دستی احساس با

 .بود مانده صدابی و خاموش چنیناین که بودند زده قفل دهانش و زبان به گویی

 هزاران. کنم پیدا رو تو اینکه برای جام،این همین برای من اما سخته؛ قدرچه برات شنیدنش دونممی -

 .روبی ببرمت خودم با بتونم من که دارن و داشتن امید بود، من به تنها امیدشون نفر

 .گرفتی قرار جیمز و سلنا راه سر همین برای پس -

 دختری فهمیدم کردم، پیدات وقتی. گشتم دنبالت رو زیادی هایماه من نداشتم، ایدیگه یچاره -

 .بدی نشون توجه هرکسی به که نیستی

 .شد خوشحال بسیار حرف آن شنیدن با اما نزد؛ حرفی روبی

 :داد ادامه مایکل

 مدونستمی و بودم شناخته رو سلنا حدودی تا. کنم نزدیک هااون به رو خودم که گرفتم تصمیم بعدش -

 واقعا اون دونیمی. کنه نزدیک هم به رو ما کنهمی سعی من دیدن با حتما و داره دوستت خیلی که

 .خوبیه دوست

 .کرد فوران وجودش در سلنا به نسبت احساساتش ناگهان و نشست روبی هایلب روی رنگیکم لبخند
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 شد؟ چی بعدش -

 .نیومد خوشمون همدیگه از کدوممونهیچ همه انتظار برخالف داری، خبر بعدش از کنم فکر -

 :گفت و داد ادامه عادی حالت با مایکل اما ببیند؛ را العملشعکس تا کرد نگاه او به فورا روبی

 ما .گردنمی دنبالمون دارن هااون گفتم، که بهت. خطرن در مردم کنم، صبر تونستمنمی این از بیشتر -

 ...بیای نخوای تو اگر کجاییم، ما ندونن هااون که داریم وقت زمانی تا فقط

 میشه؟ چی -

 .پرسید را سوال این فورا روبی

 :داد جواب درنگبی مایکل

 خیلی جااون به رفتن اگر حتی دارم، تعلق بهش که جایی به گردمبرمی میرم، جااین از همیشه برای من -

 .بشه منجر مرگم به زود

 :گفت و داد تکان سری دید، را او یزدهوحشت نگاه وقتی مایکل

 امتم سالبیست که کسی دست به سرزمینم مردم از نفر هزاران و من نیومدنت صورت در روبی، درسته -

 .میدم ترجیح اون به خدمت به رو مرگ من اما شیم؛می کشته کرده سیاه رو دنیامون و زندگی

 کنم؟ چیکار باید من... من. بیفته اتفاق این خوامنمی من! نه -

 :گفت و گرفته را روبی بازوی مشتاقانه او دید، مایکل هایچشم در را خوشحالی برق باراولین برای
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 .کنی پیدا رو الزم آمادگی باید تو که البته. رو چیهمه گیم،می بهت -

 بر که او هایدست به نگاهی و مانده سیخ باشد، رفته فرو برق پریز در دستشان که کسانی مانند روبی

 اما دارد؛ تصمیمی چه یا و گویدمی چه که دانستنمی نیز خودش. انداخت شدمی فشرده بازوهایش روی

 .داد تکان تایید ینشانه به را سرش نهایت در

 پدیدار آسمان یپهنه بر کامل طور به ماه افتاد، راه به ساختمان سمت به خیابان سوی آن از که هنگامی

 .کردند مهتابی و زیبا را شب دلگیر آسمان و شده همراه او با نیز زنچشمک یستاره هزاران و شده

 جا از خوشحالی با روبی شدند، اتاق وارد پنجره از خورشید نور پرتوهای اولین که زمانی بعد روز صبح

 .برخاست

 اساحس هرگز اما کرد؛می فکر بود شده بدل و رد بینشان که هاییحرف به و نخوابیده را شب تمام آنکه با

 شاید و شناختنمی پا از سر که بود شده برپا وجودش در شوقی و شور چنان کرد،نمی خستگی

 را خانه از شدنخارج یاجازه پدرش و بوده تولدش روز آن که چرا داشت، نیز دیگری دلیل اشخوشحالی

 .بود داده او به

 را کوین با اشرابطه روز آن. گرفت را تصمیمش و انداخت آینه در اشسرزنده یچهره به نگاهی روبی

 تولدش جشن از بعد درست و کردمی تعریف دوستش، بهترین سلنا، برای را حقیقت یهمه کرد،می تمام

 اگرچه. گذراندمی مایکل کنار در رفتن از پیش آمادگی برای را زیادی روزهای. کردمی راضی نیز را پدرش

 بیشتری هایجزئیات فهمیدن دلیل به صرفا مایکل با گذراندن وقت که کردمی گوشزد خود به مدام او
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 و آمده دنیا به آن در روزی که بگذارد قدم سرزمینی به پدرش همراه به توانستمی نیز آن از بعد است،

 .کشیدندمی را او ورود انتظار مردمش اکنون

 زا ترمهم و داشت پیش در را انگیزیهیجان و پیچیده زندگی چنین که احساس آن بود، العادهفوق قدرچه

 .دهد نجات را سرزمینش بتواند که باشد او تنها و باشد مردمش از بسیاری امید اینکه آن

 و پیچ پر و دراز راه چه که دانستنمی او خندید، خود زمان آن احساس به روبی آن از پس هایسال در

 به را جسمش و روح که است گدازیجان هایدرد و مرگبار خطرات از پر که راهی دارد؛ پیش در را خمی

 گرفته بازی به وجودش یذرهذره که شودمی متحمل را رنجی و درد چنان راه آن در او و گیردمی بازی

 .شودمی تبدیل مقاوم و سخت دختر یک به طوالنی بسیار زمان مدت در و شده

 به قدم خانه، در شدنحبس روز سه از بعد و شده حاضر دبیرستان به رفتن برای خوشحالی با روبی

 .گذاشت آلینویز آرام و خلوت خیابان

 شپی از زیباتر و گرفته خود به دیگری بوی و رنگ چیزهمه روبی نظر در و بود آفتابی و گرم روز آن هوای

 .بود بخشلذت برایش نیز شهر هایماشین دود و هاخیابان سنگین ترافیک حتی. آمدمی نظر به

 ویر بر وقتی. شد کالس وارد اَفلِک آقای با ایجانانه پرسیاحوال بعد و شد دبیرستان وارد دو حالت به او

 ناگهان و انداخت هاآن به گذرا نگاهی تعجب با. شد دیگران یخیره نگاه یمتوجه نشست، اشصندلی

 کرده دنبال را نگاهش رد روبی. کردمی نگاه کالس سقف و او به باز دهانی با که افتاد فیلیپس به چشمش

 نیز در بازشدن با و بود مانده آویزان کالس در باالی درست که افتاد ایزباله پالستیک به چشمش و

 .است اشزندگی روز بهترین روز آن که یافت اطمینان باراین و زد لبخندی. بود نیفتاده
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 او به روبی اما کند؛ جلب خود به را او توجه تا بود تالش در مدام کالس به او ورود یلحظه از کوین

 یاربس یبهانه این و نزد حرفی اشبزدلی خاطربه اما داشت؛ خبر فیلیپس یحقه از او زیرا نکرد؛ اعتنایی

 .کند تمام را چیزهمه و بیندازد راه حسابی و درست دعوای یک که بود او برای خوبی

 السک از که گونههمان و شده بلند جا از بیاید، سراغش به کوین آنکه از قبل باراین کالس پایان از بعد

 :گفت بلندی صدای با شد،می خارج

 .بیرون بیا زودتر کنم، صحبت باهات خواممی -

 او مقابل در درست و رسانده حیاط به را خود نکرده و کرده جمع را هایشکتاب کوین که نکشید طولی

 .ایستاد

 .اومدی زود -

 بیام؟ دیر شدمی مگه داشتی، کارم تو خب -

 :گفت سردی لحن با روبی

 .بزنم حرف باهات قرارمون به راجع خواستممی... من ببین. باشه خب خیلی -

 :داد ادامه فورا رحمیبی با روبی اما بود؛ دوخته چشم او به مشتاقانه کوین

 .بدم ادامه تو با تونمنمی من -

 :گفت فورا بود، ترسیده هم و خورده جا هم او کالم صراحت از که کوین
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 کردم؟ کار چی من چرا؟ آخه -

 ودنب برای مدام که باشم مردی با تونمنمی... تونمنمی من. تونمنمی که منم این کوین، نکردی کاری تو -

 .نداره غروری ترینکوچک.. که کسی با. کنهمی خواهش باهاش

 نکوی روی بر تاثیری چه هایشصحبت که کند درک یا و کند فکر هایشحرف به ایلحظه آنکه بی روبی

 :گفت و داد ادامه دارند،

 .کنی دفاع کثیف خوک اون برابر در من از تونینمی حتی تو -

 :گفت و کرد نگاه کوین خشمگین هایچشم در خونسردی با روبی

 .متاسفم -

 بلق و برده هجوم سمتش به ایوحشیانه حالت با کوین ناگهان که افتاد راه به خروجی در سمت به سپس

 :گفت و چسباند پشتش دیوار به را او بدهد، نشان العملیعکس خود از بتواند روبی آنکه از

 طور؟چه کنی؟می جرأت طورچه لعنتی توی -

 .پاشید اطراف به دهانش بزاق که زد اینعره چنان کوین

 در خشمی هیچ و بوده آرام همیشه نظرش در که پسری به کرد،می نگاه او به ناباوری و وحشت با روبی

 با شناختمی که پسری اکنون اما برد؛می پیش التماس با را کارهایش یهمه که کسی. نداشت وجودش

 .داشت فرق آسمان تا زمین فشرد،می را هایشدست و انداخته گیر دیوار از ایگوشه را او که کسی
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 :زد فریاد سرش بر کوین

 !باشی ایدیگه کس مال ذارمنمی کنی، ولم تونینمی -

 .گفتمی ناسزا و کشیدمی عربده بودند آن در که مکانی و زمان به توجهبی کوین

 تغییر از چنانآن کند، آرام را او که کردمی تالش و داشت خود خشم مهار در سعی لحظه آن به تا روبی

 صورت که هنگامی اما تپید؛می شدت با قلبش و شده خشک دهانش آب که بود شده شوکه او رفتار

 در آتشی همچون خشم برد، فرو موهایش میان را هایشدست شرمیبی با و شد ترنزدیک او به کوین

 آسمان به عروسکی مانند کوین که شد پیدا وجودش بندبند در قدرتی چنان و شده ورشعله وجودش

 .آمد فرود زمین روی بر ترطرف آن متر چندین و رفته

 که حالی در و کرد نگاه او به وحشت با کوین. بود ایستاده جایش سر خشم با و زدمی نفسنفس روبی

 :کرد زمزمه نداشت، را حرکتی ترینکوچک توانایی

 !هستی؟ چی تو -

 منطقش تنها و دیدندنمی را جایی هایشچشم عصبانیت هنگام زیرا آورد؛نمی در سر او سوال از روبی

 .ندید بودند زده بیرون هایشدست درون از که هم را نوری پرتو بنابراین بود؛ کردنحمله

 چیه؟ منظورت نگو، مزخرف -

 :زد فریاد لحن همان با و شده جاجابه اندکی کوین
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 !نیستی انسان تو -

 اقیاتف چه ببینند تا آمدند حیاط به آموزاندانش از تعدادی ناگهان زد، خشکش جمله آن شنیدن با روبی

 .است افتاده

 :زد فریاد دیگر بار ایتوزانهکینه لحن با کوین

 !نیست انسان اون -

 لکاف آقای وقتی. بود مانده خیره کردندمی پچپچ یکدیگر با که پسرهایی و هادختر به زدهوحشت روبی

. شد خارج دبیرستان از دو حالت به و ندیده جایز آن از بیشتر را ماندن روبی شد، حیاط وارد سراسیمه

 را اشتکیه و ایستاد شد، دور جاآن از کافی یاندازه به وقتی. شدنمی متوقف ایلحظه و دویدمی وقفهبی

 .داد دیوار به

 !لعنتی -

 ارب یک فقط اگر که نبود شکی اما شد؛ پیدایش کجا از کوین به نسبت نفرت همه آن دانستنمی روبی

 .کردنمی رهایش زنده شد،می روبرو او با دیگر

 آن از بعد خصوصا شد؛می دردسرساز او غیرعادی قدرت به کوین بردنپی اما جدا؛ اتفاقات یهمه

 و نداشت ایفایده تاسف اما بود؛ نزده را هاحرف آن هرگز کاش ای. شد بدل و رد بینشان که هاییحرف

 .گرفتمی را خود انتقام زود یا دیر کوین تردیدبی
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 و رنگی هایکاغذ چارلی شد، مواجه پدرش سوی از ایویژه استقبال با خانه به رسیدن محض به روبی

 :گفت و کرده پرتاب سویش به را رنگارنگ هایزنگوله

 .کنیم آویزون رو هااین کن کمک -

 .رفت پدرش کمک به ناراحتی با و انداخته اتاقش به انگیزیغم نگاه روبی

. انداخت کردندمی جیرینگجیرینگ مدام و شده آویزان خانه سقف به که کوچکی هایزنگوله به نگاهی

 بود؟ نیازی هازنگوله آن وجود به واقعا آیا

 .میان همه االن دختر؛ برس خودت به برو واینستا، جااون! روبی -

 نآ کردنآویزان مشغول و رفته باال چهارپایه از بود، گرفته دندان به را طویلی یریسه که حالی در چارلی

 دارد؛ اضطراب و دلشوره قدرآن چرا دانستنمی. شد اتاقش وارد حوصلگیبی با و کرده پوفی روبی. شد

 .است راه در بدی اتفاق که گفتمی او به مدام بدی حس اما

 صورتش آرایش مشغول نگرانی با آورد، بیرون جاآن از را بنفشی پیراهن و بازکرده را هایشلباس کمد

 .پیچاندمی کوچکی و گرد هایگیره میان را موهایش انتهای حال همان در و شده

 .شدمی اشدلگرمی باعث هاآن وجود بیایند؛ جاآن به مایکل و جیمز همراه به سلنا که بود نمانده چیزی

 انتظار به پنجره پشت شود، خارج اتاق از آنکه بی روبی. آمد در صدا به خانه در زنگ صدای لحظه همان

 قرار آن چارچوب در مشکوکی و گیج یچهره با چارلی و شده باز اتاقش در که نکشید طولی. ایستاد

 .گرفت
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 :پرسید تعجب با روبی

 شده؟ چیزی -

 .داره کار تو با میگه و جااین اومده کلرمن اسم به نفر یه -

 :پرسید ناباوری با و رفت باال تعجب شدت از روبی ابروهای

 همینه؟ اسمش که مطمئنی کلرمن؟ -

 :گفت فورا چارلی

 .نگذشته زدنمونحرف از هم دقیقه دو هنوز مطمئنم، که معلومه -

 :گفت دلواپسی با روبی

 داره؟ چیکار من با اون... آخه ولی نبود؛ این من منظور -

 :پرسید بدگمانی با چارلی

 کیه؟ اون اصال -

 :گفت و رفته در سمت به بود، مانده مبهوت همچنان که روبی

 .دوستامه از یکی پدر اون -

 دوستت؟ کدوم. اوهوم -
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 .کوین جا،این بود اومده هم روز اون که همونی -

 رابطه این در را او خواهدمی هم باز که رسیدمی نظر به اما داد؛ تکان سری تفهیم ینشانه به چارلی

 رو،راه به واردشدن محض به. رفت بیرون خانه از و کرده بیشتر را سرعتش روبی رو این از کند، پیچسوال

 که بود شده کنجکاو و متعجب جاآن در کلرمن حضور از چنان لحظه آن در اما لرزاند؛ را بدنش سردی باد

 .نداد اهمیتی

 قرار هایشلب یگوشه را کوچکی پیپ که دید حالی در را او و رسیده ساختمان در به که نکشید طولی

 موهای به نگاهش که حالی در و رسانده او به را خود بلند گام چند با روبی. رفتمی رژه خیابان در و داده

 :گفت بود، مانده خیره فامشنقره و براق

 .سالم -

 .انداخت او به برانگیزی تحسین نگاه ها،لباس آن در دیدنش با و برگرداند را رویش سرعت به کلرمن

 :گفت و زده کجی لبخند سپس

 .بینمتمی هم باز که خوشحالم سالم، -

 :گفت و انداخته او قیمتگران پالتوی به را نگاهش روبی

 .طورهمین هم من...  اِ -

 :گفت و کرده کوتاهی یخنده کلرمن که آن تا شد برقرار سکوت مدتی
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 .باشی کرده تعجب خیلی جااین در من حضور از که زنممی حدس -

 :گفت صادقانه و داد تکان سری روبی

 .خیلی -

 :گفت و خندیده قبل از بلندتر باراین کلرمن

 .داشتم جااین به اومدنم برای خوبی دلیل که باش مطمئن اما داری؛ حق -

 :یدپرس تردید و نگرانی با و شده عوض لحظه یک در کلرمن خندان یچهره. کرد نگاه او به انتظار با روبی

 درسته؟ هستی، کوین دوست تو -

 .نزد حرفی و کرده اخمی روبی

 :پرسید تعارفبی دیگر بار کلرمن

 درسته؟ هستی، دخترشدوست تو -

 .نیستم دیگه اما بودم؛ یعنی! نیستم نه -

 ...که اینه منظورت -

 .نداشت وجود ما بین چیزی هم اولش از گرچه شد، تموم چیزهمه -

 .رفت غرهچشم ساختمان دیوار به و گفته را این محکمی لحن با روبی
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 :پرسید نگرانی با و انداخته او به نگاهی کلرمن

 افتاد؟ اتفاق این کی -

 :گفت خونسردی با روبی

 .امروز -

 !من خدای اوه -

 شده؟ چی -

 افتاد؟می اتفاق این باید امروز همین درست چرا -

 :گفت تندی به روبی

 .شدمی تموم هااین از زودتر باید من نظر به -

 .کردیمی رو کار این حساس زمان این تو نباید تو. دونینمی تو نه، -

 چرا؟ -

 .بپذیره راحتی به رو چیزی چنین تونهنمی کوین بگم، بهت جوریچه... کوین آخه خب -

 نخواهم و ندارم اون به احساسی هیچ من گفتم هم قبال که طوریهمون چون بپذیره؛ که بهتره نظرم به -

 .داشت
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... اون آخه نیست، خودش تقصیر کنه هضم رو ماجرا این تونهنمی کوین اگه نیستی، متوجه تو دخترم -

 .بیماره اون

 :گفت و کرده نگاه کلرمن نگران یچهره به تعجب با روبی

 !چی؟ -

 .هستم روانپزشکش که هاستسال هم من روانیه، بیماری یه درگیر که ساله چندین االن اون آره -

 :گفت و کرده نگاه او به حیرت با روبی

 ...االن تا طورچه پس... که اینه منظورم داره؟ امکان طورچه اما -

 و ببنده رو پزشکیش یپرونده تونست پدرش یواسطه به اون. بدونه کسی که خواستنمی اون خب -

 .بگیره رو اون جلوی نتونست هم من مخالفت حتی کنه، نام ثبت عادی یمدرسه یک توی

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و داده تکان را سرش وحشت با روبی

 ایه؟بیماری جورچه این حاال، -

 :گفت فورا او، یپریدهرنگ یچهره یمشاهده با کلرمن

 .کنممی تعریف تواسه رو شهمه االن دخترم، باش آروم -

*** 
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 وینک یدرباره که را حقیقتی توانستنمی هم هنوز کرد، نگاه خیابان به و زده کنار را اتاقش یپرده روبی

 موقع همان از و بوده روانی اختالالت درگیر نوجوانی دوران از کوین کلرمن یگفته به. کند باور بود شنیده

 با اما بود؛ شده دستگیر نیز شتم و ضرب و دعوا خاطربه بارچندین او. بود گرفته قرار او نظر تحت

 .بود شده تمام سنگین هایجریمه پرداخت با کار پدرش هایدخالت

 او خاطر آسودگی باعث تنها نه موضوع این اما بود؛ شده مشخص برایش کوین هایرفتار دلیل اکنون

 .شود آشفته و نگران بیش از بیش شد باعث بلکه نشد،

 سخت انتقام فکر از لحظه چند فقط آنکه برای و دید خیابان در را هایشهمکالسی از تن چند لحظه همان

 .کند استقبال هاآن از تا شد خارج اتاق از بالفاصله بیاید، بیرون خودش از کوین

 صدای با و بودند ایستاده خانه از ایگوشه در کدام هر که بود شده دخترهایی از پر خانه بعد ساعتی

 از کدام هر گویی شناسد؛نمی نیز را دخترها آن نصف که شد متوجه زود خیلی روبی. خندیدندمی بلندی

 سلنا، از خبری هنوز اما بودند؛ آورده جاآن به و کرده همراه خود با را یکی خود دلخواد به دوستانش

 .نبود مایکل حتی یا و جیمز

 او بار هر و پرسیده را او حال بارچندین دید،می دخترش هایشچشم در را تشویش و نگرانی که چارلی

 :گفتمی جمله یک تنها

 .امخسته کمیه فقط بابا، خوبم من -
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 از جمعی کنار گاهی شکاند،می را دستش هایانگشت قلنج و رفته طرف آن و طرف این به مدام روبی

 .کردمی خانه در رفتنرژه به شروع باز گاهآن و کردمی شرکت بحثشان در و ایستادمی دوستانش

 :گفت و دوید در سمت به دو حالت به روبی شد، زده خانه در زنگ ناگهان

 .کنممی باز من -

 بشقل بودند، ایستاده سرش پشت درست که پسری سه و سلنا خندان صورت دیدن و خانه در بازکردن با

 .ریخت فرو سینه در

 .ودب ایستاده سلنا سر پشت درست معناداری لبخند با که کوین حضور خاطربه بلکه خوشحالی، از نه

 .زدمی اشسینه در شدت به قلبش و بود آمده بند زبانش بگوید، چه دانستنمی روبی

 برده؟ ماتت چرا پس -

 .زد صداداری پوزخند کوین و گفت را این ناراحتی با سلنا

 .کرد دعوت داخل به را هاآن ناچار به و انداخته روشنش آبی هایچشم به ایزدهوحشت نگاه روبی

 :گفت ایآهسته صدای با و برده هایشگوش میان جایی را هایشلب کوین خانه، به واردشدن محض به

 .شدی خوشگل خیلی -

 لحن و خطرناک حالت آن، از بدتر اما کرد؛می احساس صورتش پوست روی بر را او داغ هاینفس روبی

 .کردمی خالی بدی طرز به را دلش ته که بود تهدیدآمیزش
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 :گفت و زده زورکی لبخند ناچار به انداخت، او به ملتمسی نگاه روبی

 .ممنون -

 بود، لذت غرق او هایچشم در وحشت و ترس یمشاهده از گویی زد؛ او به انگیزینفرت نیشخند کوین

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با سپس

 نمیاین؟ من با شماها کنم، سالم الرتر آقای به میرم من -

 .شد دور هاآن از و کرده کوتاهی یخنده سپس کرد؛ اشاره مایکل و جیمز سلنا، به سر با او

 .داد دست او به و رفته چارلی سمت به بلندی هایقدم با که کرد نگاه او به ترس با روبی

 .ستبامزه کنهمی فکر که داره وجود دلیلی حتما -

 .گرفت آغوش در را روبی بالفاصله و گفت را این جیمز

 .مبارک تولدت -

 :داد جواب لرزانی صدای با روبی

 .ممنون -

 شده؟ چی -

 .انداخت او به نگرانی نگاه مایکل صدای شنیدن با روبی
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 :گفت فورا و شده روبی حالت تغییر متوجه نیز سلنا

 شی؟ جدا ازش خوایمی که نگفتی تو مگه شده؟ چی روبی -

 .داد مثبت جواب سرش حرکت با روبی

 کنه؟می چیکار جااین اون پس -

 .گفت را این سردی لحن با مایکل

 .بیاد که نخواستم ازش من دونم،نمی -

 به ینیاز اما است؛ آمده پیش مشکلی که بفهماند او به کرد سعی و انداخت مایکل به معناداری نگاه روبی

 :گفت و فهمیده را او منظور بکند را فکرش آنچه از زودتر مایکل زیرا نبود؛ بیشتر تالش

 .دارم کار روبی با دقیقه چند من هابچه -

 .برد اتاقش طرف به را او و گرفته را دستش سپس

 فرا را وجودش تمام نفرت رفتند،می اتاق سوی به یکدیگر دست در دست که دو آن یمشاهده با کوین

 کند، جلب خود به را کسی توجه آنکه بی گاهآن دواند؛ ریشه وجودش بندبند در انتقام حس و گرفت

 .افتاد راه به هاآن سر پشت

 :گفت فورا و بست را اتاقش در روبی

 .دونهمی کوین -
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 :گفت تعجب با سپس و ماند متحیر و مات ثانیه چند مایکل

 چیه؟ منظورت! چی؟ -

 ...و بیرون اومد وجودم از ناخودآگاه کنم، کنترل رو خودم نتونستم دونم،نمی -

 .دوخت چشم زمین به ناراحتی با و گذاشت ناتمام را اشجمله روبی

 زدیش؟ -

 شااحتیاطیبی خاطربه که داشت توقع لحظه آن در. داد تکان تاسف با را سرش مایکل سوال شنیدن با

 نشسته مایکل هایلب روی محوی لبخند که شد متوجه تعجب کمال در اما بگیرد؛ قرار سرزنش مورد

 دیدن با شرایط آن در اما شد؛می ضعف دچار مردانه لبخند این برای بود دیگری وقت هر اگر شاید. است

 :گفت تندی به و شده ترعصبی لبخند آن

 داریه؟خنده موضوع نظرت به -

 !خب آره -

 :گفت ایهشداردهنده لحن با و انداخت او به ایخصمانه نگاه روبی

. تقامهان فکر به فقط هم االن نیستم، عادی انسان یک من دونهمی اون که بگم باید نفهمیدی اگه! مایکل -

 .فهمیدم اون به راجع چیزایی یک امشب من راستش... راستش نیست، این هم فقط
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 یرهخ او به انتظار با و کرده تنگ را هایشچشم زیرا است؛ شده کنجکاو اندکی مایکل که رسیدمی نظر به

 .شد

 کلرمن داندنمی مایکل که آورد یاد به بعد اما بگوید؛ کلرمن با شبش آن مالقات از خواستمی روبی

 طهراب این در ساده حدس چند هم با و بود کرده سلنا با کوتاه صحبت چند تنها بارهاین در او زیرا کیست؛

 .دکن تعریف دید دبیرستان جلوی را او که روزی اولین از را چیزهمه گرفت تصمیم بنابراین بودند؛ زده

 لبخند رسید، کوین بیماری به که هنگامی و دادمی گوش او هایحرف به دقت با مدت تمام در مایکل

 :گفت خونسردی با سپس و نشست هایشلب روی ایرحمانهبی

 !اومد در آب از درست نداره حسابی و درست عقل اون اینکه یدرباره جیمز هایحدس کنم فکر خب، -

 مایکل که بود کرده باز دیگری حرف برای را دهانش و شده برافروخته او اعتناییبی یمشاهده با روبی

 :گفت فورا و نداده اجازه

 ه،دید خودش فقط که چیزیه این. برسونه اثبات به رو موضوع این تونهنمی اون نکن، شلوغش قدراین -

 .کنهنمی باور رو نامتعادل یدیوونه یه هایحرف کسهیچ

 :گفت کردمی باز را اتاق در که حالی در جمله، این گفتن از بعد مایکل

 .نباش نگران قدراین -
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 و روبی رفتن از بعد. شد پنهان ستون پشت و شده دور جاآن از سرعت به اتاق، در بازشدن با کوین

 یعنی من به گفتن نه فهمیمی حاال:» گفت دل در و نشست هایشلب روی آمیزیجنون لبخند مایکل،

 «!چی

 :کرد زمزمه انزجار با سپس

 .جادوگر یدختره -

 رفتن از قبل و شده عوض نظرش لحظه یک در اما افتاد؛ راه به چارلی سمت به محکمی هایقدم با کوین

 ،گرفت کردمی کار آن در پسرعمویش که را تحقیقاتی مرکز یشماره و آورده در را موبایلش چارلی پیش

 .شد خارج خانه از و گذشته جمعیت میان از سپس

 :پرسید نگرانی با هاآن حالت یمشاهده با سلنا. برگشتند هم در و گرفته هاییچهره با روبی و مایکل

 پریده؟ رنگت قدراین چرا شده؟ چی روبی رفتین؟ کجا تا دو شما -

 .نیست چیزی...چی -

 :گفت فورا مایکل

 روبی؟ نه مگه بدیم؛ خودمون به فرصت یه که گرفتیم تصمیم ما راستش هست، چرا -

 فتنگ با خواستنمی و دارد قصدی مایکل که دانستمی زیرا نزد؛ حرفی اما کرد؛ نگاه او به تعجب با روبی

 .داد تکان مثبت ینشانه به را سرش تنها بنابراین کند؛ خراب را هایشنقشه ایجمله
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 :گفت خوشحالی با سلنا

 ...یعنی -

 .بشیم آشنا هم با بیشتر خوایممی -

 خود از را او سختی به روبی. کرد او بوسیدن به شروع و کرده پرتاب روبی آغوش در را خود سلنا ناگهان

 زمینه این در پرانیمزه به شروع و گفته تبریک هاآن هردوی به نیز جیمز. زد زورکی لبخند و کرده جدا

 :گفت نگرانی با سلنا ناگهان که بودند او یبامزه هایجمله به خندیدن حال در همه. کرد

 .کنین نگاه رو جااون ها،بچه -

 فورا وبیر رنگ. انداختند بودند، یکدیگر با صحبت مشغول که چارلی و کوین به نگاهی و برگشتند همگی

 انتک را سرش کوین هایحرف تایید در مدام و بود شده دوخته مایکل به مستقیما چارلی نگاه زیرا پرید؛

 .دادمی

 .مایکل -

 هب نگاهی نگرانی با داشت، او کردنآرام در سعی که حالی در مایکل. زد او بازوی به چنگی وحشت با روبی

 .گرفت فاصله جمع از کمی و کرده جدا خود از را روبی سختی به سپس و انداخت هاآن مشکوک حالت

 مشت هایشدست در را آن کرد، لمس جیبش در را کوچکی شیء شد، دور هاآن از کافی قدر به که زمانی

 .شد نزدیک هاآن به دیگر بار و کرده
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 خبره؟ چه شده؟ چی هابچه -

 :گفت فورا نداشت، را کاریپنهان طاقت دیگر که روبی پرسید، را این تعجب با سلنا

 .بگم بهت رو چیزی یک باید سلنا، -

 بگی؟ باید رو چی -

 !نه االن! روبی -

 :گفت مایکل به توجهبی سلنا

 شده؟ چتون دوتا شما -

 :گفت فورا و گرفته را او هایدست روبی

 .بیا من با -

 .کرد نگاه هاآن دورشدن به دلواپسی با مایکل

 !خبراییه یک واقعا انگار پسر هی -

 نزدیک هاآن به خاصی حالت با او زیرا کرد؛ کوتاهی یاشاره چارلی به و گفت را این تعجب با جیمز

 .شدمی
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 قح لحظه یک در. داشت لب به مرموزی لبخند و ایستاده خانه از ایگوشه که افتاد کوین به مایکل چشم

 اب و شده دلواپس ناگهانی طور به. هاستآن از انتقام فکر در شکبی کوین که دریافت و داده روبی به را

 :کرد زمزمه لب زیر و گشت روبی دنبال به چشم

 !بجنب روبی، بجنب -

 :گفت خطرناکی لحن با و شده نزدیک آن به چارلی لحظه همان

 مایکل؟ طورهچه حالت -

 به عجیبی حالت با و بود مایکل به اشتوجه تمام اما کرد؛ جیمز با پرسیاحوال به شروع فورا سپس

 .بود شده خیره او هایچشم

 :گفت آرامی صدای با مایکل کوتاهی، مکث از پس

 .خوبم من -

 .بینمتمی دوباره اینکه از خوشحالم -

 .طورهمین هم من -

 .بینمتمی بعد باشین، خوش جوونا شما خب، -

 .رفت فورا و داده دست او به و آمد جلو گاهآن زد، کوتاهی لبخند و گفته را این مایکل به خطاب چارلی

 خبره؟ چه بگی خواینمی -
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 را ایلشموب دستپاچگی با که بود شده جلب کوین به اشتوجه تمام مایکل اما گفت؛ را این نگرانی با جیمز

 .شد خارج خانه از مشکوکی حالت با کرده قطع

 .گردمبرمی االن -

 !مایکل -

 هب چشمش لحظه همان و رفته پایین هاپلهراه از رفت، بیرون خانه از سرعت به جیمز به توجهبی مایکل

 :کردمی صحبت موبایلش با آرامی صدای با که افتاد کوین

 مبه ممکنه لحظه هر نگرانم، که معلومه. منتظرشونم که ساعته یه کجان؟ ابلهتون هایمحقق اون پس -

 ناو به فعال. بعد برای باشه ما حساب خیال،بی... طورچه تو کنم؟می تابلو رو چیهمه من. بشن مشکوک

 در سر چیزهمه از ممکنه لحظه هر باارزششون آزمایشگاهی موش اون بگو و بزن زنگ احمقت هایدوست

 .بیاره

 هک حالی در کوین و کرده پنهان هاپلهراه از تاریکی یگوشه در را خود مایکل تلفن، شدنقطع محض به

 .شد ناپدید اول پاگرد در رفته باال هاپلهراه از گفتمی بیراه و بد مدام

 حد آن تا انسان یک داشت امکان طورچه. بود مانده خیره نامعلومی ینقطه به مبهوت و مات مایکل

 .باشد انگیزنفرت
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 ایچاره دیگر. گرفت را خود جلوی اما بشکند؛ را کوین گردن و زده را چیزهمه قید خواستمی دلش

 با. بود خالی جیبش اما برد؛ فرو جیبش داخل را دستش. کردمی اقدام موعد از زودتر باید نبود،

 .کشید هایشجیب یهمه به دستی دستپاچگی

 در جرقه مانند فکری ناگهان. نبود یابند نجات مخمصه این از توانستندمی آن با تنها که شیئی نبود،

 !چارلی شد؛ زده ذهنش

 یبهانه به که هنگامی درست را آن و دارد ارزشی چه شیء آن دانستمی چارلی که نبود شکی

 .است برداشته بود، شده نزدیک او به آمدگوییخوش

 از پیش هاهفته که را موبایلی فورا گاهآن رساند، خیابان به را خود و شد خارج خانه از سرعت به مایکل

 طرز تنها که کرد تالش قدرچه داندمی خدا. آورد در بود، دزدیده خیابان در نوجوان یبچه پسر یک

 .گرفت را روبی یشماره درنگبی. بگیرد یاد را آن با زدنزنگ

 .نداد جواب او و خورده بوق سومین بوق دومین بوق، اولین

 !بردار روبی، بردار -

 که حالی در چارلی کردند،می داد و جیغ مرتب هیجان سر از که هاییدختر صدای و سر میان خانه، در

 :گفت و داده تکان بارچندین را زمان یگرداننده داشت، لب به ایپیروزمندانه لبخند

 !نداره امکان جاناتان، بگیری من از رو اون بتونی نداره امکان دیگه حاال -
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 انسش اولین بند، اولین کردنپاره با. شدند کشیده گرداننده ریز بسیار هایبند روی بر چارلی هایدست

 و چهارمین کردنپاره نیت به هایشانگشت بند، سومین بند، دومین. رسید بستبن به بازگشت برای

 به ارادهبی نگاهش و پریده رنگش که درحالی و رسیده راه از جیمز ناگهان که رفت جلو بند آخرین

 :گفت شدمی کشیده چارلی هایدست

 بدین؟ نشون بهم رو هانوشیدنی جای تونینمی الرتر آقای -

 شد،یم آشپزخانه وارد مصنوعی لبخند با که زمانی اما چپاند؛ جیبش در را گرداننده دستپاچگی با چارلی

 شانسیخوش نهایت در و کرده گره بند آخرین الی را کوچکش انگشت حساس حرکت یک در جیمز

 .دوید روبی سوی به شتاب با گاهآن ماند، آویزان انگشتش از گرداننده

 !گرفتمش -

 :گفت و شده حبس روبی نفس

 .ممنونم جیمز، ممنونم! وای -

 لرزانی صدای با بود، مشهود اشچهره در ناباوری و رسیدمی نظر به پریده رنگ هنوز که حالی در سلنا

 :گفت

 .برو برو، -

 :گفت و کشید آغوش در را جیمز نشاند، او هایگونه روی محکمی یـوسه بـ روبی
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 زنمب حرف مایکل با اینکه محض به داره، مهمی خیلی کار که گفت مایکل. گردمبرمی دیگه یدقیقه چند -

 .ریمب جوریاین تونیمنمی ما. کنیم پیدا بابا کردنراضی برای راهی یه تا شه مخفی باید اون. گردمبرمی

 :گفت بود شده جمع هایشچشم در اشک حالی در سلنا

 .برو دیگه حاال. گردیبرمی که مطمئنم دونم،می -

 .برو -

 کردنهضم کم زمان آن در اما بودند؛ باخبر چیزهمه از سلنا و او اکنون. کرد رفتن به وادار را او نیز جیمز

 .کردندمی تماشا را او رفتن مبهوت و مات هم هنوز و بود سخت بسیار برایشان موضوعی چنین

 را ماجرا ناچار به نیز او کرد، فاش روبی برای هاآن رفتن از جلوگیری برای را چارلی یحقه مایکل وقتی

 رد جیمز. بگیرد پس را گرداننده طریقی هر به تا خواست او از و کرده تعریف جیمز برای باردومین برای

 خواسته او از روبی که کرد را کاری همان و رفته چارلی سمت به بود، مانده باز نیمه تا دهانش که حالی

 .گذشتنمی ذهنشان از هاآن به کمک جز به فکری هیچ که بودند سردرگم و گیج چنان سلنا و او. بود

 داشت دست در را نوشیدنی بزرگ یشیشه چند که پدرش به نگاهی خانه، از شدنخارج از قبل روبی

 ببوسد؛ بارها و بارها و بکشد آغوش در را او خواستمی دلش داشت، گلویش در سنگینی بغض. انداخت

 را او دارد توان که جایی تا برگشتن محض به که داد قول خود به اما بود؛ نمانده وقتی لحظه آن در اما

 خارج خانه از سرعت به و کرده زورکی و کوتاه یخنده وضعیت، آن در پدرش یچهره تصور با. ببوسد

 .شد
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 به سرما شدت از هایشدندان. دوید خیابان سمت به لرزید،می سرما از هالباس آن با که حالی در روبی

 دستی ناگهان که بود نرسیده خیابان اواسط به هنوز. بود شده سرخ کامال صورتش و خوردندمی هم

 .کشاند کشیده فلک به سر هایکاج میان به را او و گرفته را کمرش

 :گفت فورا هایشچشم آشنای برق دیدن با اما آمد؛ بند ترس از نفسش ایلحظه

 ...خواممی بزنم، حرف پدرم با خواممی. برگردم باید من بگو زودتر مایکل، -

 :گفت ایهشداردهنده لحن با و پریده او هایحرف وسط مایکل

 لعنتی! نه ها،متحقق نه! هامحق از کامل ارتش یه االن نمونده، کارها این برای وقتی کن، گوش روبی -

 ...رفت یادم رو اسمش

 :کرد زمزمه وحشت و تعجب با روبی

 محقق؟ -

 :گفت بلندی صدای با مایکل

 .بریم باید ببرن، رو تو که جااین میان دارن همونا آره! آره -

 :زد فریاد و رفته در کوره از روبی

 زنی؟می حرف چی از ها؟محقق کدوم میگی؟ چی -

 :گفت بلندی صدای با مایکل
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 رو هااون خوادمی تو از انتقام برای اون نیستی، عادی انسان یه تو که گفته و زده زنگ لعنتی اون! کوین -

 .بگیرن رو تو که جااین بیاره

 .دادمی تکان را سرش ناباوری با روبی

 که نداره امکان ببرن رو تو اونا اگر. شنیدم اونا به راجع بودم جااین که مدتی این تو من روبی، کن گوش -

 نگاه نم به. بیارن در سر ماهیتت از خوانمی فقط نداره، اهمیتی تو زندگی اونا برای. گردونیم برت بتونیم

 !کن

 .برم اونا از خداحافظی بدون نداره امکان نه، -

 .افتاد راه به خانه سمت به و گفته را این فریاد با روبی

 :گفت و کرده سد را او راه مایکل

 فهمی؟می کنن،نمی ولت نرسن نتیجه به تا هااون. برگردی تونینمی دیگه بری االن اگر -

 :زد فریاد او مانند ریختمی اشک که حالی در روبی. گفت را آخر یکلمه فریاد با مایکل

 شخواه. کنم ولشون جوریاین تونمنمی من... من. برگردم که دادم قول برگردم، باید نیست، مهم برام -

 .برگردم و برم دارم وقت تا بذار. برسه بهم دستشون ذارمنمی برگردم، میدم قول برم، بذار کنممی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 154 

 یدرمانده صورت به نگاهی مایکل. شدمی جاری اشگونه از سیلی همچون اشک و زدمی نفسنفس روبی

 جمله یک تنها بود، شده متورم گردنش رگ و شده سرخ عصبانیت شدت از که حالی در و انداخته او

 :گفت

 .رسنمی زودی به هااون داری، وقت دقیقه ده فقط -

 :گفت رفتمی عقبعقب که طورهمان و کشید آغوش در را او خوشحالی با روبی

 .باشه... باشه دقیقه، ده فقط -

 .شد ناپدید نظر از و دوید توان آخرین با سپس

 لحظات آن که کرد اعتراف خود به بعد هایسال و هاماه روزها، در روبی. نبود بدتر آن از حسی هیچ

 خداحافظی برای زیرا چیست؛ برای تقال و تالش همه آن دانستنمی. بودند اشزندگی دقایق ترینسخت

 .شود جدا هاآن از خواهدمی که طورآن توانستنمی هرگز و داشت کمی بسیار فرصت هاآن با

 یدوباره دیدن اشخواسته تنها لحظات آن در و دادنمی تلخ حقیقت آن به اهمیتی او اما حال این با

 اب که پدرش و جیمز سلنا، دیدن با که برسد اصلی ساختمان به بود نمانده چیزی. بود سلنا و پدرش

 .زد خشکش بودند، ایستاده ساختمان در مقابل نگرانی

 .بودند چارلی با صحبت مشغول رسمی لباس با بالغ مرد چند و شده پارک خانه در جلوی ماشین دو
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 حرکت با او. شد روان سلنا هایگونه بر سیلی همچون اشک افتاد، او به جیمز و سلنا نگاه ناگهان

 از شخصی ناگهان. بردارد چشم او از توانستنمی روبی اما کرد؛ رفتن به تشویق را روبی هایشلب

 :زد فریاد و آمده بیرون ساختمان

 !بگیرینش جاست،اون اوناهاش -

 !نه روبی، -

 ماا افتاد؛ پدرش هایچشم به نگاهش ثانیه چند تنها و پیچید گوشش در خطری زنگ همچون سلنا فریاد

 :گفت او به دیگری وقت هر برخالف نیز نگاه آن

 .برو -

 .بازگشت را آمده راه درنگبی و انداخته دوستش بهترین و پدرش به را نگاه آخرین روبی

 !بگیرینش -

 در که دویدمی سرعت با چنان کرد؛ دویدن به شروع توان آخرین با خیابان به واردشدن محض به روبی

 فریاد معطلیبی و دیده خیابان انتهای در را مایکل که نکشید طولی. نداشت یاد به اشزندگی طول تمام

 :زد

 !کن فرار -
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 از انبوهی بخش وارد هردو و گرفته را او هایدست معطلیبی سپس و ماند متحیر و مات ایلحظه مایکل

 .شدند درختان

 !بگیرینشون و شین تقسیم دونفره هایدسته به درختا، بین رفتن -

 هر که است ایدرنده و وحشی موجود روبی گویی که کردمی هاآن گرفتن برای تقالیی چنان مرد آن

 !شود خارج کنترل از بود ممکنه لحظه

 زا بعد. دیدنمی را هامرد آن دیگر که بود زیاد سرعتشان قدرآن اما کرد؛ نگاه اطرافش به وحشت با روبی

 .شد متوقف ناگهانی طور به مایکل بودند، افتاده نفسنفس به دو هر که کوتاهی مدت

 .گیرنمونمی االن ایستادی؟ چرا پس -

 :داد،گفتمی فشار را اشسینه یقفسه که حالی در مایکل

 .بریم باید کنیم، فرار تونیمنمی که عمر آخر تا -

 بند لرزیدند،می هایشدست و بود اطراف به مدام حواسش که حالی در و آورد در را گرداننده سپس

 ظاهر سر پشت از مرد دو و مقابل از مرد دو افتاد، هم با اتفاق چندین گاهآن. کرد لمس را رنگطالیی

 هایچشم. شد ظاهر کنارشان در درست نور از ایدریچه ناگهان و کشیده ایخفه جیغ روبی شدند،

 به هردو و گرفته را روبی هایدست معطلیبی و افتاد گرداننده یپاره هایبند به مایکل یزدهوحشت

 .شدند پرتاب دریچه درون

 !کنن...فرار... نذارین -
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 مانندتونل مسیر یک در گویی و بود نورانی جاهمه شنید، هادوردست از را مرد آن یزدهبهت صدای روبی

 و سرد زمین روی بر بعد ایثانیه و بسته را هایشچشم که بود زیاد چنانآن نور شدت. رفتندمی پیش

 .آمد فرود سخت

*** 

 «بازگشت»

 عرض در مکان جاییجابه. بود مانده خیره نامعلومی ینقطه به و نشسته زمین روی متحیر و مات روبی

 دایص ناگهان. شدمی کوبیده سرش بر مدام سنگینی پتک همچون حقیقت و کرده شوکه را او ثانیه چند

 .شد بلند راستش سمت از فریادی

 .نه! نه -

 .کشیدمی فریاد توان آخرین با و بود پریده جا از درنده ببری مانند مایکل

 !نه -

 :پرسید لرزانی صدای با نداشت، خوبی روز و حال نیز خود که روبی

 شده؟ چی... چی -

 .شد زدهوحشت او سرخ هایچشم یمشاهده با روبی و برگشت مایکل

 .اشتباهه راه این... این... شد نابود... چیزهمه -
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 .رفتند و کشیدند پر اطراف هایپرنده تمامی که زد اینعره چنان و نشست زمین روی چهارزانو مایکل

 :گفت و رسانده او به را خود بود، رمقبی و سست که روبی

 چیه؟ منظورت -

 :گفت لرزیدمی خشم شدت از که صدایی با مایکل

 .نیست آدونیس جااین -

 کجاست؟ پس -

 .دونمنمی -

 :گفت ایطلبکارانه لحن با روبی

 دونی؟نمی که چی یعنی -

 :گفت بلندی صدای با بود، گرفته را هایشچشم جلوی خون که مایکل

 .زدممی حدس باید. کرده رو کار این اون که مطمئنم بپرسی، پدرت از رو این بهتره -

 بفهمم؟ هم من که بگی جوری یه میشه زنی؟می حرف چی از -

 :گفت و برخاسته جا از مایکل
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 برد بین از رسوندمی مقصدمون به رو ما که راهی تنها تو پدر. بفهمی که بگم برات جوری بذار پس باشه، -

 .افتادیم گیر ناشناخته سرزمین یک توی االن ما و

 :زد فریاد جنگل به رو دیگر بار سپس

 .افتادیم گیر ناشناخته سرزمین یه توی ما -

 رب مشکلی که بفهمد توانستمی اما کرد؛نمی درک بود آمده سرشان بر که را بالیی وجههیچ به روبی

 سفر این به نسبت که خوبی حس به و کرده رها زمین روی را خود. است شده افزوده دیگرش مشکالت

 که کردمی فکر گذارد،می دشوار راه این به قدم پدرش همراه به که کردمی گمان او. خندید داشت

 سلنا و پدرش بدون که آن به نکرد، فکر جدایی به گاههیچ او اوست، کنار در چارلی جاهمه و همیشه

 حالت اتفاقی چنین تصور با حتی دید؟نمی را هاآن وقتهیچ دیگر اگر. بیاید بر مشکالتش پس از گونهچه

 .نبود کنترل قابل عنوان هیچ به که دادمی دست او به واریجنون

 هایشاشک بگیرد، را خود جلوی بتواند آنکه از قبل پدرش یزدهوحشت و نگران صورت آوردن یاد به با

 سنگ دل که کردمی صدا را پدرش و زدمی ضجه چنان. زد گریه زیر بلندی بسیار صدای با و شده سرازیر

 .شدمی آب حالش به نیز

 را دستش هایناخن و کردمی گریه مایکل به توجهبی روبی. نشست اششانه روی دستی ناگهانی

 .جویدمی

 :گفت تریمالیم لحن با و کشیده بیرون تیزش هایدندان میان از را نوایشبی انگشت مایکل
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 .دیگه بسه! روبی کنم،می درست رو چیزهمه نباش، نگران. شو بلند دیگه بسه خب، خیلی -

 .شدنمی هایشاشک ریزش از جلوگیری به موفق زیرا انداخت؛ او به ایعاجزانه نگاه روبی

 رب هایشاشک و شده ترآرام مدتی گذشت از بعد روبی. رفتندمی پیش جنگل دل در که بود ساعتی چند

 تمامی. بود تشنه و گرسنه و افسرده و نگران درمانده، و خسته اکنون او. بودند شده خشک اشگونه روی

 را او و گرفته را هایشدست مسئله آن به توجهبی مایکل اما آوردند؛می فشار او به هاحس این

 ویر بر و نیاورده طاقت روبی نهایت در دقیقه چند گذشت با اما. بردمی جنگل دل به خود با کشانکشان

 .افتاد زمین

 شد؟ چی -

 .تونمنمی دیگه -

 .بشیم خارج جنگل از تا نمونده چیزی روبی، بیار طاقت -

 :گفت عصبانیت با روبی

 حرف بااطمینان قدراین طورچه بدی؟ تشخیص تونیمی طورچه هستیم، کجا دونینمی حتی که تو -

 زنی؟می

 :گفت مالیمی لحن با و کرده کنترل را خود کرد،می درک را او حال کمابیش که مایکل

 .نکنی فکر هیچی به و باشی آروم کن سعی فقط روبی، باش آروم -
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 .امگرسنه من... من -

 این با بود، کرده فراموش را مشکل این کلی به گویی شد؛ دیده مایکل یچهره در خاصی حالت ناگهان

 :گفت فورا و انداخته اطرافش به سریعی نگاه حال

 .کنممی پیدا خوردن واسه چیزی یه االن. کنیممی استراحت جاهمین باشه، -

 :گفت ناامیدی با و گرفته را پیراهنش یگوشه روبی شود، بلند جا از مایکل آنکه از قبل

 .میریممی گرسنگی از ما... ما نمیشه، پیدا خوردن برای هیچی جااین کن، نگاه اطرافت به -

 :گفت اطمینان با و گرفته را صورتش سرعت به مایکل

 اون از قبل اما گردیم؛برمی آدونیس به شده که هرطوری و شیممی خارج جااین از ما میریم،نمی ما نه -

 .کنم پیدا خوردن واسه چیزی یه باید

 کشیده فلک به سر هایدرخت کرد،می کار چشم تا. انداخت نگاهی اطراف به و شده بلند جا از سپس

 پیش در را جنگل شمال مسیر ارادی طور به مایکل اما خورد؛نمی چشم به دیگری چیزهیچ و بودند

 جاآن که داشت اطمینان و دانستمی هستند، اطراف همان در جایی یک هاآن که نداشت شک گرفت،

 یزن جنگل آن در و ندارد طبیعت بر تاثیری مسئله این که بود مطمئن اندازه همان به اما نیست؛ آدونیس

 .شدندمی یافت* فیل هایتمشک ها،جنگل تمامی مانند

 و سخت بسیار هاآن پیداکردن اما دارند؛ وجود هاجنگل شمال در بیشتر که قرمزرنگی و ریز هایتمشک)

 این. دارد قرار وحشی هایتمشک هایبوته خاک زیر هایشریشه مواقع از بسیاری در زیرا است؛ دشوار
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 گرسنگی رفع و سیری باعث هاآن از دانه چند خوردن و دارند پرکردن خاصیت نایاب هایتمشک

 (.شودمی

 یبوته به چشمش زود خیلی و گذشت کوتاهی مدتی. رفتمی پیش جنگل شمالی مسیر در مایکل

 و شده نزدیک هابوته به معطلیبی بودند، روییده تنومند درخت یک اطراف که افتاد وحشی هایتمشک

 قدرت تمام با بودند، خاک زیر که ضخیمی هایریشه لمس با. کرد فرو خاک زیر به را دستش درنگبی

 مایکل آوردند؛ سردر خاک از فیل هایتمشک از کوچکی یبوته همراهش به و کشید بیرون را دستش

 .برگشت را آمده مسیر خوشحالی با سپس و انداخت هاآن به ایرضایتمندانه نگاه

 به دستش از هابوته ناخودآگاه. شد مواجه روبی خالی جای با حیرت کمال در رسید، جاآن به که زمانی

 :زد فریاد بلندی صدای با و کرد نگاه اطرافش به وحشت با و افتاده زمین

 !روبی -

 اربسی خرس به چشمش و برگشت عقب به فورا مایکل و شد بلند غرولند به شبیه صدایی بالفاصله

 حالت اب را روبی و برده باالتر کمی را نگاهش ناخودآگاه. بود ایستاده سرش پشت درست که افتاد کوچکی

 توانست سختی به مایکل. دید بود چسبیده درخت یشاخه به دستی دو که حالی در داری،خنده بسیار

 .بگیرد را اشخنده جلوی

 .شد دور جاآن از اعتناییبی حالت با سپس و کشیده کوتاهی یخمیازه کوچک خرس

 .ایستاد زمین روی بر سختی به و شده آویزان درخت از کوچک، خرس دورشدن یمشاهده با روبی
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 :گفت انداخت،می اطرافش به مدام را نگاهش که حالی در

 .بودم ندیده نزدیک از رو خرس یه حاال تا -

 که هاییتمشک سوی به و داده تکان سری نزند، لبخندی ترینکوچک بود تالش در همواره که مایکل

 .ایستاد مقابلش در و برداشته را هاآن رفت، بودند افتاده زمین روی

 .بخور بیا -

 :گفت آمیزیکنایه لحن با و کرد نگاه داشت، دست در که ریزی هایتمشک به شگفتی و تعجب با روبی

 بریزه؟ هم به هیکلم هااین خوردن با کنینمی فکر -

 دکرمی نگاه اطرافش به که حالی در و گذاشته هایشدست در را هاتمشک او، یکنایه به توجهبی مایکل

 :گفت

 !نداره تعریفی هم حاال همین هیکلت چون کنم؛نمی فکر -

 :گفت فورا مایکل که کرد باز را دهانش عصبانیت با روبی

 .بگو خوایمی که هرچی بعدش بخور، هااون از یکی فقط -

 .افتاد راه به بود، هاآن متری چند یفاصله در که کهنسالی و بزرگ بسیار درخت سمت به گاهآن

  .کرد نگاه چپچپ او به و خورده را هاتمشک از دانه سه حرص با روبی
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 .خوبه جاهمین -

 :داد ادامه و برگشت مایکل

 .مونیممی جاهمین رو امشب -

 رضع در. کرد نگاه او به تعجب با و کشید شکمش روی کوچک برآمدگی به دستی نداد، او به جوابی روبی

 درسته را شدهسرخ بوقلمون یک انگار که طوری به بود؛ شده رفع کامال اشگرسنگی احساس ثانیه ده

 .است بلعیده

 که بیرو. کرد اشاره بود، کرده پیدا که بزرگی بسیار یحفره به سپس و آمده برایش ابرویی و چشم مایکل

 .نزد حرفی رسید،می نظر به زدهشگفت همچنان

*** 

 «کن پرتاب نیزه هایکوتوله»

 بلند ثانیه چند هر هاگرگ یزوزه صدای. بود رفته فرو مطلق تاریکی در جنگل و گذشته نیمه از شب

 روبی. بود نورانی و کامل ماه شب آن که دلیل آن به شاید پیچید،می جنگل سراسر در و شدمی

 .بشنود نیز را درختان مالیم حرکت و هاشاخه جاییجابه صدای توانستمی

 نگاه درخت درون نگارهای و نقش به و کشیده دراز دار جا و بزرگ یحفره آن در اکنون هاآن هردوی

 به نانهمچ مایکل. دادندنمی مسئله آن به اهمیتی کدامهیچ اما بود؛ کم بسیار بینشان یفاصله. کردندمی
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 از دو آن هدف اما ؛«بازگشت» کرد،می فکر کلمه همان به نیز روبی بود، بازگشت برای حلیراه دنبال

 .داشت فاصله یکدیگر با مایل هزاران کلمه یک آن به فکرکردن

 امتحانات شدننزدیک اشنگرانی تنها و کشیده دراز اتاقش در اکنون که کردمی تصور رویاهایش در روبی

 همان با جیمز حتی باشد، سلنا و پدرش کنار در هنوز که کردمی آرزو قلبش تهِ از. است ترم پایان

 هاسال گویی اما گذشت؛می مالقاتشان آخرین از ساعت چند تنها. اشهمیشگی هایپرانیمزه و هاشوخی

 دمانن نیز او کاش بود، نفهمیده را حقیقت هرگز کاش برگردد، توانستمی کاش. بود گذشته زمان آن از

 !بود معمولی ایگذشته با عادی انسان یک آنجلسلس شهر مردم یبقیه

 ناراحتی شدت از خواستمی دلش داشت؟ حالی چه پدرش اکنون. چکید هایشچشم از اشکی قطره

 درون به را او نامرئی دستی شود، غرق خود اندوه و غم در آن از بیش بتواند آنکه از قبل اما بزند؛ فریاد

 .رفت فرو عمیقی خواب به و کشیده رویا عالم

 درختی یتنه به نگاهش هایش،چشم بازکردن محض به. شد بیدار خواب از بدی سردرد با بعد روز صبح

 به شروع معطلیبی. کندمی چه جاآن دانستنمی و بود سردرگم و گیج. افتاد بود خوابیده آن در که

 شب اتفاقات یهمه جنگل، انبوه هایدرخت دیدن و سرش برگرداندن با اما کرد؛ پدرش صداکردن

 به. آورد یاد به بودند آن در که را مکانی کوتاهی، دقایق از پس او و شد رد هایشچشم مقابل از گذشته

 خالی جای دیدن با و برگرداند را سرش ناامیدی با و کرده فروکش زود خیلی هیجانش هوشیاری محض

 را هاآن بالفاصله روبی. بود جاآن رنگسرخ و ریز هایتمشک از دانه سه او جای به. خورد جا مایکل،

 .آمد بیرون حفره از بهتری احساس با بعد یثانیه چند و خورده
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 یفاصله اکنون که نداشت شک روبی. شدمی وارد هادرخت الی از خورشید نور و بوده روشن کامال جنگل

 اما بود؛ تاریک کامال آسمان کردند،می فرار هامامور دست از که زمانی زیرا دارند؛ آنجلسلس با بسیاری

 ساعتی چند شهر در شکبی. بود مانده هوا تاریکی به ساعتی چند هنوز شدند، جنگل وارد که هنگامی

 .بود گذشته صبح از

 سراسر او شکبی! نه است؟ شده خوابیدن به موفق اصال او آیا. است حالی در پدرش اکنون دانستنمی

 حتی آنکهبی خودش زیرا داشت؛ بسیاری وجدان عذاب روبی. کردمی فکر روبی به و مانده بیدار را شب

 .بود رفته فرو راحتی خواب به ببیند، کابوسی ترینکوچک

 .خیربه صبح -

 یراز بود؛ سرحال کامال گویی و ایستاده سرش پشت درست مایکل برگشت، عقب به صدایش شنیدن با

 .فهمید توانستمی کالمش لحن از را این

 :گفت حوصلگیبی با نداشت، را کسهیچ خوشحالی دیدن چشم لحظه آن در که روبی

 چیه؟ واسه خوشحالی همه این حاال. خیربه صبح -

 .کردم پیدا رو جنگل از شدنخارج راه -

 !عالی چه -

 دوخت؛ اطرافش به را نگاهش سپس و بگیرد او از اساسی حال یک تا گفت را این هیجانی هیچ بی روبی

 .بود شده عصبی درخت همه آن دیدن از دیگر
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 :گفت و شده متوقف مایکل رفتند، راه وقفهبی را ایدقیقه چند آنکه از پس

 بینی؟می رو راه این آخر مونده، دیگه یدقیقه چند فقط -

 .کرد اشاره بود بوته و خار از پوشیده که باریکی راه به انگشتش با او

 بود؟ چی صدای... به رسهمی شک بدون -

 .گرفت خود به تهاجمی حالت فورا و گفته را این مایکل

 .آمدمی چپشان سمت هایدرخت پشت از صدا. چسبید او به و گرفته را پیراهنش یگوشه ترس با روبی

 :زد فریاد دیگر بار مایکل

 !مسلحم من بیرون، بیای بهتره جاست؟اون کی گفتم -

 :گفت گوشش در آرامی صدای با لرزید،می که حالی در روبی

 واقعا؟ -

 :گفت ایآهسته صدای با و انداخت او به نگاهی مایکل

 !بیارم؟ سالح خودم با که کردم وقت کی من گرفته؟ شوخیت -

 :زد فریاد و شده بلند جیرجیرمانندی صدای ناگهان که بود زده زل او به وحشت با روبی

 ...من! گناهمبی من خدایان به نکردم، کاری که من آخه! نکش رو من خدایان به رو تو نه نه، -
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 فریاد فورا مایکل و گرفت را هایشگوش درنگبی روبی که بود خراشگوش و زیر چنان موجود آن صدای

 :زد

 .بیرون بیا درخت پشت از و شو ساکت! خب خیلی -

 درخت پشت از او دقیقه چند گذشت با اما داشت؛ را ترسناکی موجود با روبروشدن انتظار لحظه هر روبی

 یک در و آمد چیزی خوردن هم به صدای ناگهان که بود منتظر دفاعی حالت با هنوز مایکل. نشد خارج

 و دش شنیده سریعش حرکت صدای اما شد؛نمی دیده آنکه با. شد پرتاب سمتشان به نامرئی شیئی لحظه

 :زد فریاد بلندی صدای با مایکل

 !بخواب -

 .افتادند زمین روی دو هر و کشیده خود با را روبی گاهآن

 هک افتاد متحرکی و بزرگ بسیار کاله به چشمش و کرده بلند آرامی به را سرش روبی لحظه چند از پس

 .شدمی دور هاآن از عجله با و خندیدمی کرکر

 :زد فریاد مایکل

 .ببینم وایستا! هی -

 .دوید دنبالش به درنگبی سپس

 !مایکل -
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 لیطو بود، او از تربلند بسیار مایکل قد که جاییآن از اما کردند؛ دویدن به شروع زیادی یفاصله با هردو

 .بازگشت را آمده راه و کرد بلند هوا در و گرفته را او که نکشید

 مدام که دارد نیز قامتیکوتاه صاحب رفته رو و رنگ و بزرگ کاله آن فهمید روبی شدنشان،نزدیک با

 .شکستمی را جنگل سکوت خراششگوش هایجیغ صدای و زده پا و دست

 دزدندمی را هابچه و هارمه هاآن. منحوسند و کوچک بسیار هاآن. دارند اسکاندیناوی یریشه هاکوتوله)

 از توانندمی که دهندمی نسبت هاآن به را شیطانی عادت این. برندمی لذت کوچک هایشیطنت از و

 قطف و روندمی فرو پوست بر باشند، معلوم آنکهبی که کنند پرتاب کوچک آهنی هاینیزه دور یفاصله

 .کندمی دردناکی خارش احساس ناگهان انسان رسند،می پوست ریشه به وقتی

 (خیالی موجودات کتاب:منبع

 :گفت سختیبه شگفتی، و تعجب با روبی

 چیه؟ این...این -

 .خاصیتهبی یکوتوله یه نیست، چیزی -

 :گفت و زد بیرون حدقه از بدی حالت با کوتوله هایچشم از یکی ناگهان

 ...یپسره ای شو، خفه -

 :گفت و زده او به ایجانانه لگد فورا رکیکش، هایفحش از جلوگیری برای مایکل
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 !شو ساکت -

 کنی؟ چیکار باهاش خوایمی -

 :داد ادامه کرد،می برانداز را او دقت با که حالی در و آمده جلوتر روبی

 نیست؟ که خطرناک -

 :گفت و زده پوزخندی مایکل

 لو هوا تو رو لعنتی هاینیزه اون بلدن فقط که دردسرسازن یکوتوله مشت یه هااین بابا، نه خطرناک؟ -

 .کنن

 !دردسرسازم؟ من وقتاون بگذرونی خوش که جااین آوردی رو دخترِ! مکار یپسره -

 :گفت خیالیبی با مایکل که کرد نگاه او به گشادشده هایچشم با روبی

 .زننمی چنگ ایپارهتخته هر به هاموقعیت این تو معموال نده، اهمیت بهش -

 ...کنیمی جرأت طورچه چنگ؟ -

 هوا در را او که حالی در و گرفته قبل از ترمحکم را اشیقه کوتوله، هایبیداد و داد به توجهبی مایکل

 :گفت چرخاندمی

 .نمونده زیادی راه بریم، بیا -
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 لجنگ از نفرسه هر که نکشید طولی و افتاد راه به سرش پشت بود، مبهوت و مات هنوز که حالی در روبی

 .شدند خارج

 هک ایکوتوله خروپف صدای بودند، آمده در زرد رنگ به هایشعلف تمامی که بزرگی دشت به رسیدن با

 .شد بلند خورد،می تاب و پیچ همچنان مایکل مشت در

 کنیم؟ ولش جاهمین طورهچه -

 او حال به دلش گویی که روبی. کرد رها زمین روی بر را او و گفته را این آمیزیشیطنت لبخند با مایکل

 :گفت آرامی صدای با بود، سوخته

 .گرفته فاصله شخونه از خیلی حتما بیچاره، -

 دیگری تالش هیچ داشت، را هاآن جان قصد پیش ساعتی کن پرتاب نیزه یکوتوله آن که جاییآن از اما

 .نکرد او به کمک برای

 .بود کرده دشوار را راهشان رسید،می کمرشان تا که خشکی هایعلف. افتادند راه به دو هر دیگر بار

 :گفت و شده ترنزدیک مایکل به روبی

 کنیم؟ چیکار باید االن -

 این فرد پیرترین سراغ دهکده، به ریممی مستقیم جااین از ما ببین. باشی نگرانش که نیست چیزی -

 .گیریممی رو سرزمین
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 :پرسید تعجب با روبی

 بشه؟ چی که -

 .بده قرض بهمون رو شگردوننده تونهمی حداقل یا برگردیم، باید طوریچه دونهمی اون که باش مطمئن -

 نپیرتری به را خود هاآن اگر حتی. لنگدمی او ینقشه جای یک که آمد نظرش به و رفت فرو فکر به روبی

 آن به علفزار از شدنخارج تا روبی کرد؟می کمک هاآن به که معلوم کجا از رساندند،می سرزمین فرد

 .نزد حرفی اما کرد؛ فکر مسئله

 .جاستهمون! خودشه بینی؟می رو جااون -

 .کردمی امیدوار را روبی که زدمی حرف هیجانی چنان با مایکل

 .دویدند داشت قرار هاآن از دوری تقریبا یفاصله در که کوچکی بسیار یدهکده سوی به درنگبی دو آن

 راه به بودند، دوخته چشم هاآن به حیرت با که مردمی میان در و شده دهکده وارد که نکشید طولی

 .افتادند

 ردیگ که بود رسیده نتیجه آن به قبل، ساعاتی تا زیرا شد؛ خوشحال بسیار هاآن یمشاهده با روبی اما

 .دید نخواهد را مایکل جزبه دیگری انسانی هیچ هرگز

 :پرسید و دویده دهکده هایزن از یکی سمت به مایکل

 کنم؟ پیدا رو دهکده شخص پیرترین تونممی کجا بپرسم خواستممی ببخشید، اِ -
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 سرعت به سپس انداخت، هاآن به مشکوکی نگاه و کرده نازک چشمی پشت تنها نداد، جوابی زن آن

 .شد ناپدید و دویده

 !شد؟ چی -

 .داد ادامه خود جویوپرس به کماکان اما پرسید؛ را این تعجب با مایکل

 پرهای کرد،می نگاه هاآن به و کرده کز ایگوشه در که افتاد ایالجثهعظیم یپرنده به روبی نگاه ناگهان

 مثل درست نگاهش طرز. شدمی بسته و باز مدام قرمزرنگش، نوک و بود کنندهخیره براقش و سیاه

 هک هنگامی زیرا دارد؛ نیز زدنحرف توان پرنده آن که کردمی گمان توانست،می اگر روبی و بود هاانسان

 جودو این با. گفت بیراه و بد او به ایآهسته بسیار صدای با کوبید، سرش بر چماق با دهکده هایمرد یکی

 .برگرداند را سرش فورا و کند فکر موضوع آن به خواستنمی دلش اصال روبی

 با دهکده مردم یهمه زیرا ندارد؛ ایفایده هیچ هاآن تالش که دریافت روبی طوالنی دقایق گذشت با

 .داشتند غیردوستانه و عجیب رفتاری هاآن

 .ندارن کاری هاغریبه با هااون نداره، ایفایده -

 :گفت ایآهسته صدای با و کشید شکمش به دستی سپس

 داری؟ هااون از بازم مایکل -

 .رفت فرو فکر به و ریخته هایشدست در دانه چند حواسیبی با مایکل
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 :گفت و کرده خوردن به شروع خونسردی با روبی

 .لنگیدمی کار جای یه هم اولش از شو، نقشه این خیالبی نظرم به -

 .نزد حرفی اما انداخت؛ او به عصبی نگاه مایکل

 :داد ادامه روبی

 ...بهتره من نظر به چیه؟ دونیمی -

 .شد میخکوب جایش سر ناگهان

 :پرسید اعتناییبی با مایکل

 چی؟ که بهتره -

 .ماند خیره دهکده انتهای به و نداد او به جوابی روبی اما

 یفاصله در کوتاهی عصای و خمیده کمر با که افتاد مردی به چمشش و کرده دنبال را او نگاه رد مایکل

 حالت با و بود شده کشیده سرش پشت سفیدش ریش و موها یدنباله. بود ایستاده هاآن چندمتری

 .بود زده زل هاآن به عجیبی

 هاآن به حالت همان با و شده ظاهر نیز دهکده مردم باقی مرد آن سر پشت. افتاد عجیبی اتفاق ناگهان

 .شدند خیره

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و گرفته را روبی هایدست فورا مایکل
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 .کنیممی فرار توان آخرین با بعدش و شمرممی سه تا نمیاد، نظر به دوستانه اصال -

 .داد فرو سختی به را دهانش آب روبی

 :زد نعره پیرمرد ناگهان که بود نگذشته مایکل یجمله از ایثانیه چند هنوز

 .بگیریدشون! هامهاجم -

 !سه -

 در. کرد دویدن به شروع توان آخرین با سپس و کرده درنگ اندکی نداشت، را الزم آمادگی که روبی

 :زد فریاد عصبانیت با حال همان

 !شدن؟ چی دو و یک پس -

 و افتاده نفسنفس به دو هر که نگذشت چیزی اما بودند؛ گرفته پیش در را دهکده از خروج مسیر دو هر

 .شدمی شنیده بودند، دنبالشان که مردمی خشمگین هاینعره صدای هنوز. شد کندتر سرعتشان

 !هی هی، هی، -

 یپرنده آن هایطناب بازشدن باعث که رنجوری پیرزن سر بر داشت، دست به بزرگی چماق که مردی

 با و پریده جا از باد و برق سرعت به پرنده زیرا بود؛ شده دیر دیگر اما زد؛ فریاد بود شده الجثهعظیم

 را ایدقیقه چند پرنده. بودند او دنبال به همه دیگر اکنون. کرد دویدن به شروع مانندیاردک حالت

 .درآمد پرواز به دهکده مردم سر فراز بر گرفته ارتفاع سپس و دویده
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 .شد معطوف کنند، تازه نفسی تا بودند ایستاده که روبی و مایکل به همه توجه دیگر بار

 !حمله -

 پا زا زود خیلی که نداشت شک اما کرد؛ دویدن به شروع دیگر بار بیفتد، گریه به بود نزدیک که روبی

 .نداشت فرارشان به چندانی امید نیز مایکل و افتدمی

 کشیده شخصی توسط هایشانلباس بود، شده کم بسیار آن با مردم یفاصله که زمانی درست ناگهان

 باال بود ممکن لحظه هر و نداشت را پایین به کردننگاه جرأت که روبی. درآمدند پرواز به دو هر و شده

 احساس گلویش در را اشمعده محتویات تمام راستی به باراین و انداخته خود ناجی به نگاهی بیاورد،

 .کرد

 که مایکل. بود شنیده را ناسزاهایش صدای دهکده در که بود پیکریغول و رنگسیاه یپرنده همان

 .شد پرنده نوازش مشغول مقصد به رسیدن تا بود، خوشحال آسایشانمعجزه نجات از روبی برخالف

 رودف جنگل در زود خیلی و شده کمتر ارتفاع بود، شده حسبی پاهایشان و دست کامال دیگر که هنگامی

 .ماندند خیره پرنده به و ایستاده زمین روی بر سرعت به دو هر. آمدند

 بزنی؟ حرف تونیمی تو -

 .پرسید را سوالش نهایت در و نیاورده طاقت روبی

 .تونممی بله، -
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 :گفت صمیمانه حالتی با بود، نشده روبرو عجیبی چندان یصحنه با گویی که مایکل

 .دادی نجاتمون تو ممنونم، ازت -

 .خوردنمی خونگی غذای عنوان به رو من صبح فردا نبودین شما اگه ممنونم، ازتون من نه، -

 .زد کوتاهی اوق روبی

 :گفت او به توجهبی پرنده

 .تونسراغ میام داشتین، احتیاج کمکم به که وقت هر کردین، بهم که لطفی خاطربه. سابیروسه من اسم -

 .کرد نزدیک را براقش و سیاه بال سپس

 :گفت و کنده را او پرهای از تعدادی فورا مایکل

 .ممنونم -

 .رفتنه وقت خب خیلی -

 ...ازت هم من -

 اشمعده محتویات از مقداری و زده اوق حقیقتا باراین کند، کامل را اشجمله بتواند آنکه از قبل روبی

 را دستش مایکل اما کند؛ پاک را هایشلب یگوشه تا آورد باال را کوتاهش دامن سرعت به او. شد خالی

 .برد باال هایشلب تمیزکردن برای را پیراهنش یگوشه و آورده پایین
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 رد همیشه، برخالف نیز مایکل. است ریخته فرو قلبش انتهای در چیزی که کرد احساس وضوح به روبی

 با که اندزده زل یکدیگر به دقیقه چند یا و ثانیه چند نفهمیدند. شد خیره هایشچشم به حال همان

 .آمدند خود به خراشیگوش صدای

 هب را هاآن توجه داشت سعی که شدمی ایدقیقه چند گویی کردند؛ نگاه سابیروس به و برگشتند دو هر

 .کند جلب خود

 .رفتنه وقت واقعا دیگه... خب -

 .دیدار امید به -

 !دادی نجاتت... و دادیم نجاتمون اینکه از! ممنونم -

 .کرد نگاه هاآن به گیجی با نبود، هایشحرف یمتوجه نیز خود که روبی

 هبرخاست زمین از سپس و کشیده زمین روی دو آن به نسبت احساسات ابراز برای را چنگالش سابیروس

 در پرواز به آبی آسمان فراز در که نکشید طولی گاهآن. افتاد هاآن روی بر آسایشغول پیکر یسایه و

 .شد ناپدید نظر از و شده تبدیل کوچکی ینقطه به نهایت در تا شد دورتر و دورتر آمد،

 .بشین جااین بیا -

 .کرد بزرگی یکنده روی بر نشستن به وادار را روبی مایکل

 .بست را هایشچشم و افتاده مایکل یشانه بر سرش ناخودآگاه رمقبی و حالبی روبی
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 خوبه؟ حالت روبی، -

 کدامهیچ انجام به موفق شرایط آن در اما کند؛ گریه و کشیده جیغ قلبش تهِ از داشت دوست روبی

 همچنان اما بود؛ شده خالی کامل طور به اشمعده اکنون آنکه با و بوده سست پاهایش و دست شد،نمی

 .رفتمی گیج ناخوشایندی طور به نیز سرش و بود گیرشگریبان تهوع حالت

 :گفت ممکن لحن ترینصادقانه با ضعیفی بسیار صدای با ثانیه، چند از پس روبی

 .نه -

 شده ناتوان و مریض که دختری با او پیش؛ راه نه و دارند پس راه نه که بود کسانی مانند مایکل یچهره

 خود نارک در را جاناتان اکنون کاش ای. بود افتاده گیر ناشناخته سرزمینی در بزرگ بسیار جنگلی در بود،

 هاپند اما کرد؛نمی احساس را او گرم حضور گرچه. کردمی پیدا حلیراه مشکل هر برای همیشه او داشت؛

 چه شرایط آن در بود جاناتان اگر. داشت یاد به خوبی به را سخت مواقع با رابطه در هایشنصیحت و

 کرد؟می

 اولش از همیشه اما بیاد؛ نظر به اهمیتبی و کوچیک که چند هر کرد، حل رو مشکل اولین باید همیشه »

 «.کن شروع

 «.کن شروع اولش از همیشه:» پیچید گوشش در جاناتان پرمهر صدای
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 هب دختر آن. کردمی روبی وضع بهبود حال به فکری باید کاری هر از پیش کند، شروع اول از بود قرار اگر

 بود؛ کرده رها را دردسرشبی و راحت زندگی او امید به بود، گذاشته دشوار و سخت راه این به پا او امید

 .دهد نجات وضعیت این از را او زودتر هرچه و کرده وضع این حال به فکری که بود او نوبت اکنون

 روبی؟ -

 تکان آرامی به را سرش تنها و نداشت زدنحرف برای نایی روبی اما زد؛ صدا را او آرامی صدای با مایکل

 .داد

 .نیستی ما مثل تو که اینه به مربوط کنم فکر بدی، ادامه هاتمشک اون خوردن با تونینمی تو انگار -

 :کند خودداری سوال آن پرسیدن از نتوانست اما نداشت؛ را زدنحرف حال آنکه با روبی

 نیستم؟ شما... مثل... که چیه منظورت -

 یشانه روی بر سرش که جاییآن از اما دوخت؛ چشم او به انتظار با و کرده ادا را جمالت آن سختی به

 متوجهش هاآن دوی هر شاید که چیزی شد، قبل از کمتر بسیار هایشانصورت یفاصله بود، مایکل

 .دادنمی را واکنشی دادننشان یاجازه غرورشان اما بودند؛

 :گفت و داد فرو را دهانش آب سختی به مایکل

 طاقت ظاهری سیرشدن با تونهمی بدنم کوتاه زمان یه تا ام،معمولی انسان یک من... که اینه منظورم -

 از ترقدرتمند خیلی دیدم من که چیزی اون... اما چیه؛ نیروها اون وجود دلیل دونمنمی... تو اما بیاره؛
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 چیزی هر و خورهنمی گول همینم واسه داره، نیاز واقعی غذای یه به بدنت هم همین واسه بود، تصوراتم

 .زنهمی پس بشه گرسنگیت رفع باعث غیرعادی طور به بخواد که رو

 دونی؟می کجا از رو هااین -

 .گفت را این ایگرفته صدای با روبی

 هاگ سرزمینمون یملکه مرگ از بعد. ما راهنمای و رهبر... جاناتان افتاد، اتفاق هم ایدیگه کس برای این -

 .شدیممی نابود ما یهمه نبود اون وجود

 ...اون مگه داد؟ دست از رو جونش... ملکه که شده چی اما -

 .بپرسد دیگری سوال نتوانست و کرده خشکی یسرفه روبی

 :گفت و کرده بلند اششانه روی از را او سر مایکل

 .کنی استراحت باید فعال... فعال. کنیم صحبت قضیه این به راجع تونیممی هم بعد باش، آروم -

 روبی. کشید آغوش در و کرده بلند را او راحتی به حرکت یک با و برده او پاهای زیر به را دستش سپس

 دور به که دستی گرفت،می فرا را وجودش سراسر که شد خوشایندی احساس یمتوجه حال، همان در

 .بود مانده حرکتبی و کرده یخ احساس همان تاثیر تحت نیز بود شده حلقه مایکل گردن

 با مایکل زیرا دهد؛می اهمیت موضوع آن به خودش تنها که رسید نتیجه آن به زود خیلی روبی اما

 با. کردمی حرکت داشت بزرگی یحفره که درختی همان سمت به خونسرد و اعتنابی کامال ایچهره
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 با و زده پس را خوشایند هایحس آن تمام باراین و شده دارجریحه غرورش موضوع، آن به فکرکردن

 .گذاشت اشسینه روی را سرش حالیبی

 سرش که کرد نگاه روبی آرام صورت به باشند، شده بزرگی شوک دچار که کسانی مانند مایکل ناگهان

 به را صدایش داشت آن بیم که زدمی محکم و پرشتاب چنان قلبش. داشت قرار اشسینه روی اکنون

 کهنسال و پیر درخت به رسیدن تا روبی اما بدهد؛ لو را اشدرونی احساس و رسانده روبی گوش

 .ماند حالت همان در حرکتبی و آرام همچنان و نکرد باز را هایشچشم

 آن در که درختی ترینکوتاه از و شده بلند جا از سپس خواباند، زمین روی را او بااحتیاط و آرام مایکل

 پایین آن از سختی به و کند را درخت بزرگ هایبرگ و شاخ توانستمی جایی تا و رفت باال بود اطراف

 .آمد

 که طوری به داد؛ قرار حفره دور تا دور را هابرگ و بازگشت دو حالت به زمین، روی بر ایستادن محض به

 .شدنمی دیده زمین سطح دیگر

 روبی؟ -

 قلبش ضربان و نکرده تغییر صورتش رنگ اگر. نداد نشان العملیعکس هیچ او صدای شنیدن با روبی

 از روز، آن هایگریز و تعقیب از پس که نداشت شک لحظه آن در اما شد؛می او نگران حتما نبود، ثابت

 .است رفته فرو عمیقی خواب به خستگی شدت
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 به نگاهش ارادهبی ایلحظه برای. خواباند نرم هایبرگ روی بر کرده، حفره وارد را او آرامی به مایکل

 سست زیبایی همه آن مقابل در را او بخواهد احساسش آنکه از قبل اما افتاد؛ اشبرهنه پاهای و بازوها

 واهدخ دنبالش به نیز سرما هوا تاریکی با که انداخت سرش به را فکر این و شده میدان وارد منطقش کند،

 که هاییسنگ پیداکردن برای را اطراف آن تمام هوا، شدنتاریک قبل تا که برخاست جا از بنابراین آمد؛

 سنگ دو نهایت در که بود نمانده هوا تاریکی به چیزی. بگردد باشند داشته را آتش کردندرست توانایی

 نیت به درخت یشاخه چند شکستن با و یافته محوطه آن از دورتر ایفاصله در را درخشان و سفید

 .شد نزدیک کهنسال درخت به آتش کردندرست

. انداخت اشپریدهرنگ صورت به نگاهی آتش، هایشعله میان از مایکل. گذشتمی شب از ساعتی چند

 را کلماتی جویدهجویده و کرده ناله مدام روبی هوا تاریکی از پس زیرا شد؛می قبل از ترنگران دم هر

 .کردمی تکرار مرتب

 آن از بیش توانستنمی اما بود؛ ممکن کار ترینخطرناک شب در هم آن جنگل، در چرخیدن آنکه با

. کرد جنگل دل در زدنقدم به شروع و انداخته او به را نگاه آخرین مایکل. بگذارد دست روی دست

 سرمای آن به اهمیتبی مایکل اما لرزاند؛می را بدنش سردی سوز اما بود؛ مهتابی و صاف شب آن آسمان

 .داشتبرمی را هایشقدم گدازجان

 احتیاطیبی کمال در مایکل اما رسید؛می گوش به عجیبی هایغرش و هاگرگ یزوزه صدای اوقات گاهی

 .گذاشت جنگل قسمت ترینعمیق به قدم
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 ورط به و کرده پنهان درختی پشت را خود جنگل، طرف آن هایبوته پشت سریعی حرکت دیدن با ناگهان

 ید،پر بیرون هابوته الیالبه از که کوچکی و سفید خرگوش دیدن با. کرد نگاه سمت آن به نامحسوسی

 سپس داشت؛ نگه دستش در محکم بود، آورده خود با محافظت برای که را چوبی و کشیده عمیقی نفس

 .شد نزدیک او به آهسته بسیار هاییگام با

*** 

 «سخت نبرد»

 شکمابی حالش. شد بیدار خواب از بود، شده بلند نزدیکی همان از که خوشی بوی با روبی بعد، روز صبح

 الاقل ولی بخورد؛ تکان توانستمی سختی به و بوده ناتوان و ضعیف همچنان اما بود؛ قبل روز از بهتر

 .نبود تهوع حالت و هاسرگیجه از خبری دیگر

 !خیربه صبح -

 :گفت و کشیده راحتی نفس مایکل، صدای شنیدن با

 .جاییمهمین هنوز پس مردم، کردم فکر -

 .کنی پیدا نبودنمون اثبات برای مدرکی اینکه مگه هستیم، آره -

 .رسیدمی نظر به دشوار نیز کار این اما بنشیند؛ کرد سعی و خندید روبی

 .بنشیند زمین روی و شده خارج حفره از تا کرد کمک و برخاسته جا از فورا مایکل
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 .بست را چشمانش و داده درخت به را اشتکیه روبی

 ...انگار ولی کردم؛ حس خوبی بوی شدم بیدار وقتی -

 !کردی حس درست -

 خاکستر روی چوب دو میان در که ایشدهسرخ گوشت به نگاهش بالفاصله و کرد باز را هایشچشم روبی

 .افتاد داشت، قرار

 ...اون که نگو بهم -

 ...خوشت امیدوارم خرگوشه، گوشت -

 از را هاچوب از یکی و آمده جلوتر سریع حرکت یک با روبی کند، تمام را اشجمله مایکل آنکه از قبل

 به حیرت با مایکل. کرد خوردن به شروع بزند، حرفی آنکهبی و برداشت گذشته شب آتش خاکستر روی

 .کند خودداری لبخند زدن از کرد سعی و کرده نگاه او

 ارغف مشکالت تمام از ناگهانی طور به گویی و شده سیر کامال انداختند، ایگوشه به را هاچوب هردو وقتی

 یراز بگذارد؛ تاثیر انسان روی بر تواندمی اندازه چه تا گرسنگی که فهمید لحظه آن در روبی. بودند شده

 اام دانست؛می زمین روی بر موجود ترینبدبخت را خود و داشته را عالم هایحس بدترین گذشته شب در

 .بود متفاوت کامال نظرش اکنون
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 فتنر روبی نظر از. کردند را دهکده به رفتن قصد دیگر بار و برخاسته جای از زود خیلی مایکل، تصمیم با

 هایانسان آن به و شده که طور هر باید که داشت اعتقاد مایکل اما بود؛ محض دیوانگی جاآن به دوباره

 .نیست درخواست آن پشت نیتی گونههیچ و دارند کمک به نیاز هاآن که بفهمانند مغزبی

 کنن؟می باور رو حرفمون نظرت به -

 :گفت و انداخت او به ایخصمانه نگاه مایکل. پرسید را سوال این بارپنجمین برای روبی

 .کنن باور که کنیم سعی باید دونم،نمی -

 .کنیم صحبت به شروع که ندادن اجازه حتی قبل یدفعه چون باشه؛ داشته تاثیری نکنم فکر ولی -

 :داد ادامه روبی و نزد حرفی مایکل

 !رفت؟ آدینس تا پیاده نمیشه -

 !آدونیس -

 :کرد اضافه را اشبعدی یجمله و گفت را این هشداردهنده حالتی با مایکل

 راه بین خطرات دست از و نکنیم گم رو راه اگه تازه. برهمی زمان ماهی چند احتماال ولی میشه؛ چرا -

 .ببریم در به سالم جون

 :گفت و ایستاده جایش سر ناامیدی با روبی

 .بود هاهواپیما با تصادف نگرانیمون تنها وقتاون داشتیم، بال اگه بود خوب قدرچه -
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 :گفت شگفتی و حیرت با و شده میخکوب جایش سر مایکل ناگهان

 !گفتی؟ چی تو... تو -

 :گفت خونسردی با روبی

 ...که ماست زمان تو مسافرت یوسیله جور یه هواپیما! آها... چی؟ -

 گفتی؟ چی قبلش قبلش،! نه اون! نه نه، -

 شد؟ چت مایکل؟... واقعا داشتیم بال اگه گفتم. آها تصادف؟ نگرانی؟ -

 :گفت هیجان با مایکل

 ...سابیروس از تونیممی ما نرسید؟ خودم فکر به زودتر چرا -

 در روبی و پیچیده جنگل تمام در خراشیگوش و بلند جیغ صدای اش،جمله شدنتمام از قبل درست اما

 .شد کشیده درخت باالی به آوریسرسام سرعت با ثانیه، یک

 !روبی -

 ستا شده کشیده درخت باالی به نیرویی چه با دانستنمی انداخت، اطرافش به نگاهی سردرگمی با روبی

 .ریخت فرو سینه در قلبش مقابلش یصحنه دیدن با که

 .ندارد بدن در خونی دیگر که کرد گمان ایلحظه برای
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 تهدیدآمیزش فشفش و خزیدمی درخت یشاخه روی بر او از نزدیکی یفاصله در بزرگی و سبزرنگ مار

 .پیچیدمی گوشش در

 راگ حتی و افتاده درخت روی از حرکتی ترینکوچک با دیگر طرفی از. نداشت حرکت برای توانی روبی

 خرد هایشاستخوان تمام فاصله آن از افتادن با کرد،نمی فرو بدنش در را زهرش وحشی جانورآن

 :زد فریاد دلش تهِ از و چسبیده درخت یخهشا به دستی دو ناچارا شدند؛می

 !مایکل -

 را او و کرده پیش از ترخشمگین را پیکرغول افعی آن زیرا شد؛ بزرگی اشتباه مرتکب کار آن با گویی اما

 .کرد حمله به وادار

 چیه؟...! باال اون...! پایین این...! روبی -

 داشت، قرار آن روی بر وزنش که ایشاخه که کرد حس کار این با و کشیده ترعقب را خود تعجب با روبی

 :زد فریاد لرزانی صدای با گاهآن شد، ترخمیده اندکی

 چیه؟ منظورت...من -

 .چرخید او دور به تهاجمی حالت با کرده مالیمی فشفش دیگر بار خشمگین افعی

 .بیار طاقت! روبی -
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 کرد، احساس دورش به را مار سر چرخش بارچندمین برای وقتی اما کرد؛ باز را دهانش عصبانیت با روبی

 لعیدنب از قبل که داشت تصمیم و داشته را اشطعمه با بازی قصد مار گویی. شد برابر چندین عصبانیتش

 وجودش در را آشنایی عصبانیت و خشم بترسد، آنکه از بیش روبی اما بترساند؛ مرگ سرحد تا را او

 که بود آن مانند درست کرد؛ احساس هایشدست در را غیرعادی نیرویی هجوم ناگهان. کردمی احساس

 .باشد داشته آمدنبیرون در سعی زیادی فشار با و نشسته انتظار به هایشدست پوست پشت شیئی

 بود جریان در دستش پوست زیر که حرکتی دیدن با آورده باال را هایشدست از یکی وحشت با روبی

 .شد زدهوحشت

 زا فریادی با گاهآن ندارد، را درونش نیروی مقابل در مقاومت تاب دیگر فهمید که بود لحظه همان درست

 ونخ که داد او به فشاری چنان و گرفته را افعی بدترکیب و بزرگ سر و کرده بلند را دستش دو هر خشم

 با را رما سر کشیده، بلندتری جیغ زیرا نبود؛ کافی روبی برای گویی اما زد؛ بیرون دهانش انتهای از کمی

 افتاد زمین روی بر فاصله آن از و شده جدا تنش از افعی سر گاهآن کوبید؛ درخت یتنه به قدرت آخرین

 .غلتید و

 و کرده رها خوردمی تکان شدت به که را افعی بدن و کرده فروکش روبی خشم که بود لحظه همان درست

 بود خوابیده آن روی بر که ایشاخه زیرا بود؛ شده دیر دیگر اما کند؛ حفظ را خود تعادل کرد سعی

 زمین، با برخورد محض به و آمد فرود جنگل سخت و سرد زمین روی بر سرعت با نیز روبی و شکسته

 .رفت هوا به دردناکش یناله و رسید گوش به راستش دستش استخوان شکستن صدای

 !روبی -
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 زیرا گفت؛می ناسزا و فحش مایکل به دلش در مدام و بود بسته را هایشچشم درد شدت از روبی

 جواب. آیدنمی سراغش به مایکل هم هنوز چرا کنده، را پیکرغول افعی آن کلک او که اکنون دانستنمی

 سر به چشمش که بود لحظه همان و کرده باز را هایشپلک از یکی الی که گرفت زمانی را سوالش این

 .داشت مایکل زدننیش در سعی قوا تمام با که افتاد افعی دیگر

 قرار دم یناحیه در دیگر سر و خود معمول جای در او سر یک که است سر دو افعی نوعی آمفیزبنی)

 همچنان. درخشدمی شمع همچون هایشچشم و خزدمی چابکی به و زندمی نیش سر دو هر با. دارد

 .پیوندندمی هم به اشنیمه دو کنند، نیم دو را او اگر که است مشهور

 (خیالی جانوران کتاب: منبع

 .نداشت حمله برای فرصتی هیچ و بود او زهرآگین هاینیش از فرار تالشش تمام مایکل

 باشد، او مرگ شاهد و بنشیند طورهمان توانستنمی شرایط آن در. برخاست جایش از سرعت به روبی

 :زد فریاد و رفته جلوتر دستش، درد به توجهبی. کردمی کاری باید

 !کدوکله آهای -

 .بازگشت او سوی به آهسته حرکتی با افعی سر لحظه همان درست

 بسیاری لرزش صدایش صحبت هنگام وجود این با کرد، زدنحرف به شروع شجاعتش نهایت با روبی

 .داشت

 .بگیر رو من بیا تونیمی اگه -
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 !نه روبی -

 با ار بزرگش سر و خزیده جلو سمت به بود، دریافته را مبارزه به او دعوت گویی کهچنان تعارف،بی افعی

 او اما بگذارد؛ فرار به پا لحظه همان در که کردمی وادار را او روبی لرزان پاهای. کرد بلند تهاجمی حالت

 محض حماقت جازدن بود، داده نشان خود از شجاعتی چنین و رفته پیش جاآن تا که اکنون توانست،نمی

 .گیردمی قرار مایکل تمسخر مورد صورت آن در که نداشت شک زیرا بود؛

 !بیا -

 اما گشت؛می نیرو آن دنبال به وجودش در روبی. کرد ترنزدیک او به را سرش آهسته حرکتی با افعی

 مرتب روبی. نبود خبری هم باز ولی شد؛می کمتر لحظه هر رحمبی حیوان آن با اشفاصله. نبود خبری

 :کردمی زمزمه و دادمی تکان را هایشدست

 !باش زود زودباش، -

 سرعت اب هایش،نیش فروکردن قصد به افعی و بود نمانده فرصتی دیگر اکنون بود، فایدهبی تالشش ولی

 .بست را هایشچشم روبی و شد نزدیک او به آوریسرسام

 .رفت فرو مرگباری سکوت در جاهمه ناگهان و پیچید جنگل تمام در فریادی صدای لحظه همان درست

 مدتی اما بود؛ بدنش جایجای در وحشتناکی درد منتظر لحظه هر نداشت، را هایشچشم بازکردن جرأت

 را هایشپلک الی آرامی به آنگاه. نکرد احساس را دیگری درد اششکسته دست زقزق جز به و گذشت

 ار درختی بزرگ یشاخه مایکل. ماند بازنیمه تعجب شدت از دهانش مقابلش، یصحنه دیدن با و کرده باز
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 دپیون برای دیگری چیز پوست، نازک یالیه یک جز به اکنون و بود کرده فرو افعی بدن وسط در درست

 .بود نمانده باقی بدنش یتکه دو

 .دوید او سمت به و انداخته را شاخه معطلیبی مایکل

 خوبه؟ حالت روبی، -

 !آخ... فقط آره -

 شد؟ چی -

 .شکسته کنم فکر... دستم -

 به نگاهی نگرانی با تنها او اما شود؛ عصبانی دیگر مشکل یک آمدن وجود به از مایکل داشت انتظار روبی

 .شود بلند جایش از تا کرد کمک و انداخته دستش

 .داشتیم کم رو همین فقط کنیم؟ چیکار حاال -

 از دستت شدنخوب حاضر حال در نیست، ضروری هم هاقدراون شرایط این تو رفتنمون نداره، اشکالی -

 .ترهواجب ایدیگه چیز هر

 بزرگی هایبال هایشدست طرف دو در است ممکن لحظه هر کرد احساس حرف، این شنیدن با روبی

 .بیاید در پرواز به خوشحالی شدت از او و شوند ظاهر
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 یتنه به دستی روبی. رساندند سالکهن درخت به را خود دیگر بار و برگشتند را آمده راه مایکل و او

 :گفت و کشیده درخت

 .خودتیم مهمون هاحاال حاال انگار -

 :گفت و انداخته او به نگاهی زیرچشمی مایکل

 .بدی حرکت رو دستت نباید بشین، تو برو -

 عجله با مایکل. شد خیره او به و داده تکیه درخت به بود، رفته هم در درد شدت از که صورتی با روبی

 غروب به چیزی. کند درست کوچکی آتش داشت سعی و چیده هم روی بود، کرده جمع که را هاییچوب

 به ار او دیگر بار خواستنمی زیرا نزد حرفی اما بود؛ گرسنه و خسته شدت به روبی و بود نمانده خورشید

 لو ار چیزهمه زبانیبی زبان با و شده بلند شکمش قور و قار صدای که نکشید طولی اما بیندازد؛ دردسر

 .داد

 :گفت و گذاشته شکمش روی بر فورا را سالمش دست روبی

 .میشه جوریاین هاوقت بعضی -

. زد زانو مقابلش در درست و شده نزدیک او به سپس نشست، مایکل هایلب روی نامحسوسی لبخند

 را او دستش درد طرفی از و گرسنگی کند، مقاوت هاچشم آن برابر در توانستنمی کردمی چه هر روبی

 .بود ساخته غیرممکن را انگیزشگفت هایچشم آن برابر در مقاومت و کرده ضعیف

 کنه؟می درد -
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 .پرسید را این آرامی بسیار صدای با مایکل

 :گفت او از ترآهسته صدایی با بود، او هایچشم به خیره همچنان که روبی

 .خیلی -

 میرم االن من کن، مقاومت ساعت چند فقط برنمیاد، دستم از کاری هیچ حاضر حال در که ببخش رو من -

 .کنن کمک بهمون که کنممی راضی رو اونا شده که هرطوری و دهکده به

 !نرو! نه -

 .کشید خود سمت به را لباسش ییقه ارادهبی و گفت را این بلندی صدای با روبی

 .بود زده زل او به و شده گرد هایشچشم تعجب شدت از مایکل

 ...ممکنه... ممکنه چون بری؛ نباید تو ولی. شدم هول ذره یه ببخشید،...ب -

 :کرد زمزمه عجیبی لحن با و شده ترنزدیک او به مایکل

 چی؟ که ممکنه -

 که کاری تنها بود، داده دست از کامل طور به را تکلمش قدرت گویی نداشت؛ را زدنحرف توان روبی

 العادهفوق مغناطیسی نیروی یک دارای گویی که بود هاچشم آن به کردننگاه دهد، انجام توانستمی

 اشت،د لب به مرموزی لبخند که حالی در مایکل و نینجامید طول به خیلی وضعیت آن خوشبختانه. بودند

 :گفت و برخاسته جا از
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 ...تونینمی اگه کنی؟ تحمل رو ساعت چند این تونیمی. کنم راضیشون که میدم قول -

 !تونممی -

 :داد ادامه و گفت را این ناخواسته روبی

 .ترسممی تنهایی از من برگرد، زودتر کنممی خواهش فقط -

 :گفت سپس و ماند پنهان روبی هایچشم از که انداخت او به عمیقی نگاه مایکل

 ترینامن جااون حاضر حال در. نیا بیرون جااون از شرایطی هیچ تحت و داخل برو حاال! خورممی قسم -

 .نمیای بیرون جااون از که بده قول بهم پس دنیاست، جای

 .میدم قول -

 .میرم من پس... پس خب، خیلی -

 .باش خودت مراقب -

 .برو دیگه حاال گردم،برمی صبح یسپیده از قبل تا من. طورهمین هم تو -

 و نشست جاهمان و شده درخت درون یحفره وارد سختی به سپس. انداخت او به را نگاه آخرین روبی

 .گرفت آغوش در را دردناکش دست

*** 

 «کالینوس»
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 ترینبزرگ شاید و آمدنمی هایشچشم به خواب همچنان ولی گذشت؛می مایکل رفتن از ساعتی چند

 همچون صداهایی رسید؛می گوش به بار یک دقیقه چند هر که بود عجیبی هایصدای اش،خوابیبی دلیل

 گوش به طرف هر از که مالیمی هایخشخش و خفیف هایغرش ها،جغد هوهوی ها،گرگ یزوزه

 محض به زیرا نداشت؛ را دادنشتکان قصد که صورتی در البته بود، شده کمتر دستش درد. رسیدمی

 .شدمی پخش بازوهایش و دست نقاط تمام در درد حرکت، ترینکوچک

 با رازی کند؛ فکر او به کمتر که بود کرده سعی روز چند آن در. شد کشیده پدرش سمت به فکرش ناگهان

 ار تصورش حتی آنکه به کرد،می فکر نیز سلنا به روبی. شدمی گیرشگریبان بدی احساس او به فکرکردن

 حتی و کرده جربهت را انگیزیشگفت اتفاقات چه روز چند همان در فقط دوستش بهترین که کندنمی

 مزخ که کسی کوین؛. کردمی فکر نیز دیگری شخص به او. است دیده هایشچشم مقابل در را مرگ دوبار

 یک حسرت که کسی. بود آورده ارمغان به برایش را بزرگی غم و کرده ایجاد قلبش روی بر عمیقی

 که داغی یـوسه بـ و گرم آغوش بود؛ گذاشته قلبش به را پدرش طرف از ـوسه بـ یک آغوش،

 دل به پسر آن از نفرتی چنان. باشد دشوار و سخت موقعیت این در دردش مرهم بهترین توانستمی

 پاهای روی را اششدهمشت هایدست روبی. کند نابود را نحسش وجود توانستمی اشسیاهی که داشت

 هاثانیه و هادقیقه آن ها،عتسا آن روزها، آن انتقام روزی که خورد قسم لحظه همان و گذاشت اشبرهنه

 .بگیرد او از را

 شد، داغ ترس شدت از بدنش تمام. رسید گوش به ضعیفی هایزمزمه صدای که بود موقع همان درست

 .رفت باال قلبش ضربان و شده بیشتر نیز اششکسته دست زقزق
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 .داد گوش شدندمی ترواضح لحظه هر که صداها آن به دقت با

- !Σας είπα Όχι εδώ (نیست جااین که گفتم بهت.) 

- είναι ! είναι! (،هست هست!) 

 زبان به زیرا هستند؛ سرزمین کدام از هاآن دانستنمی است، افتاده کار از قلبش کردمی احساس روبی

 معنی از اشاطالعیبی. شوند سیخ موهایش تمام شدمی باعث که کردندمی صحبت ایبیگانه

 .کردمی برابر چندین را ترسش نیز، هایشانسخن

 جلوی صدا، آن شنیدن با روبی و شد بلند خسیخس صدای آنکه تا گذشت سکوت در ایلحظه چند

 .نزند فریاد تا گرفت را دهانش

- Είμαι βέβαιος εδώ !( جاستهمین که مطمئنم!) 

 :زد فریاد جیرجیرمانندی صدای با زن

- πού είναι;, πού είναι; (کجاست؟ کو؟ پس) ؟ 

 :گفت و کشید باال بدی صدای با را دماغش مرد

- Εδώ، αγάπη μου Αυτό είναι έτοιμος(ای؟آماده. خودشه...عزیزم جاست،این) ؟ 

  :کرد زمزمه حریصی و مشتاقانه لحن با زن آن
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- Έχω προετοιμαστεί σε λίγες ημέρες،έτοιμος .αγαπημένη (چند! عشقم امآماده 

 (!امآماده که روزه

 ...گاهآن و گذشت سکوت در ایدقیقه چند تنها سپس

 !شترق

 صداهای به وحشت با ایدقیقه چند. کرد اصابت درخت به سرش و پریده جا از صدا آن شنیدن با روبی

 خیال راحتی این اما کشید؛ عمیقی نفس شد، راحت هاآن رفتن از خیالش که زمانی. داد گوش اطراف

 جیغی چنان توان آخرین با روبی. شدند پدیدار حفره داخل در چشم جفت دو ناگهان و نیاورد دوام خیلی

 .شنودنمی هرگز دیگر که کرد گمان ثانیه چند تا که کشید

 :گفت و آمده حرف به هاآن از یکی نهایت در که بودند، زده زل او به هنوز هاچشم آن

 !شیرین کوچولوی دختر یه لوییز، کن نگاه رو جااین بزرگ، خدایان آه -

 خود یقواره و قد به نگاهی و شده ترآرام کمی زن، آن عادی کامال صدای و لهجه شنیدن با روبی

 .انداخت

 !شیرینه که واقعا آره،...آره -

 لوییز؟ کنم؟ کمکت خوایمی کردی؟ گم رو تونخونه کنی؟می کار چی جااین عزیزم، -

 !شیرینه مطمئنن آره، آره، -
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 .کرد دراز روبی طرف به را دستش و زد همسرش به پنهانی یسقلمه زن آن

 کوچک و تاریک یحفره آن از نفرسه هر و برده او طرف به را لرزانش و سالم دست تردید، و شک با روبی

 .بزند حرف تواندمی دیگر که کرد احساس تاریک، و تنگ فضای آن از شدنخارج محض به. آمدند بیرون

 هستین؟ کی شما...شما -

 !شیرینه هم صدات حتی که واقعا عزیزم اوه ما؟ -

 متوسط قدی زن آن انداخت؛ هاآن پای تا سر به نگاهی و شده خیره مرد و زن آن به تعجب با روبی

 سبزرنگش هایچشم بود، پیچیده سرش دور به را ایمسخره سر دستمال که گلیگل هایلباس با داشت،

 هایانسان به بسیاری شباهت و نداشته او از کمی دست نیز همسرش. زدندمی برق تاریکی آن در

 .داشت غارنشین

 :گفت و گرفت هاآن از را اشخیره نگاه مدتی از پس

 کجان؟ بودن، جااین االن که اونایی پس -

 لوییز؟ نه مگه نیست، جااین ما از غیر ایدیگه کس عزیزم؟ چیه منظورت -

 :گفت تندتند بود، لبش دور به زبانش کشیدن مشغول که لوییز

 .نیست کسی آره،! آهان چی؟ -

 :گفت و افتاده روبی دست به زن آن نگاه
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 !بشی درمان زودتر چه هر باید! شدی مجروح تو دخترم، اوه -

 ...اما خانم؛... ممنون -

 .کنی صدا میالنا رو من تونیمی عزیزم نه، خانم -

 ببینه و بیاد اگه دوستمم، منتظر جااین چون بیام؛ باهاتون تونمنمی من میالنا خانم. باشه خب خیلی اوه، -

 ...نیستم که

 کجاست؟ کو، داری؟ دوست یه تو دوست؟ دوست؟ -

 !بود شده هایشلباس وارد پیکرغول یجَوَنده یک گویی که پریدمی پایین و باال چنان لوییز

 !لوییز باش آروم -

 :داد ادامه و کرده بلندی یخنده سپس گفت، را این هشداردهنده حالتی با میالنا

 !عزیزم؟ نه مگه بهتر، بیشتر قدرچه هر مهمونه، عاشق من همسر ببخشید، -

 !البته! البته -

 .گفت را این قراربی حالتی با لوییز

 که باش مطمئن. نداره جااین با زیادی یفاصله جنگل، وسط درست عزیزم، جاستهمون ما یخونه -

 .دوستت پیش برگردی خستگی رفع و دستت درمان از بعد تونیمی
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 قصد شوهر و زن آن که کردنمی فکر وجههیچ به کرد، نگاه هاآن به مشکوک حالتی با روبی

 خود با اما داشت؛ هاآن با همراهی به نسبت بدی حس طرفی از اما باشند؛ داشته را او به رساندنآسیب

. دکن کمتر را دستش درد که دادمی او به قوی داروی میالنا شاید ندارد، ضرری هاآن با رفتن که کرد فکر

 پیدا هاآن یخانه در خوردن برای غذایی حتما آنکه ترمهم و کند استراحت توانستمی بهتر جاآن در

 :گفت و گرفته را خود تصمیم سرانجام. شدمی

 .برگردم جااین به باید زود خیلی صبح اما میام؛ باهاتون باشه، -

 .عزیزم البته اوم، -

 قسمت ترینعمیق راهی هاآن همراه به روبی زود خیلی سپس و انداخت او به ایخریدارانه نگاه میالنا

 .شد جنگل

*** 

 .زد کنار زانوهایش روی از احتیاط با را رافائل سفید موهای از ایرشته مایکل

 هایتاریکی تمام از دور به و آرام اما ناشناخته، سرزمینی کالینوس؛ سرزمین در انسان پیرترین رافائل،)

 (.ماند پنهان نارسیسا ملکه و پوششنل هایشبح چشم از که سرزمینی تنها اطراف، هایسرزمین

 میاد؟ بر ما دست از کمکی چه حاال خب، -

 .پرسید را این متفکرانه حالتی با رافائل

 :گفت مالیمی لحن با و انداخته خانه در حاضر افراد باقی به زیرچشمی نگاه مایکل
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 .برگردونین داریم تعلق بهش که جایی به رو ما خواممی فقط من -

 !بدم رو ترتیبت خودم تا بگو داری، عالقه مردن به قدراین اگه پسرجون -

 :داد ادامه رافائل و کرد نگاه او به کنجکاوانه حالتی با مایکل

 هاستسال سرزمین اون که دونیمی باشی شده متولد آدونیس در واقعا اگه نزن، راه اون به رو خودت -

 داشته وجود مردمی هنوز اگه البته ندیدن، رو خوشی رنگ مردمش که سالهبیست و شده نفرین که

 .باشن

 :گفت فورا مایکل

 ونج اتفاق اون از قبل پرنسس که بدونین باید دارین آدونیس از دقیقی اطالعات چنین اگه دارن، وجود -

 .دادن نجات رو مردم یهمه

 :گفت آرامی صدای با و کشید طویلش ریش به دستی رفته، فرو فکر در دیگر بار رافائل

 .بخور رو غذات -

 قرار بشقاب در که فامینقره و بلند یرشته دیدن با اما کرد؛ دراز غذا ظرف سمت به را دستش مایکل

 :کرد زمزمه سختی به داشت،

 .برسیم نفره دو توافق یه به قبلش باشه بهتر کنم فکر... اما ممنونم؛ -

 :گفت محوی لبخند با رافائل
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 ریختم؟ سم توش فکرکردی نکنه پسرجون، بخور -

 .باشه اِ... فقط نه! نه -

 هنوز .کرد خوردن به شروع میلیبی با و زده کنار بشقاب از را رافائل بلند موی نامحسوسی طرز به مایکل

 داده هل ایگوشه به را بشقابش افتاد، روبی یاد به ناگهانی طور به که بود نگذشته خوردنش از دقیقه چند

 :گفت محکمی لحن با و

 .برگردم زود خیلی باید من ولی ممنونم؛ پذیراییتون از -

 :گفت تندی لحن با بود، ایستاده رافائل کنار در درست که مردی

 ...جنگل به برگردی خوایمی دادی؟ دست از رو عقلت نکنه پسر، هی -

 :کرد زمزمه آرامی صدای با و کرده سکوت به وادار را او دستش مختصر تکان با رافائل

 برگردی؟ جااون به خوایمی چرا پنهانیه، هایرمز و راز از پر جنگل -

 ازتون هم اون نجات برای تا جااین اومدم و گذاشتم تنها جااون باارزشه مواسه واقعا که رو کسی چون -

 .بگیرم کمک

 ؟کنیم کمک شما به باید ما چرا میشن؟ تروحیقانه و تربزرگ دارن هرلحظه هاتخواسته کنینمی فکر -
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 و داشت رافائل به بسیاری شباهت اشپرجذبه و خشن یچهره انداخت، رویش پیش مرد به نگاهی مایکل

 در و ایستاده رافائل کنار در مدت تمام زیرا بود؛ برخوردار سرزمین آن در ایویژه جایگاه از نیز او گویی

 .کردمی نظر اظهار موردی هر

 :گفت ایهشداردهنده لحن با رافائل

 !فِرِد -

 ارب و کشیده عمیقی نفس رافائل رفت، هم در پیش از بیش اشچهره و کرده سکوت میلش برخالف فرد

 :کرد صحبت به شروع دیگر

 .کنممی کمک هم دوستت به من. قبوله خب، خیلی -

 وتسک دیگر بار اشبعدی یجمله شنیدن با که بود کرده باز او از تشکر برای را دهانش حرارت با مایکل

 .کرد

 هم دارو و غذا کنم،می کمک دوستت و تو به من. بدین انجام برامون رو کاری که خواممی عوضش در اما -

... بلشق اما کنم؛می پیدا سرزمینتون به برگشت برای راهی البته و کنممی فراهم براتون کافی یاندازه به

 .بدی انجام احسن نحو به خواممی ازت که رو کاری بدی قول و کنی قبول چرا و چون بی رو شرایطم باید

 هک بوده چیزی دانا پیر آن طرف از خواسته یک پذیرفتن رفت، فرو فکر به او هایحرف شنیدن با مایکل

 خطر به هاآن دوی هر که بود تضمینی چه کردن،قبول صورت در اما کند؛ رد را آن توانستمی سختی به
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 تدرس این آیا. بود سرزمینش به امیدشان آخرین برگرداندن و پیداکردن او یوظیفه طرفی از نیفتند؟

 بکشاند؟ مرگبار خطراتی سوی به را روبی و خود و بپذیرد را نامعلومی پیشنهاد فکریبی با که بود

 :گفت و شکسته را سکوت مایکل آنکه تا بود، فرماحکم کوچک یخانه آن در سکوت طوالنی مدت

 ببریم؟ در به سالم جون بتونیم که هست تضمینی وقتاون چی؟ بیفتیم خطر به راه این در اگر -

 اب و داده ریشش انتهای به تابی گاهآن داد، تکان منفی ینشانه به را سرش خونسردی کمال در رافائل

 :گفت بخشیاطمینان لحن

 .برنمیاد مردمم و من دست از کمکی هیچ بیفتین خطر به که صورتی در -

 .رفت او به اساسی یغرهچشم فرد و زد پوزخندی حرف، آن شنیدن با مایکل

 طراتیخ از اطالعی هیچ من که دلیله این به خوام،نمی که نیست این خاطربه این پسر، نکن فکر اشتباه -

 من که مفیدی کار تنها. ندارم هم خاصی قدرت اینکه همه از ترمهم و ندارم گیرهمی قرار راهتون سر که

 .درسته راه در گذاشتنقدم برای هااون تشویق و مردمم راهنمایی بدم، انجام تونممی

 :گفت و کند خودداری نتوانست مایکل

 .بگیره رو مرگبار خطرات اون جلوی تونهنمی هاتوننصیحت و هاراهنمایی اما متاسفم؛ -
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 که کنی قبول اگر. باشه سالحتون ترینبزرگ تونهمی شما هوش و عقل اما نتونه؛ من هاینصیحت شاید -

 ایزیرکانه هاینقشه و ذارممی اختیارتون در رو اندکم دانش هم من بدی، انجام برامون رو بزرگ کار این

 .میدم یاد بهتون هامهلکه از نجات برای رو

 دیگری یچاره شرایط آن در اما دانست؛می نیز را روبی نظر باید او. رفت فرو فکر به دیگر بار مایکل

 ات گرفت تصمیم بنابراین کرد؛می فراهم کوتاه مدت آن برای را دارو و غذا باید کاری هر از قبل او. نداشت

 .نکند فکر مسئله آن به روبی کامل بهبودی از قبل

 نه؟ یا بشنوی رو امخواسته خوایمی جوون، خب -

 :گفت و گرفته را خود تصمیم سپس کرد، مکث کمی مایکل

 .شنوممی من -

*** 

 «جنگل شکارچیان»

 در بزرگی فانوس فرد. گذاشتند جنگل به منتهی راه به قدم دهکده، از شدنخارج از پس مایکل و فرد

 .زدمی سوسو درخشان و بزرگ ایستاره همچون تاریکی، آن در که داشت دست

 هاتن بودند، یکدیگر تحمل به ناچار هاآن دوی هر ولی نبودند؛ راضی یکدیگر کنار در بودن از کدامهیچ

 یعنی مشترکشان، هدف تنها کرد،می سکوت به وادار را هاآن که چیزی میان این در. کوتاه مدتی برای

 .بود عزیزانشان جان نجات
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 !طرف این از بیفتی، خوارگوشت هایکرم گیر خواینمی اگه -

 .زد دور را مستقیم راه و گفت را این تندخویی با فرد

 جمالت آخرین آوردن یاد به با که بدهد شکنیدندان جواب خواست و انداخت او به تیزی نگاه مایکل

 اما باشه؛ بدخلق و خشن ظاهر در شاید. نشو عصبی فرد هایحرف و رفتار از.»شد منصرف رافائل

 «.نیست میاد نظر به که طوراون پسر اون چیزهیچ

 به شروع فانوس سویکم روشنایی در دیگر بار و پرید بود راهش سر که بزرگی یشاخه روی از مایکل

 گرفته درخشان و زیبا سقف آن از چشم گاهآن و انداخت شب یپرستاره آسمان به نگاهی. کرد رفتنراه

 خودش تار و تیره قلب یاد به را او اطرافش مطلق تاریکی ایلحظه. دوخت هادوردست به را نگاهش و

 که روزهایی بود؛ زجرآور برایش تلخ روزهای آن یادآوری. بود گذرانده که سختی روزهای یاد به انداخت،

 خارب و کشید عمیقی نفس. شدنمی گذراندنشان به موفق هرگز نبود، اشهمدردی و جاناتان هایکمک اگر

 .شد خارج دهانش از کوچکی ابر همچون

 آن نیز کشیده فلک به سر هایدرخت حضور و جنگل به واردشدن شد؛می سردتر هوا گذشتمی هرچه

 مایکل اما نبودند؛ راه یادامه به قادر و شده حسبی هایشاندست که جایی تا کرد؛می تشدید را سرما

 به که بود نمانده چیزی دیگر داد،می ادامه راهش به زانوهایش، سستی و و سرخ هایدست به توجهبی

 .برسند سالکهن درخت

 رامیآ صدای با و فرستاده بیرون را سردش نفس بود، نگشوده شکایت و شکوه به لب لحظه آن تا که فرد

 :گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 برسیم؟ تا مونده قدرچه -

 .داریم فاصله جااون با متر چند حدود نمونده، چیزی دیگه -

 .رسیدند مقصد به که نگذشت چیزی و داد ادامه رفتنراه به بزند، دیگری حرف آنکهبی فرد

 :تگف بلندی صدای با کرد،می حفره وارد را سرش که گونههمان و دویده درخت سمت به اشتیاق با مایکل

 ...رو روبی؟. بیرون بیا دیگه! هی... اومدم من روبی، -

 که را چیزی بود؛ شده خشک گردنش و شده قفل دهانش کرد، نگاه روبی خالی جای به وحشت با مایکل

 خارج جاآن از هرگز که بود داده هشدار او به بارها آنکه با نبود، جاآن روبی. کند باور توانستنمی دیدمی

 .نشود

 در را او بود امیدوار گویی چرخاند؛ جادار و بزرگ یحفره آن در را نگاهش همچنان لحظه چند از بعد

 .بیاید درخت یتنه کوچک هایسوراخ از یکی

 :گفت ناباوری با و آورده بیرون حفره از را سرش آرامی به گاهآن

 !نیست جااین نیست، -

 :گفت پرتیحواس با بود، گذاشته زیادی تاثیر رویش بر شب فرسایطاقت سرمای گویی که فرد

 .نگشتی درست حتما نیست؟ که چی یعنی چی؟ -
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 آورد ونبیر را سرش که نکشید ثانیه به کشاند، حفره درون به را بدنش از نیمی و سر و رفته جلوتر گاهآن

 .انداخت مایکل یزدهبهت صورت به را نگاهش و

 .نباش نگران اطرافه، همین حتما -

 .نداشت امیدوارکردن و دلداری به شباهتی هیچ که گفت را جمله این طوری فرد

 :گفت ضعیفی صدای با و گرفته سرش به را دستش مایکل

 لجنگ توی گذار و گشت شجاعت که نیست دختری اون وگرنه مطمئنم؛ من اومده، سرش بالیی یه حتما -

 !مطمئنم من شب، توی هم اون باشه؛ داشته و

 :گفت مالیمی لحن با و انداخته مایکل باراسف وضع به نگاهی فرد

 و گذار و گشت اهل گفتی که طورهمون اگه. نداره ایفایده گذاشتن دست روی دست و نشستن -

 .بگردیم دنبالش باید افتاده؛ اتفاقی حتما پس نیست، ماجراجویی

 .بود مات و خیره هایشچشم حالت و پریدهرنگ مایکل صورت

 :گفت و زده اششانه به ایدوستانه چنداننه یضربه او یمشاهده با فرد

 .نباش ناراحت هم زیاد نظرم به -

 :داد ادامه او به توجهبی فرد و انداخت او به آمیزیخشونت نگاه مایکل
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 که بینیمی... اما کرد؛ پیدا اطراف همین توی اینشونه شدمی بود کار در ایحمله اگر باش مطمئن -

 .سالمه هنوز اون پس نیست،

 و زنده هنوز روبی که داشت آرزو قلبش تهِ از اما نداشت؛ او هایحرف پذیرفتن به ایعالقه هیچ مایکل

 .باشد سالم

 و گرفته زمین به رو را فانوسش هیجان با فرد که نکشید طولی و کردند رفتنراه به شروع دیگر بار دو آن

 :گفت

 .نبوده تنها دوستت انگار کن، نگاه رو جااین -

 :کرد زمزمه و انداخته زمین روی پای رد شش به را نگاهش تعجب با مایکل

 کجایی؟ تو روبی، -

*** 

 .رفت هوا به دردآلودش یناله و داد مختصری تکان را دردناکش دست روبی

 دهکشی مایکل سوی به فکرش ارادهبی. چکید هایشچشم یگوشه از ترس و درماندگی سر از اشکی قطره

 او بدون و شدمی ناامید او پیداکردن از اگر چه؟ شدمی مواجه او خالی جای با و آمدمی اگر شد،

 لفت تشنگی و گرسنگی از انتها در برد،می در به سالم جان نیز مهلکه آن از اگر وقتآن چه؟ گشتبازمی

 فکرکردن با. کرد نخواهند او به کمکی هیچ نیز دهکده مردم صورت، این در که نداشت تردیدی. شدمی

 هارتقصی تمام و بگوید بد زمان و زمین به خواستمی دلش. زد گریه زیر بیشتری شدت با موضوع آن به
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 سرزمینشان سوی به را او اجبار به که مردمانی کوین، مادرش، پدرش، بیندازد؛ دیگران گردن به را

 این خودش زیرا بداند؛ مقصر را مایکل نتوانست کرد چه هر روبی! هرگز! نه... مایکل و کردند هدایت

 با غریبه مرد و زن آن واقعی هویت از خبربی و ناآگاهانه که بود او بود، کرده درست خود برای را دردسر

 .شد همراه هاآن

 آن واقع در. دوخت چشم بودند شده خارج آن از که دری به و کرده خفیفی لرزش ها،آن آوردن یاد به با

 رند؛بگی قرار شانقربانی راه سر و دربیاورند شکلی هر به را خود توانستندمی اما نبودند؛ انسان هرگز دو

. دشمی انزجارش باعث هایشانچهره یادآوری حتی برد؛ پی حقیقت آن به دیر بسیار روبی که افسوس اما

 قرار کوچکشان و زشت سر روی بر رنگایقهوه چشم جفت دو و بود پشمالو و سیاه پیکرشانغول بدن

 ار کثیفشان و بزرگ یالنه تمام بدبویشان هاینفس و رفتندمی راه زمین روی بر پا و دست چهار داشت،

 از ترکوچک حشرات خوردن به ایعالقه ظاهرا که بودند پیکرغول و بالغ سوسک دو هاآن. بود برداشته

 شکار و روبی همچون ایساده هایانسان انداختن دام به هاآن سرگرمی ترینبزرگ و نداشتند خودشان

 .بود ناهارشان و شام برای هاآن

 کشیده زمین روی پاهایش که حالی در نفر چندین انگار رسید؛ گوش به دور از خشیخش صدای ناگهان

 .خورد محکمی تکان و کرده وحشت صدا، آن یدوباره شنیدن با روبی شدند؛می نزدیک او به شد،می

 رایب بسیاری فرصت نیز لحظه آن تا گذشته شب از. کند فرار هاآن رسیدن از قبل تا داشت دوست خیلی

 به را او خستگی و گرسنگی طرفی از شد،می بیشتر دستش درد حرکتی ترینکوچک با اما داشت؛ فرار
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 حال به ساعت چندین را او که بوده خاطر همین به گویی نداشت؛ حرکت توان و بود کرده ضعیف شدت

 .بگریزد چنگشان از تواندنمی او که داشتند اطمینان هاآن. بودند کرده رها خود

 .شدند پدیدار در یآستانه در آساغول هیبت دو و شده باز آرامی به چوبی در

- Γεία σου αγάπη.،τι κάνεις Δεν είναι πολύ αργά, ε. (طوره؟چه حالت عزیزم، سالم اوه 

 (هان؟ نکردیم؟ که دیر

 .انداخت او به ایخصمانه نگاه بود، نفهمیده را هایشحرف از کلمه یک که روبی

 :گفت داد،می تکان را زشتش سر که حالی در و زده همسرش به را پرمویش پاهای لوییز

- Που έχεις το μυαλό σου;αγάπη ? l Μπα, ούτε που θα το προσέξει Εσύ τι λες! 

 (.میگی چی تو فهمهنمی اون عزیزم؟ کجاست حواست)

 !نبود یادم آره اوه -

 .زد خنده زیر خرخرمانندی صدای با گاهآن

 :گفت فورا بیاورد، باال تا بود نمانده چیزی که روبی

 میالنا؟ بدترکیبی خیلی که گفته بهت کسی حاال تا -

 باال را پشمالویش هایدست میالنا مدتی از بعد نزدند، حرفی منفور موجود دو آن از کدامهیچ ایلحظه

 :گفت کرد،می لمس را روبی صورت که حالی در و آورده
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 چرا؟ دونیمی. بود نگفته بهم رو این کسهیچ حاال تا عزیزم، نه اوه -

 :داد ادامه انگیزیرعب لحن با میالنا و نزد حرفی بود، آمده بند او بد بوی از نفسش که روبی

 پیدا زدنحرف واسه فرصتی که کردممی فرو شونروده و دل توی رو تیزم پاهای سریع قدراون چون -

 !کردننمی

 :گفت بلندی صدای با شدند،می خارج النه از هردو که حالی در و برگشت جمله، آن گفتن از بعد میالنا

 .اصلی غذای سراغ گردیمبرمی مخلفات کردندرست محض به لوییز، بیا -

 جاآن از کشانکشان نیز او سپس و انداخت روبی به آمیزیحسرت نگاه درشتش هایچشم آن با لوییز

 .گذاشت خود حال به بود، افتاده جانش به که عمیقی ترس و وحشت با را روبی و رفت

*** 

 :گفت و انداخت بود، مقابلشان در که باریکی راه به را فانوس نور فرد

 .بگردیم هم رو جااون که نباشه الزم بودم امیدوار -

 :پرسید فورا مایکل

 داره؟ دیگه جاهای با فرقی چه جااون گشتیم، رو جنگل نصف تقریبا که ما کجاست؟ جااون مگه -

 مسائل از بسیاری دادنتوضیح و مایکل اندک اطالعات از گویی درآورد؛ خود از مانندیخرناس صدای فرد

 .بود آمده ستوه به او برای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 214 

 ناپدید کامال بعد به جایی یک از هم پاها رد نبود، گشتیم که هاییقسمت از کدومهیچ تو دوستت ببین، -

 .جاستهمون باشه، تونهمی که جایی تنها بنابراین شدن؛

 :گفت و افتاد راه به اشتیاق با مایکل کرد، اشاره مسیر آن به دست با که فرد

 .دنبالش بریم پس خب، -

 :گفت حوصلگیبی با و گرفت را او هایدست فرد

 .نکن عجله قدراین ببینم، کن صبر -

 کنم؟ صبر باید چی برای دیگه جاست،اون روبی چی؟ واسه -

 .جنگله رحمبی هایشکارچی از دوتا یلونه جااون اینکه برای -

 ...خوایممی فقط ما داریم؟ چیکار هاشکارچی به ما -

 آدم... هاشکارچی اون واقع در نیست، کنیمی فکر تو که جوریاون شکارچی از منظور پسرجون، ببین -

 .نیستن

 :کرد صحبت به شروع تندتند فرد و کرد نگاه او به گیجی یقیافه با مایکل

 بار یک وقت چند هر. شدیم دهکده مردم از نفر چند ناپدیدشدن یمتوجه ما پیش سال چند از ببین -

 کسی کمتر دیگه و افتادن وحشت به مردم یهمه کمکم گشت؛برنمی دیگه و رفتمی جنگل به یکی
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 توی رفت دهکده مردم از ایعده همراه شخصا خودش رافائل همین خاطربه. بره جنگل به کردمی جرأت

 .فهمیدیم رو دلیلش که بود جااون جنگل؛

 :پرسید مایکل

 بود؟ چی دلیلش خب؟ -

 رایب فقط و بودن کرده درست لونه جنگل توی خودشون برای که بودن بدترکیب سوسک تا دو دلیلش -

 .اومدنمی بیرون جااون از شکار

 بربیاین؟ سوسک دوتا پس از نتونستین بگی خوایمی یعنی... اَه سوسک؟ تا دو سوسک؟ -

 خیلی اونا اما اومدیم؛برمی پسشون از که بودن مامانی و کوچولو سوسک تا دو اونا اگر! نگو مزخرف -

 .نبود ممکن اصال کشتنشون دارن، رو تو و من قد دوبرابر تقریبا هان،حرف این از تربزرگ

 :گفت و داده قورت سختی به را دهانش آب مایکل

 .کن عجله کنممی خواهش شدم، نگران واقعا دیگه من -

 همان در درختی کنار در را هادارو و غذا یپارچه که حالی در و داده تکان تایید ینشانه به سری نیز فرد

 .شد ممنوعه یمنطقه وارد دو حالت با انداخت،می اطراف

*** 
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 بود، کرده ورم و شده کبود اششکسته دست کرد؛می احساس گلویش در را قلبش ضربان حرکت روبی

 برابر در هاحس آن یهمه اما خورد؛می تاب و پیچ شدتبه دلش و کردنمی رهایش ایلحظه تهوع حالت

 .بود هیچ بیاید، سرش بر بود قرار که بالیی

 زجرآور و دردناک مرگی به تنها و بود داده دست از کلی به مایکل آمدن برای را امیدش لحظات آن در

 همان از یکی گیر النه به بازگشت راه در بدبو هایسوسک آن که کردمی دعا مدام طرفی از. کردمی فکر

 در هاآن هردوی لحظه همان درست و نشده مستجاب دعایش اما بیفتند؛ کن پرتاب نیزه هایکوتوله

 .کرد جمع را خود ترس با روبی. شدند ظاهر مقابلش

 ترسیده؟ نظرت به لوییز، کن نگاهش -

 !نمیشه؟ ترشیرین بترسه بیشتر اگه نظرت به... میگم. ترسیده آره آره، -

 .زدندمی برق هایشچشم برداشت، جلو به قدمی لوییز به اعتنابی میالنا

 کرد؟می رو جاهاشاین فکر نباید بدترکیب گفتمی بهم که زمانی اون -

 :گفت تندتند داد،می تکان شدت به را پاهایش که حالی در لوییز

 .کردمی فکر باید آره آره، -

 از طورهچه. بشی زجرکش که کشمتمی جوری. عزیزم بشی پشیمون حرفت از که کنممی کاری حاال -

 لوییز؟ کنیم شروع پاهاش
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 !ترهشیرین حتما پاهاش پاهاش، از آره، -

 از که بود تالش در گویی که زدمی چنان قلبش. نداشت کردنالتماس حتی یا و زدنحرف برای توانی روبی

 .بزند بیرون اشسینه

. کرد حرکت سمتش به آرامآرام بود، لذت غرق دیدمی او هایچشم در که وحشتی و ترس از که میالنا

 .کرد خوابیدن به وادار را او و کرده بلند را هایشدست گاهآن

 کشیدننفس که بودند شده نزدیک چنان دو آن. دیدمی سرش باالی در درست را آساغول پیکر و روبی

 فکر نفر یک به داشت، فاصله مرگ با قدم یک تنها که لحظاتی آن در. بود شده غیرممکن روبی برای

 خطراتی با راه، آن به واردشدن صورت در که بود داده هشدار او به بارها که کسی به پدرش، به کرد؛می

 .شودمی مواجه مرگبار

 را هایشچشم روبی آورد، باال را هایشدست و کرد باز را دهانش سرور و وجد شدت از میالنا که هنگامی

 :کرد زمزمه و بسته

 .دارم دوستت... بابا متاسفم -

 :زد فریاد شخصی و رسید گوش به در شدنکوبیده صدای ناگهان

 .کنار بکش روش از رو کثیفت دست! بدترکیب زشت! آهای -
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 و کرد باز را هایشچشم سرعت به باشد، گرفته ایدوباره جان که چنان آشنا، صدای آن شنیدن با روبی

 عصبانی اندازه همان به که دیگری مرد دو سپس و بود میالنا خشمگین صورت دید، که را چیزی اولین

 .بود مشاهده قابل عمیق نفرتی و خشم برق هاآن از یکی هایچشم در و بودند

 دچن و آورده پایین را هایشدست او، به توجهبی میالنا. کرد پنهان میالنا پشت را خود سرعت به لوییز

 :گفت خراشیگوش صدای با سپس شد، خیره هاآن به ایثانیه

 .اومد جااین به خودش پای با شکار لوییز؟ نه مگه زیباست، قدرچه صحنه این دیدن -

 :گفت عجله با رفت،می طرف آن و طرف این به مدام که حالی در لوییز

 !تلخن اونا نیستن، خوب اونا! نه! نه -

 و شمرده غنیمت را فرصت روبی لحظه همان. برداشت جلو به قدمی و نداد اهمیتی او هایحرف به میالنا

 .کشید کنار هاآن پرموی پاهای و دست زیر از را خود

 .رفت فرد و مایکل سمت به تهاجمی حالت با کمکم و کرده بیشتر را سرعتش میالنا

 در و شده او حرکت مانع فرد اما گشت؛ گریزی راه دنبال به نگرانی با مایکل که بود سریع چنان حرکتش

 :کرد زمزمه تعجب کمال

 .نخور تکون جات از -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 219 

 کرد سعی. کرد شک او عقل سالمت به لحظات آن در داشت، اعتماد او به آن از قبل تا مایکل اگر

 .نشد موفق اما بیاورد؛ بیرون فرد دست از را هایشدست

 :زد فریاد میالنا گاهآن

 .بجنب لوییز، -

 هم سر پشت رفت،می هاآن سوی به واردیوانه که حالی در سپس و خورد محکمی تکان تردید با لوییز

 :گفتمی

 !شیرینن شیرینن، هم اونا شیرینن، -

 .شدند ورحمله مایکل و فرد سمت به بودند، کرده باز انتها تا را دهانشان که حالی در آساغول سوسک دو

 :کشید فریاد توانش آخرین با روبی

 !نه مایکل، -

 ناخواسته هاآن دوی هر و کرد پرتاب دهانشان سمت به را کوچک بسیار یدانه دو فرد موقع همان درست

 النامی که نکشید طولی اما بودند؛ سردرگم و گیج دو هر شدند، متوقف حرکت از ایلحظه. بلعیدند را دانه

 :زد فریاد لرزاند را النه تمام که خراشیگوش فریاد با

 !نـه -

 .کردند اشغال را النه تمام کمکم و کرده باد عجیبی طرز به لوییز و او بود، شده دیر دیگر اما
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 :گفت بود، مانده مبهوت صحنه آن یمشاهده از که فرد

 .بگیرین پناه بودم، نکرده رو جاهاشاین فکر! اوه -

 .بود زده بیرون النه از هاآن سر اکنون کردند؛می نگاه منظره آن به تحیر با دو هر روبی، و مایکل

 !باشین زود -

 صدای اب لوییز و میالنا بدهند، نشان واکنشی بتوانند کدام هر آنکه از قبل اما گفت؛ را این فریادزنان فرد

 .شد پاشیده هاآن روی و سر بر سبزرنگی و لزج مایع و شده منفجر مهیبی

*** 

 «رساننامه یپرنده سابیروس،»

 را خیسش صورت انزجار با روبی. برخاستند جا از اسفباری وضع و سر با نفرسه هر کوتاهی، مدت از پس

 دستش وضع که بود کرده فراموش کلی به شرایط آن در رفت؛ هوا به فریادش صدای ناگهان و کرده پاک

 .نیست مساعد چندان

 با و آمده جلو بود، سبزرنگ مایع آن به آغشته و خیس کامال که حالی در او، از بدتر وضعی با نیز مایکل

 :گفت نگرانی

 شد؟ چی -

 .نیست خوب اصال دستم وضع... دستم -
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 .کنممی حالش به فکری یه بریم، جااین از که همین نباش، نگران -

 .میشه بد حالم داره واقعا دیگه من بریم، زودتر بیاین پس -

 نآ زیرا کرد؛ نگاه مایکل به پرسشگرانه حالتی با روبی. شد خارج جاآن از سرعت به و گفت را این فرد

 .شناختنمی بود داده نجات را جانش آساییمعجزه طرز به که را ناشناس مرد

 :گفت مکث کمی با مایکل

 .بریم جااین از بیا فعال مفصله، توضیحش -

 .شد خارج متعفن یالنه آن از مایکل همراه به و انداخته میالنا بقایای آخرین به را آخر نگاه روبی

 .طرف این از بیاین -

 .افتادند راه به سرش پشت فرد از پیروی به مایکل و روبی

 فرد. داد توضیح او برای کامل طور به را ماجرا تمام ناچار به مایکل گاهآن زد، مایکل به ایسقلمه روبی

 یپارچه به دستش آنکه از قبل اما دوید؛ بود شانقدمی چند در که درختی سمت به هاآن از جلوتر کمی

 .شد بلند خراشیگوش جیغ صدای برسد، زمین روی بر افتاده

 هم رو من نظر نباید کردی؟ قبول رو هافوهاف پیرمرد اون یمسخره پیشنهاد کردی؟ چیکار تو! چی؟ -

 عدب کوتوله، اون اول! جالبه واقعا! جالبه. برم مسخره ماموریت این به خواستنمی دلم شاید پرسیدی؟می
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 روانی یدیوونه اون دست از کشممی چی هر من بدبو، بکگنده سوسک تا دو که هم حاال دوسر، مار اون

 ...من. شهمسخره جنگل این با

 ناگهانی طور به زد،می نفسنفس و شده سرخ صورتش تمام که درحالی اشجمله کردنتمام از قبل روبی

 طرفداران از مرد آن که فهمید زود خیلی و شد ساکت و افتاد فرد ینشسته خون به هایچشم به نگاهش

 .است هافوهاف پیرمرد آن پروپاقرص

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با بود، گرفته اشخنده دو آن یچهره یمشاهده از که مایکل

 .کنیممی صحبت قضیه این به راجع بعد برسیم، دستت داد به تا جااین بیا فعال -

 زمین روی و گذشت داشت،برنمی او از چشم و بود شد خیره او به همچنان که فرد کنار از احتیاط با روبی

 .نشست

 :گفت و کرده خالی را پارچه محتویات مایکل

 کنه؟می کار جوریچه این -

 :گفت و نشست هاآن کنار حوصلگیبی با فرد

 ...ولی فوریه؛ تاثیرش دستش، روی بمالی باید رو مایع این -

 چی؟ ولی -
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 جلبک تاسه با رو ما رافائل دهکده، به بریم جوریاین اگه مطمئنم بشوریم؟ رو خودمون اول نیست بهتر -

 .گیرهمی اشتباه متحرک

 .کنیم امتحان رو دارو این اول بذار پس خوبه، آره -

 را زیادی خنکی احساس ناگهان. کرد نگاه شد،می ریخته دستش روی که مانندیژله مایع به ترس با روبی

 ترس از آنکه از قبل اما شدند؛ داغ دستش هایاستخوان تمام ایلحظه کرد، احساس دستش پوست در

 .یافت التیام دستش درد و آمده مالیمی تق صدای بزند، فریاد هایشاستخوان شدنذوب

 :گفت و کرد نگاه بودند، دوخته چشم او به انتظار با که دو آن به تعجب با

 !سالمه کامال کن، نگاهش... وای... ممنونم ازت! نمیشه باورم کنه،نمی درد دیگه... دیگه -

 :گفت تندی لحن با و برخاسته جا از بود، شده راحت کمابیش خیالش که فرد

 .کنی تشکر اون از بهتره! کرده درست روانی یدیوونه هافویهاف پیرمرد همون رو مایع این -

 .انداخت پایین را سرش شرمندگی با روبی

 قصد زیرا کرد؛می حرکت هاآن از جلوتر همیشه مثل فرد. افتادند راه به جنگل در دیگر بار نفرسه هر

 .کنند خالص بد بوی آن شر از را خود بتوانند تا ببرد جنگل از خارج در بزرگی آبشار به را دو آن داشت

 مایکل به ایآهسته صدای با نیست، هاآن به حواسش که شد مطمئن وقتی انداخت؛ فرد به نگاهی روبی

 :گفت
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 هست؟ چی ماموریت این حاال -

 :کرد صحبت به شروع ایآهسته صدای با او همانند و انداخته فرد به نگاهی مایکل

 بود؟ خشک هایعلف از پر دشت یه مسیر توی رفتیم،می دهکده به داشتیم وقتی یادته -

 !اوهوم -

 بود؛ ثروتمند هم سرزمین این و بود سرسبز جاهمه نبود، جوریاین جااین پیش سال چند تا! همین خب -

 باعث که رو بزرگی نهال و هاگنجینه و کردن حمله جااین به مرموز موجودات از سری یه روز یه اما

 .رفتن و برداشتن بود، جااین سرسبزی

 موجودیه؟ جورچه دقیقا موجودات، از منظورت...من -

 :گفت خونسردی با مایکل

 .باشه ساتیرها کار ممکنه گفتمی رافائل -

 زیچی هاآن یقیافه شکل از که خواستینم وجههیچ به هستند، موجوداتی چه هاساتیر که نپرسید روبی

 چنین که نداشت تردیدی زمان آن زیرا خندید؛ خود پیش ماه چند افکار به ذهنش اعماق در اما بداند؛

 .بود رسیده اثبات به برایش کامل طور به هاآن موجودیت لحظه آن تا اما ندارند؛ خارجی وجود موجوداتی

 و هادست بدن، وی یباالتنه و بز صورت به جانوراین یتنهپایین. است جانوراین یونانی اسم ساتیر)

 کوچک، هایشاخ دارای و بود پوشیده ضخیمی موی از هاساتیر بدن. بود انسان شکل به صورت،
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 نوشیباده و ـراب شــ به خاصی یعالقه هاساتیر. بودند سرکج بینی و تیز هایچشم سرباال، هایگوش

 .بود فلوت هاآن موسیقی آلت و بودند رقـــص عاشق. داشتند

 (خیالی جانوران کتاب:منبع

 .خورد هایشانچشم به مستقیم آفتاب نور و شدند خارج جنگل از که نکشید طولی

 .شد انگیزشگفت یمنظره آن محو و کرده فراموش را چیزهمه مقابلش یصحنه دیدن با روبی

 راحتی به نیز آب انتهای هایریزهسنگ کهچنان بود؛ کنارشان در درست شفاف و زالل آب از ایرودخانه

 درون به مستقیما و بوده جاری صخره بلندترین از بزرگی بسیار آبشار ترجلو کمی. شدندمی دیده

 .شدمی ریخته رودخانه

 .شدند نزدیک آبشار به عادی حالتی با فرد و غمگین ایچهره با مایکل هیجان، با روبی

 خنکی و بود نشدنیوصف احساسش پاشید، صورتش به آب مشتی و برده آبشار زیر به را دستش روبی

 .کردمی نوازش را روحش آب

 آیا کردند؟می تمیز را خود گونهچه. رسید ذهنش به ترسناکی فکر شدند، نزدیک او به فرد و مایکل وقتی

 زل هاآن به و کرده جمع را خود اختیاربی فکر این با آورد؟درمی را هایشلباس باید هاآن همچون روبی

 .زد

 سخی سرتاپایش و رفته آب زیر به هالباس همان با هاآن به توجهبی بود، خوانده را او فکر گویی که فرد

 .شد
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 .کرد پاک را بدنش ایگونهوسواس حالت با و رفت آبشار زیر به نیز او و کشیده راحتی نفس روبی

 :گفت بلندی صدای با و شده متعجب انداخت،می منظره آن به باریحسرت نگاه که مایکل دیدن با

 نمیای؟ چرا پس -

 :گفت و کرده مکث ایلحظه چند مایکل

 ...حاال اما بود؛ زیبا قدرهمین هم آدونیس روزی یه -

 ذهنشان به او درد تسکین برای ایجمله هیچ زیرا شدند؛ خیره او به سکوت در دو هر روبی و فرد

 .رسیدنمی

 نور مقابل در درست و رودخانه کنار کردند، پیدا اطمینان بدنشان کامل تمیزی از همگی آنکه از بعد

 .نشستند خورشید

 .بیفتیم راه باید شد، خشک حدودی تا هامونلباس اینکه محض به -

 .بودند خود افکار غرق هاآن هردوی کردند، اکتفا سری تکان به فرد جواب در مایکل و روبی

 :گفت آرامی صدای با کند، نگاه او به آنکهبی مایکل

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت و کشیده عمیقی نفس روبی
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 .تو... به حتی جیمز، و سلنا به مادرم، و پدر به خودم، به چی؛همه به -

 حالت همان در. رفتمی طفره او هایچشم به کردننگاه از که روبی اما کرد؛ نگاه او به و برگشت مایکل

 :داد ادامه

 .شدم متولد اون توی که جایی و خودم مادرم، و پدر یگذشته مورد در بدونم، رو چیهمه خواممی -

 .میگم بهت رو چیهمه من -

 چه از دقیقا و کجا از اعتماد همه آن اما داشت؛ کامل اعتماد پسر آن به کرد، نگاه او به و برگشت روبی

 مگر اصال. بود شده وابسته خودخواه و مغرور پسر آن به کی دانستنمی هم خودش بود؟ آمده زمانی

 .است کرده عادت او همیشگی حضور به که نداشت تردیدی لحظات آن در بله، بود؟ شده وابسته

 .است مانده خیره هاچشم آن به دقیقه چند یا و ثانیه چند دانستنمی

 رقب. کند نفوذ هاچشم آن عمق به که بود تالش در گویی بود؛ زده زل هایشچشم به او همانند نیز مایکل

 مایکل نگاه طرز یدرباره خواستمی دلش. آورددرنمی سر آن از روبی که شدمی دیده نگاهش در عجیبی

 یک با مایکل که ترسیدمی روزی از ترسید،می او. توانستنمی اما ؛کند بافیخیال و بسازد رویا خودش به

 توانستمی لحظه همان از کند؛ خراب را قشنگش رویاهای تمام ساده حرکت یک با نگاه، یک با حرف،

 من روبی. »دهدمی نشان واکنشی چه خودش به نسبت روبی احساس فهمیدن صورت در که کند تصور

 یه فقط این. ندارم تو به نسبت احساسی هیچ من اما سرت؛ توی اومد چی برای فکر این دونمنمی واقعا

 «.ماموریته یه این... همین ماموریته،
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 .بروند کنار وحشتناک تصورات آن تا داد تکان را سرش سرعت به روبی

 شد؟ چی -

 :گفت عجله با و برخاسته جا از روبی

 .بگردم رو اطراف این میرم من... من هیچی، -

 .بیام باهات منم کن صبر -

 .گردمبرمی زود باشم، تنها خواممی... یعنی! نه -

 .نزد او کردنمنصرف برای حرفی دیگر اما کرد؛ نگاه او به نگرانی با مایکل

 خورشید و آبی آسمان به نگاهش ایستاد؛ رودخانه طرف آن در درست و رفت جلوتر و جلو هدفبی روبی

 همه آن از را نگاهش برداشتن توان و خوردمی غبطه بکر و زیبا طبیعت آن به بود؛ مانده خیره تابان

 .نداشت زیبایی

 و رسید گوش به هادوردست از که نشینیدل و غمگین سرود صدای شد، تکرار اتفاق آن دیگر بار ناگهان

 ربراب در همیشه مانند درست روبی شد؛ پیدا وجودش بندبند در ناگهانی طور به که ایالعادهفوق احساس

 .بست را هایشچشم و شده تسلیم احساس آن

 همان در. بود نمدارش و خیس موهای رنگ تغییر آغاز این و شد شروع سرش در مالیمی گزگز دیگر بار

 .بود شده میخکوب جایش سر حیرت و بهت با مایکل نزدیکی
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 و مات انگیزشگفت یمنظره آن دیدن با بود، آمده رودخانه طرف آن به روبی برگرداندن برای که او

 برای. کرد نگاه روبی زیبای و پرنور صورت به دقت با و برداشته جلو به قدمی ناخودآگاه بود؛ مانده مبهوت

 ترجلو هم باز مایل. شد ظاهر هایشچشم برابر در بود کرده مالقات پیش هاسال که ایالهه تصویر ایثانیه

 .شد کم بسیار هایشانصورت یفاصله که قدرآن رفت؛

 .نبود او متوجه هم هنوز روبی

 در قدرت تمام با را روبی که کردمی وادار را او عجیبی نیروی گویی آمد؛ باال ارادهبی مایکل هایدست

 :زد فریاد رودخانه طرف آن از فرد زیرا نکرد؛ پیدا را کاری چنین فرصت او اما بگیرد؛ آغوش

 .رفتنه وقت! هی -

. ودب مایکل به اشاندازه از بیش نزدیکی و خیره نگاه دید، که چیزی اولین و شدند باز فورا روبی هایچشم

 .رفت باال ناگهانی طور به قلبش ضربان و شده گیج و سردرگم

 :گفت آرامی صدای با

 کنی؟می کار چی جااین تو -

 .برگردیم باید کنم، صدا رو تو اومدم -

 با گشت،برمی را آمده راه که طورهمان گاهآن کرد؛ بیشتر را اشفاصله و داده موضع تغییر فورا مایکل

 :گفت خشکی لحن
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 .کن عجله -

 .رفت او دنبال به حرفبی اما بود؛ نیامده در بهت از هنوز روبی

 :گفت فرد

 .بیفتیم راه زودتر باید -

 .کن صبر دقیقه چند -

 چی؟ برای -

 :گفت و چرخاند آسمان در را نگاهش مایکل

 .رسهمی االن صبرکنین، دقیقه چند فقط -

 :پرسید تعجب با روبی

 کی؟ -

 .شد پدیدار آسمان از پیکریغول یسایه بدهد، جوابی او به مایکل آنکه از قبل

 .گرفت خود به تهاجمی حالت فرد و ترسید روبی

 .آمد فرود زمین روی بر زود خیلی و شد ترنزدیک و نزدیک سایه

 !سابیروس -
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 .دوید او سمت به و گفت را این و ذوق و شوق با روبی

 :گفت ناخوشایندی لحن با فرد

 !دوستین؟ باهاش حتی شناسین؟می رو اون شما چی؟ -

 :کرد یادآوری مایکل

 !کردینمی مونپاره و تیکه هاشما که نبود اون اگه! بود داده نجات رو ما جون اون کنم فکر -

 :گفت خشونت با فرد

 فرستاده جااین به شومی ماموریت برای نارسیسا ملکه طرف از شما که کردیممی فکر ما موقع اون -

 .شدین

 !ملکه نگو بهش -

 .انداخت او به خطرناکی نگاه و گفت را این تهدیدآمیزی لحن با مایکل

 را بحث بود، برده پی مایکل کالم بودنجدی به که فرد و بودند شده صحنه آن محو سابیروس و روبی

 :گفت و کرده عوض

 موجودیه؟ چه اون که دونینمی شما اصال -

 :گفت و داده را او جواب سابیروس بزند، حرف کسی آنکه از قبل باراین
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 احترام بهم و شناسنمی رو من اطراف هایسرزمین تمام مردم. رساننامه یپرنده سابیروس،! بله -

 ...جااین اما ذارن؛می

 بگیری؟ قرار هم احترام مورد هاتجاسوسی خاطربه داری توقع پس! طوراین که -

 اومدم هم االن گذرونم؛می رو زندگیم راه این از و رسونممی رو مهم اخبار فقط من نیستم، جاسوس من -

 .کنم کمک شما به تا

 ردهک دستیپیش او از قبل مایکل اما بزند؛ حرفی تا کرد باز را دهانش فرد و کرد او نوازش به شروع روبی

 :گفت فورا و

 .سابیروس ممنونم ازت -

 :گفت و گرفته او سمت به را اینامه سپس

 .ببری آدونیس سرزمین به رو نامه این خواممی ازت -

 .ماند خیره او به همچنان و کرده لرزشی آشکارا سابیروس

 اردو مستقیما باید تو. بیفته بدی اتفاق نیست قرار اما داره؛ معنی چه تو برای جااون به رفتن دونممی -

 .برسونی دین دست به رو نامه این و بشی کوهستان

 کنم؟ پیداش طوریچه -
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 دبای اون از بعد. میده نشون بهت رو اون بپرسی که کسی هر از آبیه، هایچشم و طالیی موهای با یه اون -

 .بگیر خودش از پاداشتم بفرسته، برام خواممی که رو چیزی که بمونی منتظر

 میان را نامه مایکل گاهآن. زد هم بر را هایشبال و داد تکان را سرش او هایحرف تایید در سابیروس

 :گفت و گذاشته او دهان

 .باشی موفق برگشتتم، منتظر صبرانهبی من -

 :کرد زمزمه و کشیده سرش کنار زیبای پرهای به دستی نیز روبی

 .باشی موفق -

 زود لیخی و پراند جفتکی فرد سمت به اعتناییبی سر از و انداخته دوستانش به را نگاه آخرین سابیروس

 .شد ناپدید درختان از انبوهی میان و گرفت فاصله زمین از

 :گفت و کشیده عمیقی نفس او، رفتن از اطمینان از پس مایکل

 .کنیم حرکت تونیممی دیگه حاال خب، -

 .گذشت کنارشان از توجهیبی با و انداخت دو آن به ایخصمانه نگاه فرد

 رودو تا کرد بیشتر را سرعتش فرد. برسند دهکده به و گذشته خشک هایعلفزار از که بود نمانده چیزی

 بسیار شخصیت هاآن که انگار رسید،می نظر به مضحک کامال روبی نظر از کار این اما دهد؛ اطالع را هاآن

 فرد دورشدن شاهد تنها و نکرده نظری اظهار حال این با باشد؛ مهم کسی برای ورودشان که بودند مهمی
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 فورا اما خورد؛ گره هم به نگاهشان ایثانیه برای و انداخت مایکل به نگاهی او، رفتن از پس. شد

 .دادند ادامه خود راه به و برگرداندند را سرهایشان

 ار رودخانه کنار یقضیه خواهدمی او کردمی گمان که مایکل و داشت تردید سوالش پرسیدن برای روبی

 .برداشت ترتند را هایشقدم و نشانده ابروهایش میان اخمی بیاورد، میان به

 و کرد اطرافش معطوف را نگاهش دیگر بار و شد منصرف سوالش پرسیدن از او یچهره یمشاهده با روبی

 پسر او کند، امیدوار را روبی خواستنمی وجههیچ به او کشید؛ راحتی نفس نامحسوسی طور به مایکل

 ار ایدوستانه رفتار اندازه همان نبود، میان در او به نسبت مسئولیتش احساس اگر و بود خشنی و سرد

 .کردمی دریغ داشت او با که

 :زد نعره قلبش اعماق در شخصی لحظه همان

 !کنی بغلش خواستیمی تو ولی -

 :گفت خود با مایکل

 .نداره هم اهمیتی ولی دونم؛نمی... جور یه بود، گذر زود حس یه فقط -

 !میاد خوشت اون از تو -

 .باشم متنفر ازش تونمنمی ماست، ناجی اون خب، آره -

 .بود شده جدا بدنت از روح نگرانی شدت از بودین لونه توی وقتی! کودن یپسره -
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 ...همین برای کردم،می مسئولیت احساس فقط من -

 !ببوسیش خواستیمی تو -

 ...فقط من! نگو مزخرف -

 ...حتی! داری دوستش حتی! میاد خوشت ازش تو -

 !شو خفه اَه -

 :گفت خود با و زد پس شدت به را افکارش مایکل

 .همسئولیت سر از فقط این فرستاده، اون دنبال به رو من جاناتان. مامورم من! مسئولیته سر از فقط این -

 احساسات چنین درگیر که نشود نزدیک او به جایی تا هرگز دیگر که بست عهد خود با مایکل! تمام و

 .شود نقیضی و ضد

 .شدمی دیده خوبی به دهکده بودند ایستاده که جاآن از

 نیاورده جا را نوازیمهمان حق که زمان آن آورد، یاد به بودند گذاشته دهکده به پا که را آخری بار روبی

. شوندمی مواجه مردم سوی از بهتری رفتار با که داشت اطمینان روبی و داشت فرق باراین اما بودند؛

 لبخند کردندمی عبور کنارشان از که کسانی یهمه شدند، دهکده وارد که هنگامی شد؛ هم طور همین

 .شدندمی مشغول خود کار به گاهآن و زده هاآن به رمقیبی

 :گفت خونسردی با مایکل
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 .دنبالمون نیفتادن چماق و چوب با باراین که خوبه -

 .زد خنده زیر بلندی صدای با و آورده یاد به را فرارشان یلحظه روبی گفت، را این که مایکل

 اینکته و ماند خیره روبی به بخواهد، آنکهبی اما نداشت؛ وجود داریخنده یمسئله مایکل نظر از

 یبقیه از تربزرگ روبی پیشین هایدندان که بود نکرده دقت وقتهیچ کرد؛ جلب را اشتوجه

 .شودمی داشتنیدوست اندازه چه تا خندیدن هنگام و است هایشدندان

 :گفت و زد او بازوهای به محکمی یضربه بود، شده جاری هایشچشم از اشک خنده شدت از که روبی

 .مونهمی یادم روز اون یخاطره ابد تا مطمئنم! گفتی بامزه خیلی -

 .افتاد راه به او از جلوتر گاهآن

 کسی اشک که نبود دارخنده هم هاقدرآن اشجمله که نداشت تردیدی زیرا ماند؛ مبهوت ایلحظه مایکل

 .افتادند راه به رافائل یخانه سمت به دو هر و شده همراه او با بلندی هایقدم با سپس دربیاورد؛ را

 به و بودند نشسته سکوت در شده، جمع رافائل جادار و بزرگ یخانه در همه که بود ایدقیقه چند

 .کردندمی نگاه یکدیگر

 و شده جاجابه مدام معذب حالتی با روبی اما کرد؛می نگاه خانه درون وسایل به عادی حالت با مایکل

 .دوختمی نامعلومی ینقطه به را نگاهش

 :گفت و انداخته هاآن به سفیهی اندر عاقل نگاه رافائل کوتاهی، دقایق از پس
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 !کردین؟ حمام راه توی -

 :داد ادامه آمیزیسرزنش لحن با رافائل که بدهد را او جواب خواست مایکل

 ...یا دوستین فقط دارین؟ نسبتی چه هم با دوتا شما بپرسم، رفت یادم من! هوم -

 در او هاینگاه زیر که روبی. شد خیره هاآن به متفکری حالت با و کرده رها کارهنیمه را اشجمله رافائل

 هب رافائل بود فهمیده که حالی در و انداخته او به نگاهی مایکل نزد؛ حرفی و شده سرخ بود، شدنآب حال

 :داد او به قاطعی پاسخ کند،می اشاره چیزی چه

 ...ما واقع در! دوستیم فقط ما -

 :گفت و زده محوی لبخند بود، شده رافائل منظور متوجه کمابیش که فرد

 ...و کردیم برخورد شکارچی دوتا اون به راه توی ما راستش بگم، من بذار اِ -

 .شد بلند اتاق درون جمعیت یزدهحیرت صدای بالفاصله

 !چی؟ -

 ها؟شکارچی -

 !من خدای -

 !ن؟زنده هنوز چرا پس -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 238 

 که حالی در سپس یافت؛ پایان هازمزمه بالفاصله و برده باال سکوت عالمت به را دستش رافائل

 :پرسید کنجکاوی با درخشید،می هایشچشم

 کردین؟ برخورد اونا با که شد چی اصال شد؟ چی بعدش خب؟ -

 او به تحسین به آمیخته حیرتی با همه پایان در و کرده تعریف هاآن برای را ماجرا یهمه ابتدا از فرد

 .شدند خیره

 :گفت و زد لبخندی رافائل

 و دادی نجات بزرگی خطر از رو مردمت تو. دادی نشون خودت از زیادی شجاعت! تو به آفرین -

 .هستی قهرمانی مدال گرفتن یشایسته

 :گفت غرور با و انداخته غبغبش به بادی فرد

 .خوامنمی پاداشی قبالش در دادم، انجام وظیفه سر از رو کار این من -

 :گفت و داد تکان را سرش بود، آمده وجد به گویی که رافائل

 .میشن محسوب انسان هر حسن بهترین فروتنی، و تواضع آه! تواضع -

 نیز دیگران او احترام به و برخاست جا از رافائل آوردند، عمل به فرد از ایویژه تشکر همه آنکه از پس

 .ایستادند

 :گفت دل در و رفته فرد به ایغرهچشم روبی
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 داشتی جرأت بازم نبودم، اونا پشمالوی پای و دست زیر نرم و چرب یلقمه یه عنوان به بیچاره من اگر -

 !بذاری؟ اونا یمحدوده به پا

 …خب -

 به رو و انداخته همه به گذرایی نگاه سپس خوردند، جا همه که کرد صحبت به شروع ناگهانی چنان رافائل

 :گفت روبی و مایکل

 .برسین تونماجراجویی به تونینمی اون از بعد بمونین، جااین باید رو امشب دوتا شما -

 .رفت او به محسوسی یغرهچشم روبی

 :گفت داشتبرمی زمین روی از را بلندش ریش که حالی در رافائل

 دریافت افتخار مدال هم شما بشین، موفق که صورتی در. ماموریته یه این نه، که ماجراجویی البته -

 هب رو دخترخانم این هم تو ماریا کن، راهنمایی رو مایکل تو فرد استراحته، وقت دیگه... خب. کرد خواهید

 .ببر استراحتش محل

 :گفت و گرفته را مایکل دست فورا روبی

 ...آخه باشیم؟ هم با نمیشه -

 :گفت و کرده رها را مایکل هایدست فورا و افتاد رافائل مشکوک نگاه به چشمش موقع همان اما

 .خیربه شب... شب. بینمتمی فردا نیست، چیزی -
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 .دش استراحتش محل راهی فرد همراه به و گفته خیربه شب نیز او سپس نزند، لبخند نتوانست مایکل

 و زده روبی پشت به دستی او. بود مهربان و دلنشین سفیدش و سرخ صورت که بود فربهی زن ماریا

 :گفت

 .میدم نشون بهت رو اتاقت من دخترم، بیا -

 .رفتند دهکده ابتدای در ایخانه به و شدند خارج رافائل یخانه از هاآن. شد همراه او با ناچار به روبی

 راهنمایی کوچکی اتاق به را او ماریا. کردمی کم روبی بودنعصبی شدت از کمی این و بود گرم خانه داخل

 یملحفه با چوبی تخت یک و رفته و رنگ هایپرده با پنجره یک تنها نبود؛ زیادی وسایل اتاق در. کرد

 مرتب کامال جاهمه و شدنمی دیده جاآن در خاکی و گرد هیچ وجود این با شد،می دیده اتاق در کهنه

 .بود

 هک بود آن یدهندهنشان رویش رنگکم و زیبا هایطرح و بود تمیز کامال نیز تخت روی نماینخ یملحفه

 .است بوده اشرافی و زیبا بسیار روزی

 رنگبی و کهنه هامونوسیله یهمه بینی،می که طورههمین همه وضع بردن، رو مونگنجینه که وقتی از -

 .شدن رو و

 شرمنده اتاق درون وسایل به اشخیره هاینگاه از روبی کرد، میمی ادا را جمالت این ناراحتی با که ماریا

 .شد

 :گفت و زده او پشت به را هاضربه همان از یکی گاهآن
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 !گیریممی پس رو گنجینه اون حتما کنیم؟ چیکار قراره مایکل و من کردی فکر پس -

 .افتاد خنده به نیز خودش گفت، را جمله این که روبی

  «!شدی جوگیر کلمه واقعی معنای به تو! روبی» گفت؟می چه او به بود، کنارش در سلنا اگر اکنون

 .شدمی دیده خاصی برق هایشچشم در انداخت؛ او هایلباس به نگاهی ارادهبی و زد لبخندی ماریا

 :گفت فورا روبی

 !بدی بهم مقابلش در ایدیگه لباس بتونی اگه البته داری، برش تونیمی اومده خوشت ازش اگه -

 این که ستهفته یه بگو نمیگی؟ رو راستش چرا خب:»گفت دل در روبی و خندیدند دو هر ماریا و روبی

 «.نداری رو دیدنشون چشم دیگه و نکردی عوض رو هالباس

 .آمد خود به ماریا یزدهذوق صدای با

 من؟ به دیشمی واقعا -

 :گفت و کرده ایخنده ناخودآگاه روبی

 .البته -

 .مدآ جلو برود، راه توانستمی سختی به و کرده تن به را روبی لباس که حالی در ماریا بعد، یدقیقه چند

 :گفت و گرفت را اشخنده جلوی روبی
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 .میای نظر به ناراحت کمیه انگار -

 !عالیه هااین اصال، نه -

 .بود شده لباس آن یشیفته که ظاهر به اما داد؛می نشان را دیگری چیز ماریا یچهره اینکه با

 .بود شده لباس آن عاشق باطن در هم و ظاهر در هم او ماریا، عکس بر انداخت؛ لباسش به نگاهی روبی

 ئینتز رنگ همان به روبانی با دامنش، دور تا دور و رسیدمی زانوهایش به انتهایش که رنگیصورتی لباس

 .ودب مشکلش تنها این شاید و بود باز اندازه از بیش کمی اشیقه و بوده کوتاه هایشآستین. بود شده

 الفهک. درآمد اولش شکل به زود خیلی باالبردن محض به اما بیاورد؛ باالتر کمی را اشیقه کرد سعی روبی

 .بود شده باز کامال لباسش یکناره هایدرز اکنون دوخت؛ ماریا به و گرفت اشیقه از را نگاهش

 ردخت بود؛ آمده سراغش به جدیدی کابوس گذشته شب. نبود دلچسب چندان روبی برای بعد روز صبح

 .رفتنمی یادش از هرگز که هاییچشم با جوانی

 «.کرد خواهم اتتکهتکه صدابی و آرام بیا، من سمت به بیا بیا،:»کردمی زمزمه مدام او

 پوشانده را صورتش سراسر براقش و سیاه موهای. بود ایستاده اتاق از ایگوشه در دختر آن مدت تمام در

 .بود تشخیص قابل موهایش خرمن میان از براق چشم جفت دو تنها و

 خود دختر آن منظور که نداشت تردیدی و بود ایستاده اتاق ورودی در کنار اضطراب و ترس با روبی

 .اوست
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 که هنگامی حتی بود، نترسیده گونهآن عمرش تمام در. خوردمی تاب و پیچ دلش و شده سست پاهایش

 را هایشدست لرزش جلوی توانستنمی وجههیچ به روبی. بود شده ظاهر مقابلش در سر دو افعی آن

 گمان زیرا نداشت؛ نیز را کار این جرأت اما شود؛ دور او از و بدود توان آخرین با خواستمی دلش بگیرد؛

 .کندمی خود متوجه را او حرکتی ترینکوچک با کردمی

 کرد نگاه او به و آورد باال آرامی به را سرش دخترک داشت، وحشت آن از که افتاد اتفاقی همان نهایت در

 .آمد او سمت به و کرده حرکت کمکم و

 بینشان یفاصله که زمانی درست. بود دوخته چشم او به وحشت با و شده میخکوب جایش سر روبی

 .پرید خواب از فریاد با و کشیده بلندی جیغ روبی بود، کم بسیار

 جا از یافت؛ اطمینان بود آن در که مکانی بودنامن از که زمانی و کرد نگاه اطرافش به بهت با ایلحظه

 .رفت بیرون خانه از برخاسته

 .بود عصبی و ناراحت هم هنوز رافائل یخانه در غذا خوردن هنگام

 خوبه؟ حالت -

 تنها او جواب در روبی اما است؛ پریده روبی رنگ که آمدمی نظرش به گفت، را این آرامی صدای با مایکل

 .شد غذا خوردن مشغول و داده تکان سری

*** 

 «مرداب»
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 داده هاآن به دارو و غذا زیادی مقدار رافائل دستور به. بودند رفتن یآماده هاآن هردوی بعد ساعت چند

 چپانده پارچه درون غذا داشت توان که جایی تا ماریا گویی بود؛ اندازه از بیش غذا مقدار واقع در. شد

 .بود

 .کردندمی حمل خود با نیز اندرز و پند زیادی مقدار دارو، و غذا بر عالوه هاآن

 خطرناک هایموقعیت از فرار برای را مختلف راه هزاران و گرفته نصیحت باد به را دو آن صبح تمام رافائل

 مامت مایکل اما بود؛ کنندهکسل کامال هایشحرف به دادنگوش روبی نظر به گرچه کرد؛ پیشنهاد هاآن به

 .دادمی گوش او هایحرف به دقت با مدت

 :گفت و زده مایکل به محکمی بسیار یضربه فرد خداحافظی، هنگام

 !باشی موفق -

 :گفت و زده او به ترمحکم برابرده ایضربه تالفی، برای نیز مایکل

 .ممنونم -

 پیوند هاآن میان در کمکم که را دوستی یرشته رافائل اما کردند؛می نگاه یکدیگر به خصمانه دو هر

 مایکل هایدست در را کوچکی خنجر که حالی در و آمده جلوتر گاهآن دید؛می وضوح به خورد،می

 :گفت گذاشتمی

 رو شفکر بتونی که هست اونی از تربرنده من، به رسیده تا گشته نسل به نسل بزرگمه، جد خنجر این -

 !کنی مراقبت ازش خوبی به نره یادت اما ببرش؛ خودت با. بکنی
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 :گفت و زده او به ایضربه رافائل که داد تکان سری فورا مایکل

 .کن گوش هامحرف به خوب پسر، نده تکون رو سرت خودیبی -

 ...اِ -

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با و نداد او به را زدنحرف یاجازه رافائل

 رو خنجر ولی برسونی؛ پایان به رو ماموریتت اگر حتی چون کن؛ مراقبت ازش جونت عین نره یادت -

 !رسممی رو حسابت خودم وقت اون برنگردونی،

 یک طفق این که بگوید بودند منتظر و کردند نگاه او به گشادشده هایچشم با روبی و نگرانی با مایکل

 .کرد خداحافظی هاآن از و زده دو هر یشانه به دستی تنها رافائل اما است؛ مزهبی شوخی

 ذوق با هنوز ماریا. کرد نگاه سرش پشت به و برگشت روبی شدند، دور هاآن از کافی قدر به که هنگامی

 .داد ادامه خود راه به و داد تکان او برای دستی بارآخرین برای روبی. دادمی تکان دست برایش خاصی

 :گفت بلندی صدای با و نیاورده طاقت که بود نگذشته ایدقیقه چند هنوز

 .روانیه یدیوونه هافویهاف پیرمرد یهک اون هستم، حرفم سر هنوزم که من -

 !مایکل -

 و هگرفت پناه مایکل پشت او دیدن با روبی. دوختند چشم او به و برگشتند دو هر فرد، صدای شنیدن با

 :گفت زدمی موج آن در خنده از هاییرگه که لحنی با مایکل کرد؛ پنهان او چشم از کامل طور به را خود
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 شده؟ چی -

 :گفت و انداخته روبی خالی جای به آمیزی سرزنش نگاه فرد

 تونواسه بازم امیدوارم خورد، دردمون به که بار یه. باشی داشته همراهت رو هااین نباشه بد شاید گفتم -

 .بیاره شانس

 :تگف ایقدرشناسانه لحن با و انداخت بود، شده هاسوسک آن انفجار باعث که هاییدانه به نگاهی مایکل

 .ممنونم ازت امیدوارم، منم -

 :گفت روبی به خطاب و آورده جلو را بزرگی چماق باراین فرد

 .بکوبی چل و خل هایساتیر اون سر تو باهاش بتونی که امیدواره فرستاد، تو یواسه رو این ماریا -

 .گرفت او از را چماق و کرده دراز را هایشدست تنها نیامد، بیرون مایکل پشت از حتی نزد، حرفی روبی

 :گفت و کرده دراز را دستش گاهآن بگیرد، را اشخنده جلوی توانست سختی به فرد

 .دیدار امید به -

 :کرد تکرار و فشرد را او هایدست صمیمانه باراین مایکل

 .دیدار امید به -

 .شد ناپدید دهکده راه انتهای در و برگشت فرد گاهآن
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 .کردندمی حرکت کالینوس شمالی قسمت هایکوه سمت به وقفهبی که بود ساعتی چند

 را زیبایی یمنظره تابید،می اطراف هایدرخت به که قرمزرنگش انوار و بود کردنغروب حال در خورشید

 .کردمی گزگز ناخوشایندی طرز به پاهایش و بود خسته روبی. بود ساخته

 .شدم خسته من -

 :گفت و کرده فکر کمی ایستاد، حرکت از مایکل

 .برسیم استراحت برای مناسب جای یه به تا کن تحمل دیگه یدقیقه چند فقط خب خیلی -

 را شب تا داد ترجیح دارند، پیش در شمالی هایکوه تا درازی و دور راه دانستمی مایکل که جاییآن از

 .بیفتند راه به زود صبح و کنند استراحت

 .بود زجرآور اندکی تحملش که رسیدمی مشام به بدی بوی رفتند،می جلوتر هرچه

 :گفت و داده تکان اشبینی جلوی را دستش روبی

 بوییه؟ چه دیگه این! اَه -

 :گفت و کرده اشاره بود، جلوتر چندمتر که مردابی به خونسردی با مایکل

 .کنیممی استراحت جاهمین رو امشب خب،. اونه بوی -

 :گفت کنان ویغ و جیغ روبی
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 !سرت به زده نکنه بخوابیم؟ جااین رو شب چی؟ -

 .نیست تحمل غیرقابل کنیمی فکر که هم هاقدراون -

 !میره گیج داره سرم گند بوی این خاطربه فقط میگی، راست آره -

 .رفت جلوتر ناچار به و گفت را این عصبانیت با روبی

 آن روی اعتناییبی با پیکرغول هایقورباغه که ایلغزنده و سبز هایجلبک با بود بزرگی بسیار مرداب

 در روبی که قسمتی جزبه مرداب، دور تا دور. قاپیدندمی هوا در را ایحشره ثانیه چند هر و کرده قورقور

 .بود بلند هایعلف از پوشیده بود، ایستاده جاآن

 نگاه ،بود داده او به رافائل که اینقشه به دقت با و بود نشسته نمدار و سرد زمین روی خیالیبی با مایکل

 .کردمی

 هایعلف طرف به و رفته ایغرهچشم بود، نقشه وارسی مشغول اطرافش بد بوی به توجهبی که او به روبی

 .کرد هاآن کندن به شروع و رفت مرداب بلند

 اشکشیده و ظریف پاهای و برهنه بازوهای لحظه یک برای انداخت، روبی به چشمی زیر نگاه مایکل

 .کرد پیدا افکارش زدنپس برای جدیدی بهانه ناگهان و کرد پرت را حواسش

 .باشم داشته بهش نگاهی همچین که طبیعیه پسرم، یه من و دختره یه اون که اینه خاطربه حتما -
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 و برگرداند را رویش مقدمهبی روبی بعد یثانیه چند اما شد؛ او دیدزدن مشغول راحت خیال با گاهآن

 .نفهمید چیزی روبی خوشبختانه و داد نشان نقشه خواندن مشغول را خود سرعت به مایکل

 !شو بلند -

 .کرد نگاه او به تعجب با و کرد بلند را سرش مایکل

 !پاشو گفتم -

 چی؟ برای -

 :گفت و کرده داشت دست در که هاییعلف به ایاشاره روبی

 .بشینیم هااین روی خواممی بینی؟نمی -

 بیشتری هایعلف تا کرد کمک و برخاسته جایش از سرعت به سپس ماند، حالت همان در ایلحظه مایکل

 .کنند جمع

 ختهدو چشم ماه کامل بدر به و کشیده دراز یکدیگر کنار مایکل و روبی بود، گذشته شب از ساعتی چند

 یاربس یفاصله از. نبود آتش برپاکردن به نیازی شانسیخوش کمال در و بود صاف شب آن آسمان. بودند

 .رسیدمی گوش به شب یدرنده حیوانات دیگر و هاگرگ صدای دوری

 :گفت ایآهسته صدای با او، باز هایچشم یمشاهده با و انداخت مایکل به نگاهی روبی

 بودی؟ داده بهم قولی چه یادته -
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 :کرد زمزمه حالت همان در مایکل

 میگی؟ رو کدومش -

 .کنیمی تعریف مواسه رو چیزهمه وقتش به گفتی که همون -

 وقتشه؟ االن کنیمی فکر -

 .اوهوم -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مایکل

 بدونی؟ خوایمی چی -

 :گفت فورا بود، گرفته فرا را وجودش سراسر هیجان که روبی

 اومد؟ آدونیس سر بالیی چه -

 !گرفتی یاد رو اسمش باالخره! عجب چه -

 :داد ادامه مایکل و خندید روبی

 .گفتم بهت قبال -

 .کرد رو کار این چرا نارسیسا که نگفتی اما آره؛ -

 نیست؟ طوراین واضحه، کامال این بود؛ رحمبی و سنگدل بود، قدرت یتشنه اون اینکه واسه -
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 .شد ساکت و گفت را این تندی لحن با مایکل

 :گفت و کرد نگاه رفت،می پایین و باال سرعت به که او یسینه یقفسه به روبی

 .کنم ناراحتت خواستمنمی -

 !نیستم ناراحت من -

 :گفت آرامی به روبی

 .باشه -

 اندکی که رسیدمی نظر به و کرد صحبت به شروع مایکل نهایت در و شد برقرار سکوت ایلحظه چند

 .است شده ترآرام

 به رو اون باید ملکه موضوع، این به توجه با و بود ما یملکه دختر نارسیسا دونی،می که طوریهمون -

 سرزمین یملکه عنوان به رو دیوونه دختر اون احمقی هیچ خب، ولی کرد؛می انتخاب جانشینش عنوان

 انتخاب جانشین عنوان به ایزابل یعنی ملکه، دوست ترینصمیمی دختر خاطر، همین به. کردنمی انتخاب

 .شد

 .کرد گوش او هایصحبت یادامه به اشتیاق با و چرخید پهلو به روبی

 .کشید نقشه انتقام برای و گرفت دل به رو پرنسس یکینه لعنتی اون که بود موقع همون از -

 ...یعنی پرنسس -
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 .لیانا -

 و منقلب را او و ریخت فرو قلبش انتهای در چیزی ناگهان خورد، جا بسیار اسم این شنیدن با روبی

 .کرد دگرگون

 :داد ادامه او درونی حال از خبربی مایکل

 مخفی سال هایسال که مهر به سر راز یه... اینکه تا نداشت، خبر دشمنی این از زیادی مدت تا پرنسس -

 .شد فاش اون برای بود، مونده

 رازی؟ چه -

 .بود شده نفرین خدایان از یکی توسط آدونیس دونممی فقط ندارم، خبر جزئیاتش از -

 :گفت لرزانی صدای با روبی

 ...خدایان از منظورت -

 .هِیدسِ -

 رد بود؛ مردگان دنیای یا زیرین جهان آن و شد برنده را سهم بدترین برادرانش، با کشیقرعه در هیدس،)

 رعایای که جاییآن از. شد نصیبشان دریا و آسمان ترتیب به پوسایدون و زئوس برادرانش که صورتی

 بسیار شدندمی سرزمینش جمعیت افزایش موجب که کسانی به او دادند،می تشکیل مردگان را هادس
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 سمت به هاآن دادنسوق و گناهکاران تعقیب کارشان که ناامیدی و خشم یا هاارینی مانند. داشت عالقه

 (.بود خودکشی

 پنداشتمی تخیلی و مضحک که هاییکتاب همان از یکی وسط را او گویی نداشت؛ زدنحرف توان روبی

 ترس موضوع آن به فکرکردن با! داشتند وجود هیدس و پوسایدون زئوس، خدایان. بودند کرده رها

 .افتاد جانش به عمیقی

 :کرد اضافه او هایالعملعکس به توجهبی مایکل

 نجات ور سرزمینمون تونستمی نفر یه تنها پوسایدون، یگفته به. بود ما سرزمین نابودی هیدس نفرین -

 ...اون و بده

 لیانا؟ پرنسس -

 :گفت و داده تکان منفی ینشانه به سری مایکل اما آورد؛ زبان بر را لیانا اسم عجیبی لحن با روبی

 .تو -

 هایشدست رفت؛ و کشید پر کلمه یک همان شنیدن با داشت، وجود روبی بدن در روحی لحظه آن تا اگر

 .بود پریده رنگش و کرده یخ

 خوبه؟ حالت روبی، -
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 به نگرانی با دو هر. شد بلند اطرافشان از خشیخش صدای بدهد، مایکل به جوابی بتواند آنکه از قبل

 .کردند نگاه خوردمی تکان آرامی به که مقابلشان هایعلف

 آرزو تنها مایکل اما بود؛ زدهوحشت و ترسیده لحظه آن در و داشت را موجودی هر دیدن انتظار روبی

 .بخورد دردشان به لحظه آن در رافائل هایحلراه که کردمی

 در آنکه تا شد،می شدیدتر لحظه هر هاعلف حرکت. کردند نگاه سمت آن به دقت با و ایستادند دو هر

 .آمد بیرون آن پشت از ایالجثهعظیم گرگ و رفته کنار آرامی به نهایت

 حالت همان در کند، حفظ را تعادلش تا زد مایکل بازوی به چنگی و شد حالبی او دیدن با روبی

 :گفت بریدهبریده

 ...گرگه یه اون... اون -

 !نیست گرگ اون -

 :گفت اطمینان با مایکل بزند، حرفی آنکه از قبل و کرد نگاه او به تعجب با روبی

 .ستگرگینه یه اون -

 انسانی گرگینه. است اروپا مردم خرافات از و ایافسانه موجودی آدم، گرگ یا دیس گرگ یا گُرگینه)

 در هاگرگینه از. آیددرمی گرگ صورت به( چهارده شب ماه) است کامل ماه که هاییشب که است

 (.اندنامیده قُطرُب را آن هاداستان این در و شده یاد شب یک و هزار هایداستان
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 در را سرش و کشیده ایخفه جیغ روبی. آمد جلوتر زد،می برق اشوحشی هایچشم که حالی در گرگینه

 ورط به زیرا نداشت؛ موضوع آن به توجه برای وقتی اما خورد؛ ناگهانی تکان مایکل. کرد فرو مایکل آغوش

 .افتاد گرگینه پیشانی روی بر مهرمانندی زخم جای به چشمش ناگهانی

 :گفت مالیمی لحن با گاهآن شد، روشن برایش چیزهمه لحظه یک در

 .بِرک تونی کامله، ماه امشب که نبود حواسم -

 هاهگرگین یگله رهبر او. بود شده داده لیانا رمان در مختصری توضیح برک، تونی شخصیت با رابطه در)

 به هاآن از هرکدام و شدند پراکنده اشگله و او نارسیسا، رسیدن قدرت به از بعد. بود آدونیس در

 فرمان زا سرپیچی داغ نارسیسا، ملکه دستورات از نافرمانی دلیل به فرارش، از قبل. بردند پناه سرزمینی

 (.شد زده اشپیشانی به ملکه

 :کرد صحبت به شروع بمی صدای با و برداشت جلو به قدمی گرگینه

 شناسی؟می رو من تو -

 نشون خودت از ایالعادهفوق مقاومت شیطانی زن اون مقابل در چون شناسن؛می رو تو همه واقع در -

 .دادی

 .زدمی پوزخند او به گویی شد؛ بلند گرگینه گلوی از خرخری صدای

 عنوان به رو کاترین ملکه تنها اما نبودیم؛ کنی گوش حرف موجودات چندان امگله و من اینکه با -

 .بپذیرم ملکه عنوان به رو اهریمنی زن اون نتونستم وقتهیچ من. داشتیم قبول آدونیس فرمانروای
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 :گفت و انداخت او به ایقدرشناسانه نگاه مایکل

 .باشی داشته خوبی زندگی حاال امیدوارم -

 خوبی موجودات ظاهرشون برخالف هااون نیست، سخت چندان سرزمین این هایگرگینه با زندگی -

 .پذیرفتن خودشون بین راحتی به رو من و بودن

 ترینکوچک او حضور به برک تونی گرچه. ماند حالت همان در هم باز اما خورد؛ کوچکی تکان روبی

 .نداد نشان توجهی

 :گفت کوتاهی مکث از بعد بود، شده پرت حواسش ایلحظه که مایکل

 .داری تعلق بهش که جایی به برگردی دیگه بار که برسه روزی امیدوارم شدم، خوشحال دیدنت از -

 لحن با شد،می محو شب تاریکی در که گونههمان و شد خارج اشبینی از برک تونی داغ نفس

 :گفت ایکنندهمایوس

 سرزمینی به تونممی هم من صورت اون در رفت، آسمان به زمین و آمد زمین به آسمان روزی اگر -

 .شدم متولد اون در روزی که برگردم

 شده خالی مایکل دل تهِ که بود اشجمله در ناامیدی و یاس چنان. بود مانده خیره او خالی جای به مایکل

 .دید عیار تمام یبازنده یک را خود و

 :پرسید و کرد بلند را سرش روبی
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 رفت؟ اون -

 گذشته شب از مایکل. رفتند پیش مسیر همان در و داده ادامه را گذشته شب راه مایکل و روبی بعد روز

 هکرد باز را صحبت سر مدام روبی. بود افکنده سایه اشچهره بر عمیقی غم و شده آرام و ساکت اکنون تا

 بدخلق و ساکت نیز او ماند، نتیجهبی هایشتالش وقتی اما کند؛ زدنحرف به وادار را او تا کردمی تالش و

 .شد

 و رفتمی راه مقابلش کوچک و بزرگ هایصخره به توجهبی. زد پایش زیر هایریزهسنگ به لگدی روبی

 !شترق و کرده گیر بزرگی سنگ میان پایش ناگهان که گفتمی بیراه و بد زمان و زمین به

 :گفت خونسردی با و برگشت مایکل لحظه همان در درست. افتاد زمین به مهیبی صدای با

 .جاستهمین رسیدیم، -

 و وردهخ پیچ پاهایش دیگر بار برخاستن هنگام اما شود؛ بلند کرد سعی و کرده غرولندی ناراحتی با روبی

 از قبل درست و نتوانست اما بایستد؛ صاف کرد سعی و کشیده خفیفی جیغ داد، دست از را تعادلش

 .ماند معلق هوا و زمین میان زمین، به برخورد

 نیز تانگش بند یک به هایشانصورت یفاصله آنکه خاطربه نه ریخت؛ فرو سینه در قلبش ناگهانی طور به

 .بود مانده متحیر و مات آمد،می سمتشان به کنانلخلخ که ایالجثهعظیم هیبت دیدن با روبی رسید،نمی

 زمزمه گذاشت،می کوهستان سخت زمین روی بر را روبی که حالی در و گرفته را او نگاه رد فورا مایکل

 :کرد
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 .بشیم قایم هاصخره پشت ندیده رو ما تا بیا! شانس این به لعنت -

 !شده دیر کمیه کنم فکر -

 اریک تنها. کرد بیشتر را سرعتش و کرده غرشی هاآن دیدن با غارنشین غول که گفت را این زمانی روبی

 آن در هاآن سالح تنها بود؛ انفجاری هایدانه لمس و خنجر کشیدنبیرون دهد، انجام توانست مایکل که

 !سفر

 :گفت روبی به بلندی صدای با او

 !برو میگم؟ چی شنوینمی مگه! شو قایم برو -

 .زد نعره دیگر بار غول لحظه همان درست

 هک حالی در و گرفته را خود تصمیم نهایت در بود، نوسان در هاآن میان نگاهش و ایستاده مستأصل روبی

 :گفت و رسانده او به را خود چرخاند،می هایشدست در را چماق

 .مونممی جاهمین من! نه -

 زهلر به را پایشان زیر زمین و دوید هاآن سمت به سرعت آخرین با غول بود، نمانده زیادی یفاصله دیگر

 .آورد در



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 259 

 متوقف هاآن از جلوتر غول. دویدند سو یک به هرکدام و داده خالی جا روبی و مایکل هنگام همان در

 که زد اینعره چنان هاآن خالی جای دیدن با. کرد باز را هایشدست ایپیروزمندانه حالت با و شده

 .لرزیدند تهدیدآمیزی حالت با کوهستان اطراف هایصخره

 .بود قبل از ترعصبانی زشتش یچهره گرفت، قرار هاآن مقابل در درست و برگرداند را رویش دیگر بار

 !وایستیم جوریهمین تونیمنمی که عمر آخر تا -

 کندند،نمی را غول کلک هاآن اگر گوید؛می درست روبی که رسید نتیجه آن به لحظه یک در مایکل

 به و هگرفت دست در قبل از ترمحکم را خنجر ناگهانی تصمیم یک با مایکل. کندمی را کلکشان او شکبی

 .دوید او سمت

 !مایکل -

 رد فروکردن قصد به و کرده بلند را خنجر مایکل دویدند؛می یکدیگر سمت به غارنشین غول و مایکل

 حالت با غول خنجر، فرودآمدن از قبل درست اما رسید؛می او پاهای به تنها قدش زیرا آورد؛ باال او پاهای

 .شد خیره آن به را ایثانیه چند و کشیده بیرون مایکل هایدست از را آن عادی

 !بخورد را رافائل خنجر گرفت تصمیم کوچکش مغز آن با ناگهانی، کامال طور به سپس

 !نـه! هی! هی! هی -

 .گفتمی ناسزا و فحش و زدمی نعره او پاهای زیر مایکل
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 دسترس از را خود همیشه برای و کرده فرار راه همان از است بهتر که رسید نتیجه آن به زود خیلی روبی

 .کنند خارج رافائل

 انچن و کرده فوران او به نسبت خشمش ناگهان بود، ایستاده غول مقابل در متحیر و مات حالت با مایکل

 .پیچید کوهستان تمام در انعکاسش که کشید فریادی

 ترطرف آن متر چندین به را مایکل و زده او به لگدی بود، شده او حضور متوجه دیگر بار گویی که غول

 :زد نعره بلندی صدای با سپس و گرفت نشنیده مایکل اما زد؛ صدا را او ترس با روبی. کرد پرتاب

 .بیرون کشممی حلقومت از رو خنجر اون -

 .شد نزدیک او به و داد تکان را سرش عصبی حالتی با غارنشین غول

 !کن فرار! مایکل -

 ار او غول بعد ایثانیه زیرا نداشت؛ کار این برای هم فرصتی گرچه نکرد، حرکتی ترینکوچک مایکل

 .داد تکانتکان دهانش مقابل در درست و کرده بلند زمین روی از پری مانند

 و گیج روبی فریاد و داد صدای از مایکل زد؛می صدا را او و کشیدمی جیغ مدام وحشت شدت از روبی

 یغج به کرد سعی بنابراین است؛ تمام کارش کند، درنگ ایلحظه اگر که دانستمی اما بود؛ شده سردرگم

 به را انفجاری کوچک یدانه پنج و کرده فرو جیبش در را دستش سپس نکند، اعتنایی روبی هایداد و

 .شد متوقف زمان و زمین گویی گاهآن و کرد پرتاب غارنشین غول دهان درون
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 ادب ناخوشایندی طرز به پاهایش و دست زیرا است؛ وقوع شرف در اتفاقی که بود دریافته خوبی به غول

 .کردمی

 .افتاد زمین روی بر شدت به او و کرد رها را مایکل حواسیبی با

 :کرد زمزمه نگرانی با روبی

 !نه دوباره! نه وای -

 !شو قایم! بگیر پناه! کن فرار! روبی -

 بزرگی یصخره طرف به زود خیلی اما دهد؛ انجام باید را کارها آن از یک کدام نفهمید ایثانیه برای روبی

 به هم با را کار سه آن تمام گونهاین و گرفت پناه آن پشت و دویده بود، غول از نقطه دورترین در که

 .رساند انجام

 مهیبی انفجار صدای گاهآن بود، گرفته فرا را کوهستان سراسر غول خشمگین و دردآلود هاینعره صدای

 ...و آمد

 در غول بدن هایتکه شد؛ روبرو اشزندگی یصحنه ترینمنزجرکننده با و برگشت سرعت به روبی

 .بود شده پاشیده اطراف هایصخره تمام روی بر خونش و افتاده جاهمه

 چشم به خون از ایرودخانه زیر در درخشانی شیء رفت؛ ترجلو و کرده پاک را اشپیشانی عرق مایکل

 .خوردمی
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 :گفت داشت،می نگه خود از فاصله با را آن که حالی در و برداشته را خنجر احتیاط با مایکل

 .بریم بیا شد، رفع خطر -

*** 

 «ایشیشه تابوت»

 کردند؛ سپری کوهستان در بزرگی غار در را گذشته روز دو هاآن. گذشتمی سفرشان آغاز از روز سه

 .شد سفرشان یادامه مانع بوران و برف زیرا

 گیریشکل و ظلمات آن در آتش کردنروشن داشت؛ بسیاری هایشگفتی نیز غار در کردنزندگی

 هایقندیل سرخ، آتش در چله و چاق هایخرگوش گوشت شدنسرخ خودشان، از پیکرغول هاییسایه

 اما کوتاه، هایلحظه یکدیگر کنار در همه و همه بودند؛ مانده آویزان غار سقف از که بلندی یخی

 .بودند داده شکل هاآن برای را انگیزیخاطره

 ؛بود اطراف هایکوه پس از خورشید طلوع و بوران و برف بندآمدن با مساوی سفرشان آغاز سوم روز

 .شدند خارج کوهستان از طوالنی هایساعت از پس هاآن افتادند، راه به دیگر بار بنابراین

 رنگارنگ هایگل از دشتی. شدند روبرو تصوراتشان فوق ایمنظره با کوهستان از گذشتن محض به

 هایگل. صورتی و نارنجی زرد، قرمز، رنگ به هاییگل. کردمی خودنمایی هایشانچشم مقابل در درست

 انسرش باالی آسمان خورد؛می چشم به هاآن میان در نیز، بودند مختلف رنگ چندین ترکیب از که دیگر

 .کردمی دوچندان را اشزیبایی تابید،می زیبا دشت آن بر که خورشید نور و بوده صاف و آبی
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 تنها و برده یاد از را مایکل حضور ناگهانی طور به شد، خودبی خود از مقابلش یصحنه دیدن با روبی

 .بود نوازچشم دشت آن در دویدن چرخید،می سرش در که فکری

 باشد، داشته احساسش ابراز برای فرصتی آنکه از قبل درست اما بود؛ شده منظره آن محو نیز مایکل

 در که نکشید طولی و دویده دشت سمت به خنده با او. گذشت کنارش از باد و برق مانند و دوید روبی

 گویی بود؛ نشدنی وصف گرفتمی شکل وجودش در که احساسی. شد گم انگیزشگفت هایگل آن میان

 طور به و نبود غمگین و آزرده اشزندگی طول تمام در که دختری. بود زمین روی بر انسان آزادترین او

 و ناب اتفاق همان با مساوی عالی، هایحس آن تمامی داشتن و برد یاد از را اخیر اتفاقات تمام ناگهانی

 .افتاد اتفاق ثانیه چند در چیزهمه همیشه عکس بر اما بود؛ تماشایی

 و ازیب هاپریزاد مانند اکنون او نبود؛ کنترل غیرقابل اما عالی، قدرتی با معمولی دختر یک دیگر روبی

 .رسیدمی نظر به ظریف

 نبود؛ ارک این به نیازی اما کند؛ دعوت گلزار آن در قرارگرفتن به نیز را مایکل تا برگشت لبخند با روبی

 .بود ایستاده سرش پشت درست و متریسانتی چند در او زیرا

 بوده آن فهمید،می لحظات آن در که چیزی تنها است؛ رسیده جاآن به گونهچه و کی دانستنمی مایکل

 بیرو زیرا بود؛ شده ارادهبی و سست که نبود او تنها شاید. ندارد را او برابر در مقاومت تاب آن از بیش که

 ار آخر یفاصله کنند، فکر دیگری چیز به آنکهبی هاآن دوی هر گاهآن و داشت را او مشابه احساسی نیز

 .کردند طی
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 ریکدیگ طوالنی هایـوسه بـ میان آنکهبی شود، بدل و رد بینشان ایعاشقانه حرف هیچ آنکهبی و آرام

 هاآن از کدامهیچ اما بود؛ احساس از سرشار و پرحرارت هایشانـوسه بـ. کنند اعتراف خود عشق به

 باعث غرورشان و کبر همان شاید و شوند، قدم پیش یکدیگر کشیدن آغوش در برای که نبودند حاضر

 .شوند دورتر یکدیگر از عاشقانه هایدقیقه آن وجود با که شد

 و ردهک وزیدن به شروع تندی نسیم پوشاندند، را آفتابی و صاف آسمان تار و تیره ابرهای ناگهانی طور به

 جدا یکدیگر از و آمده خود به بلندی رعد صدای با که نکشید طولی و لرزاند را بدنشان سردی سوز

 .شدند

 .دزدیدند را نگاهشان زود خیلی اما کردند؛ نگاه هم به مبهوت و مات هاییچهره با

 :گفت آمد،می در سختی به که صدایی با مایکل

 .بیاد بند بارون تا جایی یه بریم بیا -

 به و بود زدهحیرت هم هنوز روبی. کردند دویدن به شروع هم با و گرفته را اشزدهیخ و سرد دست گاهآن

 .نداشت توجهی هوا ناگهانی تغییر به وجههیچ

 سمت به سرعت آخرین با آنکه با. شدند خارج آن از نهایت در و کرده عبور گلزار میان از سختی به

 .شدند کشیدهآب موش دو مانند هاآن هردوی هم باز اما دویدند؛ تپه طرف آن هایدرخت

 :گفت آرامی صدای با مایکل سرپناه، به رسیدن محض به

 .بیاد بند بارون تا مونیممی جاهمین -
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 آفتابی؟ و صاف هوای این در هم آن! باران؟

 هم چیزی چنین مگر انداخت؛ بود هراسناک و سیاه قیر مانند اکنون که صافی آسمان به نگاهی روبی

 .آوردنددرنمی سر هاآن که بود آمده پیش اشکالی شکبی داشت؟ امکان

 آن در اما بیندازد؛ پایین ممکن حد آخرین تا را سرش و کرده سکوت هامدت تا که داشت تصمیم روبی

 :پرسید تعجب با و کند خودداری نتوانست لحظه

 !نیست؟ غیرعادی ذره یه... ذره یه این بود، آفتابی و صاف پیش یدقیقه چند تا که هوا -

 نشان هوا اوضاع وارسی مشغول را خود و برگرداند را سرش سرعت به روبی و انداخت او به نگاهی مایکل

 .داد

 :گفت بلندتری صدای با باراین مایکل

 جااون به زودتر تا بدیم ادامه راهمون به باید نداریم، ایدیگه یچاره که ما اما غیرعادیه؛ خیلی این -

 .برسیم

 بارون؟این توی -

 داری؟ سراغ بهتری فکر تو -

 :گفت فورا کند، نگاه او به آنکهبی روبی اما دوخت؛ چشم او به انتظار با مایکل

 !نه -
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 .بود تمیز و سفید کاغذ، مانند مغزش اکنون و نداشت را فکرکردن شرایط راستی به روبی

 بدی بسیاری وضعیت. افتادند راه به هولناک هایرعد و بارانی هوای آن در زده،شتاب و تند هایگام با

 پیش از بیش که شدمی موجب همین و بود چسبیده بدنشان به و شده خیس کامال هایشلباس بود؛

 شده کخش کامال پاهایش و بود افتاده راه به نیز روبی بینی آب بلرزند، بیشتری شدت با و شده سردشان

 .بودند

 :زد فریاد و شده متوقف عصبانی و کالفه

 .بیام راه تونمنمی دیگه من -

 :گفت فورا و برگشته بود، او از جلوتر کمی که مایکل

 .رسیممی زودی به کن، تحمل دیگه کمیه -

 و برگردم اومده راه همین از که اینه خواممی که چیزی تنها نیست، مهم برام اصال که من ولی جدی؟ -

 .پدرم پیش برم

 ...واقعا من روبی، -

 .ریخت هم به چیزهمه شدی زندگیم وارد وقتی از که فهمممی حاال چیه؟ دونیمی -

 .شد خیره او به غلیظی اخم با و کرده سکوت ناگهانی طور به مایکل

 :زد فریاد بلندی صدای با او به توجهبی روبی
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 اب خوادمی دلم که طوری اون تونستمنمی بودم، محدود فقط اون پیش! پدرم پیش...برم... خواممی... من -

 ...اما بگذرونم؛ وقت دوستام

 :داد ادامه و زد نعره روبی

 یه با نبودم مجبور باشم، مسخره ماموریت یه دنبال سرما و بارون توی نبودم مجبور الاقل اون پیش -

 بدترکیب سوسک تا دو نبود؛ خطر در مدام جونم! بخوابم درخت توی نبودم مجبور بجنگم، سر دو افعی

 ...گرفتنمی هدف رو قلبم نیزه یک با احمق یکوتوله یه! بخورن ناهارشون جای رو من کردننمی قصد

 این با را هایشحرف و زده فریاد آخر بار برای بود، گرفته گلویش و بود شده خشک دهانش آب که روبی

 :رساند پایان به جمله

 !متنفرم ازت... کشوندی جااین به رو من تو توئه، تقصیر شهمه -

 هب سکوت در و نزده حرفی مدت تمام در مایکل. کردمی نگاه او به خشم با و زده نفسنفس همچنان روبی

 سرزنش، عصبانیت، بود؛ مختلف حس چندین به آمیخته اشچهره حالت. دادمی گوش هایشحرف

 .نفرت و ناراحتی

 :گفت سردی لحن با گاهآن بیاید، باال کامل طور به روبی نفس تا ماند منتظر ایثانیه او

 خودم دنبال جاهمه میاد خوشم کردی خیال خوشحالم؟ کردنتهمراهی از خیلی من کردی فکر -

 کنم؟ درست رو هاتکاریخراب و بکشونمت
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 قلب ضربان مانند درست بارید؛ کمتری شدت با باران و شده قطع کامل طور به رعد ثانیه چند عرض در

 .زدمی کندی به که روبی

 .بودند شده خیره هم به نفرت و خشم با و ایستاده یکدیگر مقابل در درست دو آن

 :پرسید و پرید روبی دهان از حیاتی و مهم سوال یک لحظه، یک برای

 چرا؟ پس -

 :داد ادامه ایگزنده لحن با مایکل

 .بود ماموریت یه فقط این. مردمم و جاناتان خاطربه بودم، مجبور من -

 :گفت انداختمی او پای تا سر به تحقیرآمیزی نگاه که حالی در و آمده جلو به قدمی گاهآن

 که اولی روز همون از نداری، رو سرزمینت رهبری شایستگی تو که دونستممی هم اول روز از من -

 هنوزم هاروز این تمام توی همیشه، اما گذاشتم؛ احترام جاناتان یعقیده به و نزدم حرفی اما دیدمت؛

 !نداره وجود تو در رهبری قدرت ترینکوچک که بودم معتقد

 شقلب ایلحظه که کرد گمان نیز روبی شد؛ متوقف کامل طور به ناگهان و شده پیش از کمتر باران شدت

 «.بود ماموریت یه فقط این:»چرخیدمی سرش در جمله یک تنها و است افتاده کار از

 !باش آروم روبی -

 .کند آرام را خود که کردمی سعی دل در روبی
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 .ماموریته یه که گفت اون -

 .بکشی نفس کن سعی و باش آروم فقط! باشه -

 .ردک تبدیل واقعیت به رو هامکابوس... اون بوده، کنارم ماموریتش خاطربه که گفت بهم اون... تونمنمی -

 !نکن گریه! نکن گریه کنی، فراموشش کن سعی و بکش نفس! روبی -

 .تونمنمی -

 آبشار و رودخونه. کنی مرور افتاد اتفاق هفته چند این توی که رو قشنگی هایلحظه کن سعی روبی، -

 .بیار یاد به رو جنگل نزدیک

 !شو ساکت -

 .بود مهربون و خوب مردم از پر که ایدهکده -

 !شو ساکت گفتم -

 .بیار یاد به رو گلزار -

 و شده خشمگین لحظات آن آوردن به با دفعه این روبی زیرا نبود؛ خوشایندی چندان یخاطره این خب،

 :زد نعره دلش در

 !شو خفه -
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 تمام که حالی در روبی. نکرد او کردنآرام برای تالشی هیچ دیگر و شده خاموش درونش صدای گاهآن

 بیرون بدنش جایجای از حرارت که حالی در بود، شده برافروخته عصبانیت و خشم شدت از صورتش

 :زد فریاد زد،می

 !بوسیدی؟ رو من چی برای پس -

 .رفتند و کشیده پر درخت هایشاخه روی از اطراف هایپرنده تمامی که بود بلند چنان صدایش

 تنها اکنون نبود، پیش دقایق نفرت و تحقیرآمیز نگاه آن از خبری دیگر شد، خیره او به تعجب با مایکل

 از نیز روبی خود. نداشت را سوالی چنین شنیدن انتظار گویی بود؛ مشهود اشچهره در سردرگمی

 .بود اشدخترانه شرم نداشت اهمیت که موضوعی تنها لحظات آن در اما بود؛ شرمگین سوال آن پرسیدن

 کردمی دعا تنها دارد؛ او از را جوابی چه توقع که دانستنمی هم خودش بود، زده زل مایکل به انتظار با او

 هایلب انجامید، طور به هاساعت گویی که دقایقی از پس. باشد نبوده او هدف بود، فکرش در که چه آن

 :کرد زمزمه داشت، محسوسی لرزش که صدایی با و شده باز هم از مایکل

 که رو کاری تنها لحظه اون تو... نداشتم بهت احساسی هیچ... شدم بیخود خود از فقط... فقط من -

 .همین فقط... فقط... دادم انجام گفتمی ممردونه یـزه غــریـ

 اما کرد؛ استفاده آن از سادگی به که رفتمی شمار به ساده یکلمه دو تنها مایکل برای شاید! همین فقط

 که چه آن از سرانجام. بود رویایی و انگیزخاطره یهفته دو شدنمتالشی و رنج و درد از پر روبی برای

 .آمد سرش به ترسید،می
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 کرد،می مراقبت او از منتی و توقع هیچ بی که کسی بود؛ پدرش دلتنگ دیگری وقت هر از تربیش اکنون

 او به بارها که کسی. زدمی کاری هر به دست او از محافظت برای و داشته دوست را او خالصانه که کسی

 را پدرش هاینگرانی و هاترس یهمه توجهیبی با او و نگذارد سخت راه این به قدم که بود داده هشدار

 دمر یک با و کرده رها را او که شد چه پس نکند، ترک را او که بود داده قول پدرش به روبی. گرفت نادیده

 گذاشت؟ ناشناخته سرزمینی به قدم گذشت،می شانآشنایی از هفته چند تنها که غریبه

 اگر! هرگز داشت؟ را او برای ناراحتی و غم آوردن ارمغان به و پدرش از دوری ارزش حقیقت فهمیدن آیا

 .گذاشتنمی راه این به قدم هرگز دارد، سنگینی تاوان چنین اشزندگی هایچرا فهمیدن دانستمی

 بدی طرز به روبی دل تهِ. نداشتند جذابیتی هیچ نظرش در دیگر انداخت، مایکل هایچشم به نگاهی

 مقابل در حرکتبی و خشک هایمجسمه مانند نداشت؛ احساسی هیچ دیگر گویی و بود شده خالی

 :گفت و کرده باز را دهانش گاهآن بود، ایستاده مایکل

 هم از همیشه برای راهمون رسیدیم، آدونیس به وقتی. شه تموم ماموریت این زودتر خواممی بریم، بیا -

 به راجع نظرت دونستن به هم نیازی برگردم، یا بمونم که گیرممی تصمیم خودم وقتاون میشه، جدا

 .ندارم خودم

 ینقطه به و ایستاده جایش سر همچنان مایکل اما گذشت؛ کنارش از و انداخته او به روحیبی نگاه روبی

 .بود زده زل نامعلومی
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 و روبی اما بود؛ نمانده باقی راه انتهای به چیزی دیگر و گذشتمی هایشانصحبت آخرین از هاساعت

 بودند نشکسته را سکوت هم هنوز هاآن از کدامهیچ. رسیدندمی نظر به سرخورده و آرام شدت به مایکل

 .شود همیشه از ترکنندهخسته مقابلشان راه که شدمی باعث همین و

 به نگاهینیم مایکل رسیدند، بودند شده ولو زمین روی بر معوج و کج شکل به که علفزارهایی به وقتی

 .انداخت نقشه

 متصل هاعلف یریشه به که بلندی یساقه کرد؛ احساس پاهایش زیر را ضعیفی تکان روبی لحظه همان

 .کند آزاد روبی پاهای زیر از را خود که داشت سعی و خوردمی تکان تهدیدآمیزی حالت با بود،

 .رفت فرو خاک زیر به آوریسرسام سرعت با ریشه و کرد بلند را پاهایش تعجب با روبی

 مچش کرد،می نگاه نقشه به بار یک ثانیه چند هر که مایکل به دیگر بار و انداخته باال را هایششانه او

 .دوخت

 خوبی احساس زیرا بروند؛ جاآن از زودتر چه هر تا بزند او به جانانه لگد یک توانستمی که داشت آرزو

 .کردمی احساس پاهایش زیر را مالیمی حرکت مدام و نداشته

 :گفت آرامی صدای با و برگشت مایکل

 رعبو علفزار از باید هم اون از قبل کرد، عبور اقیانوس یه از باید هاساتیر یقلعه از قبل میگه نقشه -

 .کنیم

 .اومدیم درست رو راه ما که میده نشون این جاست،همین منظورش پس خب
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 هب حواسش زیرا نزد؛ حرفی روبی اما بشنود؛ هایشحرف یدرباره را روبی نظر تا کرد مکث ایلحظه مایکل

 .بود پایش زیر زمین خفیف لرزش

 :داد ادامه و کرده ایسرفه مایکل

 یه میرم من امنه، کامال اقیانوس و کنهنمی تهدیدمون خطری که بشیم مطمئن اینکه برای حاال خب -

 .بندازم اطراف به نگاهی

 .گرفت درد گردنش که برگشت چنان حرف این شنیدن با روبی

 باشه؟ برگردم، تا بمون جاهمین. کشهنمی طول خیلی -

 بجنگم؛ دوسر افعی تاده با همزمان میدم ترجیح من! نه:»بگوید قاطع و محکم که خواستمی دلش روبی

 چیزی تنها نداشت، احساسش برای منطقی توضیح هیچ او اما ؛.«نمونم تنها انگیزنفرت علفزار این تو اما

 بد، هایحس آن تمام وجود با رو این از. است غیرعادی علفزار آن در چیزهمه که بوده آن دانست،می که

 :کرد زمزمه نگرانی با سپس و کرده درنگ اندکی

 .زودتر فقط باشه، -

 فورا اما بزند؛ او دلداری برای حرفی داشت قصد انگار کرد؛ باز را دهانش و انداخت او به نگاهی مایکل

 .شد دور جاآن از زود خیلی و شده پشیمان

 بیرو پای کنار هایعلف و شدنمی متوقف ایلحظه زمین لرزش. شد قبل از بدتر وضعیت مایکل رفتن با

 .خوردندمی وول مدام
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 حال این با گردد،بازمی زود خیلی او که داشت اطمینان روبی و گذشت مایکل رفتن از ایدقیقه چند

 هبرنداشت قدم از قدم هنوز اما بایستد؛ او انتظار به دیگری جای و شود خارج علفزار از که گرفت تصمیم

 از باد و برق سرعت به بودند، چسبناک و لزج که نازکی هایریشه کرد؛ جلب را اشتوجه ایصحنه که بود

 .آوردنددرمی سر خاک زیر

 یروب که قسمتی در درست بزرگی هایترک ناگهان که بود زده زل منظره آن به تعجب و نگرانی با روبی

 .شد پدیدار بود ایستاده

 .بریم بیا امانه، و امن جاهمه روبی، -

 او تسم به سرعت به و کشید عمیقی نفس خوشحالی با روبی. بود ایستاده او از دوری یفاصله در مایکل

 داد دست از را تعادلش رفتنشراه سرعت خاطربه و پیچید پاهایش دور به هاریشه همان از یکی که دوید

 .دکر احساس صورتش پوست روی بر را شدیدی سوزش و افتاد زمین روی بر صورت با و

 !روبی -

 سوزش و پا درد از جدا و آیدمی کمکش به دیگر لحظاتی تا که دانستمی و شنید را مایکل صدای روبی

 .نداشت دیگری نگرانی صورتش، چپ سمت

 قبل از کمتر بسیار او با مایکل یفاصله اکنون زیرا کشد؛نمی طول خیلی وضعیت آن که داشت اطمینان

 را او و پیچیده راستش پای دور به دیگری یریشه زیرا نداشت؛ دوامی چندان خیالش آسودگی اما بود؛

 .کشاند عقب سمت به کمی
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 .دش ساییده زمین روی بر صورتش کوتاه، کشیدگی همان با و بود خوابیده زمین روی بر صورت با روبی

 دیگر یریشه صدها لحظه، همان در گاهآن. رفت هم در صورتش راستش، سمت یگونه سوزش شدت از

 :زد فریاد درماندگی با او و آمده بیرون خاک زیر از

 !مایکل -

 زمین سمت به را او ریشه سه هر قبل، یدفعه برخالف باراین و پیچید کمرش دور به دیگری یریشه

 .بکشانند زمین زیر به را او داشتند تصمیم گویی فشردند؛

 را فشارشان هاریشه زیرا بود؛ فایدهبی اما کند؛ آزاد را خودش کرد سعی و کشیده بلندی جیغ روبی

 .کردند بیشتر

 !روبی -

 ازب کمرش دور از را هاریشه کرد سعی و شده نزدیک او به عجله با سپس و کرد نگاه او به ایثانیه مایکل

 جیب از را آن و افتاده رافائل خنجر یاد به کردن،سعی بارچندین از بعد. ماند نتیجهبی تالشش اما کند؛

 خاک رزی از عظیمی یریشه ناگهان زیرا نکرد؛ پیدا کشیدنشبیرون برای فرصتی اما آورد؛ بیرون لباسش

 .رفت هوا به اشناله و شده پرتاب ایگوشه به که کرد وارد شکمش به ایضربه چنان و زده بیرون

 .شد حمله یآماده دیگر بار و نشسته زمین روی بر سختی به مایکل کرد، نگاه او به نگرانی با روبی

 به دتش با بدنش و بود رفته فرو شکاف داخل به پاهایش زیرا کند؛ نگاه او به آن از بیش نتوانست روبی

 .شدمی فشرده زمین
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 حال در بازوهایش که کرد احساس گاهآن نبود، بدنش دادنتکان به قادر و بود چسبیده زمین به کمرش

 جلوگیری فرورفتنش از تا کوشیدمی توان آخرین با و بود گرفته را او بازوهای مایکل. است آمدنکش

 .نداشت روبی هایدست شدنحسبی جز به ایفایده کار این اما کند؛

 نیم شد، جلب خوردمی پاهایش به که نسیمی به اشتوجه و کشیده مقاومت از دست روبی که زمانی

 زمین زیر به مایکل یزدهوحشت هایچشم مقابل در درست بعد ایثانیه و رفته فرو نیز بدنش از دیگری

 .شد بسته خراشیدل صدای با شکاف و رفته فرو

 !نـه روبی، -

*** 

 را کمرش درد و پاها زقزق. لرزاندمی را بدنش و بود کرده نفوذ وجودش عمق تا فرساطاقت سرمایی

 سقف از که بود اسکلتی هایدست دید، که چیزی اولین و کرده باز را هایشچشم کمکم. کردمی احساس

 .بودند آویزان سرش باالی

 .کندمی چه جاآن در دانستنمی و بود منگ و گیج روبی

 به که دید را کوچکی یریشه و انداخته پاهایش به نگاهی. کرد حس پاهایش روی را مالیمی حرکت

 .شد ملحق سقف هایریشه باقی به و کرده آزاد او پاهای دور از را خود سختی
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 و بود خاک رنگ به سرش باالی سقف نبود، آسمان از خبری. انداخت سرش باالی سقف به تریدقیق نگاه

 آرام و ساکن لحظه آن در و بودند لولیده هم در کوچک و بزرگ هایریشه همان آن میانی قسمت در

 .دندبو کشانده گاهمسلخ به را خود قربانی موفقیت با و بود رسیده اتمام به ماموریتشان گویی بودند؛

 اطرافش به ترس با. رفت باال قلبش ضربان ناگهانی طور به آورد؛ یاد به را چیزهمه هاآن دیدن با روبی

 .دید مقابلش در را کوچکی یخانه حیرت کمال در و انداخت نگاهی

 نگاه اشچوبی در به باز دهانی با دقیقه چند تا روبی و بود باور غیرقابل زمین دل در خانه آن وجود

 .انداخت اطرافش به تریدقیق نگاه و برخاسته جایش از سختی به سپس کرد،می

 هب فقط لحظات آن در روبی. بود رفته فرو سکوت در کامال خانه و خوردنمی چشم به مشکوکی چیزهیچ

 کند؟ زندگی خوفناک یخانه این و زمین زیرِ در است ممکن کسی چه که کردمی فکر آن

 ودب تاریک کامال خانه درون انداخت؛ خانه داخل به نگاهی پنجره پشت از و برداشت جلو به قدمی ترس با

 و بود نشسته پنجره یشیشه روی بر بسیاری غبار و گرد. کردنمی زندگی آن در کسی معلوم قرار از و

 سقف به نگاهی ناراحتی با روبی. بودند کرده خوش جا و تنیده تار خانه دیوار و در روی بر هاعنکبوت

 کمک و برود که بود مایکل به امیدش تنها شود، خارج جاآن از توانستنمی ایوسیله هیچ با انداخت،

 .باشند داشته هاآن جان نجات به ایعالقه هاساتیر که داشت تردید گرچه بیاورد؛

 تهِ از گاهآن. رفت هم در هایشاخم و افتاد مایکل و خودش بین هایحرف آخرین یاد به ناگهانی طور به

 آن تجسم با. بکوبد تنومندی درخت به را سرش وجدان عذاب شدت از مایکل اکنون که کرد آرزو قلب
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 قژقژ صدای با در. آورد پایین آرامی به را در فلزی یدستگیره و زده رضایت سر از لبخندی صحنه،

 .شد سیخ بدنش موهای تمام منظره آن دیدن با. شد خانه وارد کامال روبی و شده باز خراشیگوش

 با نیز خانه یاثاثیه و اسباب یهمه و بود پوشانده خاک از ضخیمی یالیه را مقابلش فضای جایجای

 ساخته را درهمی و عجیب هایسایه که دیواری آتش سویکم نور و بودند افتاده ایگوشه در توجهیبی

 .افزودمی خانه انگیزیهراس بر بود،

 :گفت ایاحمقانه لحن با و داده فرو سختی به را دهانش آب روبی

 نیست؟ خونه کسی! سالم -

 شخص که کرد گمان ایلحظه زیرا بپرد؛ جا از شد باعث و پیچید خانه تمام در روبی صدای انعکاس

 .است کرده تکرار را حرفش دیگری

 و کرد خانه در زدنقدم به شروع. کند حفظ را اشخونسردی کرد سعی و کشیده عمیقی نفس کالفگی با

 یطاقچه روی بر را دستش و زده کوتاهی نیشخند است، سکنه از خالی جاآن یافت اطمینان که هنگامی

 .داد تکیه دیواری آتش کوچک

 و یدپیچ خانه تمام در مهیبی صدای بارهیک به و آمده مالیمی تق صدای که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

 .چسبید سرش پشت دیوار به و کشیده بلندی جیغ ترس شدت از روبی
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 پس نبود؛ کسهیچ. انداخت نگاهی اطراف به و گرفته صورتش مقابل را هایشدست دفاعی حالتی با او

 هنوز اما دید؛ را آن کوچک اهرم و انداخته دیواری آتش به نگاهی ناخودآگاه بود؟ کجا از صدا آن منبع

 .است شده ایحادثه چه وقوع باعث اهرم آن که دانستنمی هم

  .افتاد خانه وسط بزرگ یحفره به چشمش که گرفت را سوالش جواب زمانی روبی

 برای و بوده ترروشن خانه برعکس جاآن. انداخت حفره درون به نگاهی و رفت جلوتر اضطراب و ترس با

 .بودند ساخته را طویلی یپلهراه پایین به رفتن

 با .بودند شده سست پاهایش و لرزیدمی هایشدست نداشت، تفاوتی سرش پشت دیوار با صورتش رنگ

 راحت خیال با گاهآن بدهد، آب گوشی و سر و برود که کردمی وادارش اشکنجکاوی حس هااین تمام

 یراز نشود؛ طوالنی جاآن در اقامتش که بود امیدوار او البته. کند استراحت و بماند خانه آن در توانستمی

 به اما شد؛ نگران هایشسرگیجه و تهوع حالت یادآوری با. گذاشتمی رویش بر بدی تاثیر گرسنگی

 «خوری؟می رو چی یغصه پس نشده، تگرسنه که هنوز:»زد تشر خود به و داد تکان را سرش سرعت

 ر،طوهمان نیز دوم یپله. برخاست هوا به غبار و گرد از کوهی پله، اولین روی بر پایش گذاشتن محض به

 .رسید خالی و کوچک زیرزمینی به نهایت در... و چهارم سوم، یپله

 سنگی دیوار روی بر معوج و کج حالتی با رفته رو و رنگ تابلوی چند کرد؛ برانداز را جاهمه دقت با روبی

 تکانتکان عجیبی حالت با و مانده آویزان سقف از اسکلتی هایدست همان و بودند شده آویخته خانه

 و بشود هاآن لرزش باعث که ندارد وجود زیرزمین آن در ایدریچه داشت اطمینان روبی. خوردندمی

 هنگامی و ندارد حضور جاآن در کسهیچ که یافت اطمینان زود خیلی اما شد؛ نگران و دلواپس ناخودآگاه
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 ایشیشه تابوت دیدن با کند، ترک را زیرزمین خوشنودی کمال در و بکشد ایآسوده نفس خواست که

 .شد خشک جایش سر زیرزمین، از تریتاریک یگوشه در بزرگی

 گلویش که داشت را احساس این هنوز اما داد؛ فرو رو دهانش آب دقایق آن در بارچندمین برای روبی

 شود مواجه خالی تابوت با کردمی آرزو برداشت، جلو به قدمی. است خوردهترک و خشک کویری همچون

 و دست صحنه آن دیدن با و برده جلوتر را سرش نگرانی با. است موذی حشرات و عنکبوت از پر که

 .شدند شل کامل طور به پاهایش

 به هایشدست و بود خوابیده جاآن داشت رنجور و نحیف پیرزن یک به بسیاری شباهت که اسکلتی

 .گذردمی مردنش از هاقرن رسیدمی نظر به و بود شده قالب اشسینه روی بر ایکس عالمت

 ببیند؛ حسابی و درست را زن ماننداسکلت صورت نبود قادر تابوت یگرفتهخاک یشیشه پشت از روبی

 لیدک به چشمش داشت، انتظار که طورهمان و انداخته اطرافش به نگاهی ناگهانی یجرقه یک با بنابراین

 تنگرف برای را دستش و رفته جلوتر درنگبی. بود شده آویزان دیوار روی بر که افتاد ایزدهزنگ و بزرگ

 ماا انداخت؛ بود شده کشیده کلید روی بر درست که ضربدری عالمت به گذرایی نگاه و کرد دراز کلید

 .شد نزدیک تابوت به دیگر بار و برداشته را کلید عالمت آن به توجهبی

 بزرگی اهاشتب است ممکن که گفت و زده تلنگر او به منطقش بچرخاند، تابوت قفل در را کلید آنکه از قبل

 :گفت فورا رفت،می نابودی به رو کنجکاوی شدت از که مغزش دیگر بخش اما شود؛ مرتکب

 .نداره ضرری تابوتش بازکردن پس رفته، باقی دیار به که میشه قرنی چند بدبخت این -
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 :گفت اشکنجکاوی به رو و کرده فکر اندکی روبی خود باراین

 کردن؟ مخفیش جااین چرا پس نداره ضرری اگه -

 ویت که باشه رسوماتشون از یکی شاید کرده،می زندگی جاهمین زن این کردن؟ مخفیش که گفته کی -

 .برسن آرامش به شونخونه زیرزمین

 اشکنجکاوی تسلیم همیشه مانند روبی اما بود؛ مضحک بسیار ذهنش منطقی قسمت نظر در حرف این

 ....گاهآن و کرده بلند سختی به را شیشه. چرخاند تابوت قفل در را کلید و شده

 زن وانیاستخ پیکر. بود ندیده را صحنه آن از ترانگیز نفرت عمرش تمام در زیرا آمد؛ بند نفسش بالفاصله

 قابل هنوز اشتنه از هاییقسمت. لولیدندمی بدنش جای جای در که بود هاییکرم و حشرات از پر

 بر. تاس نداشته تن به لباسی تابوت در قرارگرفتن هنگام او که دریافت زود خیلی روبی و بود تشخیص

 درهم ایگونه به هم مو تار چند همان اما خورد؛می چشم به سفیدش موهای از تار چند هنوز سرش روی

 .رسیدمی نظر به غیرممکن بازکردنش که بود خورده گره

 حالت این نگران بتواند آنکه از قبل اما آمد؛ سراغش به تهوع حالت زود خیلی و رفته درهم روبی صورت

 .افتاد تابوت ایشیشه در روی شدیدی نور شود، ناخوشایند

 تحیرم و مات داشت، قرار سرش پشت درست که بزرگی بسیار یآینه دیدن با و برگشت عقب به تعجب با

 بود؟ نشده آینه متوجه آن از قبل تا طورچه. ماند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 282 

 نای و دید آینه در را خودش از واضحی تصویر و رفته ترجلو ببندد، را تابوت در دیگر بار آنکهبی روبی

 کامال آینه بود، غبار و گرد از پوشیده خانه تمام آنکه به توجه با زیرا آمد؛می نظر به عجیب بسیار مسئله

 .بود شفاف و تمیز

 هک باریآخرین راستی به. انداخت پریشانش موهای و کثیف هایلباس به نگاهی متوالی هایهفته از پس

 .نیاورد یاد به چیزی کرد فکر چه هر روبی بود؟ کی دید آینه در را خودش تصویر

 عمیقی هایخراشیدگی و بودند خاکی و پاره هایشلباس بود، شده دارموج و کثیف براقش و صاف موهای

 را خودش دیگر گویی نداشت؛ سابق روبی به شباهتی هیچ اکنون او. کردندمی خودنمایی صورتش روی بر

 .شناختنمی نیز

 باز هم از اینخراشیده صدای با و خورده تکان پیرزن اسکلتی و پوسیده هایدست زیرزمین، طرف آن در

 .بودند دمیده بدنش در ایدوباره جان ناگهانی طور به گویی گرفتند؛ قرار بدنش طرف دو در و شده

 در سرش پشت در درست که اتفاقی به توجهی هیچ و بود مانده صورتش هایخراشیدگی به خیره روبی

 .نداشت بود وقوع شرف

 .شدند نمایان روشنش آبی هایچشم و کرده باز سختی به را چروکش و چین پر و افتاده هایپلک

 قاب در آهستگی به شخصی گویی شد؛ آینه در سیاهی یسایه حرکت متوجه ناگهانی طور به روبی

 زیرا نبود؛ کار این به نیازی اما شد؛ خیره آینه به بیشتری دقت با روبی. گرفتمی قرار آینه رنگطالیی

 .شدمی ترواضح لحظه هر مقابلش تصویر
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 بدن سختی به گرفت، تابوت یگوشه به را اشپوسیده هایدست پیرزن زیرزمین، طرف آن در

 .نشست تابوت در و کردهبلند را اشاستخوانی

 .را روشنش آبی هایچشم برق و دهد تشخیص توانستمی را آینه در شخصِ رنگسیاه شنل روبی

 به او یخیره نگاه دیدن با. کردمی نگاه او به و بود ایستاده مقابلش در درست و آینه در زیبایی زن

 ترس لحظه یک برای. ریخت فرو وجودش انتهای در چیزی و زده ترتمام چه هر شدت با قلبش خودش،

 با که بودند شده خیره یکدیگر به ترس و تعجب با دو هر شد، پدیدار نیز زن آن هایچشم در عمیقی

 اصد منشأ سمت به را سرش فورا و گرفته زن آن از را نگاهش روبی زمین، روی بر سنگینی ءشی افتادن

 .شد میخکوب جایش سر گاهآن برگرداند؛

 روبی کرد؛می نگاه او به انگیزشهراس هایچشم آن با و بود نشسته تابوت در اکنون زن آن اسکلت

 نای که کردمی احساس زد،می کندی به قلبش. نشست زمین روی بر و کشیده صداداری نفس ناخودآگاه

 .بود کشانده مرگ کام به را خود خودش هایدست با باراین او برد؛ نخواهد در به سالم جان دفعه

 آمد، بیرون تابوت از که هنگامی. شدند باز بدی حالت با اشاسکلتی دهان و زد آوریچندش لبخند پیرزن

 کوچک هایعنکبوت و حشرات از پر هنوز بدنش از نیمی بود؛ گور از برخاسته هایبرزخی مانند درست

 .است شدنترمیم حال در بدنش تمام کمکم رسیدمی نظر به اما بود؛

 یسخت به پیرزن. ماند خیره هایشچشم به مستقیم نیفتد، او عریان بدن به نگاهش آنکه برای روبی

 دیگر بار پیرزن. کرد نگاه او به پیش از ترزدهوحشت روبی و ایستاد او سر باالی درست آمده، جلوتر
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 سختی به ایدورگه و دارخش صدای با. زدنحرف برای بلکه خندیدن، برای نه اما کرد؛ باز را دهانش

 :گفت

 .دخترم...دادی نجات...رو من... تو -

 وییگ که بود افتاده جانش به عمیقی ترسی چنان بزند، حرفی نتوانست اما کرد؛ نگاه او به بهت با روبی

 ت،رفمی بیرون زیرزمین از که حالی در و نماند او جواب منتظر نیز پیرزن. بود برده یاد از نیز را زدنحرف

 :گفت و آورد باال را اشپوسیده هایدست

 .بیا... من... با -

 را او به آزاررساندن قصد زن آن اگر که دانستمی طرفی از بود؛ مانده نرفتن و رفتن دوراهی میان روبی

 پاهای روی بر سختی به و شده ترآرام اندکی فکر این با. بود کرده تمام را کار هااین از پیش داشت

 آینه طرف آن در کسهیچ اکنون انداخت، آینه به را نگاه آخرین زیرزمین از خروج از قبل. ایستاد لرزانش

 .بود نمایان آن قاب در روبی یپریدهرنگ تصویر تنها و نبود

 هایوسایل تکتک آمیزیجنون حالت و ولع با که دید را پیرزن خانه، اصلی فضای به رسیدن محض به

 .کردمی نوازش و ناز را خانه

 درسته؟... بودی مرده شما... شما -

 شروع پیرزن که هنگامی وجود این با. شد جوابش شنیدن یآماده و گفت را جمله را این سختی به روبی

 .کرد احساس بدنش در را خفیفی لرزش کرد، صحبت به
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 برای و گذاشتند تابوتی در رو من فرزندانم و رفتم دنیا از پیش قرن پنج حدود من... دخترم درسته -

 .رفتن جااین از همیشه

 نیز پیرزن گویی شود؟ زنده ایمرده بود ممکن طورچه. بود زده زل او به گشادشده هاییچشم با روبی

 :گفت و خندیده خراشیگوش صدای با زیرا است؛ کرده مشغول را او فکر چیزی چه که فهمید

 .نیست عجیبی چندان چیز موجودات شدنزنده سرزمین این در -

 :کرد زمزمه سختی به روبی

 موجودات؟ -

 :گفت فورا پیرزن

 .هاانسان! بله... دخترم هاستانسان منظورم... یعنی -

 .کردمی رو و زیر را خانه تمام هولناکی حالت با زیرا است؛ شده تاببی اندکی او که کرد گمان روبی

 خارج آوردلهره یخانه آن از زودتر چه هر خواستمی دلش اما آورد؛سردرنمی وجههیچ به او کارهای از

 .شود

 ریگی یه حتما زن این گفتم؟ دیدی! بفرما:»گفت و کرده سرزنش را او ذهنش منطقی قسمت لحظه همان

 «برن؟ و کنن ول رو اون باید هاشبچه چرا آخه! کفششه به

 :گفت فورا ایاحمقانه حالت با بدهد، منطقش به شکنیدندان جواب آنکه برای و کرده غلیظی اخم روبی
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 رفتن؟ و کردن ولتون هاتونبچه چرا -

. کرد مشاهده زن هایچشم در را خشمی برق زود خیلی زیرا شد؛ پشیمان اشگفته از سرعت به اما

 :گفت آرامی صدای با اش،برافروخته صورت برخالف سپس شد، خیره او صورت به ایثانیه چند پیرزن

 .نکردن اطاعت مادرشون از چون بودن؛ ناخلفی فرزندان هااون -

 .بزند دیگری حرف که نکرد جرأت اما داد؛ تکان آرامی به را سرش روبی

 شنیده گلویش از عجیبی خسخس صدای و کردمی جستجو را خانه تمام واردیوانه هم هنوز پیرزن

 .شدمی

 نگاهی و برداشته او از چشم کوتاهی مدت از پس اما بود؛ مانده خیره او سریع حرکات به تعجب با روبی

. ماند مبهوت و مات داشت، قرار زمین روی بر که استخوانی تکه دیدن با که انداخت اطرافش به گذرا

 تنگ را هایشچشم و برده جلوتر را سرش بیشتر اطمینان برای. کرد شک دیدمی که آنچه به ایلحظه

 .است استخوان منحنی، و رنگسفید چیز آن که نداشت تردیدی اکنون کرد؛

 کف در نیز دیگری یخردشده هایاستخوان که شد متوجه آورد، باالتر را نگاهش نگرانی با که هنگامی

 چوبی میز به نهایت در و گرفته را هاآن رد ایآهسته و کوتاه هایقدم با روبی. خورندمی چشم به خانه

 شدن روبرو از گویی ایستاد، جایش سر دودلی با و کرده درنگ ایلحظه. رسید خانه وسط یشدهواژگون

 به را سرش و شده ترسش از مانع اشکنجکاوی همیشه مثل درست اما داشت؛ هراس بدی یصحنه با

 .کشید صداداری نفس ناگهان و برده میز زیر آرامی
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 نه؛ یا است شنیده را او صدای پیرزن ببیند تا برگشت و گذاشته دهانش روی را دستش سرعت به روبی

 بزرگی اسکلت به ترس با و کرده خم را سرش دیگر بار. بود جستجو مشغول همچنان او خوشبختانه اما

 تحال با را هایشدست که بوده کودک یک به متعلق اسکلت آن معلوم قرار از. شد خیره بود، میز زیر که

 طور به زیرا شود؛ خیره او به آن از بیش توانستنمی روبی. بود داشته نگه صورتش مقابل در دفاعی

 .کرد بلند را سرش بنابراین بود؛ کرده پر را وجودش سراسر بدی احساس ناگهانی

 .زدمی سوسو و افتاده خانه از ایگوشه در که افتاد پرنوری شیء به چشمش لحظه همان درست اما

. رفت جلوتر نیست، او به حواسش یافت اطمینان که هنگامی و انداخت پیرزن به دیگری نگاه روبی

 و کوچک یپایه به که است بلورین گوی یک آن که فهمید شد، ترنزدیک شیء آن به که هنگامی

 با. کرد نگاه درونش هاینگار و نقش به ارادهبی و برداشته را گوی گاهآن است؛ شده متصل رنگیطالیی

 شروع آن درون اشکال ناگهان که بود مانده خیره گوی مبهم و برهم درهم اشکال به حیرت و کنجکاوی

 و پیرزن آن زندگی محل شکبی که داد نشان را خانه همان از واضحی تصویر زود خیلی و کرده حرکت به

 و منظ با آن درون یاثاثیه و بوده تمیز و مرتب خانه جایهمه زیرا است؛ بوده پیش قرن پنج در فرزندانش

 .بودند شده چیده هم کنار در سلیقه

 هب شدننزدیک با گویی کرد؛ ترنزدیک را سرش اشتیاق با و برده یاد از را پیرزن حضور سرعت به روبی

 .ببیند بهتر و تردقیق را چیزهمه توانستمی آن

 ذاغ صرف هنگام جوان و زیبا دختر پنج تصویر و کند تغییر گوی درون تصویر تا گذشت ایدقیقه چند

 همان میز دیگر طرف در. کردندمی پچپچ یکدیگر با و خندیدندمی بلندی صدای با هاآن. شود ظاهر
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 ناتوان و پیر هم زمان آن در گرچه کرد،می فرق آسمان تا زمین االن با ظاهرش اما بود؛ نشسته پیرزن

 .داشت اشجوانی دوران زیبایی از حکایت اشچهره اما بود؛

 او یچهره به دقت کمی با گذراند،می نظر از را خانواده آن اعضای تکتک عجیبی حساسیت با که روبی

 که ایلحظه آخرین تا حتی. است زده زل دخترش ترینکوچک به عجیبی حالت با زن آن که شد متوجه

 هدختربچ آن معلوم قرار از بود؛ مانده ثابت او روی بر تنها نگاهش شوند بلند میز سر از فرزندش پنج هر

 .بود زده زل مادرش به ترس و نگرانی با زیرا بود؛ شده عجیب و مرموز هاینگاه آن متوجه نیز

 آهسته و بود شده پنهان خانه میز زیر در دختربچه همان اکنون کرد؛ تغییر گوی درون تصویر ناگهان

 اسکلت پیش یدقیقه چند همان زیرا کند؛ هضم را گوی درون تصاویر توانستنمی روبی. ریختمی اشک

 .ببیند را او توانستمی سرش کردنخم با هم لحظه آن در حتی دید، جاهمان در را دختربچه آن

 .کرد جلب مقابلش درخشان گوی به را اشتوجه دیگر بار خرخرمانندی صدای ناگهان

 .نکن فرار من از عزیزم، جااین بیا قشنگم، دختر اِلِنور؟ -

 .بود دختربچه جستجوی در داشت، آمیزیجنون حالت که آوریچندش لحن با پیرزن

 که پیرزن هایچشم. شد بلند اشسکسکه صدای ناگهان که کردمی گریه و لرزیدمی میز زیر اِلِنور

 سرعت با و زد برق داد،می تکان هوا در را اشاستخوانی هایدست و کشیدمی باال را اشبینی واردیوانه

 .برد هجوم میز زیر به آوریسرسام

 .بگیرد را خودش جلوی توانست موقع به اما بکشد؛ جیغ خواستمی صحنه آن دیدن با روبی
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. کرد دهانش وارد را نورانی یهاله یک مانند چیزی و کشیده دخترش صورت روی بر هایشدست پیرزن

 و شده کدر هاپیرزن مانند دخترک سفید و صاف صورت روبی، یزدهوحشت هایچشم مقابل در گاهآن

 اکنون و بود شده زیبا و جوان پیرزن حاال او برعکس اما شد؛ پدیدار رویش بر بسیاری هایچروک و چین

 صورت و جانبی جسم به توجهی ترینکوچک آنکه بی کرد؛می خوشحالی و رقصیدمی واردیوانه

 .دهد نشان دخترش یپریدهرنگ

 هایناخن آن با توانستمی که کردمی آرزو و بود چسبانده گوی به کامل طور به را سرش اکنون روبی

 لحظه همان درست و شده برآورده آرزویش که نکشید طولی و. بیاورد در را پیرزن هایچشم بلندش

 .شدند گشاد حیرت شدت از هایشچشم و رفته فرو زن آن شکم در تیزی خنجر

 کوچکش خواهر انگیزغم مرگ یمشاهده با و بود کرده فرو بدنش در را بزرگی خنجر هایشدختر از یکی

 تماشا تند دور روی را فیلم یک گویی افتاد؛ اتفاق سرعت به چیزهمه. گریستمی واریجنون حالت با

 برای بسیار زاری و گریه از بعد و کردند محبوس خانه زمین زیر در را مادرشان هادختر کرد؛می

 .کردند ترک را خانه آن همیشه برای خواهرشان

 اب آنکه با. کند باور را اتفاقی چنین توانستنمی او کرد،می نگاه بلورین گوی به متحیر و مات روبی

 فرزندش ترینکوچک زیبایی مادری که کند باور توانستنمی اما بود؛ ماجرا تمام شاهد خودش هایچشم

 که بود شده زدهتوحش چنان روبی داشت؟ امکان چیزی چنین طورچه. بشود او مرگ باعث و بگیرد را

 بعد ایهثانی زیرا نبود؛ برگشتن به نیازی اگرچه کند، نگاه او به دیگر بار و برگردد عقب به نداشت جرأت

 .ریخت فرو سینه در قلبش و شنید گوشش میان جایی را او صدای
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 .بود دردناکی مرگ -

 بود؛ سختی بسیار کار رحمبی زن آن با شدن رو در رو. کردمی احساس را او بدبوی و داغ هاینفس روبی

 پیش از بیشتر او کریه یچهره یمشاهده با. ایستاد او روبروی و کرده جمع را شجاعتش تمام اما

 آمد دهانش به که را ایجمله اولین کند، فکر هایشحرف عاقبت به آنکه بی ناآگاهانه و شده خشمگین

 :گفت

 !هیوالیی یه تو -

 بگیرد، قرار زن آن برابر در بود قرار که حاال. زد زل او هایچشم به نفرت با جمله، آن گفتن از بعد روبی

  .نداشت اهمیت برایش چیزهیچ دیگر نبود، گریزی راه هیچ که حاال

 یساختگ غم با و گرفته خود به ایمعصومانه حالت بدهد، نشان او حرف به العملیعکس آنکه بی پیرزن

 :گفت

 ...فهمیدننمی اونا اما گفتن؛ بهم رو همین فرزندانمم! بله اوه -

 :داد ادامه تریآهسته صدای با و داده تکان تاسف با را سرش سپس

 از خودم که حالی در بود، سخت برام قدرچه اِلِنور زیبایی به دختری کنار در بودن فهمیدننمی اونا بله، -

 .کشیدممی رنج زشتیم و پیری

 :زد فریاد و کرده نگاه او سرتاپای به انزجار با روبی
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 !کنممی خالصت خودم! کنن پیدا نجات دستت از همه تا بمیری باید تو -

 :گفت شادمانی با گاهآن بیاید، کش بدی طرز به دهانش شد باعث که کرد کوتاهی یخنده زن آن

 تو که فهمیدم شدی بیداریم باعث وقتی قشنگم، دختر راستش. کنینمی رو کار این تو عزیزم، نه اوه -

 .من قاتل نه منی، ناجی

 :گفت لرزانی صدای با و رفته عقبعقب ناخودآگاه روبی

 چیه؟ منظورت...م -

 :کرد زمزمه او سوال به توجهبی شد،می نزدیک او به ایعجله هیچبی که درحالی پیرزن

 .داری قشنگی و داشتنیدوست صورت -

*** 

 «اقیانوس یهدیه»

 :زد فریاد رابین به رو و کشید ایکالفه نفس مایکل

 !دیگه بجنب -

 .داریم عروسی امشب ناسالمتی بدوم، هالباس این با تونمنمی که من بابا، خب خیلی -

 .دوید ترتند و داد او به رکیکی فحش عصبانیت با مایکل
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 تا دوید هاساتیر یقلعه سمت به سرعت آخرین با مایکل شد، کشیده شکاف درون به روبی آنکه از بعد

 گاهآن بود؛ شانسش تنها این اما بگذارند؛ زنده نیز را او خود که داشت شک گرچه بیاورد؛ کمک او برای

 .شد روبرو رابین با بدشانسی یا و شانسیخوش نهایت در

 هنگام و بوده هاساتیر یقلعه پذیرایی مسئول که بود خیالیبی البته و بلندقامت و جوان ساتیرِ او

 در که کردمی اعتراف مایکل. کرد کمک درخواست او از و گرفته را جلویش مایکل قلعه، به بازگشت

 روبی لحظه آن در اشنگرانی تنها زیرا نداشت؛ اهمیتی هیچ برایش اما ترسید؛ او از شدت به اول یلحظه

 و کرده سرزنش را خود مدام مدت تمام در او. باشد سالمت و سالم که کردمی دعا وجود تمام با که بود

 بود، زده روبی به قبل ساعت چند که هاییحرف از مایکل. بود نکرده رهایش ایلحظه وجدانش عذاب

 رایب روش بهترین این که کردمی گمان ولی بود؛ فایدهبی اشپشیمانی و ندامت اگرچه. کشیدمی عذاب

 اعتقادی آن به هرگز نیز خودش که هاییحرف نیاورد؛ زبان بر را هاحرف آن هرگز دیگر تا است اشتنبیه

 .بود گفته او آزار برای تنها و نداشت

 .رسیدند علفزار به کوتاهی مسیر کردنطی از بعد

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :زد فریاد بالفاصله مایکل
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 .کن عجله! بجنب باش، زود! جاستهمین خودشه، -

 .کنم تمرکز بذار نمیشه، که جوریهمین بابا، خب خیلی اَه -

 .ریزهمی فرو زمین نصف بزنی بهش لگد یه اگه مطمئنم خواد،نمی تمرکز -

 :گفت دلخوری با سپس بود، شده او به بزرگی اهانت گویی که گرفت خود به ایقیافه رابین

 بندازم؟ جفتک بیخودی که االغم من مگه -

 با یحت بود، ندیده او عجیبی به موجودی کنون تا که کردمی اعتراف انداخت، او سرتاپای به نگاهی مایکل

 ترعجیب نیز هاآن از حتی هاساتیر که بود معتقد اما کرد؛ برخورد هاسانتور به جنگل در بارها آنکه وجود

 .انگیزترندشگفت و

 :گفت تریآرام لحن با و کشید عمیقی نفس سپس

 کنیم؟ چیکار باید حاال خب، خیلی -

 :گفت و رفت ایغرهچشم او به رابین

 صحبت کنه،می زندگی پایین اون که موجودی به توجه با باید ما داره، رو خودش خاص اصول کار این -

 .کنیم

 دست به و کردهمی زندگی پیش سال صد چند که بوده بدذات فسیل یه اون شنیدم پدربزرگم از

 .شده کشته نزدیکانش
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 .بود او هایحرف یادامه منتظر قراریبی با مایکل

 :گفت و کشیده هایششاخ به دستی آرامش با رابین

 !دریایی پری... بگیم باید پس بوده هادختر زیبایی یگیرنده و روح یمکنده اون که جاییاون از -

 .بود محکم و سفت همچنان پایشان زیر زمین و نیفتاد اتفاقی هیچ اما ماندند؛ منتظر دو هر

 :گفت خیالیبی با رابین

 هی! زیبایی یالهه! زیبایی پرنسس! زیبایی یملکه کنیم،می امتحان هم رو دیگه چندتا خب، خیلی -

 !نه؟! خوشگل؟ هایپریزاد! زیبایی خَروار

 :گفت و کوبید زمین روی بر را سُمش عصبانیت با رابین

 هایدختر از ایمجموعه زیبایی؟ منبع زیبایی؟ کوه... مثال... خب خیلی! اَه نیست؟ کدومشونهیچ یعنی -

 کالینوس؟ یقیافهخوش و هیکلخوش

 رد،ک هایششقیقه مالیدن به شروع اضطراب و نگرانی شدت از و فرستاد بیرون را اشعصبی نفس مایکل

 :پرید جا از بلندی فریاد با گاهآن

 .بدترکیب فسیل یزنیکه -
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 سپس .کرد لرزیدن به شروع پایشان زیر زمین بعد ایثانیه اما بود؛ گفته را این عصبانیت شدت از رابین

 ،دهند انجام اقدامی بتوانند آنکه از قبل و شده پدیدار بزرگی شکاف هاآن یزدهحیرت هایچشم برابر در

 .آمدند فرود سخت و سرد زمین روی بر بعد ایثانیه و کردند سقوط شکاف درون به هردو

 را هایشسم حالی در رابین. بیایند بیرون ناگهانیشان سقوط شوک از تا کشید طول کوتاهی دقایق

 :گفت ناراحتی با و کرده غرولندی مالید،می

 .کردممی توجه هم نکته این به کاش کردن، انتخاب رو اسم این رفتن از قبل دخترهاش مطمئنم -

 .ماند خیره بود، مقابلش در درست که ایخانه به نگاهش و نداد او به جوابی مایکل

*** 

 .شتافتنمی کمکش به کسهیچ باراین زیرا نداشت؛ ماندنزنده برای امیدی هیچ دیگر روبی

  .کردمی دعا مرگ، از بعد روحش رسیدن آرامش به برای و دادمی گوش پیرزن آواز به ناامیدی با او

 .ستآماده چیزهمه دیگه کنم فکر عزیزم، خب -

 .نداشت نیز را کردنالتماس توان حتی لحظه آن در کرد، نگاه او به وحشت با روبی

 .باشی آروم کن سعی دخترم، کشهنمی طول زیاد -

 .داد قرار روبی صورت دور را هایشدست و کرده ایموذیانه خنده پیرزن
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 یکثیف هیوالی دست به مشکالت و هاسختی اتفاق، همه آن از بعد است؛ راه پایان این که شدنمی باورش

 احساس را صورتش پوست باالآمدن روبی. باشد راه پایان توانستنمی این! نه. شدمی کشته او همانند

 عجیبی واکنش زن آن هایدست لمس به اکنون داشت، جریان بدنش در شدت با که نیرویی. کردمی

 گویی کرد،می احساس بدنش جایجای در را عجیبی سوزش و بود شده داغ بدنش تمام داد؛می نشان

 ،شد بیشتر صورتش روی بر زن هایدست فشار. کردندمی فرو بدنش در آرامی به را ایگداخته خنجرهای

 .شدنمی اشزیبایی و جوانی گرفتن به موفق طریقی هیچ به انگار کرد؛می عجیبی تقالی او

 که دریافت ناامیدی کمال در روبی. کرد باز نیز را خودش دهان و گرفته را او دهان عصبانیت با گاهآن

 محبوس شدهنفرین یخانه آن در ابد تا جانشبی جسم و شودمی کشیده بیرون بدنش از روحش اکنون

 .ماندمی

 !نه -

 و وحشت با که حالی در پیرزن. کرد باز را هایشپلک الی سختی به زن، آن یزدهحیرت صدای شنیدن با

 :گفت و کشیده خراشیگوش فریاد بود، زده زل او به ناباوری

 !نـه! نه...ایالهه...یه... تو -

 عمیقی هایترک آب،بی و خشک کویری مانند پیرزن بدن روی بر روبی، متحیر هایچشم برابر در گاهآن

 در روبی هایگوش. کردمی بسته و باز را دهانش و کشیدمی جیغ مدام بدنش یمشاهده با او. شد پدیدار

 بدنش اعضای از کدامهیچ دادنتکان به قادر هایش،چشم مردمک جز به او اما بودند؛ کرشدن خطر معرض

 بر بدنش هایتکهتکه گاهآن ریخت، فرو و شده خشک پیرزن بدن آمد، مالیمی تق صدای ناگهان. نبود



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 297 

 نگاه او بدن هایتکه به ناباوری با هنوز روبی. شد قطع خراششگوش هایجیغ صدای و افتاده زمین روی

 پیدا نجات او بودند، شده خشک کامال پاهایش و دست. بود رفته فرو مرگباری سکوت در جاهمه. کردمی

 تکرار گوشش در زن آن آخر یجمله هنوز اما بود؛ کرده پیدا نجات آساییمعجزه شکل به او بود، کرده

 «.ایالهه یه تو:»شدمی

 یک او. آوردمی زبان به را مزخرفاتی چنین که بوده زن آن روی بر زیادی فشار که داشت اطمینان روبی

 کوتاهی دقایق از پس. نیست الهه یک که نداشت تردیدی اما اش؛معمولی نوع از نه شاید بود، انسان

 ...که بود ننشسته جایش سر کامل طور به هنوز اما بدهد؛ تکان را بدنش تواندمی دیگر که فهمید

 !شترق

 نمور و تاریک زیرزمین آن در اشناله صدای و هشد پرتاب زیرزمین درون به سر با ترسناکی هیوالی

 .پیچید

 بلندی جیغ توان آخرین با بتواند آنکه از قبل اما کرد؛ باز را دهانش و شده زدهوحشت او دیدن با روبی

 .افتاد هیوال آن روی بر و کرده سقوط هاپله از دیگری شخص بکشد،

 !کنم بازش من بذار گفتم که بهت -

 :گفت ایگرفته یچهره با رابین

 !آی میدم، گوش حرفت به حتما بعد یدفعه -

 .رفت هوا به اشناله و کشید کمرش به دستی رابین
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 :گفت آرامی صدای با و کرده بغض ناخودآگاه بود؛ آمده بند او دیدن با روبی نفس

 !مایکل -

 .دکر نگاه او به ناباوری با و پریده جایش از برق مثل بود، افتاده رابین بدن روی بر همچنان که مایکل

 یرو از کند، درنگ ایلحظه حتی آنکهبی مایکل اما نپرد؛ آغوشش در که گرفت را خود جلوی خیلی روبی

 آنکه با بودند، شده خشک بدنش طرف دو در روبی هایدست. کشید آغوش در را او و شده رد رابین بدن

 ابراز به واکنشی هیچ هرگز او اما زدند؛می نعره مایکل کشیدن آغوش در برای بدنش اجزای تکتک

 در سالم و زنده هنوز که همین نداشت؛ اهمیتی او کردنهمراهی نیز مایکل برای. نداد نشان او احساسات

 .ارزیدمی عمرش تمام یاندازه به بود، آغوشش

 ...من... اِ -

 :گفت برسد گوششان به که صدایی با بود، نوسان در هاآن میان مدام نگاهش که رابین

 !افتادم جااین هنوز من بابا -

 رفیح بتواند آنکه از قبل اما انداخت؛ او هایشاخ به متعجبی نگاه و برگشت رابین، صدای شنیدن با روبی

 :گفت فورا و چرخانده خودش سمت به را صورتش مایکل بزند،

 .خواممی معذرت -

 کرد؟می عذرخواهی او از که بود مایکل اکنون آیا آورد،درمی شاخ هیوال آن مانند جاهمان شدمی اگر
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 بزند، دیگری حرف آنکهبی مایکل اما بود؛ اشبعدی یجمله منتظر و کرد نگاه او به ناباوری با روبی

  .رفت رابین کمک به و برگشت

 :زد فریاد و گرفته خود به دفاعی حالت پاهایش، روی بر ایستادن محض به رابین

 !کجاست؟ بدترکیب و بدذات فسیل اون کجاست؟ خب، -

 و کرده اشاره پیرزن بدن هایتکه به انگشت با بود، مانده خیره او هایشاخ به ارادهبی نگاهش که روبی

 :گفت

 .جاستاون -

 اب رابین. کشیدند هم در را هایشانچهره منظره آن دیدن با و برگرداندند را سرشان فورا رابین و مایکل

 :گفت انزجار و کنجکاوی

 اومده؟ سرش بالیی چه -

 :گفت و انداخته باال ایشانه روبی

 باز رو هامچشم وقتی و شنیدم رو فریادش صدای یهو که بودم بسته و هامچشم من دونم،نمی خودمم -

 .بینینمی دارین شما االن که دیدم رو همونی کردم،

 زیرا نگفت؛ هاآن به را زن آن آخر جمالت و کرد تعریف غیرمستقیم و سربسته را موضوع قصد از روبی

 .نیست جالبی چندان فکر اشیادآوری کردمی گمان
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 :گفت لب زیر و گرفت خود به متفکری حالت رابین

 !عجیبه -

 را او حرف مایکل که نداشت شک. شد مواجه مایکل تردیدآمیز نگاه با بالفاصله و برگرداند را رویش روبی

 .بگیرد خود به عادی یقیافه کرد سعی حال این با اما است؛ نکرده باور

. کردمی حرکت هاآن از جلوتر روبی. رفتند خانه در سمت به و شدند خارج زیرزمین از بالفاصله هاآن

 .بود عمرش روز بدترین روز آن شود، خارج جاآن از زودتر چه هر خواستمی دلش

 :گفت و بست را خانه در عجله با مایکل، شدنخارج از بعد رابین

 .ببره در به سالم جون زن این دست از کسی که نداشته سابقه حاال تا... دونینمی -

 :گفت ناراحتی با و انداخته خانه به بارینفرت نگاه روبی

 نه؟ بودم، شانسخوش خیلی من پس -

 .سالمی االن که اینه حداقلش. همچین اِی، -

 :گفت و انداخت او به نگاهی مایکل

 حرف سخت جنگ یک از برگشته هایقهرمان مثل که کنممی حس من یا طورههمین واقعا رابین، -

 زنی؟می

 :گفت و زد او به مالیمی لگد دستپاچگی با مایکل، سوال به توجهبی رابین
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 !بدترکیب فسیل یزنیکه -

 او کدیگری کمک با بعد و کشیدند باال را خود رابین کمک با مایکل و روبی و شده باز شکاف دیگر بار آنگاه

 .کشیدند بیرون شدهنفرین مکان آن از را

 شدت از هایشانچهره. افتادند راه به اقیانوس سمت به سه هر رابین و مایکل روبی، بعد یدقیقه چند

 جای بود، ترباراسف نیز دو آن از روبی وضع. بود پاره و خاکی هایشانلباس و رفته هم در خستگی

 احساس کمرش و پا قسمت در را زیادی کوفتگی احساس بود، رنگپر هنوز صورتش روی بر هاخراش

 آن در اما برود؛ فرو عمیقی خواب به کسی مزاحمت بدون و بنشیند جاهمان خواستمی دلش. کردمی

 .نداشت امکان چیزی چنین لحظه

 روی بر جاهمان قبلی ریزیبرنامه بدون و مقدمهبی نفرسه هر رسیدند، اقیانوس به که نکشید طول خیلی

 .شدند ولو زمین

 هایصخره به هاموج برخورد صدای و کردمی احساس اشبسته هایپلک پشت از را خورشید نور روبی

 آن زیر درازکشیدن با حالش که کردمی حس گذشتمی بیشتر قدرچه هر. بود بخشلذت برایش اطراف

 ایصد بلندشدن با اما نخورد؛ تکان جایش از زودی آن به که گرفت تصمیم و شودمی بهتر سوزان آفتاب

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و کرده باز را پلکش الی ناچار به شکمش قور و قار

 !میشه جوریاین هاوقت بعضی -
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 روز یک از بعد. انداخت خنده به نیز را روبی و زده خنده زیر تعارفبی جمله این شنیدن با مایکل

 رابین. خندیدندمی بلندی صدای با هاآن دوی هر که بود ساعت چند آن طول در بار اولین این بارمصیبت

 :گفت و زده لبخندی بود، شده گیج هاآن بلند هایخنده از که

 .بگردم رو اطراف این میرم -

 :داد ادامه و برخاسته جا از سپس

 .برگردم تا بمونین جاهمین -

 نداری؟ الزم کمک -

 .بیای که باشه الزم کنم فکر... کنم حمل رو پیکرغول کِراکس تا چند شم مجبور شاید خب... اِ -

 :پرسید حالت همان در بخورد، تکانی آنکهبی مایکل

 چیه؟ دیگه کراکس -

 :گفت هیجان با رابین

 رقدچه گوشتش دونیننمی. فرستهمی شکارش واسه رو من همیشه ویکتوره، محبوب شکارهای از یکی -

 !ستخوشمزه

 :پرسید روبی

 کیه؟ ویکتور -
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 :گفت و انداخته غبغبش به بادی رابین

 رو پسرش حکم من جورایی یه یعنی داره؛ دوست خیلی هم رو من خوبیه، مرد خیلی پادشاهمونه، -

 ...دارم

 :پرسید تردید با و کرده سکوت ناگهان رابین

 !پرسی؟می چی برای -

 :گفت و گرفته خود به عادی یچهره فورا روبی

 !جوریهمین! هیچی -

 .کردند بدل و رد معناداری نگاه مایکل و او

 :گفت و ایستاد رابین کنار و شده بلند جا از مایکل گاهآن

 این از نشو؛ نزدیک اقیانوس به زیاد باش، خودت مواظب خیلی. گردیمبرمی زود ما بمون، جاهمین تو -

 !بیا باهامون هم تو اصال نشو؛ خارج هم محدوده

 :گفت و داده مایکل به کوچکی هل رابین که کرد باز اعتراض برای را دهانش روبی

 تین؛هس من با شماها که فهمیده االن تا ویکتور کنم فکر ضمن در. امنه کامال جااین نکن، شلوغش انقدر -

 .نداره کارتون به کاری دیگه پس

 :گفت لب زیر و رفته فرو فکر به گاهآن
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 .هستین خوبی هایآدم یعنی پس بردین، در به سالم جون هاصاعقه از وقتی -

 :گفت فورا روبی

 بود؟ اون کار بارون اون پس چی؟ -

 :گفت بدخلقی با رابین

 !ویکتور پادشاه! نه اون -

 :گفت مالیمی لحن با مایکل

 کشیدهآب موش بیاد سرزمین این به که رو کی هر چی برای ویکتور پادشاه این حاال خب، خیلی -

 کنه؟می

 :گفت و انداخته باال ایشانه رابین

 .غارتگره افراد شناسایی ما سرزمین هایباران خصوصیت خب ولی! تفریحه برای بیشتر -

 :گفت فورا و انداخته روبی به زیرچشمی نگاه مایکل

 جا این از وجههیچ به تو ولی امنه؛ جااین میگه رابین که درسته روبی. بیفتیم راه بهتره دیگه خب خیلی -

 .خداحافظ فعال. نخور تکون

 :گفت و برگرداند را سرش رابین که بودند نیفتاده راه هنوز
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 .بگرده رو اطراف بره تونهمی امنه، گفتم که من چی؟ برای -

 با و برگردانده را رویش برد،می خود با کشانکشان که طورهمان و گرفت را او پرموی هایدست مایکل

 :گفت تهدیدآمیزی لحن

 !خورینمی تکون جات از -

 .کنی شنا تونیمی حتی بگردی، بری تونیمی نکن، گوش حرفش به -

 روبی که داشت اصرار رابین شوند، ناپدید نظر از کامال که وقتی تا اما زد؛ او به محکمی یضربه مایکل

 .بگردد را اطراف یمحوطه تمام حتما

 هب انگار بود؛ بهتر دیگری وقت هر از حالش اکنون. بود دوخته چشم رفتنشان مسیر به لبخند با روبی

 حال این با. بود شده اخیر یهفته چند مثل درست مایکل و او یرابطه. نداشت وجود دیروزی وجههیچ

 که دکنمی نگاه او به محموله یک چشم به هم هنوز مایکل که کند بیرون سرش از را فکر این توانستنمی

  .برسد مقصد به سالمت به باید

 ناراحتی و غم آوردن همراه به جز به موضوع آن به فکرکردن. داد تکان را سرش و کشید ایکالفه نفس

 تحمل به ناچار اما شود؛ دیده سریفوق یبسته یک چشم به دادمی ترجیح او داشت؟ ایفایده چه

 .نشود مایکل اعتنایبی و سرد هایرفتار
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 اما کرد؛می نگاه مقابلش یمنظره به لذت با و بود نشسته اقیانوس نزدیک هایریزهسنگ روی بر روبی

 و هاسنگ لمس عاشق او زیرا ندارد؛ لطفی زیبایی همه آن به شدنخیره و نشستن گونهاین که کرد گمان

 .بود آب زیر هایصدف

 فرو آب در را دردناکش پاهای و نشسته کوچکی سنگ روی بر جلوتر کمی و شده بلند جا از سختی به

 نیز را پاهایش درد که ایگونه به گرفت؛ فرا را وجودش سراسر بخشیآرامش احساس ناگهانی طور به. کرد

 توانستمی کاش. دوختمی چشم کرانبی اقیانوس آن به و ماندمی جاهمان ابد تا کاش ای. کرد فراموش

 جاآن به نیز را پدرش توانستمی کاش. کند آغاز را آرامی زندگی جاهمان تاریکی، و بدی هر از دور به

 هایموج برخورد صدای با صبح هر صورت آن در کنند؛ زندگی جاهمان عمر آخر تا هردو و بیاورد

 .بود مقابلش اقیانوس انتهایبی آبی دیدمی که چیزی اولین و شدمی بیدار هاصخره به اقیانوس

 سلنا ،پدرش دیگر بار یک فقط که کشیدمی پر دلش. کشید عمیقی آه کودکانه، رویای آن به فکرکردن با

 دهش ایجاد قلبش در بزرگی بسیار یحفره کردمی احساس که بوده آنان دلتنگ چنان. ببیند را جیمز و

 .است

 شد؛ن پاهایش به سنگینی جسم برخورد متوجه که بود افکارش غرق چنان روبی و گذشتند طوالنی دقایق

 و خورده پاهایش به بیشتری شدت با جسم آن کرد، برخورد اطراف هایصخره به عظیمی موج وقتی اما

 .آورد بیرون عمیقش هایخیال و فکر از را روبی

 .انداخت پایش زیر زالل و شفاف آب به نگاهی تعجب با
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 را سرش وقتی اما است؛ کرده خوش جا پاهایش روی بر کوچکی خرچنگ کرد گمان ایلحظه برای

 وضوح به را کوچک بسیار خنجر یک درخشان هایالماس انداخت؛ آن به تریدقیق نگاه و برد ترنزدیک

 مقابل در درست و برده ترباال را خنجر گاهآن برداشت، را آن و برده آب زیر به را دستش ناباوری با. دید

 .زدمی را هایشچشم برقشان که درخشیدمی چنان هایشالماس داشت؛ نگه آفتاب نور

 بود کرده تقدیمش اقیانوس آن که ایهدیه از حال این با بود، رفته فرو شگفتی و حیرت در روبی

 یاد از را رویایش و زیبا اقیانوس آن گاههیچ خواستنمی دلش زیرا بود؛ سپاسگزار و خوشحال نهایتبی

 و شود بیدار خواب از رویا همان با روز هر که داشت ایبهانه زیبا، خنجر آن دریافت با اکنون و ببرد

 .برود خواب به رویا همان به رسیدن آرزوی با هاشب

 هاخفرس در را عظیمی صورت ایلحظه برای دوخت، اقیانوس به را نگاهش عمیقی لبخند با دیگر بار وقتی

 هایانت به دقت با و شده بلند ناخودآگاه. بود مانده شناور آب روی بر گویی که داد تشخیص خود از دورتر

 همان در هنوز است، آمده نظرش در کردمی گمان که باابهتی و مهربان صورت. دوخت چشم اقیانوس

 با روبی. شد ناپدید اقیانوس امواج میان زود خیلی و زده دلنشینی لبخند گاهآن بود؛ مشاهده قابل نقطه

 به چیزهیچ دیگر زیرا بود؛ فایدهبی تالشش اما ببیند؛ را صورت آن هم باز بلکه تا کشیدمی گردن هیجان

 .شدنمی دیده اقیانوس آبی یپهنه بر خورشید رنگقرمز انوار جز

 .بازگشتند چله و چاق کراکس چند با رابین و مایکل که نکشید طول خیلی خنجر، آن دریافت از پس
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 مه الکپشت یک از سرعتشان و بوده فلس از پر بدنشان تمام که بودند رنگای قهوه موجوداتی هاکراکس

 و ترس باعث دنیا آن در چیزهیچ انگار که بود ایگونه به هایشانچهره و بودند گیاهخوار هاآن. بود کمتر

 .شودنمی هاآن نگرانی

 روی بر را هاکراکس و کرده پا بر آتشی اقیانوس از دورتری ینقطه در مایکل کمک به رابین زود خیلی

 مگوی بگو شاهد و بود نشسته ایگوشه در آرام و ساکت روبی مدت تمام در. دادند قرار آتش هایشعله

 کم کلمای با بحث در گویی که رابین. کردند شکار بیشتری کراکس کدامشان که بوده آن با رابطه در هاآن

 :گفت دستپاچگی با بود، آورده

 !باشه چله و چاق شکارت که اینه مهم نداره، اهمیتی که شکار تعداد اصال -

 آره» آنکه معنای به سری بود؛ شده کالفه و عصبی حقیقت پذیرش مقابل در رابین مقاومت از که مایکل

 .داد خاتمه بحثشان به صورت این به و داد تکان!« میگی راست تو بابا،

 شآت هایشعله به و بود نشسته کنارشان در حرفبی هم هنوز که انداخت روبی به زیرچشمی نگاه سپس

 حضور در اما دهد؛می آزار را او چیزی که دانستمی و بود او به حواسش مدت تمام در. بود دوخته چشم

 ود،ب آتش روی بر هاکراکس جاییجابه مشغول رابین که اکنون ولی بپرسد؛ او از سوالی نتوانست رابین

 .بود او روز و حال علت فهمیدن برای خوبی فرصت

 :پرسید ایآهسته صدای با و کرده ترنزدیک او به را سرش مایکل

 خوبه؟ حالت روبی، -
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 .داد تکان مثبت عالمت به را سرش تنها و نداد نشان خاصی واکنش او، سوال شنیدن با روبی

 کنه؟می اذیتت چیزی -

 !نه -

 .دادی از رو تکلمت قدرت پیرزن اون ترس از کردممی فکر وگرنه زدی، حرف که شکر رو خدا خب، -

 دیج و حاد بسیار روبی مشکل که یافت اطمینان گاهآن و نشنید جوابی اما ماند؛ منتظر ایثانیه مایکل

 با که نکشید زحمت حتی او باراین ولی شنید؛می او از تیزی و تند جواب مواقع اکثر در زیرا است؛

 .بنشاند جایش سر را او نگاهش

 .بود زده زل نامعلومی ینقطه به هنوز مایکل، هایپرسش به توجهبی روبی

 اومده؟ پیش خاصی مشکل نکنه راهی؟ به رو که مطمئنی روبی -

 تا؛ دو یا یکی نه هم آن داشت، مشکل که البته رسید،می نظر به مضحک واقعا روبی نظر در سوال این

 کردمی فکر آن به لحظه آن در اما بود؛ رفته در دستش از هاآن شمارش که بود زیاد چنان هایشمشکل

 ظارانت هاآن آیا چیست؟ مردمش برابر در تکلیفش کند؟ کار چه باید او رسد؟می کجا به ماجرا این آخر که

 هب رسیدن برای که برود دیوانه زن یک جنگ به اشمسخره نیروهای آن با یا خالی دست روبی که داشتند

 کرد؛ احساس بدنش در را شدیدی لرزش ناخواسته او به فکرکردن با گذشت؟ نیز مادرش از حتی قدرت

 .افتادمی جانش به عمیقی ترس کردمی فکر زن آن به هرگاه واقع در
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 لحظه آن تا که خاطر آن به شاید داشت؟ هراس او با رویارویی از چنین این روبی که بود که زن آن اما

 اخیرش هایکابوس به مربوط ترس آن شاید و بود شنیده او رحمیبی و جنایات از بسیاری هایداستان

 دانستنمی نیز خودش رفت؛می رژه آن در غیرعادی و عجیب یدختربچه یک بالاستثنا که بود

 .کجاست از هایشترس یسرچشمه

 !بیاین حاضره، تقریبا دیگه -

 خودش برای را کراکس ترینقچا بدهد، انتخاب حق هاآن به آنکه از قبل و گفت را این هیجان با رابین

 .خورد را آن از عظیمی قسمت و زده او به محکمی گاز فورا و برداشت

 .رفت او به اساسی یغرهچشم مایکل

*** 

 .بود شده تاریک کامال هوا گذاشتند، پایشان زیر براق و خیس هایچمن روی بر پا که هنگامی

 را انتظارش روزها آن تمام در که بود چیزی قلعه به واردشدن. کرد نگاه اطرافش به نگرانی با روبی

 رهایش اضطراب و دلشوره چرا اند،شده نزدیک هدفشان به قدرآن که اکنون دانستنمی اما کشید؛می

 .کندنمی

 آن و طرف این به و بودند بسته کمر به را گلیگل هایپارچه که هاییساتیر به تعجب با او کنار در مایکل

 .بود دوخته چشم دویدند،می طرف
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 بدخلق و متعجب هایساتیر از انبوهی میان خودش و کرد دعوت نشستن به را هاآن روییخوش با رابین

 .شد گم

 کنن؟می نگاه بهمون جوریاین چرا -

 حالت با داشتند، حضور جشن در که ساتیرهایی تمام اکنون زیرا پرسید؛ را این نگرانی با روبی

 .بودند شده خیره هاآن به ناخوشایندی

 عروسی جشن تو آورده و آدم دوتا قلعه ساتیر ترینکودن وقتی بدن نشون واکنشی چه داری توقع -

 پرنسسشون؟

 چشم به پشمالویی و کوچک موجودات قلعه سراسر در. انداخت اطرافش به نگاهی نگرانی با روبی

 گمان ایلحظه روبی. کردندمی نگاه زیرپایشان زمین به تعجب با و شده آویزان سقف از که خوردندمی

 دست که دید را هاآن از یکی بعد یلحظه چند اما اند؛کرده خشک عروسی جشن تزئین برای را هاآن کرد

 .خاراند را سرش و کرده بلند را نحیفش و کوچک

 قرار سالن وسط در درست که را طویلی میز وجود این با بودند؛ نشسته قلعه قسمت تریندنج در هاآن

 رب را بسیاری کوچک و بزرگ هایفلوت که بود دیگری بزرگ میز نیز، هاآن سر پشت در. دیدندمی داشت

 .بودند چیده هاآن کارایی و زیبایی اساس

 را رشس حوصلگیبی با شد، مواجه مایکل یخیره نگاه با و برگرداند را سرش و کشید ایکالفه نفس روبی

 :پرسید و داد تکان
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 چیه؟ -

 دایص ناگهان که کردمی نگاه او به انتظار با نیز روبی بگوید، او به چیزی خواهدمی مایکل رسید نظر به

 یصحنه ترینعجیب با و برگشتند سرعت به مایکل و روبی رسید؛ گوش به ایکرکننده جیغ و دست

  .شدند روبرو زندگیشان

 ایمسخره طرز به را سفیدی تور بود، رنگایقهوه هایمو از پوشیده بدنش یهمه که قدبلندی ساتیر

 .بود پیچیده بدنش دور به نیز را آن از مقداری و بود گذاشته سرش روی

 :گفت ناباورانه روبی

 !عروسه این که نگو -

 :گفت بردارد تماشایی یصحنه آن از را نگاهش آنکهبی مایکل

 !کنارشه دامادم کن نگاه هست، که ظاهرا -

 روبان که ایپریدهرنگ و قامتکوتاه ساتیر دیدن با روبی و گفته را این تمسخرآمیزی لحن با مایکل

 .زد خنده زیر بلندی صدای با ارادهبی بود، بسته اشیقه به را رنگیصورتی

 انداختند؛ او به ناجوری نگاه هاساتیر یهمه و شده خاموش قلعه داخل صداهای و سر تمام ناگهانی طور به

 .رفت فرو اشصندلی در نیمه تا و بسته را دهانش زود خیلی وضعیت آن دیدن با روبی
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 یموسیق و بسیار پایکوبی و جشن از پس. بازگردد خود عادی حالت به قلعه فضای تا کشید طول مدتی

 زمان دیگر که رسید نتیجه آن به مایکل شد، نواخته زن فلوت هایساتیر یوسیله به که خراشیگوش

 :گفت و کرده ترنزدیک روبی به را سرش او. است شده آغاز ماموریتشان شروع

 !وقتشه دیگه -

 !چی؟ وقت -

 .گفت را این حواسیبی با بود، جوان ساتیر چند نمایشی هایحرکت محو همچنان که روبی

 جا؟این اومدیم چی یواسه ما که هست یادت اصال! میدم قسم زئوس ریش به رو تو -

 :گفت و کرده نگاه او به تعجب با روبی

 در؟ او به زدم زل ساعته دو چی یواسه کردی فکر پس یادمه، که معلومه -

 :گفت خونسردی با مایکل

 !کنیمی نگاه اونا نمایش به داری کردم فکر من در؟ کدوم -

 :کرد صحبت به شروع ایآهسته بسیار صدای با و رفت او به ایغرهچشم روبی

 .بشه آماده جشن به اومدن برای تا تو اون بردن رو پادشاه که ساعتهنیم االن بینی؟می رو در اون -

 چی؟ که خب -
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 آمیزیهکنای لحن با او کرد، پیش از ترعصبی را روبی مهم بسیار موضوع این به نسبت مایکل اعتناییبی

 :گفت

 جشن هایدختر از یکی چشمت نکنه بفهمی؛ شاید صورت اون در حرفام، به بدی رو حواست یهمه اگه -

 !گرفته؟ و

 شروع شمردهشمرده باراین گردنش، رگ شدنمتورم به توجهبی و زده مایکل تیز نگاه به پوزخندی روبی

 :کرد دادنتوضیح به

 ت؟گفمی چی هاخدمه از یکی نشنیدی کنن، تزئینش کالینوس یگنجینه با تا جااون بردن رو پادشاه -

 :گفت عصبانیت با روبی و داد تکان را سرش مایکل

 که امیدوارم انداختم؛می برق عروسی شب برای رو هاگنجینه داشتم حاال تا صبح از که گفت اون -

 !دربیاره حدقه از رو ویکتور چشم برقشون

 :گفت و داده اشصندلی به را اشتکیه خیالیبی با مایکل

 ما که وقتی از آخه داره، حق دربیاره رو ویکتور هایچشم بخواد هم خودش اگر حتی کنم فکر خب -

 ها؟گنجینه....گفت اون... گفت اون ببینم، کن صبر...اِ....هابیچاره این اومدیم

 گویی که مایکل. دوخت رنگطالیی و عظیم در همان به را اشخیره نگاه و داد سری حوصلگیبی با روبی

 اشصندلی روی رق و شق حالتی با و خورد محکمی تکان هیجان با بود، کرده کشف را مهمی بسیار راز

 .نشست
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 میرس بسیار حالت با را پادشاه خدمه چندین بعد یدقیقه چند زیرا نینجامید؛ طول به خیلی انتظارشان

 .نشاندند فرمانروایی تخت بر شکوهی با تشریفات طی و

 :گفت و داده فرو را دهانش آب داشت،برنمی ویکتور هایشاخ از چشم ایلحظه که روبی

 مایکل؟... اتاق اون توی بریم باید طوریچه -

 زیر از و شده خم که دید حالی در را او وحشت کمال در و کرده نگاه مایکل خالی جای به تعجب با روبی

 .رفتمی رنگطالیی در سمت به سالن وسط هایمیز

 ویر بر هاساتیر از یکی رنگاینقره جام هنگام همان در. بود شده خیره او به عصبانیت و نگرانی با روبی

 سوی هب بیشتر کمی فقط اگر که بود ایگونه به وضعیت. بردارد را آن تا شد خم بالفاصله او و افتاد زمین

 شدت از روبی. بود شده خشک میز کنج در که ببیند را مایکل توانستمی راحتی به شد،می خم زمین

 رقصیدن ـوس هــ پرنسس لحظه همان در زیرا بود؛ یار هاآن با بخت اما زد؛ اشمعده به چنگی اضطراب

 یک گویی که کردمی نگاه دخترش به جوری ویکتور پادشاه. شد سالن وارد زنانجفتک و زده سرش به

 مایکل به را نگاهش دیگر بار و درآورده را زدناوق ادای صحنه آن دیدن با روبی. است زیبایی یالهه

 روی بر خیز سینه صورت به لحظه یک برای. نداشت رنگطالیی در با چندانی یفاصله دیگر که دوخت

 از و خزید اتاق درون به در الی از سپس گذشت، سالن وسط از باد و برق مثل بعد ایثانیه و خوابیده زمین

 .شد ناپدید نظر

 لحظه یک در انداخت؛ اطرافش به نگاهی بود، مانده مبهوت و مات او سریع العملعکس از که روبی

 .خزید میز زیر به نیز او کند، جلب خود به را کسی توجه آنکهبی و گرفته را خود تصمیم
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 امهنگ اما کرد؛ حرکت به شروع بیشتری سرعت با بود، مایکل از ترکوچک بسیار اشجثه که جاییآن از

 گمان او شانسیخوش کمال در که کرد لگد را جشن هایدختر از یکی مانندسم پای میز، اولین از گذشتن

 نفس روبی ترتیب بدین کرد؛ او موهای کشیدن به شروع و داشته را او با شوخی قصد خواهرش که کرد

 از و خورده میز فلزی یپایه به سرش لحظه همان درست. رساند میز دومین به را خود و کشیده عمیقی

 یافت، تسکین اندکی سرش درد که زمانی کوتاهی، مکث از بعد. زد حلقه هایشچشم در اشک درد شدت

 .رساند میز سومین به را خود بیشتری احتیاط با و شده خم دیگر بار

 مکن فرو رو هامشاخ بار پنج و بیست شدم مجبور دادم؛ نجاتشون تنهاتنها خودم گفتم،می داشتم آره -

 !بیاد در جونش تا شکمش تو

 داص آن صاحب شکبی نبود، فکرکردن به نیازی. رسید گوش به سوم میز باالی از درست آشنا صدای این

 .ودب دوستانش به ساختگی داستان یک دادنتحویل مشغول و نشسته میز سر اکنون هم که بوده رابین

 :کرد زمزمه ناراحتی با روبی

 بدی؟ تحویلشون رو شاخدار هایدروغ این مجبوری هم االن -

 سرعت آخرین با نهایت در و ششم پنجم، میز رساند، چهارم میز به را خود و افتاده راه به دیگر بار سپس

 ضربان اضطراب و هیجان شدت از نشست؛ جاهمان را ایثانیه چند. رساند مقابلش ستون به را خود

 اییگذر نگاه و برگرداند آرامی به را سرش ثانیه چند از بعد. کردمی احساس گلویش میان جایی را قلبش

 در به کوتاهی یتقه و کشیده ایآسوده نفس روبی. بود نشده او متوجه کسهیچ. انداخت اطرافش به

 با رد باراین و زد در به ایتقه دیگر بار. نکرد دریافت جوابی اما ماند؛ منتظر ایثانیه چند. زد رنگطالیی
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 گیرنفس یلحظه یک در و شده دوال سرعت به در مالیم شکاف دیدن با روبی. شد باز مالیمی تق صدای

 .خزید اتاق درون به

 کنی؟می چیکار جااین تو -

 :گفت زناننفسنفس بود، زده چمباتمه اتاق در پشت که حالی در روبی

 .کنم کمک تو به اومدم -

 :گفت پرخاشگری با مایکل

 .بریم لو ممکنه بمونیم جااین هردومون اگه میز، سر برگرد االن همین ندارم، تو کمک به نیازی من -

 :گفت و داده هل را او توان آخرین با برخاست، جایش از عصبانیت با روبی

 کنم؟ گوش تو حرف به باید من که گفته کی -

 :گفت و گذاشت او دهان روی را دستش مایکل

 !پایین بیار رو صدات! هیس -

 :زد فریاد و زده پس را او دست روبی

 !نمیارم -
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 رشس پشت که بزرگی صندوق به روبی پای که بگیرد را او جلوی دیگر بار خواست و رفت جلوتر مایکل

 .افتاد زمین به مهیبی صدای با و کرده گیر بود

 روبی. زد خشکش حالت همان در او و شده باز اتاق در ناگهان که کرد حرکت او سمت به عجله با مایکل

 وید هر نفس. شد میخکوب جایش سر بود، رفته صندوق پشت به در بازشدن از پس ثانیه یک درست که

 .بود شده حبس سینه در هاآن

 لحظه یک در مایکل. کردمی نگاه مایکل به حیرت و تعجب با و بود آمده جاآن به جشن دختران از یکی

 او هب اشخردلی زرد هایلباس با بدقیافه ساتیر آن که هنگامی اما است؛ دیده نیز را روبی او که کرد گمان

 .است کرده مخفی را خود موقع به روبی که کرد پیدا یقین شد، نزدیک

 :گفت ایآهسته صدای با و بست را در کرد،می برانداز را او سرتاپای خاصی یعالقه با که ساتیر

 کنی؟می چیکار جااین -

 برای موجهی دلیل هیچ لحظه آن در اما بدهد؛ او به ایکنندهقانع جواب خواستمی دلش تهِ از مایکل

 .آمدنمی ذهنش به اتاق آن در حضورش

 :گفت و شده ترنزدیک او به بود، کرده تصور متانت و خجالت را او سکوت گویی که ساتیر

 ریدخت اون پس کرده، تعریف مواسه رو ماجراتون رابین نه؟ انسانی یه تو بشی؟ تزئین که جااین اومدی -

 کجاست؟ داره ناجوری هایدندون که
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 ابینر به ایجانانه لگد فرصت اولین در که سپرد خاطرش به و نشست روبی پیشانی روی بر غلیظی اخم

 .بزند

 :گفت و کرده اخمی نیز مایکل

 .جشنه توی هنوز اون -

 .کن شروع... خب نیست، مهم ندیدمش؟ من چرا پس جدی؟ -

 ... اِ -

 :داد ادامه اطوار و ادا با و زده لبخندی مایکل، یچهره یمشاهده با ساتیر

 کشی؟می خجالت من از نکنه نمیاری؟ درشون چرا پس -

 .انداخت ایخریدارانه نگاه او سرتاپای به دیگر بار انگیزینفرت حالت با و خندید کرکر سپس

 :گفت کند نگاه او به آنکه بی کرد،می احساس گلویش در را اشمعده محتویات که حالی در مایکل

 بیارم؟ در رو چی باید دقیقا من -

 :گفت آمیزیشیطنت خوشنودی با ساتیر

 .رو هاتلباس معلومه، خب -

 .شود کشیده جلو سمت به کمی چوبی صندوق شد باعث و خورد محکمی تکان حرف آن شنیدن با روبی
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 :گفت و کرده عوض را بحث فورا مایکل اما است؛ شده جلب صندوق به ساتیر توجه رسید نظر به

 .بیارم درشون تا بیرون برو خب خیلی...  اِ -

 :گفت انگیزیغم لحن با ساتیر

 .کنه کمکت کردنشونوصل تو که باشه باید یکی باالخره ولی -

 .شد نزدیک صندوق به و کرده ایخبیثانه یخنده سپس

 .نباشد او دید معرض در تا کرد خم را خود توانستمی که جایی تا روبی

 .درآورد جاآن از را بزرگی بسیار مروارید گردنبند و کرده باز را صندوق در ساتیر

 !بیاد بهت خیلی کنم فکر طوره؟چه این -

 انگار که مایکل. گرفت را دهانش جلوی موقع به اما بزند؛ خنده زیر بلندی صدای با خواستمی روبی

 :گفت عصبانیت با کند، تجسم حرف آن شنیدن با را روبی صورت توانستمی

 !ام؟مسخره مگه گردنم؟ به بندازم مروارید گردنبند من چی؟ -

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با و شده بلند جا از تعجب با ساتیر

 !ست؟مسخره ویکتور پادشاه که اینه منظورت -

 :گفت فورا مایکل
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 .داره فرق کمیه شما با هاانسان ما تزئین دونیمی... ولی نه؛ که معلومه -

 جوریه؟چه یعنی -

 پسس رفت، فرو سرش پشت دیوار در توانستمی که جایی تا مایکل و شد ترنزدیک او به عالقه با ساتیر

 :گفت تندتند ساتیر سر پشت تابلوی به خیره

 .کننمی رو کار این هازن معموال کنه،نمی آویزون خودش به جواهر مردی هیچ ما سرزمین تو ببین -

 !ها؟زن -

 .شد گم سیاهش موهای میان در تعجب شدت از ساتیر ابروهای

 :گفت و رفته ترعقب وضعیت آن یمشاهده با مایکل

 .آره -

 کنم؟ آویزون خودم به هااین از که دادیمی اجازه بودم، سرزمینتون تو من اگر یعنی -

 :گفت ضعیفی بسیار صدای با مایکل

 !حتما -

 اطاحتی با گرفته هاآن از را رویش بنابراین بگیرد؛ را اشخنده جلوی توانستمی سختی به دیگر روبی

 مبهوت و مات که همچنان. زدمی را هایشچشم هاجواهر و هاسکه برق. انداخت صندوق درون به نگاهی

 مایکل برای ایلحظه. بود کم بسیار بینشان یفاصله اکنون انداخت؛ دو آن به نگاهینیم بود، مانده
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 چشم به صندوق در که رنگیطالیی طناب دیدن با احساس آن اما کرد؛ ناراحتی و تاسف احساس

 دور به طناب بستن مشغول و کشیده بیرون جواهرات بین از را او دقت با روبی. رفت بین از خورد،می

 زمان اکنون زیرا برگرداند؛ را رویش کرد، پیدا اطمینان هاطناب شدنمحکم از که زمانی. شد صندوق

 .بود رسیده فرا اشنقشه اجرای

 یگریکد بوسیدن مشغول مایکل و ساتیر شد؛ مواجه اشزندگی یصحنه بدترین با برگشت، که همین اما

 شآت به وجودش تمام و است افتاده کار از قلبش ندارد، نبضی دیگر که کرد گمان ایلحظه روبی. بودند

 .شودمی کشیده

 بندبند حسادت و نفرت خشم، گذاشت؛ زانوهایش روی را سرش و گرفت هاآن را نگاهش سرعت به

 و پرمو بدن گاهآن کند، جدا تنش از را ساتیر زشت سر خواستمی دلش بود؛ کرده شعلهور را وجودش

 .بدرد هم از و کرده تکهتکه را انگیزشنفرت

 از جزوی این ست،نقشه از جزوی این:» کرد آرام جمله یک به فکرکردن با را خود زود خیلی اما

 «.ستنقشه

 خوردمی تابی و پیچ چنان دلش دارد، نگه را خود تواندنمی آن از بیش دیگر که کردمی احساس مایکل

 .بیاورد باال است ممکن لحظه هر کردمی گمان که

 کرد؟نمی کم او سر از را آورچندش و بدقیافه ساتیر آن شر چرا کرد؟نمی کاری روبی چرا پس
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 رایب روبی که نداشت تردیدی دیگر کرد، احساس دلش در او به نسبت را زیادی دلخوری ثانیه چند برای

 رهبیچا دخترک سر بر و کرده بلند را دستش توانش تمام با بنابراین کرد؛ نخواهد اقدامی هیچ او رهایی

 .کوبید

 که نکشید طولی اما شد؛ کمتر بینشان یفاصله و دید را او سردرگم و گیج یچهره لحظه چند برای

 با مایکل. شد ورحمله سمتش به وحشتناکی ینعره با و شد دیده ساتیر هایچشم در خشونت از هاییرگه

 .زد او به دیگری یضربه قدرت تمام با و کرده بلند را دستش دیگر بار دستپاچگی

 تحرکبی و افتاد زمین روی بر و چرخیده خود دور به آنگاه خورد، تلوتلو و کرده سوزناکی یناله ساتیر

 .ماند

 .ردک نگاه بود، کوبیده ساتیر سر بر خشونت با او با همزمان که روبی به گشادشده هاییچشم با مایکل

 :گفت آمدمی باال سختی به نفسش که حالی در و رفته بین از او به نسبت اشدلخوری زود خیلی

 !ممنونم -

 .نداشت قابلی -

 .کرد جور و جمع را خود سریع خیلی اما خورد؛ جا او سرد بسیار لحن از مایکل

 :کرد زمزمه کوتاهی مکث از بعد روبی

 .سراغمون نیومده کسی صدا و سر همه این از بعد که آوردیم شانس واقعا -
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 :گفت و زد پوزخندی حرف، این شنیدن با مایکل

 .نمیره بیرون جااین از صدایی هیچ همین واسه خالصه؛ طالی جنس از در این که اینه خاطربه شاید -

 :گفت بود، مانده مبهوت و مات که حالی در روبی

 .گذاشتن شونقلعه یواسه هاییآپشن چه کالینوس یگنجینه با ببین -

 :پرسید تعجب با سپس کرد، نگاه او به گیجی با و کرده مکث ایلحظه مایکل

 گذاشتن؟ شونقلعه یواسه چی -

 :گفت حوصلگیبی با او یچهره یمشاهده با روبی

 .بریم بیا نیست، هاحرف این وقته که االن اَه... توی که ایویژه هاییانتخاب جور یه یعنی آپشن -

 به ار صندوق بسیار مشقت با بود، افتاده اتاق یگوشه در که هوشیبی ساتیر به توجهبی مایکل و روبی

 گاهآن انداختند؛ قلعه نمناک چمن روی بر را آن طناب کمک به و فراوان احتیاط با و برده پنجره کنار

 .شدند قلعه حیاط وارد و آمده پایین هاطناب از نوبت به هاآن هردوی

 از داشت قصد گویی که کوبیدمی اشسینه به شدت با چنان روبی قلب هاثانیه و هادقیقه آن تکتک در

 .بجهد بیرون به قلبش درون

 را بدنشان سردی سوز و بود میش و گرگ ساعت آن در هوا بود؛ نمانده خورشید طلوع به چیزی

 در و کشاندند قلعه حیاط مرتب و دستیک هایبوتهِ پشت تا را صندوق سختی به مایکل و او. لرزاندمی
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 به وییگ کردند؛ نگاه اطرافشان به سردرگمی با ایلحظه برای نشستند، باشد داشته کمتری دید که سمتی

 زا فرار که دانستندمی را تلخ واقعیت این هاآن دوی هر اما بودند؛ وضعیت آن از خالصی برای راهی دنبال

 .نیست پذیرامکان صندوق آن وجود با قلعه آن

 :گفت فورا و رسید مایکل ذهن به فکر یک تنها لحظه آن در

 طوری؟چه پرواز با روبی، -

 کوچکی آتش تا کرد کمک و فهمیده را منظورش زود خیلی اما شد؛ خیره او به تعجب با ایثانیه روبی

 .کنند درست

 کرد؛ وارد هاآن به پی در پی یضربه چند و آورده بیرون جیبش از را براقی و سفید هایسنگ مایکل

 :گفت آرامی صدای با سپس

 .بخوره بهشون باد بذاریم نباید جلوتر، بیا -

 از حاصل هایجرقه تا داد قرار باد مسیر در را هایشدست و آمده جلوتر فورا حرف این شنیدن با روبی

 .برسد هابوتهِ از کوچکی قسمت به ها،سنگ برخورد

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با مایکل شد؛ برپا آتش و شده روشن پرنوری یجرقه که هنگامی

 .تریجذاب میشی کن گوش حرف وقتی -
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. شد خیره بود آمده در روشن سبز رنگ به اکنون که او هایچشم به و کرده بلند را سرش تندی به روبی

 مامت فریادی صدای بزند، حرفی بخواهد آنکه از قبل اما است؛ نشنیده درست که کرد گمان ایلحظه برای

 .بودند دیده را صندوق خالی جای و دختر جانبی جسم هاساتیر شکبی درآورد؛ لرزه به را قلعه

 !باش زود! فهمیدن -

 مشکی پر دومین لرزید،می اضطراب و سرما شدت از که هاییدست با و داده تکان سری نگرانی با مایکل

 .انداخت آتش درون به و آورده در را سابیروس براق و

 :کرد زمزمه نگرانی با روبی

 ...بشه دیر اینکه از قبل امیدوارم -

 رین؟می جااین از دارین -

 لحظه دچن برای. زدند زل او به نگرانی و ترس با و برگشتند رابین غمگین صدای شنیدن با روبی و مایکل

 با کوتاهی مکث از پس مایکل اما نداشت؛ را کردنصحبت توان وجههیچ به روبی. زد خشکشان کامال

 :گفت داشت او متقاعدکردن در سعی که مالیمی لحن و آهسته صدای

 ...که بودیم اومده فقط ما بریم، جااین از مجبوریم ما رابین ببین... ولی... آره -

 .باارزشه من مردم برای اون ببرین؟ رو مونگنجینه -
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 افتاده راه به اشبینی آب و شده سرخ سرما شدت از صورتش که حالی در و کند خودداری نتوانست روبی

 :گفت تندی لحن با بود،

 .دزدیدین رافائل از رو اون هم شما خود نیست، شما مال که گنجینه این -

 :گفت عصبانیت با رابین

 کیه؟ دیگه رافائل -

 پا و دست بدبختی و فرق تو مردمش که هاستسال و دزدیدین رو سرزمینش یگنجینه که کسی همون -

 .زننمی

 !ندزدیدیم رو اون ما! نگو مزخرف -

 :گفت و پریده هاآن بحث میان عجله با مایکل

 نای گفته، دروغ شما به ویکتور کنی، اعتماد ما به باید تو رابین داره؟ ایفایده چه هاحرف این گفتن -

 صاحب به رو صندوق این و بریم ما بذار کنممی خواهش ازت. بوده کالینوس به متعلق همیشه گنجینه

 !برگردونیم اصلیش

 کند اصرار دیگر کمی فقط اگر که دانستمی مایکل اما کرد؛می نگاه هاآن به تردید و شک با رابین

 برخوردار کمتری ذکاوت و هوش از قلعه، هایساتیر یبقیه برخالف رابین زیرا کند؛ قانع را او تواندمی

 سوءاستفاده رابین خوب خصوصیات این از که خواستنمی دلش او گرچه بود؛ مهربان و قلبخوش و بوده

 .شد کار این به مجبور لحظه آن در اما کند؛
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 ذارهنمی قطعا هاگنجینه این صاحب نشیم؛ کشته تو مردم دست به اگر حتی بریم، ما نذاری اگر رابین، -

 جوریاین و جااین نباید ما نیستیم، جااین به متعلق ما که حالی در برگردیم؛ سرزمینمون به زنده که

 .بمیریم

 در اگرچه. بگیرد را لبخندزدنش جلوی توانست سختی به و انداخت مایکل به زیرچشمی نگاه روبی

 او که نداشت تردیدی اما شدند؛می مواجه رافائل طرف از بدی برخورد با ماموریت این در شکست صورت

 با است؛ رفته واقعیت از فراتر خیلی رابین کردنقانع برای مایکل و کرد نخواهد را هاآن جان قصد هرگز

 .برود پیش خودش ینقشه طبق او بگذارد و نزند حرفی حساس دقایق آن در که داد ترجیح او وجود این

 ردهک مکث اندکی او. است درونی کشمکش یک درگیر انگار که بود ایگونه به رابین یچهره حالت اکنون

 :گفت آرامی صدای با سپس و

 .مونهمی نیمه و نصفه ماموریتتون اون بدون میشه؟ چی طبیعت نهال پس... پس -

 :پرسید تعجب با روبی

 !چی؟ چی نهال -

 :گفت فورا او، سوال به توجهبی مایکل

 خودمون با رو هااون هردوی بتونیم که نداشت توقع وجههیچ به رافائل نداریم، وقت اون گرفتن برای -

 .بیاریم

 :گفت هیجان با رابین
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 ...تا کنم گرم هم رو سرشون تونممی بیارم، تونممی من -

 !خطرناکه خیلی کار این! رابین نه -

 :گفت شادمانی با رابین

 !باشی پادشاهت برای ساتیر تریناعتماد مورد وقتی نه -

 ریادف رفتمی عقبعقب که حالی در سپس گفت، را این سربلندی و غرور با و گرفته باال را سرش رابین

 :زد

 .برگردم تا بمونید جاهمین. کنم کمک دوستانم به خواممی بدم، انجام رو کار این تونممی -

 :زد فریاد عصبانیت با بود شده برافروخته صورتش که حالی در مایکل

 !برگرد االن همین گفتم! جااین برگرد! نیست الزم گفتم! نه رابین -

 شانمقابل از عجیب سرعتی با کنان خیز و جست رابین بگیرد، را او جلوی بتواند مایکل آنکه از قبل اما

 .شد قلعه وارد و گذشت

 :گفت دودلی و شک با و انداخته مایکل یدرمانده یچهره به نگاهی روبی

 بمونیم؟ منتظرش نظرت به -

 تدرس و پادشاه شخصی اتاق از را نهال آن دیگران توجه جلب بدون بتواند رابین که داشت تردید مایکل

 :گفت بخشیاطمینان لحن و آرام صدای با وجود این با بیاورد؛ جاآن به ساتیر هزاران چشم مقابل از
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 .بمونیم باید آره، -

 آن در که صبح آسمان به نگاهی ثانیه چند هر روبی دقایق آن در. گذشتمی رابین رفتن از زیادی مدت

 از دیگر. دیدنمی آن در را پیکریغول و سیاه یپرنده هیچ اما انداخت؛می بود درآمده نیلی رنگبه زمان

 نگاهش نیز او انداخت؛ مایکل یگرفته صورت به نگاهی. بود شده دلسرد و ناامید نیز سابیروس آمدن

 .بود نشسته اشچهره بر غلیظی اخم و بود نوسان در آسمان و قلعه بین مدام

 :گفت مایکل گذشت، سکوت در که مدیدی مدت از پس

 .بریم باید کنیم، تلف رو وقتمون این از بیشتر تونیمنمی دیگه -

 ...رابین پس -

 :گفت و انداخت قلعه به نگاهی مایکل

 .نداریم ایدیگه یچاره اومد،می االن تا بیاد خواستمی اگه -

 دچار آن از بیش را او اینکه برای و کند احساس را او لحن در موجود اندوه و غم توانستمی روبی

 :گفت بخشیاطمینان لحن با نکند، تردید و سردرگمی

 .نمیاد پیش شواسه مشکلی که مطمئنم -

 .امیدوارم -

 .بریم بیا -
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 د،کردنمی حمل خود با را چوبی صندوق سختی به که حالی در و برخاستند جا از سرعت به روبی و مایکل

 رازی داشت؛ بیشتری شباهت صبحگاهی هوای در زدنقدم به دویدنشان البته. دویدند قلعه در سمت به

 .شدمی بیشتر لحظه هر کالینوس یگنجینه سنگینی

 یهصحن با و برگشتند ترس با دو هر. پریدند جا از فریادی صدای با که بود نگذشته هم ثانیه چند هنوز

 خارج قلعه در از بود گرفته سرش باالی را هایشدست که حالی در رابین شدند؛ مواجه غیرعادی و عجیب

 .دوید هاآن سمت به و شده

 :پرسید حرص و تعجب با روبی

 .میشن خبردار قلعه نصف که طوریاین زنه؟می داد چرا -

 ندوید به شود، متوقف آنکه بی اما رسید؛ هاآن به رابین بدهد، او به جوابی بتواند مایکل آنکه از قبل

 :آورد زبان به را کلمه پنج تنها حال همان در و داده ادامه

 !وای...یه...اونا...من... مایکل -

 ازب شدت به دیگر بار قلعه در گاهآن و کردند نگاه یکدیگر به مبهوت و مات هاییچهره با مایکل و روبی

 .شدند ظاهر در یآستانه در خشمگین ساتیر هزاران و شده

 به که را کاری اولین سپس و آمده بند ایلحظه وحشتناک یمنظره آن دیدن با هاآن دوی هر نفس

 .دویدند قلعه خروجی در سمت به توان آخرین با دادند؛ انجام رسید ذهنشان
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 همچنان حالی در و کرده بلند دیگرش دست با را صندوق بود، بیشتر هاآن هردوی از سرعتش که رابین

 ورعب مایکل و روبی برای اما شد؛ خارج قلعه در از ثانیه چند عرض در بود، داشته نگه سرش باالی را نهال

 توان که بود شده وارد هاآن به استرسی چنان زیرا رفت؛می شمار به دنیا کار ترینسخت دروازه آن از

 کی ات دانستنمی. کشیدمی تیر پهلوهایش و بود شده کوتاه و تند روبی هاینفس. نداشتند هم را دویدن

 جاآن از شدنخارج و قلعه یدروازه به رسیدن آرزویش تنها لحظات آن در دهد؛ ادامه دویدن به تواندمی

 .بود

 زیفل چفت روبی. برسند هاآن به که بود نمانده چیزی رسید،می گوش به خشمگینشان هایعربده صدای

 متر یک از کمتر دروازه با هاآن یفاصله اکنون. شد زده ذهنش در ایجرقه لحظه یک در و دید را دروازه

 هب قدرت تمام با را فلزی چفت روبی شدند،می خارج قلعه از یکدیگر با همزمان مایکل و او که زمانی. بود

 .کند پرتاب دروازه بیرون به را خود توانست موقع به و کشیده پایین سمت

 .شد قلعه از هاساتیر خروج مانع و کرده سقوط سرعت آخرین با آهنی یدوازه ها،آن خروج از بعد درست

 هاآن. داشت وجود آهنی یدروازه بازشدن امکان لحظه هر زیرا کردند؛ درنگ ثانیه چند تنها مایکل و او

 هب دستی و شده متوقف ایلحظه چوبی پل به رسیدن با اما دویدند؛ وقفهبی اقیانوس به رسیدن زمان تا

 .افتادند زمین روی بر ناخودآگاه خستگی فرط از گاهآن کشیدند، دردناکشان پهلوهای

 !کنین عبور پل روی از! کنین عجله! جاماین من! هی -
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 و میقع نفس بتواند تا بود بسته کار به را تالشش تمام زیرا شنید؛می هادوردست از را رابین صدای روبی

 اقیانوس خیس هایشن روی را سرش حالیبی با شد، کار آن انجام به موفق که هنگامی. بکشد صداداری

 .گذاشت

 موهای میان که خنکی نسیم. است شده بهتر هاشن روی بر خوابیدن با کمرش و پاها درد کردمی احساس

 بدنش در را حالیبی و رخوت هنوز چه اگر کرد؛می بهتر را حالش وزید،می اشخورده گره درهم و موجدار

 .شدمی آرامشش باعث زمین خنکی اما کرد؛می احساس

 :آمد خودش به مایکل صدای شنیدن با که بود نگذشته ایدقیقه چند هنوز

 !پاشو روبی، -

 :گفت کشداری لحن با بدهد، خودش به را هایشچشم بازکردن زحمت آنکه بی روبی

 .دقیقه چند فقط -

 .نداریم وقت شی، بلند باید -

 ترلکن را خشمش کرد سعی و نداد او به جوابی روبی حال این با. بود دستپاچه و عصبی مایکل کالم لحن

 تیفرص و کند درک را حالش و بیاورد یاد به بود آمده سرش بر که را بالهایی مایکل داشت توقع زیرا کند؛

 .نداشت چندانی اهمیت مایکل برای او آرامش انگار اما بدهد؛ او به استراحت برای
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 ماا نکند؛ فکر چیزهیچ به کرد سعی و کرده آزاد و رها را جسمش دیگر بار عصبانیت و ناراحتی با روبی

 اب و رفته در کوره از بیفتد، تپش به قلبش شد باعث و زد صدا را او اسم فریاد با مایکل که هنگامی

 :زد فریاد عصبانیت

 خب؟! ثانیه چند فقط ولی نداره؛ اهمیتی برات من آرامش دونممی -

 روی ایپیروزمندانه لبخند و شد راحت کمی خیالش نشنید او از جوابی وقتی گذشت، ایثانیه چند

 نداشت را خوشایند احساس آن دیگر کرد رها هاشن روی بر را خود دیگر بار وقتی اما نشست؛ هایشلب

 به ایجانانه مشت که باشد ایبهانه دنبال به و شود آزرده و خشمگین پیش از بیش شد باعث این و

 .بکوبد او صورت

 کردمی تجسم دماغش به محکمی یضربه خوردن از بعد را مایکل صورت و بود هاخیال و فکر همین در

 .کرد ایستادن به وادار را او و کرده حلقه کمرش دور به را هایشدست خشونت با شخصی ناگهان که

 دخو با و زده حرصی لبخند است؛ شده تقسیم نیم دو به وسط از کمرش کرد حس ایلحظه برای که روبی

 :گفت

 ...کنم چیکار باهات دونممی حاال خواستی، خودت پس! بودم حرکتت یه همین منتظر فقط! خوبه -

 ختری از را او و بیفتد مایکل جذاب صورت جان به مشت با خواستمی و کشیده بلندی بسیار جیغ روبی

 دست با را صورتش مایکل کند، خالی او سر بر را اشدلی و دق بتواند آنکه از قبل اما بیندازد؛ قیافه و

 :زد فریاد و کرده اشاره اینقطه به و برگرداند
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 !کن نگاه رو جااون -

 .آمد بند نفسش ناگهان و کرده نگاه طرف آن به برافروخته و سرخ صورتی با روبی

 تهدیدآمیزی حالت با و بودند ایستاده هاآن متری چند فاصله در درست عصبانی ساتیر هاصد

 ت،داش دست در آنان از یکی که بزرگی بسیار ساتور دیدن با روبی. دادندمی تکان هوا در را هایشانسالح

 .برداشت عقب به قدمی

 :کرد زمزمه که شنید هایشگوش میان جایی را مایکل صدای گاهآن

 باشه؟ پل، سمت دویممی بعدش شمارم،می سه تا -

 اما نبود؛ کردنصحبت به قادر لحظه آن در زیرا کند؛ اعالم را موافقتش تا داد تکان را سرش تنها روبی

 :گفت فورا و افتاده دوری چنداننه یخاطره یاد به ناگهان

 !کن شروع یک از -

 .برداشتند جلو به قدمی هاساتیر گرفت، آرامی به را او هایدست مایکل

 ...یک -

 :گفت لرزانی صدای با روبی

 ...دو -

 :زد فریاد سپس و کرده مکث ایلحظه مایکل
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 !سه -

 گویی د؛بو قبل از بیشتر بسیار سرعتشان باراین اما دویدند؛ چوبی پل سمت به توانشان آخرین با گاهآن

 .ودندب شده سرازیر پایین سمت به اسکی با بلند بسیار سراشیبی یک از انگار ،نبودند توقف به قادر

 به ایتازیانه همچون که صورتش به را آن برخورد و شنیدمی هایشگوش در را باد هوهوی صدای روبی

 آوردلهره هاینعره و هاسالح خوردن هم به صدای میان آن در. کردمی احساس زدمی ضربه پوستش

 پل از باید او نداشتند، اهمیتی صداها آن از کدامهیچ لحظه آن در اما رسید؛می گوش به نیز هاساتیر

 اما ؛شدمی هراسش و ترس تسلیم نباید هرگز او کرد،می تالش هدفش به رسیدن برای باید کرد،می عبور

 و گرفت فرا را وجودش تمام رخوت و سستی احساس کمکم کرد،می زمزمه دلش در که آنچه برعکس

 ماا بود؛ بسته کار به را نیرویش تمام آنکه با. شد کمتر مایکل یمردانه و بزرگ دست در دستش فشار

 هایشگوش زیر درست که انگار شد؛می او در اضطراب و ضعف ایجاد باعث آنان خشگمین هاینعره صدای

 .کشیدندمی شیشه روی بر را ناخنی

 یدندرسمی مایکل و او به اگر:» یافتند راه ذهنش به نیز ایناامیدکننده و مسموم افکار که نکشید طولی

 نتیجهبی هایشانتالش تمام و شدندمی کشته رحمبی و انگیزشگفت موجودات آن دست به اگر چه؟

 «چه؟ بود زحماتش و هاسختی تمام پایان این اگر ماند؟می

 !نه -
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 ببینم، رو پدرم دوباره خواممی من میرم،نمی من:» گفت خود با و زد ایغافلگیرکننده فریاد روبی

 من... میرمنمی من. کنم زندگی اقیانوس همین نزدیک پدرم با خواممی کنم، کمک مردمم به خواممی

 «!میرمنمی

 رساند مایکل به را خود و کرد بیشتر را دویدنش سرعت ریخت، پاهایش در را قدرتش و زور آخرین روبی

 .گرفت از قبل از ترمحکم را هایشدست و

 متوجه نیز مایکل. است لرزیدن حال در پاهایش زیر چوبی پل کرد احساس که بود موقع همان درست

 تهداش نگه پایدار و متصل را پل که هاییطناب به نگاهی هنگام همان در زیرا بود؛ شده پاهایش زیر لرزش

 .لرزندمی تهدیدآمیزی حالت با نیز هاآن که فهمید زود خیلی و انداخت بودند

 هانآ و بود وقوع شرف در وحشتناکی اتفاق داشتند؛ اقیانوس طرف آن با کمی بسیار یفاصله که اکنون

 .بودند پل خوردنتاب و هاچوب خردشدن صدای لرزش، شدیدترشدن همچون ترسناکی عالئم شاهد نیز

 آن دندی با کرد؛ نگاه عقب به و برگشته نگرانی و ترس با و شنید را عجیبی صداهای ایلحظه برای روبی

 :گفت آمدمی در زور به که صدایی با و داده دست از را نیرویش آخرین صحنه

 !پل... نمیشه باورم..با -

 الدنب را اشزدهبهت نگاه رد رابین و او گاهآن و کشیده پایین پل روی از لحظات آخرین در را روبی مایکل

 .کردند
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 و شده باز انگیزیشگفت طرز به هاطناب شد، قطع انگیزهراس یلحظه یک در چوبی پل اتصال

 خراشیگوش هایفریاد با هاساتیر و ریخته فرو دویدند،می آن روی بر پیش یثانیه چند تا که هاییچوب

 .شدند ناپدید خروشانش امواج میان در و کرده سقوط اقیانوس درون به

 عمیقی حیرت و بهت در را سه هر و بود دلخراش و ترسناک بسیار هایشانچشم برابر در حادثه آن وقوع

 .بود برده فرو

 شرمندگی و ـناه گـ احساس زردرنگش هایچشم در بود، مانده خیره اقیانوس عمق به وحشت با رابین

 اقیانوسی به را نگاهش روبی. نبودند دیدندمی چه آن هضم به قادر هم هنوز مایکل و روبی اما زد؛می موج

 او لطف از قلبش اعماق در وجود این با بود؛ کشانده مرگ کام به را هاساتیر یهمه رحمیبی با که دوخت

 و لمایک او، اجساد بقایای اکنون شد،نمی قطع دقایق آخرین در چوبی پل اتصال اگر زیرا بود؛ سپاسگزار

 هک بگوید توانستنمی رابین حضور در و لحظه آن در حال این با بود؛ شده اقیانوس جانوران خوراک رابین

 .است راضی اقیانوس یرحمانهبی حرکت از

 را عجیبی حرکت لحظه یک برای بود، اقیانوس سطح بر پل چوبی هایتکه تماشای محو همچنان که روبی

 اما شد؛ ظاهر مشتاقش هایچشم برابر در عظیم صورت آن دیگر بار گاهآن و کرد احساس امواج میان در

 صورت و افکنده سایه اشچهره بر غلیظی اخم زیرا نبود؛ پرعطوفت و مهربان یچهره آن از خبری باراین

 لرزه به بدنش تمام و شده درخشان هایچشم آن محو روبی. دادمی نشان رحمبی و ترسناک را پرابهتش

 و کردمی منتقل اطراف به را گرمایش و حرارت که بود داغی جسم مانند او برای مرد آن حضور. آمد در
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 دناپدی عظیمش صورت دیگر بار که نکشید طولی اما تاباند؛می او وجود به را عظیمش قدرت هایارتعاش

 .شد

 از ناخودآگاه فکری موقع همان کرد، لمس را خنجرش و کشیده هایشجیب به دستی ارادهبی روبی

 :کرد زمزمه اقیانوس به رو آرامی صدای با او و کرد عبور ذهنش انتهای

 .ممنونم -

 زمین روی بر آرامی به و شده پدیدار سرشان فراز بر پیکریغول و سیاه یسایه بعد، یثانیه چند

 .آمد فرود مقابلشان

*** 

 «آدونیس»

 صلهفا زمین از کمکم گاهآن نشستند، سابیروس لطیف و نرم هایبال روی بر هرسه رابین و مایکل روبی،

 برابر در اقیانوس عظمت جایی تا شدند تردور و تردور درآمدند؛ پرواز به اقیانوس فراز بر و گرفته

 .آمد نظر به زیبایی و کوچک یدریاچه همچون و شده کمتر هایشانچشم

 شده رها و آزاد ایپرنده همچون کرد احساس وزید، موهایش میان صبح یگزنده و سرد باد که هنگامی

 داشت را کسی حس قبل دقایقی تا. هایشرنج و هاسختی هایش،دغدغه و مشکالت تمامی از رها است؛

 متفاوت کامال احساسی اکنون اما شود؛ خالص رویش پیش مسیر مرگبار خطرات از تواندنمی هرگز که

 .داشت
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 سیارب کار چه اگر. بیندازد پایشان زیر یمنظره به نگاهی کرد سعی و داده تکان را سرش سختی به روبی

 در اشک شدمی باعث و کرده برخورد هایشچشم به مستقیما سردی سوز زیرا آمد؛می نظر به مشکلی

 همان درست و کرد هایشپلک داشتننگه باز برای را تالشش تمام او وجود این با بزند؛ حلقه هایشچشم

 و ریخت روف سینه در قلبش ناگهانی طور به و افتاد پایشان زیر انگیزشگفت و زیبا گلزار به چشمش لحظه

 همچون شود،می ایجاد قلبش در عظیمی یحفره لحظات آن یثانیه هر آوردن یاد به با کرد احساس

 .کندمی پر را انسان وجود تمام کمکم که خالئی

 را سرش نیز مایکل لحظه همان درست. کرد بلند را سرش و گرفته منظره آن از نگاه عمیقی آه با

 اب سفرشان که بود این هم آن و کردندمی فکر چیز یک به هاآن هردوی گویی کرد؛ نگاه او به و برگرداند

 هرسید پایان به دیگر خطراتش و هانگرانی تمام داشتن همراه به وجود با هایشتلخی و هاشیرینی تمام

 .است

 مشغول هاساعت که آمد نظر به سرهایشان برگرداندن هنگام که بود عمیق چنان یکدیگر به نگاهشان

 اما ؛بینجامد طول به سال هایسال پروازشان که کردمی آرزو قلبش تهِ از روبی. بودند یکدیگر با گفتگو

 .درفتننمی پیش کردمی آرزو که گونه آن اشزندگی اتفاقات از کدامهیچ گاههیچ

 نزدیک علفزار روی بر نهایت در و کرده کمتر و کمتر را زمین با ارتفاعش سابیروس که نکشید طولی

 مد،آ پایین احتیاط با او از پس نیز مایکل و آمده پایین پشتش از حرکت یک با رابین. آمد فرود دهکده

 سمتش به که ایمردانه هایدست به حسرت با روبی. کرد دراز روبی به کمک برای را هایشدست سپس

 از غیر مگر. بگذارد او گرم هایدست در را اشزدهیخ و سرد دست نتوانست اما کرد؛ نگاه بود شده دراز
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 مامات به موفقیت با ماموریتش اکنون و بوده اجباری اما ویژه، ماموریت یک تنها او برای روبی که بوده آن

 کردمی دراز او سوی به کمک دست هنوز چرا کرد؟نمی رها خود حال به را او اکنون چرا پس بود؟ رسیده

 بود؟ او به حواسش حال همه در و

 ور این از باشد؛ داشته مقاومت توان آن از بیش که کردنمی گمان و بود افتاده سوزش به روبی هایچشم

 ایینپ سابیروس پشت از سختی به بیندازد، او به نگاهی نیم آنکه بدون گاهآن و کرده درنگ ایلحظه تنها

 و شده وارد زانوهایش به زیادی فشار پریدن هنگام زیرا شد؛ پشیمان اشلجبازی از زود خیلی اما پرید؛

 .شد بلند خفیفش یناله صدای

 هب را نگاهش و گرفت او از نگاه ناراحتی با روبی. نزد حرفی اما انداخت؛ او به آمیزیسرزنش نگاه مایکل

 و شاد بسیار هاآن با دوباره دیدار از معلوم قرار از که سابیروس. انداخت سابیروس کهربایی هایچشم

 :گفت و درآورده خود از نامفهومی صدای بود، خرسند

 !باشه دردسر با همراه هامونمالقات یهمه قراره انگار -

 :گفت و آمد جلوتر نیز مایکل خندید، روبی

 !نباشه کار در بعدی یدفعه امیدوارم -

 :داد ادامه و کشیده عمیقی نفس سپس

 ...تو سابیروس خب -

 :گفت فورا شناسیوظیفه سرباز مانند بدهد، مایکل به را زدنحرف یاجازه آنکه از قبل سابیروس اما
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 اون دیدم؛ هم رو دین رسوندم، رو پیغامت رسیدم، آدونیس به دیدارمون آخرین از بعد روز شش من -

 ...ایالعادهفوق پسرِ

 :گفت تندی لحن با و پریده او هایحرف میان به مایکل ناگهان

 !بزنم حرف موضوع اون یدرباره خواستمنمی که من -

 هب انتظار با و کرده گشاد را هایشچشم مردمک تنها سابیروس اما خوردند؛ جا او تند لحن از رابین و روبی

 .دوخت چشم او

 :گفت تریمالیم لحن با ثانیه، چند از بعد و رفته او به اساسی یغرهچشم مایکل

 دادی نجات رو جونمون دوبار حتی کردی، کمکمون خیلی مدت این توی تو کنم، تشکر ازت خواستممی -

 ...خیلی ازت من... و

 !ما -

 :گفت فورا و ماند خیره او به ثانیه چند برای مایکل. کرد اضافه را این ایهشداردهنده لحن با روبی

 .ممنونیم ازت خیلی ما درسته،! آره... اِ -

  .داد تکانتکان خاصی حالت با را کوچکش سر و انداخته او به ایقدرشناسانه نگاه سابیروس

 بلندی صدای با مایکل ناگهان که بودند زده زل نامعلومی ینقطه به و کرده سکوت همگی ایلحظه چند

 :گفت
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 داد بهت خواستممی که رو چیزی اون درسته؟ دیگه زدی هم حرف باهاش دیدی؟ رو دین گفتی! خب -

 زنی؟نمی حرف چرا پس نه؟ دیگه

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با و زده پهلوهایش به سیخونکی بود، پریده جا از او بلند صدای با که روبی

 !پرسیمی سوال ازش داری بند یه بزنه؟ رو حرفش که ذاریمی مگه -

 :گفت مهربانی با و کرده سابیروس به رو سپس

 .بزنی رو حرفت تونیمی سابیروس خب -

 ردهک سکوت روبی نمای دندان لبخند دیدن با بود، کرده باز او با مخالفت و بحث برای را دهانش که مایکل

 لم اطرافشان خشک هایعلف روی بر نیز رابین فاصله این در. دوخت سابیروس به را سردرگمش نگاه و

 .ماند خیره سابیروس رنگقرمز و کوچک دهان به و داده

 :کرد صحبت به شروع سابیروس ثانیه، چند از پس گاهآن

 ...و رسیدم آدونیس به دریاچه کنار مالقاتمون از بعد روز شش گفتم، که طوریهمون -

 هستی؟ آدونیس اهل که بودی نگفته چرا پس ببینم، صبرکن! هی -

 و رد تندی نگاه نیز روبی و مایکل زد؛ زل او به ایطلبکارانه حالت با و گفته را این مایکل به خطاب رابین

 :گفت فورا بود، دوخته نامعلومی ینقطه به را نگاهش که حالی در مایکل و کردند بدل

 ...مفصله خیلی توضیحش واقع در -
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 :گفت بخشیاطمینان لحن با دارد، را دقیق و کامل توضیح یک توقع همچنان رابین کردمی گمان که روبی

 ...خب. کنیممی تعریف تواسه فرصت اولین در -

 :گفت کوتاهی مکث از پس بود، خاطرآزرده رابین توسط سخنش شدنقطع از که سابیروس

 رو ودمخ تونستم موقع به ولی داشتم؛ جانانه گریز و تعقیب یه پوششنل هایشبح با رسیدنم، محض به -

 .بذارم جا جنگل توی رو اونا و برسونم کوهستان به

 یعمیق نفرت و خشم توانستمی روبی. داد تکان را سرش و فرستاد بیرون را اششدهحبس نفس مایکل

 .هستند ملکه متحدان از پوششنل هایشبح آن که نداشت تردیدی و ببیند او یچهره در را

 ...کردم پیداش زود خیلی بودی داده بهم که مشخصاتی با و گرفتم و دین سراغ جااون رسیدم وقتی -

 و کرده نگاه او به تعجب با روبی نزد؛ حرفی دیگر و شد خارج سابیروس گلوی از عجیبی صدای ناگهان

 :گفت

 خب؟ -

 خبر از هم خیلی انگار... بعدش اما شد؛ زدهذوق خیلی اولش اومدم مایکل طرف از که شنید وقتی خب، -

 .نشد خوشحال بودنشسالم

 کند، تجسم را تاخیر و خبریبی همه آن از دین خشمگین یچهره توانستمی لحظه همان از که مایکل

 :گفت و زده لبخندی
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 داد؟ بهت رو شگردوننده اون باالخره پس خب! نداره تعجبی هیچ -

 :گفت و فرستاده بیرون دلخوری با را داغش نفس سابیروس

 ده که رو عزیزش یگردوننده و کنه رحم بهت که کرد قبول باالخره... خواهش و تاخیر روز دو از بعد -

 !بده بهم ارزهمی تو هیکل برابر

 :کرد اضافه عذرخواهانه حالتی با سپس

 .بدم انتقال بهت کاست و کم بی رو هاشحرف یهمه خواست اون اما! ببخشید -

 .ادد سر بلندی یقهقهه و برده عقب را نامیزانش سر تعارفبی رابین اما نه؛ یا بخندد دانستنمی روبی

 ار لبخندزدنش جلوی توانستنمی وجههیچ به که حالی در و کرده کوتاهی یخنده او یمشاهده با مایکل

 :گفت روبی به بگیرد،

 .گردمبرمی دارم که نمیشه باورم دردسر همه این از بعد گردیم؛برمی داریم شد، تموم چیزهمه دیگه -

 دلش در را آنچه نتوانست که دید سرزمینش به بازگشت به نسبت مایکل یچهره در شیفتگی چنان روبی

 :گفت و داده تکان را سرش او هایحرف تایید در و زد عمیقی لبخند رو این از بیاورد؛ زبان بر گذشتمی

 .گردیمبرمی داریم درسته، -
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 شد، او رنگخوش و عجیب هایچشم غرق ناگهانی طور به روبی و انداخته او به مهرآمیزی نگاه مایکل

 یکدیگر به همزمان طور به و ثانیه یک در گاهآن و شدند خیره یکدیگر به حالت همان در لحظه چند

 ...که شدند نزدیک

 !کیه؟ دیگه اون -

 با و بلند هایقدم با فرد. دوختند دهکده راه به را نگاهشان و آمده خود به رابین، متعجب لحن شنیدن با

 .شدمی نزدیک هاآن به دو حالت

 :گفت و زده مایکل یشانه به محکمی یضربه بارچندمین برای فرد دهکده، به رسیدن با

 نداره؟ خطری که مطمئنی -

 به ایخصمانه نگاه رابین، هایشاخ خطرناکی میزان با رابطه در اشتکراری سوال از عصبی و کالفه مایکل

 :گفت بلندی صدای با و انداخته او

 ...تو کنه فرو رو هاششاخ نداره قصد اون که ندارم شک مطمئنم، آره، آره، -

. اندم مبهوت و مات روبی و کشید خفیفی جیغ رابین پراند، جفتک او یجمله یادامه شنیدن با سابیروس

 .نزد حرفی رافائل یخانه به رسیدن تا و شده سرخ نیز فرد صورت

 روی بر استراحت از خبری هامدت تا که رسید تلخ ینتیجه آن به روبی رافائل، یخانه به رسیدن با

 توقع اتاق در حاضر افراد یهمه معلوم قرار از زیرا نیست؛ رنگین هایدسر و غذاها و نرم و گرم یملحفه
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 جسمی و روحی یشکنجه یک معنای به روبی نظر از این و داشتند را جزئیات تمام با کامل توضیح یک

 .بود

 نتظرم صبرانهبی که ستخردسالی کودک گویی که کردمی نگاه هاآن به اشتیاقی چنان با رافائل اکنون

 .است «قصه صد و قصه یک» کتاب هایحکایت شنیدن

 آرام خواب یک رویای ذهنش در که حالی در و داده تکان سری ها،آن مشتاق یچهره یمشاهده با مایکل

 هیچ طوالنی زمان مدت در. کرد بود داده رویداد که آنچه یهمه تعریف به شروع دید،می را عمیق و

 و شدمی ایجاد ایوقفه هایشصحبت میان گاهی از هر نرسید؛ گوش به او یخسته صدای جزبه صدایی

 .نبود خوشایند چندان اشیادآوری که کردمی لحظاتی تعریف به شروع اجبار به روبی

 ار روبی که شد دیده هایشانچشم در اشتیاقی چنان کرد، صحبت پیرزن آن دام در افتادن از که هنگامی

 کرد؛می تجسم هاآن تکتک برای را وحشتناکی هایموقعیت که حالی در او و کرده پیش از ترعصبی

 هایشانپاسخ و پرسش از شب هاینیمه در سرانجام و داده شرح بود، افتاده اتفاق که گونههمان را ماجرا

 .برخاستند جا از استراحتگاهشان به رفتن برای و یافته نجات

 پشتشان به متعددی هایضربه که حالی در و شده ترنزدیک هاآن به رافائل خانه، از شدنخارج از قبل

 :گفت کوبیدمی

 درسته؟ شدین، موفق نهایت در اما کردید؛ طی رو نشیبی و فراز پر و دراز راه چه که آه -
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 شده جمع اشخنده شد، روبرو احساسشان از خالی یچهره با که زمانی و زده زل هاآن به لبخند با رافائل

 :گفت فورا و

 !ماریا... و ببر خودت با رو مایکل! فرد... و دارین، احتیاج استراحت به شما کنممی فکر من! بله اوه -

 .شد ظاهر در یآستانه در پریدهرنگ ایچهره با ثانیه چند عرض در ماریا که کشید فریادی چنان رافائل

 :گفت آرامی صدای با سپس

 .ببر خودت با رو روبی هم تو -

 چی؟ من پس -

 سر به نگاهی بود، زدهشگفت او هیبت از که رافائل. برداشت جلو به قدمی و گفته را این دلخوری با رابین

 :گفت شادمانی با و انداخته پایش تا

 .باشین زود برین، دیگه خب خیلی! خودمی مهمون تو -

 .بست سرشان پشت را در و کرده بیرون خانه از را هاآن عجله با رافائل

 :پرسید تعجب با بود، خورده جا او رفتار از که مایکل

 !شد؟ چی -

 :گفت خونسردی با و انداخته او به نگاهی فرد
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 نفهمیدی؟ -

 :گفتند هم با مایکل و روبی

 !نه -

 :گفت حوصلگیبی با بود، افتاده کندذهن انسان دو به کارش و سر گویی که فرد

 .بکشه حرف ازش خوادمی معلومه، خب -

 چی؟ مورد در -

 یعالقه ویکتور آخه سرزمینه، کدوم اونا بعدی هدف که بفهمه خوادمی حتما سرزمینشون، مورد در -

 .داره اطرافش هایسرزمین غارت به خاصی

 :گفت و کشیده درهم را اشچهره اختیاربی او، آوردن یاد به با روبی

 ...وحشتناکه اون -

 !سرزمینه اون ساتیر ترینقیافهخوش که بودم شنیده من اما جدی؟ -

 :گفت فورا مایکل

 و ظریف دریایی پری یه اون با مقایسه در صحرایی هایجونده که بدون رو همین فقط! حتما آره -

 !میشن محسوب خوشگل
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 میلش برخالف نیز فرد و کرده کوتاهی یخنده نداشت، صحرایی هایجونده از تصوری هیچ آنکه با روبی

 .زد عمیقی لبخند

 راه طول تمام در. افتادند راه به یکدیگر مخالف جهت در هرکدام و شدند جدا یکدیگر از ماریا آمدن با

 شک مکان آن در حضورش به انگار که کردمی نگاه روبی به جوری و گشتبرمی ثانیه چند هر ماریا

 است شده باعث همین و شنیده دیگران از را سفرشان ماجرای او که بزند حدس توانستمی روبی. داشت

 .ببیند سرگردان ارواح همچون را او که

 از کمکم گویی که نیز ماریا و زده او به مهرآمیزی لبخند روبی برگرداند، را رویش دیگر بار ماریا وقتی

  .نشست هایشلب روی رنگیکم لبخند شد،می کاسته اشناباوری شدت

 اتاق وارد تندتری هایقدم با و شده سنگین روبی هایپلک ماریا، راحت و گرم یخانه به گذاشتنقدم با

 .کرد رها نرمش و گرم تخت روی بر را خود و شده

 :گفت و انداخته او به ایمادرانه نگاه ماریا

 بخوابی؟ خوایمی هالباس همین با -

 .اوهوم -

 :گفت و کشید روبی پریشان و خورده گره هم در موهای به دستی نشست، تخت روی ماریا

 .بشوری رو خودت بری باید دخترم، شو بلند. خاکیه و کثیف هاتلباس یهمه نمیشه، که جوریاین -
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 .پرید جا از جانانه حمام یک تصور با و کرد باز سرعت به را هایشچشم جمله آن شنیدن با روبی

 کجاست؟ -

 :پرسید تعجب با ماریا

 کجاست؟ چی -

 :گفت خونسردی با روبی

 !حمامتون -

 :گفت بود، شده سردرگم و گیج که ماریا

 کردم، آماده تواسه رو چیزهمه قبل ساعت چند از من. جاستهمین شستشوئه، اتاق منظورت اگه -

 ...که خواینمی هم اگه برو، االن همین خوایمی اگه. گذاشتم برات هم تمیز هایلباس

 .خواممی که معلومه! نه -

 :گفت و کرده ایخنده روبی

 .کنم تحمل رو خودم تونمنمی دیگه کن باور -

 .کرد راهنمایی شستشو اتاق سمت به را او و زده نشینشدل هایلبخند همان از یکی ماریا
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 کثیف هایپرده با که قسمتی سمت به گاهآن شدند، خانه کوچک سالن وارد و شده خارج اتاق از دو آن

 .کردند حرکت بود، شده پوشیده

 .شد باز هم از روبی درهم یچهره زد، کنار را شستشو اتاق چرک هایپرده ماریا آنکه محض به

. زدمی برق تمیزی شدت از جایشجای و بوده مرمر از آن کف که داشت قرار کوچکی اتاق پرده، پشت

 چشم به صورتی و قرمز هایبرگ گل رویش بر و بود اتاق وسط درست نیز پیکریغول آب از پر وان

 .باشد هاگلبرگ همان از اتاق مطبوع بوی که زدمی حدس روبی و خوردندمی

 مقابل در جواهرات و طال از ایگنجینه گویی که بود مانده خیره آب از پر وان به ذوقی چنان با روبی

 .درخشیدمی هایشچشم

 .تو برو ایستادی؟ چرا پس -

 اتاق خنک و سرد مرمری کف به قدم خوشحالی با روبی و گفت را این برانگیزیوسوسه لحن با ماریا

 .گذاشت

 :گفت کشید،می را اتاق هایپرده که حالی در ماریا

 .کن خبرم داشتی نیاز چیزی به هم باز اگه جام،همین من -

 با و آورده در را لباسش عجله با ماریا، رفتن از پس. داد تکان تندتند را سرش تنها و نزد حرفی روبی

 و نشست وان راحت و گرم کف روی بر آرامی به سپس و برده فرو وان داخل را دردناکش پاهای اشتیاق

 .بست را هایشچشم
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 ویر پررنگی لبخند و گرفت فرا را وجودش سراسر عجیبی آرامش احساس بدنش، به هاگلبرگ برخورد با

 و کرده باز را هایشچشم برد،می خوابش گرما شدت از که کوتاهی مدت از پس. نشست خشکش هایلب

 شک با و کرده دراز را هایشدست. بود داده قرار دید معرض در ماریا که افتاد کوچکی یبسته به نگاهش

. کشید بو و آورده اشبینی نزدیک را آن و داد قرار بررسی مورد مختلف هایزاویه از را بسته تردید و

 قرمزرنگی و لزج مایع به چشمش و کرده باز را بسته گاهآن کرد، پر را وجودش تمام نشینشدل عطر

 .افتاد

 پسس و کرد صبر ایثانیه. ریخت موهایش روی بر نگرانی با و گرفته را آن از قسمتی اشاشاره انگشت با

 سرش در را عجیبی خنکی احساس بالفاصله کرد، سرش روی بر آن کردنپخش به شروع آرامی به

 .شد ظاهر موهایش روی بر فراوانی کف و کرد احساس

 سرش جایجای انتها در که کرد موهایش شستشوی به شروع سرعتی چنان با خوشحالی شدت از روبی

 .افتاد سوزش به

 و عطر خوش وان آن از سختی به و کرده خشک زیبایی ابریشمی یپارچه با را خود طوالنی دقایق از پس

 .کند دل بو

 حس روبی ناگهان. بود کرده آماده او برای را دخترانه کفش جفت یک و زیبا قرمز پیراهن یک ماریا

 ناراحت شود،می جدا هاآن از زودی به آنکه آوردن یاد به با و کرد احساس دلش در او به نسبت را عمیقی

 .شد افسرده و
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 پوشیدن زیرا داشت؛ خوبی احساس. کشید دراز اتاق نرم و گرم خواب تخت روی بعد یدقیقه چند

 هک بود هاییچیزی جمله از گرسنگی کامل رفع عالوه به و متفاوت غذاهای خوردن تمیز، و زیبا هایلباس

 .بود ضروری آرامشش حفظ و خونسردبودن برای

 صورتش گردی تنها کند،می پنهان را خود که ایگربه مانند و خزید ملحفه زیر به خوشحالی با روبی

 شانسخوش اندازه چه تا بفهمد و کند فکر هفته چند آن تمام به کند، فکر خواستمی دلش. ماند بیرون

 اگر که نکرد فراموش هرگز او اما ببرد؛ در به سالم جان راحتی به هادردسر آن تمام از توانست که بوده

 ...هم او اکنون گرفت،نمی قرار مناسب مکان و زمان در همیشه مایکل

 لحظه چند فقط مایکل اگر که کند فکر آن به خواستنمی لحظه آن در زیرا داد؛ تکان را سرش روبی

 و نشست هایشلب روی تلخی لبخند او، هایچشم آوردن یاد به با. افتادمی اتفاقی چه بود، رسیده دیرتر

 :کرد زمزمه آرامی صدای با

 !بشم خیره بهشون ابد تا که داشتم اجازه و بشم هاچشم اون صاحب تونستممی کاش ای -

 ورد به بیشتری شدت با را ملحفه گاهآن کرد، احساس دلش در را زیادی درد جمله این گفتن از پس روبی

 را هایشچشم دارد، دوست وجودش تمام با را او که هست نفر یک هنوز که آن به فکر با و پیچیده خود

 .رفت فرو آرامی چنداننه و عمیق خواب به پدرش مهربان یچهره تجسم با و بسته

 هم بر را هایشچشم لحظه یک در. است معلق هوا در و گرفته فاصله زمین از پاهایش کرد احساس روبی

 کی کرد، نگاه اطرافش ناآشنای محیط به تعجب با. کرد پیدا مجللی و بزرگ اتاق در را خود ناگهان و زده

 روبی. بود آن پشت هم رنگارنگ هایشیشه با ایپنجره و بود مقابلش در درست رنگیاقهوه میز
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 بر هک افتاد ایپلهراه به نگاهش و برگرداند آرامی به را سرش. ببیند آن پشت از را آسمان آبی توانستمی

 و دوخته چشم پلهراه انتهای به کنجکاوی با. داشت قرار متحرک و زیبا هایمجسمه اشپله هر روی

 یدریچه روی بر را پایش او. انداخت پایش زیر زمین به نگاهی مالیمی صدای با ناگهان که رفت جلوتر

 .بود گذاشته کوچکی

 گوش به بلندی هایزمزمه صدای هنگام همان درست اما کشید؛ دریچه قفل روی بر دستی و شد خم

 ندیت به قلبش ضربان. شد پنهان جاهمان و رفت باال هاپلهراه از و شده بلند دستپاچگی با روبی. رسید

 .شد باز آرامی به اتاق در بعد یثانیه چند. خوردمی تاب و پیچ دلش در ایالجثهعظیم مار گویی و زدمی

 در زیرا کشید؛ راحتی نفس صورتش دیدن با و دوخت چشم شدمی وارد که شخصی به وحشت با روبی

 و زدندمی برق روشنش آبی هایچشم. نداشت وجود ترسیدن برای چیزیهیچ زن آن زیبای صورت

 رها میزش روی بر را خود و آورده در را قرمزرنگش شنل خوشحالی با او خندیدند؛می سرخش هایلب

 تمام در نوایش که کرد آوازی خواندن به شروع و شد بلند بخشش آرامش و مالیم صدای گاهآن. کرد

 که نیافت فرصتی او اما آمد؛می آشنا عجیبی طور به نظرش در آواز این. انداختمی طنین روبی وجود

 کی در ناگهان و کرده تغییر سرعت به اطرافش فضای زیرا کند؛ فکر آشنا دلنشین آواز آن به بتواند

 .گرفت قرار انگیزهراس و تاریک فضای

 تشخیص قابل چیزهیچ اتاق سویکم نور در. انداخت اطرافش به نگاهی و کرده ترجمع را خود ترس با

 .بشنود را کسی آرام هایخنده صدای توانستمی روبی اما نبود؛
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 در ار باشکوهی و بزرگ تخت توانستمی اکنون. شد ظاهر اتاق از ایگوشه در ضعیفی نور ناگهانی طور به

 بر آتشینش هایلب و شفاف و سفید پوست با دختری نبود، خالی تخت آن انگار اما ببیند؛ اتاق طرف آن

 ...و بود نشسته آن روی

 در را بدی احساس. گرفت هاآن از سرعت به را نگاهش و شد متوقف جایش سر هاگرفتهبرق مانند روبی

 که نکشید طولی و شود دور جاآن از تواندمی که جایی تا خواستمی دلش و کردمی احساس وجودش

 .برگرداند حال زمان به را او و شده پیچیده کمرش دور به نامرئی قالب

 با. کرد خوردنتکان به شروع و گرفت آغوش در را زانوهایش و نشسته تخت روی بر هوشیاری محض به

 هم باز اگر که کرد فکر آن به و گرفت خود بازوهای از آبداری نیشگون پسر و دختر آن یادآوردن به

 .شوندمی پیش از ترشرمانهبی بار هر هایشخواب بخوابد، مایکل هایچشم رویای با بخواهد

 در. رفت بیرون اتاق از و برخاسته تخت روی از آرامی به شد، برطرف اشخستگی احساس که هنگامی

  .شد خارج خانه از و کرده حرکت خروجی در سمت به بنابراین نبود؛ کسی خانه

*** 

 بزرگی جشن هاآن با خداحافظی برای رافائل بودند، عمرش لحظات بهترین روبی برای آینده ساعت چند

 در خندان و شاد روبی مدت تمام در. کردند شرکت میهمانی این در دهکده مردم یهمه و داده ترتیب

 .بدهد فرو گذاشتمی دهانش در زور به ماریا که را هاییشیرینی کردمی سعی و بوده مردم یبقیه کنار

 زدمی حدس روبی و رسیدمی نظر به خوشحال و سرزنده نیز او و بوده فرد کنار در مدت تمام نیز مایکل

 .گرددبرمی سرزمینش به زودی به که است خاطر این به او خوشنودی از اندازه آن
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 ودخ اصلی جای به دیگر بار را طبیعت نهال رافائل که بود موقعی روبی نظر در جشن آن دقایق بهترین

 مجدد رشد و سرسبزی شاهد جا آن از و رفته اطراف آن یتپه بلندترین به مردم یهمه گاهآن. برگرداند

 ینهصح چنین با کنون تا که کردندمی اعتراف مایکل و روبی. بودند کالینوس سراسر در گیاهان و هاگل

 رفتار بهتر اندکی نیز گلزار در اگر کردندمی گمان هاآن دوی هر چند هر بودند، نشده مواجه زیبایی

 .شدمی محسوب زندگیشان هایمنظره ترینناب از یکی نیز منظره آن یمشاهده کردند،می

 زیر را بزرگی گلیگل دستمال ماریا کشیدند، صف هاآن با خداحافظی برای مردم یهمه که هنگامی

 .کرد بلندی فین و گرفته اشبینی

 از که نیز رابین. شدند فشرده مایکل گرم هایدست در هایشدست و شده غمگین او یمشاهده با روبی

 یهثان چند از پس. کردمی پافشاری رفتن برای و کرده پا آن و پا این مدام بود، شده تندخو و عبوس صبح

 .ایستاد رافائل مقابل در و رفت جلوتر و کرده رها نرمی به را روبی هایدست مایکل

 .برگردونم بهتون رو این وقتشه کنم فکر -

 :گفت متعجبی لحن با و زده او به ایپدرانه لبخند سپس انداخت، خنجر به نگاهی رافائل

 .پسر خودت پیشه باشه! بودی؟ گرفته جدی رو تهدیدم نکنه -

 :گفت ضعیفی صدای با و شده گشاد ناگهان مایکل هایچشم

 .بیارم در غارنشین غول یه یمعده از رو این شدم مجبور من ولی -

 :گفت کوبید،می او شانه به محکم دست با که حالی در و کرده بلندی یخنده حرف این شنیدن با فرد
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 !باشی پخمه انقدر کردمنمی فکر -

 .کرد نگاه او به خونسردی با و نزد لبخندی ترینکوچک مایکل

 :گفت بود، نشسته هایشلب روی آمیزیشیطنت لبخند که حالی در و کرده جمع را اشخنده فورا نیز فرد

 .ببینمت بازم امیدوارم -

 :گفت و زده محوی لبخند مقابل در نیز مایکل

 .طورهمین منم -

 !عالیه هان؟ دوستی بینه،می رو چیزهایی یه داره من درون چشم کنم گمون خب، -

 از مخالفی کدامهیچ اما کردند؛ بدل و رد متعجبی هاینگاه فرد و مایکل و گفته را این شادمانی با رافائل

 پیش هامدت از شاندوستی یجرقه کردندمی گمان نیز هاآن که دلیل آن به شاید ندادند، نشان خود

 .است خورده

 حالی در گاهآن کرد، او به مادرانه و طوالنی نصیحت چند و کشیده آغوش در را روبی بارسومین برای ماریا

 را عمرش دقایق آخرین دارد انگار که کرد نگاه او به جوری و رفته عقب ریخت،می اشک همچنان که

 .گذراندمی
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 هک الحق و. گرفتند خود به را فداکار و دلیر قهرمانان یچهره و ایستاده خط یک در رابین و روبی مایکل،

 نجات فقر و قحطی از را سرزمینشان که داشتند را ایافسانه قهرمانان حکم کالینوس، مردم برای اکنون

 .شدند احترام قابل و بزرگ هایاسطوره به تبدیل و است داده

 هایچشم و کرده خم اندکی هاآن برای را سرش آمد، فرود مقابلشان در عظیمی هیبت لحظه همان

 .زدند برق اشکهربایی

 و تهگرف را روبی کمر نیز مایکل نشست، سابیروس نرم و گرم بدن روی و زده جستی حرکت یک با رابین

 خودش آنکه از قبل اما نشاند؛ سابیروس پشت باشد، شده گرفتگیبرق دچار که عروسکی همچون را او

 :گفت ایآهسته صدای با و شده ترنزدیک او به رافائل شود، سوار بخواهد هم

 .بگم بهت رو حقیقتی یه باید کنم فکر -

 :پرسید تعجب با مایکل

 چی؟ -

 :گفت و کرده ایخنده او متعجب لحن به توجهبی رافائل

 ...ولی کنم؛ پیدا شما برای رو برگشت راه دارو، و غذا تامین بر عالوه بود قرار من راستش -

 که کنممی فکر من و کنین پیدا رو خودتون راه تونستین که بودین شما خود این درواقع... خب

 !نکردم ولی... کنم کمک شما به هم دشوار و سخت ماموریت اون درخواست بدون تونستممی
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 با و چیست او منظور که دریافت گاهآن کرد، نگاه او به گیجی با مایکل و شده برقرار سکوت ایثانیه چند

 .کرد نگاه او به ناراحتی و خشم به آمیخته ناباوریِ

 .زد او به محسوسی چشمک فرد و کرده بلندی یخنده او یچهره یمشاهده با رافائل

 جلوی توانستمی سختی به که حالی در و زده دو آن به عمیقی لبخند اش،باطنی میل برخالف مایکل

 هم که داد تکان هاآن برای دستی سپس. نشست روبی سر پشت حرکت یک با بگیرد، را اشخنده

 با سابیروس گاهآن. انگیزغم و تلخ خداحافظی ینشانه هم و باشد دارخنده تهدیدی ینشانه توانستمی

 دهدهک مردم یهمه آنکه تا رفت باالتر و باال کرد؛ بیشتر را ارتفاعش و شده بلند زمین از مالیمی تکان

 .شدند محو نظر از کمکم و شده رنگیکم هایلکه همچون

 :گفت و برگردانده را سرش روبی درآمدند، پرواز به آسمان یپهنه در که هنگامی

 گفت؟ چی بهت رافائل -

 حالی در و زده دریا به را دلش نهایت در اما بگوید؛ او به زمان آن در را موضوع این که داشت شک مایکل

 :گفت بود، شده تنگ باد تند وزش اثر در هایشچشم

 رفتیم؟ مسخره ماموریت اون به چرا ما دونیمی روبی، -

 :داد جواب درنگبی و زده کنار صورتش مقابل از را موهایش روبی

 چیه؟ منظورت... تا کنه کمک بهمون رافائل اینکه خاطربه معلومه، خب -
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 .کرد اضافه سوءظن با را آخرش یجمله روبی

 :گفت برسد، او به که بلندی صدای با و کرده ایخنده او حالت یمشاهده با مایکل

 نشون بهمون رو برگشت راه تو، برای دارو و غذا دادن بر عالوه رافائل تا کردم قبول رو ماموریت این من -

 .کنیم پیدا رو برگشت راه تونستیم که بودیم ما خود این واقع در... ولی بده؛

 ایکلم که آن تا داد،می گوش هاآن گفتگوی به کنجکاوی با رابین و بود مانده خیره او به باز دهان با روبی

 :داد ادامه زدمی موج آن در خنده که صدایی با

 خودش یخواسته به تا کرد منحرف رو ما ذهن ایحرفه کامال طرز به رافائل... که بگم بهت طوریاین -

 .برسه

 دیگری صدای سابیروس هایبال خوردنبرهم و باد یزوزه صدای جز به و گذشت سکوت در ایلحظه چند

 در روبی خراشگوش و خشمگین جیغ صدای و بگیرد را خود جلوی نتوانست رابین آنکه تا نشد شنیده

 .شد گم او یمستانه هایقهقهه

*** 

 «آینه سوی آن»

 رفتندمی پیش بیشتر چه هر زیرا کند؛ احساس را آدونیس با اشاندازه از بیش نزدیکی توانستمی مایکل

 .گرفتندبرمی در را آسمان سراسر کدر و تیره ابرهای و شده تردلگیر آفتابی و صاف آسمان
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 یتوده آن به شدننزدیک با نیز سابیروس سرعت کمکم افتاد، رویشان پیش آلودمه مسیر به روبی نگاه

 تنگریسمی توده آن به هراسی چنان با و بود گرفته فرا را وجودش سراسر عجیبی حس. شد کمتر عظیم

 .دید نخواهد را آرامش و خوشی روی هرگز دیگر جاآن به واردشدن با گویی که

 دانستنمی هم خودش. شدمی ترعمیق و تربزرگ نیز روبی ترس شدند،می نزدیک آن به بیشتر چه هر

 سرش در فکر یک تنها غبارآلود مه آن دیدن با ناخودآگاه اما چیست؛ هراس و ترس همه آن دلیل

 .ندارد وجود خروجی راه هرگز دیگر واردشدن صورت در که بوده این هم آن و چرخیدمی

 دبودن مشاهده قابل نیز جا آن از که درختانی انبوه به ایمشتاقانه نگاه و کشیده کنار را سرش مایکل

 .انداخت

 :کرد زمزمه ایآهسته صدای با گاهآن

 .پسر بجنب سابیروس، باش زود -

 رد دیگر بار و شده مقابلشان غبارآلود مرز وارد ناگهانی یشیرجه یک با سابیروس که نکشید طولی

 .گرفت اوج دلگیر و سرخ آسمانی

 هب قلبش و کردند خالی سرش بر ایغیرمنتظره طور به را یخی آب کرد گمان روبی مرز، آن از گذشتن با

 قرارگرفتن محض به روبی. پیوست وقوع به آسابرق اتفاقی ناگهان اما ریخت؛ فرو اشسینه در بدی طرز

 یخانه به هاسال از پس گویی که چنان و شده آرام آدونیس، آسمان آوردلهره و انگیزهراس فضای در

 .کشید صداداری و عمیق نفس باشد، بازگشته اشحقیقی
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 رایب و گذاشت اششانه روی را دستش نگرانی با ببیند، را روبی صورت توانستنمی که حالی در مایکل

 هب ولع با چنان روبی زیرا نبود؛ کار این به نیازی اگرچه. کرد وارد آن به مالیمی فشار بیشتر همدردی

 .نکرد احساس را او هایدست فشار حتی که بود مانده خیره اطرافش محیط

 پروازشان از ثانیه چند هنوز اما شد؛ جنگل وارد و کرده کمتر را ارتفاعش سابیروس دقیقه چند از پس

 .گرفتند قرار سقوط خطر معرض در و خورده محکمی تکان هاآن یهمه ناگهان که بود نگذشته

 با ینیروی انگار که بود ایگونه به حرکتشان دفعه این شد، تکرار اتفاق آن دیگر بار که نکشید طولی

 .باشد کرده برخورد هاآن به شدت

 !بود؟ کوفتی چه دیگه این -

 نیز مایکل او با همزمان انداخت، سرش پشت به نگاهی وحشت با روبی و پرسید را این عصبانیت با رابین

 .برگشت

 سرعت که کرد شکر را خدا روبی. بودند تعقیبشان در آورسرسام سرعتی با پوششنل شبح شش

 بگیرد؛ آنان از را اشزدهوحشت و خیره نگاه توانستنمی وجود این با اما است؛ بیشتر هاآن از سابیروس

 در همیشه که شبحی شش همان بود، دیده هایشکابوس در بارها که بودند افرادی همان هاآن زیرا

 .شدنمی توقفشان موجب دنیا در چیزهیچ گویی و بودند مادرش یا او تعقیب

 :گفت لرزانی صدای با روبی

 !خودشونن -
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 تاب و پیچ چنان هاوقت گاهی و کردمی عبور درختان میان از کنترل غیرقابل سرعتی با سابیروس اکنون

 .کردمی احساس گلویش در را اشمعده محتویات روبی که خوردمی

 وزهن برد، کار به هاآن جاگذاشتن برای سابیروس که هاییحیله تمام وجود با و طوالنی دقایق گذشت با

 .کردندمی دراز هاآن آوردن چنگ به برای را شاننامرئی هایدست و کرده پرواز هوا در واردیوانه هم

 آویخته گردنش دور به که را طالیی زنجیر و کرده پوششنل هایشبح نثار را انگیزشنفرت نگاه مایکل

 .کرد وارد آن به مالیمی فشار و آورده بیرون بود شده

 .کننمی تعقیبمون ابد تا که جوریاین بشی؟ خارج جنگل از نمیشه -

 را معوجش و کج سر او هایحرف تایید در نیز رابین و گفته سابیروس به را جمله این عصبانیت با روبی

 :گفت و داده تکان تکان

 .بشیم خارج جنگل از باید میگه، راست -

 در ودب معتقد دیگر نفر دو برخالف مایکل اما نداد؛ هاآن پیشنهاد به اهمیتی ترینکوچک سابیروس ظاهرا

 نشنیده نیز را هاآن صدای که است متمرکز آسایشبرق و سریع پرواز روی بر چنان سابیروس لحظه این

 .است

 اهگآن خورد، گره مایکل عمیق نگاه در نگاهش ایثانیه برای و انداخت سرش پشت به دیگری نگاه روبی

 ادفری ناباوری با و شده گرد هایشچشم افتاد، اتفاق مایکل سر پشت در درست که ایصحنه یمشاهده با

 :زد
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 !کنننمی تعقیبمون دیگه! برگشتن اونا -

 ماا شدند؛ مواجه خالی جنگل با و برگرداندند را سرهایشان سابیروس حتی و رابین مایکل، لحظه یک در

 :شد بلند نزدیکی همان از عجیبی فریاد صدای بدهند نشان العملیعکس بتوانند آنکه از قبل

 !کشمتمی خودم! مایکل -

 یجمله و مایکل یپریدهرنگ یچهره یمشاهده با اما گرفت؛ اشخنده صدا شنیدن با آنیک روبی

 .شد قطع اشخنده و ماند مبهوت و مات اشبعدی

 !باش زود کن، کمتر رو ارتفاعت! وایستا جاهمین! سابیروس -

 کنی؟می داری چیکار! هی میگی؟ داری چی هست معلوم هیچ -

 انداخت سابیروس به ایخصمانه نگاه و کرد اضافه ارتفاعشان ناگهانی شدنکم با را آخرش یجمله روبی

 .آوردمی در اجرا به را مایکل دستورات تکتک فرمان، به گوش سرباز همچون که

 ریدپ پایین عجله با مایکل رفت، فرو جنگل نمناک و سرد زمین در سابیروس تیز هایهایپنجه که زمانی

 :گفت و

 .میام دیگه ساعت چند تا هم ما کوهستان، به ببر رو رابین و روبی -

 سعی که طورهمان و کشیده ایمعترضانه جیغ روبی اما برود؛ تا برگشت روبی باز دهان به توجهبی مایکل

 :گفت بپرد پایین سابیروس پشت از کردمی
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 کشتی باهاشون و بمونی خوایمی کرده؟ گل بازیتقهرمان بری؟ کجا خوایمی تو پس ببره؟ رو ما چی؟ -

 بگیری؟

 :داد ادامه بگذارد، زمین روی را دیگرش پای کرد سعی که حال همان در روبی

 .سراغشون ریممی هم با همه یا ریم،می جااین از هم با مونهمه یا -

 .برم سابیروس با میدم ترجیح که من چون بزن؛ حرف خودت طرف از... اِ -

 به هبرافروخت صورتی با روبی و گفته را این بود، دوخته دوردستی ینقطه به را نگاهش که حالی در رابین

 .ماند خیره او به کند، رد سابیروس بدن دور از را پایش تا بود تالش در هنوز که زمانی تا و زد زل او

 رمیایم،ب پسشون از دوتایی که باش مطمئن دنبالش، برم باید من نیست، من با لجبازی وقت االن! ببین -

 ...هم بعدش

 چیه؟ دقیقا دوتایی، از منظورت ببینم کن صبر -

 ...منظورم -

 !آخ -

 برخوردش اما شد؛ کار این به موفق نهایت در بگذارد، زمین روی را پاهایش کوشیدمی همچنان که روبی

 تقسیم مساوی قسمت دو به وسط از پاهایش کرد گمان لحظه یک که افتاد اتفاق سریع چنان زمین به

 :گفت دادمی تکان تاسف با را سرش که حالی در و رفته جلوتر مایکل گاهآن است، شده
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 درسته؟ نمیشی قانع تو بگم هم چی هر من -

 .انداخت باال را هایشابرو بود، داشته نگه را بدنش از حساسی جای نامحسوسی طرز به که حالی در روبی

 سابیروس به رو و انداخته او به آمیزیسرزنش نگاه سپس گرفت، را لبخندزدنش جلوی سختی به مایکل

 :گفت

 .دین دنبال ریممی ما ببر، خودت با رو رابین تو پس خب، خیلی -

 دویدن به شروع جنگل از تریعمیق قسمت سمت به درنگبی دو هر و گرفته را روبی دست گاهآن

 توان آخرین با نیز او اما هستند؛ کسی چه دنبال به دقیقا که دانستنمی هم هنوز روبی گرچه. کردند

 همیشه برخالف که چرا است، گرفته قرار اشزندگی ممکن حالت ترینمسخره در کردمی گمان و دویدمی

 .است بوده پوششنل هایشبح تعقیب حال در او اکنون

 !دین -

 جنگل پیچ در زود خیلی و درآمده پرواز به هوا در که افتاد طالیی موهای به مایکل چشم لحظه یک برای

 .شدند ناپدید

 :زد فریاد و شده متوقف کنارشان باریک راه به نگاهی با روبی

 .بریم جااین از بیا -
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 طولی و کردند دویدن به شروع مسیر همان در دو هر و شده همراه او با مکث ایلحظه بدون مایکل

 .دویدمی و آورددرمی شکلک پوششنل هایشبح برای که دیدند حالی در را دین که نکشید

 هاآن به نیز دین چشم لحظه همان در و بگیرد را کوتاهش یخنده جلوی نتوانست او یمشاهده با روبی

 همان دقیقا آن که کرد فکر روبی و کردند مخالفت جهت در دویدن به شروع هرسه باراین و افتاد

 .آمدمی وجود به باید نهایت در که است شرایطی

 !مایکل بود باشکوهی ورود -

 :گفت دین تمسخرآمیز یجمله جواب در زناننفسنفس مایکل

 .بمونه خودمون بین باشکوه ورود این اگه میشم ممنون ولی دین؛ متشکرم -

 !حتما -

 .نداشت اطمینان او هایقول به چندان گویی کرد؛ نگاه او به دلخوری به آمیخته نگرانی با مایکل

 .باشین زود جا،این بیاین -

 دهآم بند اندازه از بیش دویدن از روبی نفس زیرا کرد؛ پیدا خودشان برای پناهگاهی موقع به درست دین

 .بود

 هاینفس صدای توانستمی روبی. شدند پنهان شفادهنده هایمیوه هایبوته از انبوهی پشت نفرسه هر

 هاآن با چندانی یفاصله کردمی فکر و کند احساس را پوششنل هایشبح آوردلهره حضور و کشدار



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 369 

 از صدایی ترینکوچک و بکشد نفس ترآرام کردمی سعی حتی که بود افتاده وحشت به چنان او ندارند،

 کف رنگآبی هایدانه به و بود لمیده هابوته پشت خیالیبی با دین روبی برخالف. نکند ایجاد خود

 و رسیدنمی نظر به نگران چندان نیز مایکل. انداختمی پایین و باال را هاآن و دوخته چشم هایشدست

 .بود گرفته قرار شرایطی چنین در بارها انگار

 خود از عجیبی خرخر صدای بودند، شده ناامید هاآن پیداکردن از که پوششنل افراد بعد یدقیقه چند

 .کردند حرکت جنگل شرقی سمت به پروازکنان و آورده در

 دین دست کف شفاف هایدانه به اختیاربی نگاهش حالی در و کشید عمیقی نفس روبی هاآن رفتن با

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و شکسته را سکوت بود، مانده خیره

 چیَن؟ هااین -

 !زنی؟می حرف آروم انقدر چرا -

 :گفت فورا مایکل و پرسید را این بلندی صدای با دین

 چی کردی زندگی جاناتان کنار که سال همه این پس! توئه از ترعاقل برابر ده اینکه خاطربه شاید -

 فهمیدی؟

 :گفت و انداخت باال را اششانه قیدیبی با دین

 !محتاطه زیادی اون -
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 .تو برعکس درست آره، -

 !بدترکیب یجونده دیگه، بسه اَه -

 !سرکش احمق -

 !کردهرم سانتور -

 !کودن خردِبی -

 :گفت و پریده هاآن بحث میان به تعجب با روبی

 بریم؟ جااین از زودتر تا کنین بس میشه -

 :گفت و گرفته خود به متفکری یچهره دین

 .بریم شین بلند خب بود، خوبی ینکته -

 :گفت کنایه با مایکل و شدند بلند جا از فورا سه هر

 یدریاچه های*اِلکون به رو تو بودی، ظاهرشدن و غیب حال در عمرت تمام انگار بریم، میگی جوری یه -

 کنه؟ ظاهر و غیب رو خودش تونهمی کی جاناتان جز به بگی که میدم قسم آرون

 و بوده دریایی اسب به شبیه دمش قسمت دارد، هاانسان به شبیه سری که است دریایی جانوری اِلکون)

 چه هر و تیز بسیار هایدندان با دارند، بزرگی بسیار دهان هااِلکون. است ماهی همچون پیکرشغول بدن

 (.بلعندمی باشد راهشان سر را
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 :گفت و داده انجام را ایزننده حرکت هایشدست با دین

 .انداختی یادم که ممنون واقعا -

 .آورد بیرون لباسش جیب از داشت کوچک نمای قطب یک به بسیاری شباهت که را شیئی گاهآن

 :گفت خشم با و کرد نگاه او به باز دهان با مایکل

 داده؟ قرض تو به... توی به رو برشمکان اون -

 .کن کنترل رو خودت مایکل، باش آروم -

 .زد روبی به چشمکی و خندید صورتش پهنای به جمله، این گفتن از بعد دین

 هک رسیدمی نظر به. کند همدردی ابراز او با تا فشرد آرامی به را مایکل بازوی و زده لبخندی نیز روبی

 از بیش سرزندگی و شوخ طبع از اول نگاه همان در روبی اما ندارد؛ دین هایسرکشی از خوشی دل مایکل

 گویی بود؛ مشاهده قابل راحتی به هایشچشم برق و مکرر هایلبخند از این و آمد خوشش دین یاندازه

  .بخندد راحتی به توانستمی و کرده فراموش را اندوه و غم ماه یک از پس

 .جلوتر بیاین -

 :گفت نداشت همخوانی شخصیتش با وجههیچ به که جدی لحن با و گفته را این رسایی صدای با دین

 .بگیریم قرار دایره یه توی باید مونهمه -

 :گفت و آمد جلوتر حوصلگیبی با مایکل
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 .باشه نشده جاجابه وسیله این با دفعه صد که بگو یکی به رو اینا -

 :گفت نماییدندان لبخند با و برگشته خود یاولیه حالت به زود خیلی دین

 .کنممی رو کارهمین دارم منم خب -

 :گفت روبی به خطاب را هایشحرف یبقیه گاهآن

. ریبگی یاد رو کارش طرز باید فقط آسونه، خیلی مامانی و کوچیک یوسیله این با کارکردن کن، گوش -

 دلت که هرجایی به میری... وقتاون کشی،می رو کوچیک ضامن این و دستت گیریمی جوریاین ببین

 که میگم بهش هرچی! ها شده طوریاین جدیدا کنه،می عمل خاصی یمحدوده یه در فقط البته. خواست

 !نمیره فرو گوشش تو بدم نارسیسا به حسابی و درست درس یه تا قصر به ببر رو من

 :گفت ایتوزانهکینه لحن با و پریده هایشحرف وسط مایکل

 یواسه کرد، حساب تو عقل روی نمیشه که فهمیده جاناتان البد خواد،نمی هم فکرکردن دیگه که این -

 اون که گفتم من کرده، خاصی یمنطقه یک به محدود رو مکان جاییجابه ترقوی جادوی یه با همین

 .نمیده تو به رو چیزی همچین وقتهیچ

 :گفت آمیزیرضایت لبخند با سپس

 .بایستیم جااین صبح تا تونیمنمی که ما کنی؟ عجله میشه -
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 ره گاهآن. خندید دلش در مایکل یکودکانه انتقام به و انداخت دین دلخور و سرخ صورت به نگاهی روبی

 انگشتش دین لحظه همان و داده شکل پاهایشان کردنجفت با را کوچکی یدایره منظم، شکل به نفرسه

 .کشید ضامن روی را

 از پاهایش ثانیه صدم یک در ناگهان و بست را هایشچشم فورا بدی یصحنه با نشدنمواجه برای روبی

 لحظه هر که بود زیاد چنان چرخشش سرعت. چرخید خود دور به سرعت با و شده کنده جنگل زمین

 هزاران گذرا یلحظه یک در کرد، باز را هایشچشم سختی به ثانیه چند از بعد. بیاورد باال داشت امکان

 کرد احساس بدنش در را آوریقلقلک و مالیم حرکت عبور گاهآن و گذشتند هایشچشم مقابل از تصویر

 رب محکمی تکان با او و شد بلند ایکرکننده سوت و جیغ صدای سپس. شد اشخنده باعث ناخودآگاه که

 .افتاد زمین روی

 و مات و انداخت اطرافش به ایکنجکاوانه نگاه و کرد بلند را سرش زمین، با برخورد محض به روبی

 .ماند مبهوت

 آنان حتی و زدندمی کف برایش خاصی ذوق و شوق با و بودند ایستاده منظم صف یک در زن و مرد صدها

 .زدندمی سوت برایش بودند ترجوان که

 :گفت نفر یک که شود بلند کرد سعی و زده وسیعی لبخند اختیاربی روبی

 شی؟ بلند زودتر میشه -
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 روی بر پاهایش قسمت تنها و افتاده او روی مدت تمام که فهمید فورا روبی و گفت دین را جمله این

 .است داشته قرار زمین

 شسمت به دستی لحظه همان شود، بلند کرد سعی دیگر بار یک و گزید را هایشلب عذرخواهانه حالتی با

 نگاه که کرد را اشسعی تمام و ایستاد و شد بلند جا از گرفت، را مایکل دست درنگبی روبی. شد دراز

 جمعیت از که افتاد روییخوش و چهرهخوش پیرمرد به نگاهش ناگهان .بگیرد نادیده را او دلخور و عصبی

 افض در انعکاسش که بلندی بسیار صدای با سپس ایستاد، مقابلش در درست و آمد جلوتر و شده جدا

 :کرد صحبت به شروع پیچید،می

 ترین،شایسته عزیزترین، میزبان که دارم رو افتخار این امروز من آدونیس، داشتنیدوست و خوب مردم -

 ...زیباترین

 به را سرهایشان تعجب با همه و گذاشته تمامنیمه را حرفش جاناتان ناگهانی، جیغ صدای بلندشدن با

 .برگرداندند عقب

 صورت با دختری و شده باز جمعیت بین از راهی موقع همان زیرا گرفت؛ پناه مایکل پشت فورا دین

 .دوید او سمت به سرخ هایچشم و گریان

 اما نگریست؛ خوردمی تاب و پیچ هوا در اشتیره ایقهوه موهای که قامتیکوتاه دختر به تعجب با روبی

 هگاآن و کرده مکث کنارشان در ایلحظه تنها او زیرا ببیند؛ را او صورت از بیشتری جزئیات نتوانست

 که بزرگی هایچادر از یکی وارد دواندوان و برگشت سپس زد، دین صورت به محکمی بسیار یکشیده

  .شد خورد،می چشم به کوهستان سراسر در
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 شمچ دین به عادی حالتی با مردم یبقیه و باز دهانی با رابین و روبی شد، برقرار سکوت ثانیه چند برای

 دین. داد دین به کوچکی هل داد،می تکان تاسف ینشانه به را سرش که حالی در مایکل. بودند دوخته

 به رو بود، نشسته هایشلب روی آمیزیشیطنت لبخند که حالی در سپس و کرده مکث لحظه چند

 :گفت جاناتان

 !شناسیمی رو من که خودت... شده تفاهمسوء کنم فکر -

 یاشاره و داده تکان تایید ینشانه به را سرش او. انداخت مقابلش پیرمرد هایچشم برق به نگاهی روبی

 هایقدم با بگیرد را اشخنده جلوی توانستمی سختی به که حالی در دین گاهآن کرد، هاچادر به کوچکی

 سیلی نفر هاصد مقابل در که نبود کسانی شبیه اصال او یچهره روبی نظر از. شد دور هاآن از بلندی

 را وجودش تمام ترس ناخودآگاه و کرد تجسم او جای به را مایکل ثانیه چند برای. باشد خورده محکمی

 .بود او از ترآورزیان و ترخطرناک بسیار مایکل العملعکس شکبی گرفت، فرا

 آمیزتحسین حالتی با و برگردانده روبی سمت به را سرهایشان مردم یهمه دیگر بار مدتی، گذشت از بعد

 معذب حد این تا عمرش تمام در زیرا نزنند؛ زل او به شکل این به که کردمی آرزو روبی. شدند خیره او به

 .بود نشده دستپاچه و

 !گفتیم؟می چی ما... اِ خب، -

 :گفت فورا ایآهسته بسیار صدای با و گرفته خیره چشم جفت هزاران از را نگاهش سختی به روبی

 ...میزبانِ امروز که گفتینمی داشتین -
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 :گفت تندتند سپس بپرد، جا از شد باعث و پریده او هایحرف میان به ناگهان جاناتان

 هک داریم رو افتخار این انتظار هاماه از بعد باالخره امروز ما یعنی من، درسته... خب. اومد یادم بله بله، آ -

 ون،ا به محبت و مهر از سرشار قلبی و فراوان احترامات با من و باشیم، سرزمین این منتخب دخترِ میزبان

 .میگم آمدخوش

 به که طورهمان او اما دارد؛ ایادامه جاناتان هایجمله کردندمی گمان همگی گویی نزد، حرفی کسهیچ

 :گفت بلندی صدای با کرد،می نگاه اطرافش

 .کنین تشویقش تونینمی دیگه حاال کنم فکر! بله -

 مایکل و رابین روبی، و شده بلند مردم یشادمانه هایفریاد صدای جاناتان، یجمله رسیدن پایان به با

 .کنند فرو هایشانگوش در را انگشتشان شدند ناچار

 مدام که حالی در مایکل و یافت ادامه همچنان مردم هایفریاد و سوت جیغ، صدای دقیقه چند گذشتن با

 :گفت رفتمی غرهچشم مقابلش جمعیت به

 .فهمننمی ندی دستور تا انگار -

 :گفت ایآزاردهنده و بلند بسیار صدای با و داده تکان سری ناراحتی با جاناتان

 .کافیه دیگه که کنممی گمان االن! خب -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 377 

 روبی به کنجکاوشان هایچشم با هاآن یهمه دیگر بار و رفته خاموشی به رو هاصدا یهمه بالفاصله

 .انجامیدمی طول به هاساعت هایشانتشویق کاش ای که کرد فکر آن به آزردگی با او و دوختند چشم

 :گفت مهربانی با و کرده روبی به رو یافت، اطمینان هاآن کامل سکوت به که زمانی جاناتان

 ...دخترم -

 .پرید روبی صورت از رنگ که بود نکرده شروع را اشجمله هنوز اما

 بار یک خواستمی دلش وجود تمام با زیرا ریخت؛ فرو سینه در قلبش کلمه آن شنیدن با لحظه یک برای

 .بود او مراقب و مواظب مدام همیشه و کردمی خطاب دخترم را او که بشنود را پدرش صدای دیگر

 اب کند، خودداری جاناتان زبان از کلمه آن شنیدن موقع صورتش غمگین حالت از بتواند آنکه بی روبی

 .شد خیره او به اشکش از پر هایچشم

 هایشانه عرض به سفیدش و پرپشت موهای کرد؛ نگاه او به دقت با دقیقه چند آن در بار اولین برای

 باریکش هایلب و زدمی برق اشآبی هایچشم و خوردمی تکان مدام اشقلمی بینی رسید،می پهنش

 .شدمی دیده سختی به سفیدش ریش انبوه پشت

 و کردمی اخم مدام که بود مشکی هایچشم و مو با مردی چارلی. نداشت پدرش به شباهتی هیچ او

 هایاخالق تمام وجود با روبی اما بودند؛ بهترین خودش نظر از که کردمی هاییکار به وادار را دیگران

 ندچ گذشت از بعد. کند او جایگزین را جاناتان که خواستنمی وجههیچ به اکنون و پرسیدمی را او تندش
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 شدت از توانستنمی وجههیچ به که حالی در و گرفت را هایشاشک ریزش جلوی سختی به ثانیه

 :کرد زمزمه سختی به گلویش بغض وجود با بکاهد، گفتارش لحن درماندگی

 .بله -

 تنها میان این در و شدند حالتش تغییر متوجه بودند، ایستاده او نزدیک که کسانی یهمه آن یک در

 .بودند جاناتان و مایکل کنند، درک و بفهمند را اشدرونی حال توانستندمی که کسانی

 وضع آن در روبی. زد او یشانه به دستی و برداشت جلو به قدمی او نکرد، کامل را اشجمله دیگر جاناتان

 از رتدرشت بسیار جاناتان یجثه زیرا است؛ رفته فرو زمین در سانتی چند پاهایش که فهمید هم باراسف

 او با کالینوس کوهستان در که بود غارنشینی غول همان یاندازه به هایشدست سنگینی و بوده او

 .بودند کرده برخورد

 .دوخت او به را نگاهش بدهد، نشان العملیعکس آنکه بی وجود این با

 و سردرگمی و گیج هم هنوز دونممی کشیدی، بسیاری هایسختی جااین به رسیدن برای دونممی -

 شپی و برو آدریان چادر به تو نیست، وقتش االن گمونم به اما کنی؛ درک و بفهمی باید رو هاچیز خیلی

 یهوظیف بازم کنم فکر مایکل،. نکن فکر چیزهیچ به و بگذرون آسودگی به رو امشب. کن استراحت اون

 بیرو برای این و بشن رد تو کیلومتری چند از کنننمی جرأت حتی اونا که دونممی آخه توئه، با بردنش

 .بهتره خیلی
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 نگاه کلمای کرد، اشاره کردندمی نگاه مایکل به تردید به آمیخته اشتیاق با که مردمی به جاناتان که زمانی

 :گفت و انداخته او به آمیزیسرزنش

 ترسناکم؟ انقدر من یعنی -

 را روبی یزدهیخ و سرد دست مایکل سپس کرد، اکتفا لبخندی زدن به تنها و نداد او به جوابی جاناتان

 اب گاهآن برگرداند، را سرش و شد متوقف ثانیه یک برای روبی. کرد هدایت هاچادر سمت به را او و گرفته

 :گفت جاناتان به مضطربی لحن و آهسته صدای

 بیفته؟ اتفاقاتی چه قراره اون از بعد فرداهای تو بفهمم؟ رو چیزهایی چه قراره فردا -

 به شروع جاناتان که زمانی اما است؛ دیده او هایچشم در را اندوه و غم کرد احساس لحظه یک روبی

 لحن و بلند صدای با و انداخت او به عمیقی نگاه جاناتان. است کرده اشتباه که دریافت کرد، صحبت

 :گفت بخشیآرامش

 برای هرگز آرامشی، در وقتی. نکن فکر آینده به وقتهیچ کنی،می زندگی حال زمان توی داری وقتی -

 روبی؛ کن زندگی حال زمان در... نکن پردازیخیال بیفتن اتفاق قراره فرداها در کنیمی فکر که اتفاقاتی

 پشت درست که پوشیشنل هایشبح به حتی که کنیمی پیدا آرامشی چنان میدم قول بهت وقتاون

 .نمیدی اهمیتی هم ایستادن سرت

 در که عظیمی هایچادر جز به اما برگشت؛ عقب به ترس با او یجمله شدنتمام از بعد بالفاصله روبی

 .ندید چیزی بودند کرده پا بر کوهستان جایجای
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 به محسوسی چشمک که حالی در جاناتان و خندیدند صحنه آن دیدن با بودند، جا آن که کسانی یهمه

 :گفت ایعذرخواهانه لحن با زد،می او

 .بود مزهبی شوخی یه فقط ببخش، رو من -

 بودند، آمده در روشنی بسیار سبز رنگبه لحظه آن در که مایکل مشتاق هایچشم به نگاهی روبی

 :گفت کمی دلخوری با و انداخت

 .فردا تا... پس باشه، -

 .کرد تماشا را هاآن رفتن سینه به دست و داده تکان سری تواضع با جاناتان

 آویزان آن از زیبا و درخشان یپروانه چند که رنگیسیاه و بزرگ بسیار چادر سمت به را روبی مایکل

 .برد بودند

 .گذاشت هاآن یشکننده و ظریف هایبال روی را دستش و ایستاد ارادهبی روبی

 .هاستپروانه عاشق اون کرده، پیدا آدریان یواسه جاناتان باراولین رو اینا -

 ان؟واقعی هایپروانه اینا یعنی -

 اما شده؛ کم خیلی دیگه تعدادشون گرچه هستن، آدونیس موجودات زیباترین جزو اینا خب، آره -

 طول در همین خاطربه جاست؛این هااون برای امن جای تنها که دوننمی موندن باقی که هم قدریهمین

 .جااین گردنبرمی آفتاب غروب نزدیک و بیرون میرن ترهامن جنگل که روز
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 داره؟ خاصی دلیل کننمی انتخاب رو آدریان چادر اینکه -

 :گفت تریآهسته صدای با زد،می کنار ورودشان برای را چادر که حالی در مایکل

 .کنهنمی نوازش و ناز رو هااون عاشقانه آدریان جز به کسهیچ چون آره؛ -

 نه؟ یا تو بیای خوایمی باالخره -

 .افتاد دین هایلب روی سطحی زخم جای به روبی نگاه و برگشتند دین صدای شنیدن با مایکل و روبی

 هب روبی که ایآهسته بسیار صدای با و زده معناداری لبخند سپس برد، چادر داخل به را روبی فورا مایکل

 :گفت شنید،می سختی

 .نیومده خوشش کردنتعذرخواهی روش از خیلی انگار -

 :گفت و زده آمیزیشیطنت لبخند فورا اما داد؛ تکان سری تاسف با دین

 .بهتره حالش االن کنم فکر اما -

 برانداز را هایشناخن و بود نشسته مجللی یدونفره خواب تخت روی بر که آدریان به سر با سپس

 .کرد اشاره کرد،می

 وا نظر در. کرد کوتاهی یخنده و افتاده بود زده دین به که محکمی سیلی یاد به او، دیدن محض به روبی

 از دسته آن از آدریان کوچکش، یجثه و بامزه ظاهر برخالف که بود معلوم هم اول یلحظه همان از

. دارد نگه خود مشت در را دین همچون پسرهایی تواندمی راحتی به که است دست به چماق دخترهای
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 و گاهن طرز از آدریان به نسبت دین عمیق احساسات زیرا باشد؛ کار این به نیازی که کردنمی گمان چه اگر

 .بود مشهود کامال رفتارش

 .بشه عصبی نباید فقط خوبیه، دختر خیلی اون نکن، نگاهش جوریاین -

 :گفت بلندی صدای با گاهآن رفت، جلوتر و زده روبی به رنگیکم لبخند مایکل

 نه؟ شدی حضورمون یمتوجه مطمئنا که تو آدریان، -

 آدریان هایلب روی پررنگی لبخند شد باعث کار این و زده کوچکش بینی به آرامی یضربه سپس

 را مایکل انگشت که اندیشیدمی آن به ذهنش در جایی اما کرد؛ نگاه آدریان به لبخند با روبی. بشیند

 .بشکند

 را او که حالی در و گرفته را هایشدست اش،دلخوری رفتن بین از به اطمینان و او یخنده دیدن با مایکل

 :گفت کردمی ایستادن به وادار

 .جااین بیا نشدی، آشنا روبی با هنوز تو -

 با و داده روبی به کوچکی هل نیز دین برد، روبی سمت به را او و کشیده را آدریان هایدست مایکل

 .کرد نگاه دو آن به پهنی لبخند

 که کردمی نگاه او به بدگمانی با همچنان آدریان اما زد؛ آدریان دلخور و گرد صورت به لبخندی روبی

 .کردند نگاه او به تعجب با نفرسه هر و شده بلند مایکل یخنده صدای ناگهان
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 در که نداشت یاد به گاههیچ. دوخت چشم او هایلب به ارادهبی و رفته بین از زود خیلی روبی حیرت اما

 فرساطاقت و سخت بسیار برایش که گیرینفس یلحظه یک در گاهآن و بخندد، گونهاین او ماه چند آن

 .است او هایخنده عاشق که کرد اعتراف خود به بود،

 روبی به که حالی در و شده تمام مایکل یخنده کشید، طول هاساعت روبی برای که ثانیه چند از پس

 :گفت ناباوری به آمیخته تردید و شک با کرد،می اشاره

 دین؟ و روبی آخه،... کردی فکری همچین که نگو -

 یبدخلق با داد، تکان تایید ینشانه به را سرش او که هنگامی و ماند آدریان جواب منتظر خنده با مایکل

 .کشید خود سمت به را روبی

 ؟بود درست چرخیدمی سرش در که فکری آیا است، افتاده کار از قلبش کرد خیال لحظه یک برای روبی

 خشمگین و عبوس بود، کرده تجسم دین و او میان ایاندازه از بیش صمیمیت آدریان آنکه از مایکل آیا

 رسید؟می نظر به

 هب عمیقی لبخند با ارادهبی او و زده دیگری وقت هر از ترمنظم روبی قلب موضوع، این به فکرکردن با

 به زیرا است؛ شده ترآرام مایکل خشم یمشاهده با نیز آدریان که رسیدمی نظر به. ماند خیره آدریان

 :گفت خوشحالی با کرد،می دراز روبی طرف به را دستش که حالی در و زده محوی لبخند سرعت

 .شدم خوشحال خیلی جااین در دیدنت از... ولی شده؛ دیر کمیه... خب -
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 بودند، گرفته قاب را صورتش طرف دو بلندش و صاف موهای انداخت، او خندان صورت به نگاهی روبی

 .بود ایشقهوه هایچشم و کوچک بینی با متناسب نیز اشصورتی هایلب

 :گفت و زد او به چشمکی فشرد، صمیمانه را هایشدست او، یچهره کردنوارسی از پس روبی

 .خوشحالم دیدنت از منم... نیست دیر هم خیلی -

 :گفت آدریان به رو و انداخته روبی نیمرخ به کوتاهی نگاه مایکل

 یلیام با نیستی مجبور دیگه کنممی فکر بمونه، تو کنار روبی رو این از بعد هایشب هم شاید و امشب -

 .بمونی تنها

 :کرد اضافه همدردی با سپس

 .ستآزاردهنده ذره یه که دونیممی مونهمه -

 با آدریان که کرد باز اعتراض برای را دهانش بود، خورده جا مایکل یجمله اول قسمت شنیدن از که دین

 :گفت آمیزیسرزنش لحن و دفاعی حالت

 نتونستین هم هنوز شماها که معلومه نیست، آزاردهنده وجههیچ به امیلی نیست، طوراین هم هیچ -

 .کنین درک رو اون احساسات

 :گفت و نشسته تختش روی قهرآمیز حالتی با سپس

 !کمتره هم نر هایجونده از احساساتتون تا دو شما چون نداره؛ تعجب جای هم خیلی البته -
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 او رازی شدند؛ روبی احساسات برانگیختن باعث و خندیدند رحمانهبی او یجمله شنیدن با دین و مایکل

 .بگیرد قرار قضاوت مورد ظالمانه چنین این نباید دارد، که رفتاری هر و هست که هر امیلی بود معتقد

 ارکن در درست و گذشت هاآن کنار از تکبر و غرور با و رفته مایکل به اساسی یغرهچشم نیز او رو این از

 یب آدریان که زمانی تا شدند؛ خیره دو آن به باالرفته ابروهای با دو هر دین و مایکل. گرفت جای آدریان

 :گفت و داده تکان هوا در را هایشدست بیندازد، نگاهی هاآن به آنکه

 !پسرا طرفه اون از خروج راه -

 :کرد اضافه ایهشداردهنده لحن با و کرده اشاره بیرون به اشاشاره انگشت با سپس

 !پذیرهنمی حضورش در رو شما مثل درکیبی و احساسبی موجودات ما یدخترونه جمع -

 اج از آدریان فریاد صدای شنیدن با ناگهان کردند،می نگاه دو آن به باز دهان با همچنان که مایکل و دین

 .پریدند

 !گفتم؟ چی نشنیدین مگه -

 آخر لحظات در و رفتند بیرون چادر از دلخوری با و کرده گردعقب عجله با هاآن دوی هر سپس

 .ببیند را ریزش چشمک و مایکل کوتاه لبخند توانست روبی چادر، شدنبسته

 :گفت و کشیده راحتی نفس آدریان ها،آن خروج از بعد بالفاصله
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 هم کشیدننفس حتی نباشه، آدم بر رو دو پسری هیچ وقتی نظرم به شد، بهتر حاال! آخیش -

 .ترهبخشلذت

 هب بسیاری شباهت نظر هر از دین و او که رسید نتیجه آن به و کرد کوتاهی یخنده او یمشاهده با روبی

 خسته هاآن با گذراندنوقت از کسهیچ که دهندمی تشکیل را ایبامزه زوج هم کنار در و دارند یکدیگر

 .شودنمی

 در کوچکی چوبی میز. چرخاند چادر دلباز و بزرگ فضای در را نگاهش اشتیاق با دقیقه، چند از پس

 دست به شکبی که هاییپروانه خوردند؛می چشم به آن روی سازدست هایپروانه که بود او راست سمت

 و تالش به نیاز و بوده معوج و کج هایشانقسمت از بعضی زیرا بودند؛ شده کاریکنده و ساخته انسان

 .داشت بیشتری دقت

 اندیشید خود با و است شده پوشیده رنگیطالیی پوشکف با زمین که شد متوجه تعجب کمال در روبی

 زدهشگفت آدریان باشکوه خواب تخت دیدن با نیز ورود هنگام او است؛ ممکن چیزی چنین طورچه که

 هاآن کار از سر موقعش به تا کرد صبر و کرده پرتاب ذهنش از ایگوشه به را سوالش اما بود؛ شده

 .دربیاورد

 سوالی بخواهد آنکه از قبل اما است؛ هایشجواب گرفتن برای مناسبی وقت حاال که رسید نظرش به

 بلندشدنش با و برخاسته جا از کنجکاوی با روبی کرد، جلب خود به را او توجه درخشانی شیء بپرسد،

 .شد جلب او به نیز آدریان توجه
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 و بود خالص ینقره جنس از قابش کرد، بررسی را او و کرده نگاه مقابلش قدی یآینه به اشتیاق با

 را هایشچشم برقشان که بودند روشنی بسیار طالیی رنگبه داشتند،می نگه را آن که بلندی هایپایه

 .زدمی

 ایآینه همان به بسیاری شباهت آینه آن که کرد گمان و کشید اشصیقلی و صاف سطح به دستی روبی

 شخص هیچ آینه سوی آن در اکنون که بود آن در تفاوتش تنها بود، دیده پیرزن آن یخانه در که دارد

 .بود نمایان آینه قاب چهارچوب در خودش یمعصومانه و گرد صورت تنها و نداشت حضور دیگری

 نه؟ مگه قشنگه، -

 :گفت تردید با و انداخته آینه در آدریان تصویر به نگاهی برگردد، آنکه بی روبی

 .دیدم رو آینه این شبیه یکی قبال من -

 :پرسید تعجب با آدریان

 ...آخه بوده؟ این شبیه کامال که مطمئنی -

 ور دیگه نفر یه تصویر خودم جز به کردم، نگاه آینه اون به وقتی منتها بود، همین عین که ندارم شک -

 .زن یه دیدم؛ هم

 بود؟ شکلی چه خب، دیدی؟ آینه توی رو زن یه تو زن؟ یه -

 :گفت ایکنندهمایوس لحن با بعد یثانیه چند اما کرد؛ وارد زیادی فشار مغزش به روبی
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 .بود روشن خیلی آبی یه... یادمه رو هاشچشم فقط -

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و زده بازویش به دستی سپس کرد، نگاه او به خیره را ایلحظه چند آدریان

 !دقیقت و کامل توضیح از ممنون -

 :گفت ناراحتی با روبی

 باشه؛ مهمی چندان موضوع که کردمنمی فکر ضمن در بودم، سختی شرایط چه تو من دونینمی که تو -

 .طبیعیه چیزها جوراین شما دنیای توی انگار... یعنی

 :گفت تندی به آدریان

 !هست هم تو دنیای ما دنیای -

 :کرد اضافه ایهشداردهنده لحن با سپس

 همین مثل هستن؛ غیرعادی هم ما دنیای توی حتی چیزها بعضی چون کنی؛ اشتباه نباید تو ضمن، در -

 .کردمی چیکار بودی تو که جاییاون آینه اون فهممنمی اصال من. افتاد تو برای که اتفاقی

 .ستآینه یه فقط درسته؟ ستآینه یه اون خب، -

 :گفت و انداخته دیگرش پای روی را پایش گاهآن نشست، تخت روی و چرخید پا یپاشنه روی آدریان

 و آدونیس مورد در باید رو چیزها خیلی هنوز کنم فکر... داره فرق عادی هایآینه با آینه این! نچ -

 .بدونی اطراف هایسرزمین
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 :گفت مصممی لحن با و چرخیده او سمت به کامال روبی

 .بدونم خواممی من خب، -

 .کرد نگاه او به انتظار با و نشسته کنارش سپس

 و کرده جمع را هایشلب بود، خوشحال وسیعش اطالعات از مندیبهره و فعلی شرایط از گویی که آدریان

 :گفت اطوار و ادا با

 آینه تاسه -بود زمان اون جادوگران تمام رهبر که -آرگیا اسم به جادوگری پیش سال هزاران ببین -

 صاحبش به رو قلمرو سراسر تونستمی هااون اولین. داشتن خاصی ویژگی هااون از هرکدوم که ساخت

 نم... و بذاره نمایش به تونستمی هم گذشتمی مردم خلوت تو که رو اتفاقاتی حتی یعنی بده؛ نشون

 .نبود خوبی چیز اصال یکی این کنممی فکر

 اشخصوصی خلوت درآمدن نمایش به نیز او نظر از زیرا داد؛ تکان او با موافقت برای را سرش روبی

 .نبود خوشایند چندان

 :داد ادامه سربلندی با و کرده صاف را گلویش آدریان

 راحتی به ایستادمی دوم یآینه مقابل در کسی اگه یعنی بود؛ اول یآینه قلوی دو آینه دومین -

 ...سومی اما و ببینه، افتادمی اتفاق اول آینه طرف اون که رو اتفاقاتی تمام تونستمی

 :گفت خوشحالی با و کشید عمیقی نفس آدریان
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 .چادره همین توی جاهمین آینه سومین -

 :گفت حیرت و بهت با گاهآن دوخت، آینه به را نگاهش دیگر بار و برگرداند را سرش سرعت به روبی

 طوری؟چه... اما جاست؟این اون همینه؟ آینه سومین -

 این. بزرگه خیلی شانسیخوش یه واقع در مونده، برامون که چیزهاییه بهترین از یکی این کنم فکر خب -

 .رسیده اون به جاناتان اجداد از آینه

 :پرسید و برگرداند را سرش سرعت به روبی

 جادوگره؟ یه جاناتان -

 :گفت و انداخته باال ایشانه قیدی با آدریان

 .نعمته یه ما برای اون وجود. ستدیگه هایسرزمین تمام و آدونیس در جادوگر تنها واقع در اوهوم، -

 :گفت و شده خیره بود، آن در خاصی شیفتگی که او یتیره هایچشم به روبی

 ...هاپروانه و هاپوشکف سلطنتی، تخت این پس -

 :گفت شادمانی با آدریان

 !ستمعرکه اون درسته،! اونه کار -
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 بود سردرگم و گیج هنوز که روبی سپس رفت، فرو مطلق سکوت در جاهمه و گذشت کوتاهی مدت

 :پرسید

 چیه؟ آینه سومین ویژگی -

 :داد جواب فورا آدریان

 در اون رحمانهبی قضاوت از تونهنمی کسهیچ یعنی... بده نشون رو همه حقیقی یچهره تونهمی اون -

 .کنهمی فاش همه برای بگیره قرار مقابلش در که رو شخصی واقعی هویت بالستثنا چون باشه؛ امان

 :گفت کنانزمزمه رسید،می نظر به متحیر و زدهشگفت که حالی در روبی

 !ستالعادهفوق -

 .کنی مشغول اون به رو فکرت حاال نباید تو ولی درسته؛ -

 :داد تذکر ایآهسته صدای با آدریان و کرد نگاه او به تعجب با روبی

 سه ره که کسی هر میگه جاناتان. باشن نابودکننده توننمی همدیگه کنار در آینه سه این که نره یادت -

 درون چشم هم کنار در تا سه اون وجود چون بشه؛ دنیا یهمه صاحب تونهمی باشه داشته هم با رو آینه

 از نقطه هر تونهمی هم باز بده، دست از رو هاآینه اگر حتی اون از بعد و کنهمی ایجاد صاحبش برای رو

 .ستفاجعه یک معنای به ما برای این و باشه، باخبر همه کار از و ببینه رو سرزمین

 :گفت ایآهسته صدای با او همچون و شده گرد روبی هایچشم
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 ...باشه جاناتان مثل شخصی دست آینه تا سه هر اگه خوبه، خیلی اینکه ولی -

 :گفت دادمی تکان افسوس با را سرش که حالی در و کند کامل را اشجمله نگذاشت آدریان

 چی؟ باشه نارسیسا مثل شخصی دست اگه و! اگه -

 شدت به را سرش و کرد دریافت اشسینه در را چیزی فروریختن آشنای احساس او، نام شنیدن با روبی

 .داد تکان

 :گفت و لرزیده خود بر نیز آدریان

 .کنهمی کارهایی چه ویژگی، همچین یه داشتن صورت در که کنمنمی هم تصورش حتی -

 :داد ادامه قاطعی لحن با گاهآن

 .کجاست دقیقا دوم یآینه که بدونه باید اون کنی، تعریف جاناتان برای رو موضوع این باید فردا -

  .ماند خیره نامعلومی ینقطه به و داده تکان را سرش اطمینان با روبی

 در هاپروانه که نوری به چادر یپارچه پشت از و بود کشیده دراز تخت روی بر آدریان کنار در روبی

. گذشتمی او با هایشصحبت آخرین از هاساعت. شدمی خیره کردند،می ساطع خود از شب تاریکی

 ،آمدنمی روبی هایچشم به خواب اما بود؛ خوابیده نرمش بالش روی بر سرش گذاشتن محض به آدریان

 .کردنمی خوابیدن برای هم تالشی که بود افکارش غرق چنان واقع در
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 او شکست نیز حاضر حال در چه؟ آوردمی دست به را سوم و دوم یآینه نارسیسا راستی به اگر

 یرد؛بگ نظر زیر را هاآن حرکات تکتک بتواند و شده فعال درونش چشم آنکه به برسد چه بود، غیرممکن

 و کرده قرض نیز دیگر دوپای و انداخته کولش روی را دمش آنکه جز به نداشت راهی روبی صورت آن در

 .کند فرار جاآن از

 جاناتان، جمالت آوردن یاد به با اما کند؛ مرور را رویش پیش مشکالت تمام خواست دوم بار برای روبی

 پرتاب ذهنش از دوری جای به را آینده اتفاقات و بخوابد که است همان ممکن کار بهترین که کرد گمان

 .شود آشفته و نگران هاآن برای وقتش به تا کند

 تمرکز خواب برای افتادمی زمین روی بر هاپروانه نور خاطربه که هاییسایه به خیره و چرخید پهلو به

 و گرفته آرام اشکالفه و مغشوش ذهن گاهآن ماند؛ حرکتبی بدنش و شده گرم هایشچشم کمکم کرد،

 .رفت فرو رویاییبی و عمیق خواب به زود خیلی

*** 

 «آدونیس میراث»

 برای کرد؛ باز سختی به را هایشپلک از یکی الی بیداری و خواب عالم در و خورد محکمی تکان روبی

 .دوخت چادر سقف به را نگاهش و شده هوشیار زود خیلی اما ماند؛ مبهوت و مات ثانیه چند

 هب ساعتی چند هنوز پس دهد، تشخیص زدندمی بال و پر سقف روی بر که را هاییپروانه نور توانستمی

 همون باز:» کرد فکر خود با روبی بپرد؟ خواب از که بود شده باعث چیزی چه. بود مانده باقی صبح

 «.ایدیگه وقت هر مثل موند،می یادم دیدممی اگه نه، همیشگی؟ هایکابوس
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 خشخش صدای که هنگامی و است کابوس جز به چیزی بیدارشدنش دلیل که نداشت تردیدی روبی

 .شد تبدیل یقین به شکش شد، بلند مالیمی

 کشیدن باال و عمیق هاینفس صدای روبی شد،می نزدیک او به و شده چادر وارد آرامی به نفر یک

 شخص آن دیگر بار بود، شده خشک جایش سر ترس با که هنگامی. شنیدمی خوبی به را اشبینی

 .فشرد هم به را هایشلب ناراحتی با روبی و کشید باال را اشبینی

 باشد که هر شخص آن که فکرکرد روبی لحظه یک برای. شدمی ترنزدیک لحظه هر هایشقدم صدای

 ار مرد و زن هاصد با مقابله جسارت او که بود مطمئن زیرا بدهد؛ فراری را او باالیی بلند جیغ با تواندمی

 .ندارد

 او سمت به را رویش گیرنفس یلحظه یک در و کرده پیدا بیشتری شجاعت مسئله، این به فکرکردن با

 .برگرداند

 :پرسید آمد ذهنش به که را سوالین اولی و ماند خیره بود ایستاده سرش باالی که دختری به تعجب با

 هستی؟ کی تو -

 :گفت و زده پوزخندی بدهد، او پرسش به اهمیتی آنکه بی دختر آن

 .بپرسم تو از رو سوال این باید من واقع در -

 :گفت ایطلبکارانه لحن با و نشست تخت روی و رفته هم در روبی هایاخم
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 .داخل اومدی تو که بودم خوابیده جااین من -

 :گفت آورد،درمی را اشایقهوه چرم هایلباس که حالی در و زده صداداری پوزخند دوم بار برای دخترک

 .ندیدم رو تو حاال تا ولی خوابم؛می جاهمین که سالهبیست منم -

 :گفت و شد زده ذهنش در ایجرقه گاهآن کرد، نگاه او به تعجب با روبی

 هستی؟ امیلی تو -

 کشید؛ دراز و داد هل کناری به را او کرد، عبور آدریان سر باالی از بدهد، او به اهمیتی آنکه بی امیلی

 .بست را هایشچشم خونسردی با سپس

 دور. کرد نگاه کثیفش صورت به تعجب با و نشسته تخت روی همچنان بود، زدهحیرت هنوز که روبی

 و قلمی اشبینی است؛ ریخته اشک هاساعت که رسیدمی نظر به و بود شده کبود و تیره هایشچشم

 صورت به ایشقهوه موهای داشت، صورتش اجزای یبقیه با خوبی تناسب باریکش هایلب و بود صاف

 .بود شده ریخته بالش روی به پریشان

 .بزنه زل بهم جوریاین یکی نمیاد خوشم -

 :گفت فورا و شده هول حرف، این شنیدن با روبی

 .کردممی فکر چیزی یه به داشتم فقط... فقط کردم،نمی نگاه تو به که من -
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 وریانهم همچون که را سوالی نیز او تا «کنی؟می فکر چی به:» بپرسد امیلی تا ماند منتظر ثانیه چند روبی

 .چرخید پهلو به او به توجهبی و نزد حرفی دیگر امیلی اما بپرسد؛ او از خورد،می را مغزش

 زیرا بود؛ شده سخت او برای خوابیدن باراین اما کشید؛ دراز ناراحتی با و رفت او به ایغرهچشم روبی

 صورتش با او دست برخورد از آنکه برای روبی و بود کرده باز طرف دو از را هایشدست رحمانهبی امیلی

 .کند جمع را خود تواندمی که جایی تا شد مجبور کند، جلوگیری

 به مزاحمی مگس همچون سوال یک اما شدند؛ سنگین هایشپلک که بود نگذشته ایدقیقه چند هنوز

 بوده دلیل آن به هایشچشم دور کبودی واقعا آیا و بود کجا شب وقت آن امیلی:» چرخیدمی سرش دور

 و ابدبخو داد ترجیح و کند پیدا سوالش برای جوابی نتوانست روبی «است؟ کرده گریه را طوالنی مدت که

 .بکشد بیرون آدریان زبان زیر از را جوابش فردا

 چادر، از شدنخارج و بیدارشدن از پس او. بود اشزندگی صبح ترینآورشگفت روبی برای بعد، روز صبح

 کیکوچ بسیار هایفنجان در و نشسته یکدیگر کنار در صمیمانه که شد روبرو مردمی از کثیری جمع با

 به و کرده پیدا سالبیست آن در که بود که هاییعادت از یکی این معلوم قرار از. نوشیدندمی چای

 .نبودند ناراضی آن از وجههیچ

 بقیه کنار زور با را او آدریان که هنگامی اما شد؛ متعجب بسیار جمع آن در مایکل دیدن از پس روبی

 مردم کنار در نشستن نیز او خود برای بخورد، را وحشی* ساگچی تخم که کرد وادارش و نشاند

 جزو روزی که گفتندمی و کرده غرولند مدام که کرد هاییزن با صحبت به شروع و شده بخشلذت

 و روشن بسیار موهای با دیگری زن. بمانند جاآن که نیست حقشان و بودند آدونیس زادگاناشراف
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 ور خوشگلش آبی هایچشم اون خودم:» کردمی تکرار پیوسته طور به که بود جاآن سبزرنگش هایچشم

 یاغرهچشم آدریان بعد یثانیه چند اما نشد؛ او منظور متوجه دقیقه چند تا روبی!« میارم بیرون حدقه از

 :گفت آرامی صدای با و رفته زن آن به

 .خدمتکارهاش بهترین از یکی به داده رو زن این یخونه اون آخه نارسیساست، منظورش -

 همراه به گاهآن گذاشت، دهانش را ساگچی تخم یتکه آخرین و داد تکان را سرش ناراحتی با روبی

 ؛داشت عجیبی احساس ایستاد مقابلش در وقتی. رساند مایکل به را خود و شده بلند جا از مردم یبقیه

 یآستانه از فراتر روبی برای این و بودند نزده حرف هم با بودند آمده کوهستان به که وقتی از واقع در

 .بود تحملش

 شده؟ چیزی -

 :گفت عادی لحن با سپس بگیرد، او از را اشخیره نگاه کرد سعی روبی

 ...فقط نه -

 تظاران با همچنان مایکل گشت، او با صحبت برای موضوعی دنبال به و گذاشت تمام نیمه را اشجمله روبی

 ...که کردمی نگاه او به

 کنم؟ صحبت جاناتان با تونممی کی پس بپرسم، خواستممی! آها -

 اب بگوید، خواستمی که باشد حرفی همان این که داشت شک گویی شد؛ خیره او به ایثانیه چند مایکل

 :گفت خونسردی با و داد تکان سرش حال این
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 هم تو درضمن،. سراغت میاد خودش باشه الزم که وقت هر. شلوغه خیلی سرش هاصبح تونه،نمی االن -

 .بمون آدریان کنار و نزن پرسه وراون و وراین انقدر

 اب او. گذاشت تنها عصبانیتش و دلخوری با را روبی و گذشت او کنار از جمله این گفتن از بعد مایکل

 .افتاد راه به هاچادر پشت سمت به فروافتاده هاییشانه و کوتاه هایقدم

 رفت جلوتر قدمی چند. شد روبرو زیبایی نسبتا و انگیزهراس یمنظره با باز، فضای به واردشدن محض به

 .نشست بزرگی سنگ روی و

 ینیمه همچون قصر آن وجود. دید توانستمی هم جاهمان از را نارسیسا آلودمه و انگیزرعب قصر

 .بردمی پیش ترس و وحشت انتهای تا را او و کردمی پر را وجودش تمام که بود تاریکی

 یقهقهه که زنی از آشنا تصویری لحظه یک در و ماند خیره قصر برج بلندترین به نگرانی با روبی

 .آورد یاد به پیچید،می گوشش در آمیزشجنون

 .دیدمت خوابم توی -

 که فهمیدمی گذشت،می بیشتر چه هر زیرا ماند؛ سرگشته و حیران و گفت را این کنانزمزمه روبی

 یادآوری او به موبایلش آالرم همچون شب هر که بودند ایآینده و گذشته از ایآمیزه هایشکابوس

 آن و بود گذشته هاآن از راحتی چه به او اما ؛شود روبرو کسانی چه با باید و است کسی چه که کردندمی

 .پنداشتمی آزاردهنده و بیهوده هاییخواب تنها را افکار
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 یایهس همچون اشتیره پیکر که قصر آن به هنوز بخواهد آنکه بی شد متوجه و کشید عمیقی نفس روبی

 را نگاهش و برداشته جا آن از چشم سختی به رو این از است؛ مانده خیره بود، افتاده زمین روی بر مرگ

 .دوخت دیگری ینقطه به

 ادی به آن دیدن با روبی. بود قصر از ترعقب کمی رسید،می نظر به تار و کدر آبش که بزرگی یدریاچه

 ار خنجرش ارادهبی بود، نشسته نمدارش و خنک هایشن روی بر هاساتیر سرزمین در که افتاد اقیانوسی

 .کشید بیرون را آن و کرده لمس

 رو من جون تو کنم،نمی دور خودم از رو ارزشمندت یهدیه وقتهیچ که باش مطمئن هستی، که کی هر -

 .دادی نجات

 داده؟ نجات رو جونت کی -

 ندبل جا از امیلی، یشدهتنگ هایچشم دیدن با او و شد بلند روبی سر پشت از تفاوتیبی و سرد صدای

 :گفت گذاشتمی جیبش در را خنجر که حالی در و شد

 کنی؟می چیکار جااین تو! کسهیچ -

 :پرسید او هایجیب به خیره و آمد جلوتر امیلی

 داده؟ بهت رو اون کی -

 :گفت تندی به و رفته درهم ناخودآگاه روبی هایاخم
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 کنی؟می بازجویی ازم داری و خلوتم وسط اومدی چی برای تو... اصال کس،هیچ که گفتم -

 بزند؛ حرف او با خواهدمی که رسید نظر به لحظه یک برای دوخت، او هایچشم به را سردش نگاه امیلی

 .افتاد راه به هاچادر سمت به و رفته او به ایغرهچشم بعد لحظه چند اما

 :گفت و کرده مکث ثانیه چند امیلی که کردمی تماشا را او رفتن شدهجمع هایلب و ناراحتی با روبی

 .شدم خلوتت مزاحم که ببخشید -

 .کرد رها پشیمانی از باریکوله با را روبی نیز او و برگشته گاهآن

 :گفت و کرده نازک روبی برای چشمی پشت کرد،می برانداز آینه در را خود که حالی در آدریان

 .نیست بداخالق میگی تو که هم هاقدر اون -

 را ماجرا یهمه معطلیبی چادر به برگشتن از پس. شد خیره او به عصبانیت با و کشید ایکالفه نفس روبی

 قلب آن پشت اما است؛ طورهمان همیشه امیلی که گفتمی مدام او اما بود؛ کرده تعریف آدریان برای

 .زندمی موج عطوفت و مهربانی اش،سنگی

 لجبازی با باشد، اطرافیانش به محبت و مهر ایذره دختر آن وجود در که کردنمی هم را تصورش که روبی

 :گفت

 داشته وجودش توی مهربونی اسم به چیزی که کنمنمی هم گمون ندارم؛ شک نمیاد، خوشش من از اون -

 .باشه
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 .کرد نگاه او به سینه به دست و نشسته تخت روی و کند دل مقابلش یآینه از آدریان

 :داد ادامه روبی گاهآن

 اواقع اون کنن، قضاوت جوری اون بهش راجع که داشتن حق مایکل و دین بینممی کنممی فکر که حاال -

 ...غیرقابل

 و خشم با و گذاشت تمامنیمه را اشجمله بود، ایستاده چادر یآستانه در که امیلی دیدن با روبی

 .ماند خیره نامعلومی ینقطه به شرمندگی

 !قهرمان؟ کنی،نمی کامل رو تجمله چرا -

 .کرد نگاه او به حیرت و تعجب با و برگردانده را سرش سرعت به روبی

 :کرد اضافه معناداری پوزخند با امیلی

 باشه الزم شاید اما بدم؛ انجام تونمنمی هم مفید کار یه حتی که عرضهبی یه من و قهرمانی تو آره، -

 .نداره اهمیتی ترینکوچک برام نظرت که بدونی

 :گرفت قرار امیلی و او میان فورا آدریان و پرید جا از روبی

 نه؟ نداریم، دعوا که ما باشین، آروم دخترا هی -

 هر و بود شده برافروخته و سرخ عصبانیت شدت از روبی صورت. کردمی نگاه هاآن به تردید با آدریان

 .بود امیلی به حمله یآماده لحظه
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 :گفت آمیزیکنایه لحن با بود، نخورده تکان جایش از لحظه آن تا که امیلی

 دل محبوب سختی و زحمت هیچ بی که کسی نیستی؟ مردم این قهرمان تو روبی؟ اینه از غیر مگه -

 ست؟همه

 :زد فریاد شد،می خارج چادر از که حالی در و گفت را آخرش یجمله نفرت با امیلی

 تو که ندارم شک من کنن،می خودنمایی تواسه که هاییکودن اون یهمه برعکس که نره یادت ولی -

 .نداری رو ما به نسبت برتری لیاقت

 .رفت بیرون چادر از گاهآن

 عمیقی نفس کرد سعی و نشست زمین روی حالیبی با و شده سست روبی پاهای او، شدنخارج محض به

 فرو ناامیدی و یأس منجالب در چنان روبی. بود همین ممکن کار ترینسخت شرایط آن در اما بکشد؛

 .بیاید بیرون آن از بتواند هرگز دیگر کردنمی گمان که بود رفته

 خوبه؟ حالت -

 ندچ هر که آدریان کمک با سپس. کرد اکتفا سری تکان به تنها روبی و داد تکان را او نگرانی با آدریان

 .برخاست جا از کرد،می چادر ورودی نثار خشمگینی نگاه بار یک ثانیه

 .نگیرش جدی خب؟ ست،دیوونه اون -

 .میشه سرازیر وجودش از عطوفت و مهر که گفتی یادمه ولی واقعا؟ -
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 موجهی دلیل بخواهد آدریان آنکه از قبل اما ماند؛ جواب منتظر و انداخت او به ایخصمانه نگاه روبی

 .شد وارد جاناتان و شده گشوده دیگر بار چادر ورودی بیاورد،

 یگرد بار یک و بود تنها کامال جاناتان اما انداخت؛ سرش پشت به نگاهی و ایستاد فورا او احترام به روبی

 .رفت باد بر مایکل دیدن برای هایشامید

 .شدم استراحتت مزاحم و اومدم جااین به چرا که دونیمی حتما! خوبم دختر -

 ...اِ -

 از جمالت تمام که شدمی قائل او برای عزتی و احترام چنان جاناتان زیرا بگوید؛ باید چه دانستنمی روبی

 .گذاشتندمی تنها اششرمساری و خجالت با را او و کشیدندپرمی ذهنش

 :گفت ایآهسته صدای با طوالنی مکث از بعد سرانجام

 .بدونم کنم فکر بله، -

 چادر از که طورهمان و پریده جا از او گاهآن شد، خیره آدریان به را ایثانیه چند و زد لبخندی جاناتان -

 :گفت شد،می خارج

 .باشین راحت شما تا بیرون میرم من -

 :گفت و انداخت او به آمیزیتحسین نگاه جاناتان

 .کشهنمی طول خیلی هامونصحبت مطمئنا! ممنونم اوه، -
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 .رفت بیرون چادر از زود خیلی سپس زد، دو آن به کوتاهی لبخند و داد تکان را سرش آدریان

 نبودند، جاآن قبل یثانیه چند تا که صندلی جفت دو به اشاره با و کرده بلند را هایشدست جاناتان

 :گفت

 .بشین لطفا -

 .ماند منتظر و نشست او از اطاعت به روبی

 نه؟ نداره وجود که مشکلی هستی؟ راحت طوره؟چه جااین دخترم، خب -

 :داد ادامه جاناتان که بزند حرفی خواستمی روبی

 .کنم برپا برات اختصاصی چادر یه تونممی گذرهمی سخت بهت جااین اگر -

 دادین؟می انجام براش رو کار این گذشت،می سخت هم من از غیر به ایدیگه دختر هر یا امیلی به اگر -

 .داشت ایویژه اهمیت برایش سوال این جواب دانستن اما پرید؛ دهانش از ناخودآگاه جمله این

 :داد جواب آرامی صدای با زود خیلی و انداخته سرتاپایش به عمیقی نگاه او، سوال شنیدن با جاناتان

 .دادممی انجام براش رو کار همین که کنممی فکر بله، -

 :گفت لبخند با و کشید ایآسوده نفس بود، شده راحت خیالش که روبی

 .ندارم احتیاج چیزی به من نه، -
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 و بخواند را افکارش داشت قصد انگار کرد؛ نگاه او به شدهتنگ هایچشم با و داد تکان را سرش جاناتان

 :کرد صحبت به شروع کوتاهی درنگ از پس و نیاورد میان به حرفی دیگر او اما بداند؛ را پرسش علت

 با رو چیزهمه که دونممی خودم یوظیفه من نداده، بهت دقیقی و درست توضیح مایکل که جاییاون از -

 .روبی بپرس ازم داری که سوالی هر خب،... کنم تعریف برات جزئیات تمام

 هر بگیرد؛ را هایشپرسش تمام جواب تواندمی اکنون که دریافت انگیزشگفت یلحظه یک در روبی

 هب خوشحالی با که بود جاناتان مشت در جوابش اکنون بود، آمده وجود به برایش روز آن به تا که سوالی

 یاد از را سواالتش تمام لحظه یک که بود شده پا بر وجودش در هیجانی احساس چنان. کردمی نگاه او

 .برد

 رسید ذهنش به که را سوالی اولین گاهآن باشد، آرام کرد سعی و داد تکان را سرش عصبانیت با روبی

 :پرسید

 .افتاد نارسیسا دست به سرزمین این طورچه بدونم خواممی -

 :گفت آرامش با و شده جاجابه اشصندلی روی بر جاناتان

 ...اما طوالنیه؛ خیلی توضیحش -

 :داد ادامه جاناتان و کرد نگاه او به نگرانی با روبی

 چیزهمه که کنممی سعی تو بازگشت جشن به رفتن از قبل تا پس بدونی، رو شهمه تو که خواممی منم -

 .کنم تعریف برات رو
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 .شد گوش سراپا باراین و زد رنگیکم لبخند روبی

 .باشه خورده گوشت به هیدس اسم کنم فکر -

 :گفت فورا روبی

 .خوندم شوندرباره هاکتاب از یکی توی البته، -

 انگار اما است؛ سردرنیاورده او حرف از که بود مشخص کامال کرد، نگاه او به گیجی با ایلحظه جاناتان

 .بود کافی برایش دارد را خدایان یدرباره کافی اطالعات او فهمید که همان

 ...و افتاد اون نام به قرعه بدترین پدرش، میراث تقسیم هنگام که بدونی باید پس -

 .رسید بهش زیرزمین دنیای -

 :گفت شادمانی با جاناتان و کرده کامل را او یجمله روبی

 کرد، خبیث هایانسان روح کردنجمع به شروع و شد جااون در زندگی به محکوم ابد تا اون و! درسته -

 .دیگه دادمی تشکیل رو خودش سرزمین مردم جوری یه باید او باالخره

 .کشید عمیقی نفس و کرد اضافه را آخرش جمله همدردی با جاناتان

 شروری پسر روزی... اما نداشت؛ کارش به کاری کسهیچ چون بود؛ دردسربی و آروم زمانی یه تا هیدس -

 از پس و رفت جا اون به ترفند، هزار با نهایت در و باشه داشته جااون در گذاری و گشت گرفت تصمیم
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 که راهی از و کرد همراه خودش با هم رو اون یمعشوقه زیباترین هیدس، نفیس یگنجینه دزدیدن

 .برگشت آدونیس به و کرد فرار جااون از دونهنمی کسهیچ

 :گفت بلندی نسبتا صدای با بود، خورده جا که روبی

 !بود؟ آدونیس اهل پسر اون چی؟ -

 .دید اشچهره در را اندوه و غم آثار روبی و داد تکان سری تاسف با جاناتان

 :داد ادامه ایگرفته صدای با گاهآن

 .کشوند نابودی به رو مردم یهمه بلکه خودش، تنها نه آدونیس به بازگشت با پسر اون -

 درونش از که آورد وجود به نفرینی جااون در و برد پوسایدون برادرش پیش به رو شکایتش هیدس

 .نارسیسا پدر نیکوالس،... اومد وجود به نیکوالس اسم به پسری

 این نابودی دنبال هم نارسیسا همین خاطر به پس اومد؟ وجود به هیدس نفرین از اون نارسیسا؟ پدر -

 بود؟ سرزمین

 ومتحک دنبال به هیدس تصور برخالف پدرش و نارسیسا نبود، سرزمین این نابودی دنبال به نارسیسا -

 یک یمژده موضوع این به علم با پوسایدون و موند باقی راهی هم همین خاطربه و بودند سرزمین این بر

 .نوزاد یک اومدن دنیا به و دختر یک مرگ. داد رو امید

 :گفت لرزانی صدای با روبی
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 ...دختر اون -

 .بود لیانا پرنسس -

 جا از سرعت به گاهآن. شد پر اشک از اشآبی هایچشم و رفته هم در اندوه شدت از جاناتان صورت

 .ایستاد او به پشت و برخاسته

 هایشاشک اکنون که نداشت تردیدی اما بشنود؛ را او یگریه صدای نتوانست کرد دقت چه هر روبی

 .است کرده خیس را اششکسته صورت

 :گفت برگردد، آنکه بی و کشید عمیقی نفس جاناتان که نکشید طولی

 یآستانه در که بود پرنسس بده، نجات رو سرزمینش تا کردمی فدا رو جونش باید که کسی اون -

 .رفت مرگ استقبال به باز آغوش با سالگیشهفده

 معرض در شجاعتش میزان شازندگی در بار اولین برای کردمی گمان داشت، عجیبی احساس روبی

 ؟بپذیرد را سرنوشتش لیانا همچون که داشت را قدرتش یا و توانستمی او آیا است، گرفته قرار امتحان

 خود به بود گذاشته سر پشت را بسیاری خطرات و داشته سالبیست که اکنون او! نه بود، آسان جوابش

 .ندارد را کار این جسارت که کردمی اعتراف

 لرزشی ترینکوچک صدایش در صحبت، هنگام اما دید؛ را هایشچشم سرخی روبی و برگشت جاناتان

 :نداشت وجود
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 د،اوم در تصرفش به قصر که شبی از و نکرد رحم مادرش به حتی اون. کشت رو جان و پرنسس نارسیسا -

  ...شد ناپدید هم ملکه

 :کرد زمزمه نامعلومی ینقطه به خیره سپس

 .ندارم خبری ازش که هاستسال -

 زمان هر از ترغمگین اشچهره ملکه یدرباره صحبت هنگام رسیدمی نظر به انداخت؛ او به نگاهی روبی

 .شودمی دیگری

 :پرسید گاهآن برگردد، حال زمان به و شده خارج اشگذشته از دیگر بار جاناتان تا کرد صبر او

 ...یا بود؟ پرنسس همراهان از یکی اون جان؟ -

 :گفت کنانزمزمه و دوخته چادر درخشان سقف به را نگاهش جاناتان

 .بودن مندعالقه هم به اونا -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 و چکید هایشچشم از اشکی قطره کرد، احساس قلبش در را زیادی درد جمله، این شنیدن با روبی

 کشیده او که را رنجی و بگذارد لیانا جای به را خود توانستنمی هرگز او که راستی به لرزید؛ هایشلب

 .کند درک بود

 :گفت و ایستاد او کنار در بلندی هایقدم با جاناتان

 ترم؛عقب ازش قدم یه همیشه اما باشم؛ شجاع و صبور دختر اون مثل کنممی سعی که هاستسال من -

 تگذشته نده اجازه روبی، نباش من مثل تو. کنم فراموش رو امگذشته تونمنمی اوقات گاهی هنوز چون

 .کنی فکر تآینده به نذاره و کنه پر رو ذهنت یهمه

 :گفت و برگشته چادر از شدنخارج از قبل و کرده عبور او کنار از اش،جمله کردنتمام از بعد جاناتان

 پدر که سالهپنج و داد دست از رو برادرش پیش سالبیست امیلیاست، و جک دختر جان، خواهر امیلی -

 فقط شاید روبی، کن کمکش. غمگینه و تنها اما نیست؛ تندخو و بداخالق اون. داده دست از رو مادرش و

 .بینمتمی جشن توی... کنی کمکش بتونی تو

 در درست اما بود؛ داده را او هایسوال تمام جواب تقریبا جاناتان. کرد تماشا را او رفتن تعجب با روبی

 یآستانه در باید اکنون است، بوده جان خواهر امیلی اگر. کرد ایجاد برایش دیگری سوال آخر لحظات

 که است جوانی دختر او که دادمی نشان اشفریبنده و گیرا یچهره که حالی در بود؛می اشسالگیچهل

 .است تربزرگ او از چهارسال یا سه تنها
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 دیورو سمت به بنابراین شود؛می دیوانه بماند چادر در دیگر یدقیقه چند اگر که نداشت تردیدی روبی

 .شد وارد آدریان بزند، کنار را آن بخواهد آنکه از قبل اما کرد؛ حرکت چادر

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش فورا روبی

 !کنم سکته بود نزدیک چته؟ -

 رفتی؟می داشتی کجا ببینم،. سالمی که حاال خب -

 :گفت خونسردی با روبی کرد،می نگاه او به طلبکارانه آدریان

 .کنم شرکت جشن توی خواستممی معلومه، خب -

 !قیافه؟ این با -

 :داد جواب و انداخته سرتاپایش به نگاهی روبی

 .آره خب، -

 :گفت حال همان در و برگرداند کشانکشان را او آدریان

 کنی؟ ناز شواسه خوایمی هالباس این با نکنه -

 :داد ادامه خیالیبی با آدریان و کرد نگاه او به تعجب با روبی

 .مندیعالقه بهش که دونممی من نزن، راه اون به رو خودت -
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 کی؟ به -

 .مایکل معلومه، خب -

 :گفت فورا آدریان که کرد باز او به اعتراض برای را دهانش و ماند خیره او به وحشت با روبی

 .کنمنمی باور من چون نکن؛ انکارش -

 :گفت عاجزانه روبی

 کردی؟ فکری همچین چرا آخه -

 خوایمی چرا آخه شدم، هم برابر در هاتونالعملعکس و هانگاه متوجه اول یلحظه همون از من روبی، -

 مایکله؟ مشکل... نکنه کنی؟ انکارش

 :گفت تندی به روبی

 چیه؟ منظورت -

 :گفت جویدهجویده آدریان

 ...خیلی اون جوریه، یه... اون آخه... خب -

 ریغرو من که کردی فکر نکنه کنم؟ احساس ابراز بهش باید من که کردی فکر چرا پس درسته،! مغروره -

 ندارم؟
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 ...باید شما از کدوم یه باالخره که کردم فکر فقط من نه، که معلومه! نه -

 بگم؟ من چرا پس بگه، من به واقعیش احساس از نخواد اون اگه نداره، وجود بایدی -

 این رد بحث که بود دریافته روبی قاطع لحن از گویی نزد؛ حرفی دیگر و انداخت او به سریعی نگاه آدریان

 .ندارد ایفایده باره

 لباس حوصلگیبی با و نزد حرفی مدت تمام در او بود، عصبی و کالفه روبی آن از پس یدقیقه چند در

 ندک خودداری نتوانست دید، آینه در را خود که هنگامی اما پوشید؛ بود آورده برایش آدریان که را زیبایی

 .زد عمیقی لبخند و

 به کوتاهش یدنباله کرد،می خیره را هاچشم و زدمی برق درخشان الماسی همچون رنگشطالیی لباس

 .بود کرده برابر چند اشزیبایی دارشچین و کوتاه هایآستین و شدمی کشیده زمین روی

 :گفت و انداخت او به ایخریدارانه نگاه گذاشت، روبی موهای روی را سنجاق آخرین آدریان

 !شدی محشر -

 آینه در را خود بارها و بارها چادر، از شدنخارج زمان تا او. کرد تشکر او از و زد لبخندی ارادهبی روبی

 خترید زیباترین تو:» بگوید او به و ببیند لباس آن در را او مایکل که کرد تجسم را ایلحظه و کرد نگاه

 «!دیدم حال به تا که هستی

 ...که بست را هایشچشم ایرویاگونه حالت با و خندید صورتش پهنای به لحظه، آن تصور با روبی
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 .بریم باید بیا، کجاست؟ حواست! هی -

 که کسانی همچون او و گذاشته فرار به پا شد،می نزدیک او به رویاهایش در که مایکلی لحظه یک در

 و شده همراه آدریان با نگرانی با گاهآن بازگشت؛ حال زمان به باشد، خورده سرشان بر محکمی چماق

 .شد خارج چادر از او سر پشت

 رمزق هایجرقه با که شب آسمان به مشتاقانه باراین و شده طرف بر اشنگرانی مقابلش، یمنظره دیدن با

 .دوخت چشم بود، شده نورانی آبی و

 را محوطه سکوت سرخوششان هایقهقهه صدای و شده جمع کوهستان سراسر در مردم یهمه

 بود، انگیزوسوسه و متنوع هایخوراکی از پر که طویلی میز به نگاهی اشتیاق با روبی. شکستمی

 خوشحالی با که بود جاناتان ها،آن یهمه صدر در و بودند نشسته میز دورتادور مرد و زن. انداخت

 .گفتمی پدربزرگش توسط بالغ یگرگینه یک گیرانداختن خاطرات از برایشان

 در درست مایکل. نشست اششانه روی دستی ناگهان که کند پیدا را مایکل تا چرخاندمی چشم روبی

 رد را عجیبی برق لحظه یک در که نداشت تردیدی روبی. کردمی نگاه او به و بود ایستاده اشقدمی چند

 .است دیده او هایچشم

 .توئه افتخاره به جشن این پیششون؟ نمیری چرا پس -

 :گفت ایآهسته صدای با بردارد، او از را نگاهش آنکه بی روبی

 ...ولی پیششون؛ برم خواستممی االن همین -
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 چی؟ ولی -

 جواب فورا شود، دستپاچه آنکه بدون روبی اما دارد؛ را او گیرانداختن قصد مایکل که رسیدمی نظر به

 :داد

 .بپرسم خودت از خواستممی که اومد پیش برام سوالی یه راستش -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی مایکل

 .گرفتی جاناتان از رو هاتسوال یهمه جواب کردممی فکر -

 .اومد پیش مواسه دیگه سوال یه رفتنش از بعد درست ولی آره،تقریبا؛ -

 :گفت و رفته هم در هایشاخم که نکشید طولی اما دید؛ را او رنگکم لبخند آنیک روبی

 .کنیم صحبت دیگه جای یه بریم بیا -

 فتنر لبخند با جاناتان و آدریان و افتادند راه به هاچادر پشت سمت به یکدیگر دوشادوش مایکل و روبی

 .کردند تماشا را هاآن

. زدن حرفی بود نشسته آن روی بر پیش ساعاتی روبی که بزرگی سنگ همان به رسیدن زمان تا مایکل

 :گفت بود هادوردست در که قصری تار و تیره پیکر به خیره کوتاهی، مکث از بعد

 .شنوممی -

 .نشست او کنار در احتیاط با و انداخته او خونسرد صورت به نگاهی روبی
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 .نکند حلقه او یشانه دور به را دستش و کند خودداری توانست سختی به مایکل

 :گفت و انداخت شد،می دیده روشنسایه صورت به شب آسمان زیر که او نیمرخ به نگاهی روبی

 .امیلیه مورد در سوالم -

 خب؟ -

 ...ذره یه بوده، جان خواهر اون که گفت بهم جاناتان که وقتی از راستش -

 گفته؟ برات جان از اون -

 شناختی؟می رو اون تو -

 :گفت حالت همان در بدهد، نشان واکنشی آنکه بی مایکل

 .اومدمی خوبی آدم نظر به دیدمش، دهکده توی چندبار بودم بچه وقتی آره، -

 ...پرنسس و اون که دونستیمی -

 .بودن مندعالقه دیگه هم به آره، -

 لحن با مایکل سپس کرد، فروکش ناگهانی طور به روبی هیجان و کرده کامل را او یجمله فورا مایکل

 :پرسید مالیمی

 جالبه؟ تواسه موضوع این چیز چه خب، -
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 شود، دور او از زودتر هرچه خواستمی دلش که حالی در و انداخت او احساسبی صورت به نگاهی روبی

 :گفت

 ...باید االن پس باشه، بوده سالشبیست جااین به اومدن موقع و باشه جان خواهر امیلی اگر -

 درسته؟ بگی، خواستیمی رو همین! باشه سالهچهل زن یه -

 .داد تکان تایید ینشانه به را سرش روبی

 شنیدی؟* خارخواص گیاه یدرباره چیزی تو -

 :گفت صادقانه روبی

 .نه -

 یلیخ باید بیفته خارخواص با کارش و سر که کسی اون و نایابه العادهفوق و سمی گیاه جور یه گیاه این -

 .باشه بدشانس

 ...امیلی یعنی -

 خودش تعارفبی خارخواص و رسید بهش جنگل توی رفت، بیرون کوهستان از عصبانیت با که روز یه -

 .خورد میشه هاانسان رشد توقف باعث که گیاه اون یشیره از امیلی واقع در گذاشت، اون اختیار در رو

 :پرسید تعجب با روبی -

 ...اون حاال یعنی -
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 اشزننده و تند اخالق باعث همین شاید و مونده سالگیش چهار و بیست توی نمیشه، پیر وقتهیچ -

 .باشه

 .تنهاست فقط نیست، بداخالق اون گفت بهم جاناتان -

 .متنفره هم اون از حتی امیلی که کنممی فکر من ولی بینه؛شخو زیادی اون آره -

 !نیست طوراین -

 در او به نسبت احساساتش امیلی، تلخ سرنوشت فهمیدن از پس زیرا گفت؛ را این ناراحتی با روبی

 .بود کرده غلیان وجودش

 :داد ادامه لبخند با مایکل

 حق هم دیگران مادرش و پدر و برادر مرگ از بعد کنهمی فکر چون چرا؟ دونیمی طوره،همین دقیقا -

 ...و باشیم خوشحال نباید هااون خاطربه هم ما کنهمی فکر ندارن، زندگی

 !دیگه کن بس -

 متس به را اشاشاره انگشت بود، کرده پیدا کمی لرزش بدنش که درحالی و پرید جا از عصبانیت با روبی

 :گفت و گرفته او

 فکر من و دادی نجات رو جونم بارها که حالی در باشی، سنگدل و رحمبی انقدر که کردمنمی فکر -

 ...کردممی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 419 

 کردی؟می فکری چه -

 هاینفس و بوده کم بسیار بینشان یفاصله ایستاد، او مقابل در درست و برخاسته جا از نیز مایکل

 .کردمی برخورد هم به داغشان

 :داد ادامه و انداخت او سرتاپای به نگاهی مایکل

 .مهربونیم و احساسی آدم دادممی نجات رو جونت چون کردی خیال تو حتما بدونم، کنم فکر آها، -

 :گفت و زده کوتاهی پوزخند سپس

 ...یه فقط من برای تو از مراقبت گفتم، بهت هم قبال بینی،می که هستم همینی من -

. نودنش را انگیزنفرت یجمله آن گاههیچ دیگر تا گذاشت او دهان روی محکم را دستش عصبانیت با روبی

 روبی قلب. نداشت را او دست زدنپس توان حتی و بود شده گشاد حیرت شدت از مایکل هایچشم

 .کردمی احساس بود، هایشلب روی بر که را هایشدست خفیف لرزش مایکل و تپیدمی واردیوانه

 و هگرفت فاصله او از روبی بودند، شده خیره یکدیگر هایچشم به مستقیما دو هر که کوتاهی مدت از بعد

 :گفت

 !کنممی خواهش. بشم متنفر ازت نذار... نگو رو این وقتهیچ دیگه -

 .بازگشت جشن اصلی یمحوطه به دو حالت با و گفته را این ملتمسی لحن با روبی

 :گفت کنانزمزمه و ماند خیره او رفتن مسیر به اندوه و نگرانی با مایکل
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 .بدم ادامه زندگی این به بتونم بعدش کنمنمی فکر صورت اون در چون روبی؛ نشو متنفر ازم -

***  

 اهرظ شب تار و تیره آسمان در بار یک ثانیه چند هر که هاییجرقه به اتاقش یپنجره پشت از سباستین

 کس هر از بهتر فکرش اما خونسرد؛ و آرام صورتش و بود احساسبی و خالی نگاهش. شد خیره شدندمی

 .کردمی قصرکار در دیگری

 گونهاین را هاآن کنون تا زیرا است؛ شده خبری آدونیس سوی آن در شب آن که نداشت تردیدی

 د؛ببر بین از هاآن تکتک و بشکند را کوهستان جادوی توانستمی که کردمی آرزو. بود ندیده خوشحال

 .بود شده ناامید آرزو این به رسیدن از سالده گذشت با اما

 .زد صدا را لوسیَن نام به شخصی بلندی صدای با ثانیه، چند گذشت از بعد

 افتاده رزی به سر با و نشسته اتاق وسط چهارزانو قامتکوتاه مردی و شده باز اتاقش در که نکشید ثانیه به

 .ماند او دستور منتظر

 :گفت خطرناکی لحن با برگرداند، را رویش آنکهبی سباستین

 بینی؟می خبراییه، یه جااون امشب -

 :تگف فورا گاهآن انداخت، پنجره بیرون یمنظره به نگاهی دزدکی و کرده بلند را سرش آرامی به لوسین

 .بله...ب -
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 چیه؟ نظرت -

 من؟ نظر...ن -

 :گفت تندتند لرزید،می سراپایش که لوسین. شد برقرار سکوت و نزد حرفی سباستین

 بازیآتیش جوریاین که افتاده شونواسه خوبی اتفاق حتما! آره افتاده، اتفاقی یک... کنممی فکر من..م -

 ...انداختن راه

 :گفت لب زیر سپس

 !فطرتپست هایزالو ای -

 را شسر نبودند، ترس از ناشی هایپال و پرت جز به چیزی نظرش به که او هایحرف به توجهبی سباستین

 و تانداخ پایین سرعت به را سرش او، ترشدننزدیک با لوسین. شد ترنزدیک او به قدم چند و برگردانده

 .ماند خیره بود، ایستاده سرش باالی درست که سباستین سیاه یسایه به ترس با

 دلبخن شد، لوسین بدن لرزش متوجه که هنگامی. کرد نزدیک او به را سرش و شده خم کمی سباستین

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و زده تصنعی

 !فورا بدونم، خواممی لوسین، دلیلش -

 رازد بینی فورا سپس افتاد، او خالی و سیاه هایچشم به چشمش و کرده بلند را سرش سختی به لوسین

 :گفت و کوبید زمین به را اشکشیده و
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 ...خواهم رو هازالو اون خوشحالی دلیل من ممکن زمان کمترین در سرورم، باشید مطمئن -

 و گذاشته هایشلب روی سکوت ینشانه به را اشاشاره انگشت سباستین اش،جمله شدنتمام از قبل

 :گفت دیگری شخص به خطاب

 .هِنری بزنی در کردی فراموش انگار -

 با نارسیسا قبل، سالبیست و بوده سرزمین سراسر در شخص ترینرحمبی نارسیسا از بعد هنری)

 (.اول جلد در بیشتر توضیحات بود، درآورده خود تصرف به را آدونیس ارتشش و او همکاری

 :گفت آمیزیکنایه لحن با او حرف به توجهبی سپس انداخت، او به بارینفرت نگاه و زده پوزخندی هنری

 کنی؟ آرومش تا پیشش نمیری چرا سباستین، کرده احضارت ملکه -

 او زا نگاه فورا لوسین. انداخت لوسین کنجکاو صورت به سریعی نگاه و شده مشت سباستین هایدست

 :گفت کردمی کنترل را خودش سختی به که حالی در سباستین و گرفت

 .کن گم جااین از رو گورت -

 :گفت رفت،می عقبعقب که طورهمان و برخاسته جا از فورا حرف این شنیدن با لوسین

 …خواستمنمی من...م -

 .بیرون گمشو جااین از گفتم بهت! بیرون -
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 میان در درماندگی با گاهآن افتاد، زمین به و داده دست از را تعادلش و پرید جا از او فریاد با لوسین

 .رفت بیرون اتاق از کشانکشان سباستین انگیزنفرت نگاه و هنری هایقهقهه

 .دوخت هنری به را اشخیره نگاه و ایستاد او رفتن محض به سباستین

 هنری؟ رسممی اینتیجه چه به دارم دونیمی -

 .انداخت باال را ابروهایش داشت، لب بر کریهی لبخند که حالی در هنری

 :گفت خونسردی با و شده متوقف او کنار در کرد،می حرکت اتاق در سمت به که حالی در سباستین

 تو با رو وقتش بخواد که باشه احمق قدراون که کنی پیدا رو زنی نتونستی هنوز سالبیست از بعد چون -

 !بگذرونه

 اما ؛رفت بیرون اتاق از هنری ینشسته خون به هایچشم به توجهبی جمله، این گفتن از بعد سباستین

 .بشنود اتاقش داخل از را سنگینی جسم شکستن صدای توانست

 آن از ایواهمه و ترس هیچ بی او اما بود؛ تاریک و سرد دیگری وقت هر مانند دوم یطبقه راهروی

 از قبل. ایستاد بلوط چوب جنس از دری مقابل و گذاشته سوم یطبقه راهروی به قدم مطلق تاریکی

 شجو چنان درونش در اما بزند؛ چهره به را اشتفاوتیبی نقاب کرد سعی و کشیده عمیقی نفس واردشدن

 .کردمی قبل از بدتر لحظه هر را حالش که بود پا بر خروشی و

 .تو بیا -
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 در و شده وارد کوتاهی هایقدم با. کشید پایین را در یدستگیره روح،بی و ظریف صدای آن شنیدن با

 .شد بسته سرش پشت آرامی صدای با اتاق

 هیچ. ببیند اتاقش کوچک یپنجره مقابل در را نارسیسا سیاه یسایه توانستمی سباستین

 که حالی در است؛ برگزیده خود برای را پرنسس سابق اتاق سالبیست از بعد هنوز چرا که آوردسردرنمی

 پیش هاسال بود مانده جا به مادرش یا او از که را اشیائی ترینکوچک که داشت دل به او از نفرتی چنان

 .کرد نابود

 :گفت ایآهسته صدای با و برداشته جلو به قدمی سباستین

 .بودین کرده احضار رو من -

 .آمد بند او دیدن با سباستین نفس و برگشت آرامی به نارسیسا

 خاطربه نه داد،می نشان پیش از ترفریبنده را نقصشبی صورت که زیبایش العادهفوق لباس خاطربه نه

 و داشت او با که کمی یفاصله خاطربه بلکه بود؛ شده همیشه از تردرخشان که روشنش آبی هایچشم

 .بود نشسته هایشلب روی که آمیزیجنون لبخند

 سباستین اما بگیرد؛ آغوش در را او خواستمی گویی کرد، باز طرف دو از را هایشدست نارسیسا

 «.نداری من فرمان از اطالعت جز به ایچاره:» یعنی که اوست طرف از پیغام یک این که دانستمی

 طی وا توسط بینشان یفاصله آخرین بعد یثانیه چند و رفته او طرف به سستی هایقدم با سباستین

 .شد
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*** 

 «آدیس کوهستان»

 داری؟ نگه دور چادر از رو امیلی ساعت یه یاندازه به بتونی کنیمی فکر! روبی هی -

 بود هرفت باال قلبش ضربان که حالی در و پرید جا از گفت، او گوش در را جمله این ناگهانی طور به که دین

 :گفت

 چرا؟ -

 .بیارم در دلش از رو دیروز دلخوری خواممی راستش... اِ -

 :گفت گرفتمی را اشخنده جلوی سختی به که حالی در و انداخت او به آمیزیسرزنش نگاه روبی

 !ساعت یه فقط ولی خب؛ خیلی -

 ...که کنممی رو سعیم یهمه اما نمیدم؛ قول بهت باشه، -

 !دین -

 یک در و شده نزدیک آدریان صندلی به خندید،می که حالی در دین و گفته را این دلخوری با روبی

 .شدند چادر وارد دو هر و ربوده جمع میان از را او ایحرفه و سریع حرکت

 بشقاب ته که رنگیصورتی و چسبناک مایع با دیگر بار و انداخت چادر به آمیزیحسرت نگاه روبی

 .کرد بازی خورد،می وول اشمسی
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 کجاست؟ جاناتان پس -

 ...پسرش شدنگم و جولیا مرگ از بعد سوزه،می براش دلم. کنه خلوت خودش با رفته بازم البد -

 با و نشست اشصندلی روی باشند، شده گرفتگیبرق دچار که کسانی مانند جمله این شنیدن با روبی

 :پرسید کردند،می گفتگو جاناتان یدرباره که مردی و زن از تعجب

 داشت؟ پسر جاناتان -

 :داد جواب مرد آن کوتاهی مکث از بعد بود، شده جلب هاآن به مردم از کثیری جمع توجه دیگر حاال

 .داشت خانواده ما یهمه مثل اونم معلومه، خب -

 ...طورچه یعنی کرد؛ گمش طوریچه ولی، -

 بپرسی؟ خودش از رو اینا که طورهچه عزیزم، اِ -

 :گفت دوباره زن آن که کرد باز اعتراض برای را دهانش بود، نشسته کنارش در که مردی

 برای و بذاریم احترام بهش بهتره پس بزنیم، حرفی اشگذشته یدرباره ما که نمیاد خوشش اون -

 .بشیم قائل ارزش هاشحرف

 .شد کراکس گوشت کشیدندندان به مشغول و برگرداند را رویش سپس

 عاشق او که آورد یاد به و انداخت بود نشسته جوان دختر و پسر چند میان در که رابین به نگاهی روبی

 .داشت وجود کراکس دو دستانش از یک هر در لحظه آن و است کراکس گوشت
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 و ایما با مدام زیرا نیستند؛ خوشنود او با فرزندانشان معاشرت از چندان هاخانواده که رسیدمی نظر به

 نرابی دور به اشتیاق با که کسانی برای گویی اما کردند؛می تشویق رابین از دورشدن به را هاآن اشاره

 لذت او با نشینیهم از کامال هاآن و نداشت چندانی اهمیت هایشانمادر و پدر نگرانی بودند، زده حلقه

 .بردندمی

 نشده ملحق مردم جمع به هنوز مایکل. شد دور هاآن از و برخاسته جا از سپس گرفت، او از نگاه روبی

 با روبی و است نبوده بخشرضایت و چسبدل چندان او برای شب آن جشن که دادمی نشان این و بود

 .کرد ایرحمانهبی یخنده فکر این

 مانآس به و نشسته سنگی روی او کرد؛ پیدا کوهستان حفاظتی مرز نزدیک را جاناتان که نکشید طولی

 .کردمی نگاه

 :گفت آرامی صدای با و رفته جلوتر روبی

 .باشم نشده خلوتتون مزاحم که امیدوارم -

 .زد لبخندی و داده تکان را سرش بود، شده او حضور متوجه تازه گویی که جاناتان

 .دخترم نیستی مزاحم وجههیچ به -

 :گفت شب تار و تیره آسمان به خیره و نشسته او دیگر سمت در روبی

 ست؟گرفته و ابری همیشه آسمون چرا -
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 :گفت او سوال به توجهبی و برداشته آسمان از چشم جاناتان

 .گذاشتن تنهامون هم اونا انگار اما گردم؛می هاستاره از ردی دنبال به که سالهبیست -

 کنن؟ پنهان رو خودشون قراره کی تا -

 .بکشن خودشون کردنپنهان از دست نزدیک یآینده در شاید دونه؟می کی آه، -

 :گفت و کشیده عمیقی نفس روبی

 ...بکشم رو نارسیسا بتونم من که صورتی در درسته؟ داره، بستگی من به این -

 .میشه شکسته هم نفرین ببری، بین از و اون بتونی تو که صورتی در فقط! بله -

 یچه که بگین و بدین بیخودی امید بهم ندارین دوست حتی درسته؟ بگین دروغ بهم خوایننمی شما -

 .نداره وجود نگرانی جای

 .ماند خیره او به عجیبی حالت با و نزد حرفی جاناتان

 :کرد زمزمه بغض با و شده خیره او آبی هایچشم به نیز روبی

 !شده تنگ پدرم برای دلم -

 داد،می آزارش هفته چند آن تمام در که چیزی لحظه یک در و پرید دهانش از بخواهد آنکهبی جمله این

 .شد نمایان
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 :تگف آرامی به کرد،می پاک را اشکش سرانگشتش با که حالی در و انداخته او به مهرآمیزی نگاه جاناتان

 درسته؟ سالمته، و سالم اون چارلی، پدرت روبی؛ بگو بهم رو چیز یه -

 :گفت فورا و کرده نگاه او به تعجب با روبی

 .سالمه که معلومه آره آره، -

 خب؟ -

 در امیدی نور ناگهان و بفهمد را او منظور توانست زود خیلی روبی نزد، حرفی و ماند خیره او به جاناتان

 در هنوز و بود سالمت و سالم اما داشت؛ فاصله مایل هزاران او از بود، سالم پدرش. شد روشن وجودش

 غذا رفتمی راه کشید،می نفس و بود زنده پدرش. دادمی ادامه اشزندگی به جهان این از ایگوشه

 فرو خواب به خودش تخت روی شب و رفتمی کارش محل به صبح روز هر حتی زد،می حرف و خوردمی

 .رفتمی

 برای ایبهانه جنگیدن، و امیدواربودن برای دلیلی بودند، شدنشآرام برای موجهی دلیل هااین یهمه

 .زندگی این یادامه

 گرفت،می اوج اشگریه هقهق که حالی در و دوخته او به را تشکرآمیزش و باراشک نگاه روبی

 :کرد تکرار بریدهبریده

 بخوام؟ چی باید این غیر به من... کافیه همین... ستزنده اون... درسته آره... آره -
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 .دوخت آسمان به دیگر بار را نگاهش و کرده ایخنده گریه، میان سپس

 گوش به جاناتان عمیق آه و داغشان هاینفس صدای جز به صدایی و گذشت سکوت در کوتاهی مدت

 .نرسید

 .بود سباستین اسمش -

 اشچهره نکرد، نگاه او به جاناتان اما برگرداند؛ او سمت به را سرش سرعت به جمله این شنیدن با روبی

 ایآهسته صدای با و کشیده دیگری عمیق آه. است شده غرق اشگذشته در کامال انگار که بود ایگونه به

 :کرد صحبت به شروع

 مادرش با رو اون احمق منِ که زمانی بود، چهارسالش فقط... من به اون عشق جولیا، به من عشق یثمره -

 ...پدر بگه بهم که بود گرفته یاد تازه... دونیمی. بود چهارسالش فقط رفتم، و گذاشتم تنها

 هک داشت آن از ترس و کند احساس بود خسته و شکسته مرد آن صدای در که را بغضی توانستمی روبی

 خواستنمی هرگز او و بشکند را اشسالهبیست بغض او مقابل در درست و بیاورد طاقت نتواند جاناتان

 .ببیند خود هایچشم با را مرد یک اشک

 با گاهآن بگیرد، را هایشاشک ریزش جلوی دارد سعی که رسید نظر به و کرد مکث ایثانیه جاناتان

 :گفت تریمحکم لحن و بلند صدای

 تمام انتهای این کردممی فکر بود، شده ناپدید پسرم و شده کشته همسرم که رسیدم وقتی من -

... اما کنه؛ ترمداغون این از تونهنمی چیزهیچ دیگه که کردممی فکر کشیدم، زندگیم توی که دردهاییه
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 اشچهره هنوز. کاترین کردم، گم هم رو دوستم بهترین که افتادم پا از کامال زمانی من. کردممی اشتباه

 ...دیدمش که باری آخرین و دارم یاد به خوب رو

 ار عمیقی غم شد،می خطاب آدونیس یملکه مردمش یاد در همیشه و همیشه که زنی نام شنیدن با روبی

 کرده زندگی داشتند، حضور جهان این در روزی که هاییانسان با نیز او که انگار. کرد احساس دلش در

 اهر سنگینی بغض بخواهد خودش آنکه بی دیگر بار. است داشته خاطره هاآن تکتک با که انگار است،

 هک رسید نتیجه آن به بود، روان هایشگونه روی بر سیلی همچون اشکش که حالی در و بسته را گلویش

 .است هیچ کندمی تحمل جاناتان که رنجی برابر در او غم

 آسمان در که هاییجرقه. نزدند دیگری حرف کدامهیچ طوالنی مدت تا و شده برقرار سکوت دیگر بار

 و هاخنده صدای که هنگامی. شدند ناپدید نهایت در و شده سوکم زمان مرور به نیز درخشیدندمی

 :گفت جاناتان رفت، خاموشی به رو بقیه هایصحبت

 .بود ایالعادهفوق زن اون متاسفم، کریستینا مرگ بابت -

 :پرسید کنجکاوی با و کشیده باال بلندی صدای با را اشبینی حواسیبی با روبی

 شناختین؟می رو مادرم شما -

 :گفت بود گرفته او سمت به را جیبی دستمال که حالی در و کرده کوتاهی یخنده جاناتان

 ...و کرد ازدواج پدرت با بعدش شد، جدا* مارالنا از که بود کسی تنها اون شناسم،می که البته -

 :کرد تکرار گیجی با و گرفته او از را دستمال شرمندگی با روبی -
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 بود؟ کی دیگه اون مارالنا؟ -

 :گفت و کرده بلندی یخنده بود، برده یاد از کلی به را غمش گویی که جاناتان

 نگفته؟ تواسه رو چیزا این پدرت مگه. بود کجا بگی باید نه، بود کی -

 :داد ادامه جاناتان و داد تکان منفی ینشانه به سری تاسف با روبی

 ...یه مادرت که دونستینمی تو مگه هاست،پری شهر -

 .گرفت او از را رویش و کرده بلندی تصنعی یسرفه نهایت در و شده ترآرام رفتهرفته جاناتان صدای

 :گفت بلندی صدای با و پرید جا از بود، مانده مبهوت و مات که روبی

 بگین؟ من به باید حاال وقت اون وای،! بوده؟ پری یه مادرم -

 :گفت کند، نگاه او به آنکه بی و داده نشان عالقه لباسش یدکمه به ناگهانی طور به جاناتان

 .بود که کنممی فکر! بله -

 کنین؟می فکر -

 دادیم تکان عصبی حالتی با را پایش که حالی در سپس نشست، دیگر بار و پرسید را این حرص با روبی

 :گفت

 .شنوممی خب؟ -
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 دباش متقاعدکننده داشت سعی که لحنی با دزدید،می او از را نگاهش خطاکار کودکان همچون که جاناتان

 :گفت

 مهم هم موقع اون نیست، مهم حاضر حال در... یعنی نیست؛ مهمی چندان یمسئله این دخترم، ببین -

 !نیست مهم هم آینده در نبود،

 .کرد نگاه او به چپچپ روبی

 اوه. کرد ازدواج پدرت با هم بعدش اومد، جااین به و رفت مارالنا از سالگیهجده سن در اون. خب! بله -

 پروانه چندتا مدام عروسی فردای و بود گذاشته پدرت روی خاصی تاثیر مادرت با ازدواج که یادمه! آره

 .چرخیدنمی سرش دور

 کردمی سعی عصبانیت با که پدرش یچهره تصور با و کند خودداری نتوانست حرف این شنیدن با روبی

 زیر بلندی صدای با کند، فرار چرخیدندمی سرش دور به گل یحلقه همچون که هاییپروانه دست از

 .زد خنده

 یکل به را اشدلخوری روبی دهد، ادامه دیگر کمی اگر که افتاد فکر این به او یخنده یمشاهده با جاناتان

 .کندمی فراموش

 :گفت خوشحالی با رو این از

 !اومددرمی نارنجی و طالیی رنگبه موهاش هامدت تا اومد، یادم هم دیگه چیز یه! آره اِ -
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 دیگر اما بود؛ مانده هایشگونه روی بر هایشاشک رد. شد بلند روبی یخنده یقهقهه صدای دیگر بار

 .خندیدمی و نبود غمگین و ناراحت

 از کامل طور به را او و کرده تعریف مادرش و پدر خاطرات از زیرکی با جاناتان آن از بعد یدقیقه چند تا

 .کرد منحرف صحبتشان اصلی موضوع

 لبخند با و کرده پاک بود، شده جمع هایشچشم در خنده شدت از که را اشکی سرانگشتش با روبی

 :گفت

 .شده تنگ هردوشون برای دلم -

 متوقف زندگیم از دوره یه توی تونستممی و داشتم انتخاب حق اگر شده، تنگ روزها اون برای دلم منم -

 .کردممی انتخاب رو دوران اون من بشم،

 صدای با داد،می نشان هایشدست با بازی مشغول را خود که حالی در و زد او به عمیقی لبخند روبی

 :گفت ایآهسته

 ...یعنی دونین؛می... افتاده منم برای اتفاق این -

 هستی؟ مادرت مثل هم تو -

 :گفت و زد لبخندی جاناتان و داد تکان تایید ینشانه به را سرش روبی

 میده؟ بهت حسی چه -
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 :گفت صادقانه سپس و کرده مکث ایلحظه روبی

 .کنم کنترلشون تونمنمی من... که خوشایند و خوب قدراون هاوقت گاهی و قدرت هاوقت گاهی -

 .کرد اضافه را آخرش یجمله نگرانی با روبی

 یبرا راهی متاسفانه اما نیستم؛ خودم کنترل به قادر هاوقت گاهی منم حتی طبیعیه، کامال این بله، -

 .ندارم ازش خالصی

 :گفت شنید،می سختی به روبی که ایآهسته بسیار صدای با و برده ترنزدیک را سرش سپس

 .باشم داشته ایفایده یه تونممی حداقل دونیمی دارم، دوستش جورایی یه خودمم راستش -

 ...تونمنمی منم یعنی این -

 .داره وجود راهی تو برای که بدم بهت رو مژده این باید عزیز روبی -

 :پرسید فورا و شد بلند گردنش توق و تق صدای که برگرداند را سرش چنان روبی

 بشم؟ عادی انسان یه تونممی من -

 باشی؟ که داری دوست واقعا آیا -

 :گفت کنانزمزمه و رفته فرو فکر به روبی

 ...اما باشم؛ عادی انسان یه خواممی! آره نکردم، عادت بهش وقتهیچ -
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 چی؟ اما -

 :گفت روبی و کرده نگاه او به کنجکاوی با جاناتان

 ...با جنگ در یعنی داره؟ هم تاثیری باشن، من با هانیرو این اگه -

 :داد پاسخ قاطعانه و داده تکان را سرش بود، شده او اشتباه برداشت یمتوجه که جاناتان

 .کنهنمی کمکی وجههیچ به! نه -

 این که رسید نظرش به اما بود؛ خورده جا او کالم صراحت از انگار ماند، مبهوت و مات لحظه یک روبی

 حداقل و کندمی نمایان هایشچشم برابر در واهی امید هیچ بی را حقیقت که است جاناتان محاسن یکی

 .شودمی مشخص خودش با او تکلیف

 :گفت و نماند منتظر ایثانیه حتی او جواب شنیدن از بعد روبی

 .همیشه برای بشم، جدا ازشون خواممی پس -

 :گفت بلندی صدای با و زد هم به را هایشدست کف خوشحالی با جاناتان

 مسئله نای به ماموریتت اتمام از بعد بالفاصله پس! عالیه این! فناپذیر نیرویی به واقعی خود دادنترجیح -

 طوره؟چه کنیم،می رسیدگی

 :کرد تکرار ضعیفی صدای با و است افتاده فشارش کرد احساس ماموریت، یکلمه شنیدن با روبی

 ماموریت؟ -
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 دستپاچگی با او بود، آورده زبان به مقرر موعد از پیش را مسئله این گویی پرید؛ جاناتان صورت از رنگ

 :کرد اضافه

 !خوش شب خب، خیلی بزنیم، حرف بهش راجع فردا باشه بهتر کنم فکر من نیست، چیزی -

 یدلواپس با روبی و گذاشته فرار به پا بود، عجیب او سال و سن به مرد یک برای که سرعتی با جاناتان

 .کرد تماشا را او رفتن

 .کرد تغییر کلی به او با همه رفتار داشت، را انتظارش که طورهمان روز آن فردای

 .است شده دچار العالجی بیماری به انگار که نگریستندمی او به دلهره و نگرانی با چنان مردم

 یهبرنام تر،ساده عبارتی به یا و بود کشیده پیش را ماموریت یک بحث جاناتان که دیشب همان از روبی

. شودمی مواجه مردم سوی از واکنشی چنین با که دانستمی بود، پریده دهانش از اششدهتعیین پیش از

 هب زودی به که کنند القا او به را حس این و باشند ایستاده مقابلش در ماریا هاصد که بود آن مثل درست

 .شودمی ملحق ارواح جمع

 کردمی طی را کوهستان طول و عرض و رفتمی رژه لبخندزنان هاآن مضطرب هاینگاه به توجهبی روبی

 :شنید را خشک و سرد صدای آن دیگر بار آنکه تا

 .چادرش به بری بگم بهت گفت داره، کار باهات جاناتان -

 وا به دیگری نگاه آنکه بی پیغامش رساندن از بعد امیلی اما کرد؛ باز او از تشکر برای را دهانش روبی

 .بازگشت هاچادر سمت به بیندازد،
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 .بیابد را جاناتان زندگی محل توانست بسیار وجویپرس از پس و زده دور را آمده مسیر ناراحتی با روبی

 در هاچادر باقی که شدمی باعث شکوهش و بزرگی و بود شده برپا هاچادر باقی وسط در درست او چادر

 که ردکمی فکر آن دیدن از قبل تا روبی که حالی در بیایند؛ نظر به حقیرانه و ساده بسیار آن با مقایسه

 .است آدریان به متعلق چادر زیباترین

 هاآن به مختصری تکان و کرد نگاه بودند آویزان چادر ورودی از که رنگیاینقره هایگوی به اشتیاق با او

 .چرخیدند خود طور به مارپیچی حالت با و کردند شکل تغییر به شروع هاآن ناگهانی طور به و داد

 نسشج رسیدمی نظر به کشید، براق و طالیی چادر به دستی کنجکاوی با و گرفته هاگوی از نگاه خنده با

 نیروهای و گفتمی درست کامال جاناتان که کرد فکر و زد لبخندی روبی. باشد خالص ابریشم از

 .شد وارد و زده کنار را چادر ورودی گاهآن ؛رسندمی نظر به موثر و مفید واقعا اشجادویی

 مایکل جز به همه کردند،می نگاه او به عجیبی لبخند با همه زیرا ماند؛ مبهوت و مات واردشدن، محض به

 .داد نشان روتختی کردنصاف سرگرم را خود که امیلی البته و رسیدمی نظر به دلواپس و نگران که

 را کسانی حس لحظه آن در. نشست ماندهباقی صندلی تنها روی و داده فرو سختی به را دهانش آب روبی

 :پرسید تعجب با هاآن یخیره نگاه از معذب او. بودند شده شناخته اول ردیف متهم دادگاه، در که داشت

 افتاده؟ اتفاقی -

 !نه -
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 شپی از ترگیج را روبی که شد ایجاد صدایشان در هماهنگی چنان و گفتند یکدیگر با همه را کلمه این

 :گفت انداخته باال ایشانه است، کرده درک بقیه از بهتر را او حال رسیدمی نظر به که مایکل. کرد

 .بزنیم حرف باهات مهم موضوع یه به راجع خوایممی فقط نیست، چیزی -

 :گفت و انداخته هاآن یهمه به نگاهی روبی

 میشه؟ مربوط ماموریتمون به -

 به ایخصمانه نگاه و برگشتند چهارنفر هر مایکل و دین امیلی، آدریان، روبی؛ یجمله شدنتمام با

 :گفت و کرده تردور هاآن از را اشصندلی بالفاصله او. انداختند جاناتان

 بگه، بهش کسی نیست نیازی باهوشه، خیلی اون بینین؟می فهمیدی؟ کجا از تو! روبی من خدای -

 روبی؟ میگم درست! قاپهمی هوا تو رو حقیقت ایدیگه کس هر از زودتر خودش

 .داد تکان تایید ینشانه به را سرش بود، گرفته را اشخنده جلوی سختی به که روبی

 یدرباره جاناتان هایحرف هاآن از یکهیچ معلوم قرار از اما گرفتند؛ جاناتان از نگاه نیز بقیه او تایید با

 خود عادی حالت به همه بعد یثانیه چند حال این با بودند؛ نکرده باور را هوا در موضوعات قاپیدن

 و خیالبی دین و شاداب و خندان آدریان عصبی، و مضطرب مایکل خشمگین، و عبوس امیلی. برگشتند

 .دنیا این در غمی هر از فارغ

 مشغول و برداشته زمین روی از را رنگیاینقره کوچک فانوس دین جاناتان، توسط صحبت شروع با

 .شد او بررسی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 440 

 !تونماموریت... یعنی اصلی، موضوع به رسیممی حاال خب، -

 .کرد خودداری بقیه هایچشم به کردننگاه از و گفته را آخر یکلمه آرامی صدای با جاناتان

 :داد ادامه و کرده ایسرفه سپس

 .ملکه شمشیر... یعنی بپردازیم؛ موضوع تریناصلی به خوایممی ما گفتم، که طورهمون بله، -

 و چرخاند هوا در را آن گذاشته، فانوس یدستگیره الی را انگشتش دین. کردند نگاه او به گیجی با همه

 .پیچید چادر فضای در که شد بلند آن از اینخراشیده صدای نتیجه در

 .نشنیدین بارهاین در چیزی کدومتونهیچ میاد نظر به -

 هگرفت اشخنده سرهایشان حرکت هماهنگی از که روبی. انداختند باال منفی نشانه به را سرشان همگی

 .فشرد هم بر را هایشلب فانوس یدوباره چرخش با بود،

 از ور اون که خواممی من و کاترینه به متعلق شمشیر اون کنم، اشاره نکته ترینمهم به بدین اجازه خب، -

 .بیارم بیرون قصر

 میون رد ملکه پای وقتی:»رسیدند نتیجه یک به دو هر و انداختند یکدیگر به نگرانی نگاه مایکل و روبی

 «.نمیاد کوتاه وجههیچ به جاناتان باشه،

 نگاه جاناتان به باز دهان با که دین و برده پی آن به نیز آدریان و امیلی حتی که بود حقیقتی این و

 .چرخاند هوا در دیگر بار را فانوس کرد،می
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 .داره اهمیتی چه ماموریت این که شدین متوجه کامال کنم فکر -

 :داد ادامه جاناتان و دادند تکان سری فرمان، به گوش سربازان همچون همگی

 خواهد آدونیس فرمانروای باشه، داشته رو شمشیر اون کسی هر که بود شده شایعه قدیم هایزمان از -

 ییمهن بهتره... اما نمیدم؛ قضیه ینیمه اون به اهمیتی هم من نداشتند، شایعه این به اعتقادی ملکه. بود

 .ردک نابود رو نارسیسا میشه باهاش که شمشیریه تنها اون. کنم خالصه جمله یه توی تونواسه رو دیگه

. شد تکه هزار و افتاد زمین روی بر دین دست از فانوس شد، حبس سینه در همه نفس ناگهانی طور به

 جاناتان به مشتاقانه نیز مایکل و روبی ماند؛ مبهوت و مات امیلی و شد خیزنیم اشصندلی روی آدریان

 .شدند خیره

 :گفت شادمانی با و برده یاد از را عصبانیتش بود، خوشنود هاآن العملعکس از که جاناتان

 .بدم نشون بهتون رو نقشه تا بیاین کردین، آمادگی اعالم که حاال -

 رد،ک پهن زمین روی و کرده ظاهر غیب از را بزرگی بسیار نقشه باشد، هاآن جواب منتظر آنکه بی جاناتان

 :کرد هایشخطوط و خط توضیح به شروع و زد خیمه رویش بر پا و دست چهار سپس

 هستین؟ چی معطل پس... و مخفی راه اینم و بود، کاترین اتاق جااین! درسته اِ -

 روی بر او کنار در همگی گاهآن و پرانده جا از بودند، مانده واج و هاجکه را آن بلندی صدای با جاناتان

 .شدند خیره نقشه به و نشستند زمین
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 بینین؟می رو نقطه این -

 یلیخ گذرا نگاه یک با روبی. زد ضربه رنگیطالیی و پررنگ ینقطه روی بر اشاشاره انگشت با جاناتان

 نقشه هایخطوط باقی از است، شده کشیده امتدادش در که خطی و نقطه آن که شد متوجه زود

 .است تررنگپر و تردرخشان

 :گفت قاطعی لحن با و انداخته هاآن به نگاهی جاناتان

 .ستملکه اتاق جااین -

 ودخ از مخالفتی هاآن از هرکدام خواستمی دلش انگار که بود گفته ایگونه به را جمله این او روبی نظر از

 یادامه منتظر سکوت در همگی انتظارش، برخالف اما دربیاید؛ خجالتشان از نیز او تا بدهند نشان

 .ماندند او هایصحبت

 :داد ادامه و انداخته هاآن به ایناامیدانه نگاه جاناتان

 به اشدیگه سره یه و سوم یطبقه راهروی به سرش یک که داره وجود مخفی راه یه ملکه اتاق توی -

 .نارسیساست اتاق توی اون... شمشیر اما و. رسهمی قصر از بیرون

 کدامهیچ اما شد؛ ایجاد ذهنشان در بزرگی سوال عالمت و ماندند مبهوت و مات همه لحظه یک برای

 جوری صورتش حالت زیرا شوند؛ مواجه جاناتان از تندی واکنش با مبادا تا ندادند نشان خود از مخالفتی

 .کند تبدیل صحرایی هایجونده یه را هاآن داشت امکان لحظه هر که بود

 :پرسید گذشتمی همه ذهن در که را سوالی و کشیده هم در را هایشاخم مایکل بعد یلحظه چند اما
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 وجود مخفی راه یه ملکه اتاق توی که داره اهمیتی چه دیگه بشیم، شیر دهن وارد مستقیما قراره اگه -

  داره؟

 خیزنیم حالت به همگی رو این از دارد، را او کردنطلسم قصد جاناتان که رسید نظر به ثانیه چند برای

 :کشیدند راحتی نفس همه کرد، صحبت به شروع که هنگامی اما درآمدند؛

 از ونبرات و کردم تلف رو ارزشمندم وقت چرا اینکه و. کردی اشاره خوبی ینکته به مایکل، متشکرم! بله -

 مستقیما شما که باشه قرار اگر گفتی خودتم که طورهمون پسرم، اینه دلیلش! گفتم ملکه اتاق مخفی راه

 پس !شینمی جسد یه به تبدیل بخوره اتاق یدستگیره به دستتون اینکه از قبل بشین، اون اتاق وارد

 !ملکه... کات اتاق مخفی در... یعنی کنین؛ استفاده بینیپیش غیرقابل راه یه از که الزمه

 هب یکدیگر، کنار در ذهنش یریخته هم به پازل هایتکه قراردادن با بود، شده غرق افکارش در که روبی

 :گفت هیجان با و رسیده عملی کامال ینتیجه یک

 !اونه با حق! درسته -

 :داد ادامه شوق و ذوق با او و برگشت سویش به هانگاه یهمه

 .داریمبرمی رو شمشیر و شیممی اون اتاق وارد ملکه اتاق طریق از ما -

 :گفت و پریده او هایحرف میان به حوصلگیبی با مایکل

 .نیست هم هاآسونی این به -
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 :گفت تدافعی حالت با روبی

 چیه؟ منظورت -

 راه همون از نتونیم ممکنه ولی بشیم؛ نارسیسا اتاق وارد راه اون از بتونیم شاید ما که اینه منظورم -

 یمهه بشیم، وارد شدندیده بدون نتونیم اگر برسونیم؟ قصر به رو خودمون باید جوریچه تازه. برگردیم

 .ستفایدهبی هابرنامه این

 برای ایکنندهقانع دلیل هیچ اما بدهد؛ او به شکنیدندان جواب تا کرد باز را دهانش سرعت به روبی

 .شد خیره جاناتان به درماندگی با و بسته را دهانش ناچار به و نرسید ذهنش به مایکل کردنساکت

 طوفان و کرد صحبت به شروع بود، مایکل هایحرف شدنتمام منتظر خونسردی با او برعکس که جاناتان

 :گرفت آرام ناگهان روبی درون سهمگین

 به رو خطرناک پیشنهاد این احتماالت، تمام سنجیدن و قبلی ریزیبرنامه بدون من نکردی فکر که تو -

 میدم؟ شما

 .شد خیره او به خنثی حالتی با و نزد حرفی مایکل

 راهی تنها فهمیدم و کردم بررسی رسهمی قصر به که رو هاییراه یهمه شما برگشت از قبل من! خوبه -

 .ستدریاچه طریق از برسونه، قصر ورودی سرسرای به رو شما تونهمی که

 خیره جاناتان به کنجکاوی با دیگر نفر چهار و رفت فرو فکر به خورده گره هم در هایاخم با مایکل

 .شدند
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 ...اما نیست؛ نارسیسا فرمان تحت که جاییه تنها دریاچه -

 بشیم؟ رد دریاچه وسط از باید طوریچه -

 قمواف ماموریت این با وجههیچ به که دریافت او کالم از روبی و پرسید را سوال این سردی لحن با مایکل

 .نیست

 .رفتندمی غرهچشم او به مدام و آمده ستوه به هایشمخالفت از نیز بقیه

 دخلقیب با و رفته در کوره از بود، گرفته نادیده را او هایطعنه شکیبایی و صبر با لحظه آن تا که جاناتان

 :پرسید

 پسر؟ چیه تو مشکل -

 :گفت تندی به بود، سوال همین شنیدن منتظر گویی که مایکل

 .بندازیم خطر توی رو اون رو، پیش خطرات گرفتن نظر در بدون نباید ما میگم فقط من -

 :گفت فورا رفت،می غرهچشم او به که حالی در روبی

 .ندارم موضوع این با مشکلی هیچ من که بگم باید منم، «اون» از منظورت اگه -

 :کرد اضافه آمیزیکنایه لحن با سپس

 درسته؟ برمیای هاماموریت جور این پس از خوب که تو مایکل، «ماموریته» یه این -
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 اشنگرانی و سردرگمی از حاکی که نگاهی با مایکل و کردند نگاه دو آن به تعجب با همه لحظه یک برای

 :گفت قاطعی لحن با کند، نگاه او به آنکهبی روبی اما. شد خیره او به بود،

 .شه تموم زودتر چه هر چیهمه خواممی چون بدم؛ انجام رو کار این حاضرم من -

 اب بود، رفته نشانه سویش به را اشاشاره انگشت که حالی در و برخاسته از خشونت با مایکل ناگهان

 :گفت ایآهسته صدای

 هاتونریزیبرنامه توی که نیست هم نیازی پس نیست، مهم کسهیچ برای من نظر که حاال خب، خیلی -

 .کنم دخالت

 .گذاشت تنها ناباوریشان و حیرت را هاآن یهمه و رفته بیرون چادر از سرعت آخرین با سپس

 توانستمی کاش ای. زدمی کندی به قلبش ضربان و بود مانده خیره چادر ورودی به ناراحتی با روبی

 مدام که فکری کاش دارد، اشزننده و تند رفتار این از قصدی چه و گذردمی چه مایکل ذهن در که بفهمد

 .داشت حقیقت واقعا اوست، خود نگران فقط و فقط مایکل که گفتمی او به و چرخیدمی ذهنش در

 روبی؟ -

 :آمد خود به جاناتان آرام و گرفته صدای با

 بله؟ -

 ...کار این به مجبور رو تو کسهیچ و داری حق بدی انجامش که نخوای اگر -
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 .اونبی چه اون، با چه میدم؛ انجامش من -

 اگر. نکرد توجهی اما دید؛ را امیلی متأثر صورت و آدریان آمیزسرزنش نگاه گذرا یلحظه یک در روبی

 به اهمیتی دیگر و رفته را خود راه نیز او پس کند، اعتراف او داشتندوست به خواستنمی مایکل

:» رفتمی رژه هایشچشم مقابل در که بود همان حقیقت زیرا داد؛نمی او نقیض و ضد هایالعملعکس

 «.نداره من به احساسی هیچ مایکل

 :گفت غمگینی لحن و آهسته صدای با او و دوخت جاناتان به را نگاهش روبی

 .کن پیداش برو دین، -

 تاس پشیمان است رفته در کوره از مایکل مقابل در اینکه از حد چه تا او که کند درک توانستمی روبی

 تاررف از بود، قراربی و عصبی لحظه آن تا آنکه با زیرا بود؛ شده نکته این متوجه هم دین معلوم قرار از و

 از فورا و داده تکان تایید ینشانه به را سرش جدیت با تنها و نشده خشمگین دوستش بهترین با جاناتان

 .رفت بیرون چادر از مایکل سر پشت نیز او سپس شد؛ بلند جا

 ود همان در و دیده را مایکل دوبار تنها زیرا بود؛ اشزندگی روزهای ترینتلخ روبی برای آینده یهفته دو

 از ربدت حتی است، شده گذشته از ترخشن و ترسرد بسیار رفتارش که شد متوجه داشت او با که دیداری

 .«ژولیت» رستوران در مالقاتشان اولین

. گذشتمی بود دیده را او که باریاولین از سال هایسال انگار رسیدند؛می نظر به دور روزها آن قدرچه

 آن با دنبر. بودند نکرده تجربه یکدیگر با که ماجراهایی چه بود، نیفتاده که اتفاقاتی چه ماه چند این در



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 448 

 دقص که بدجنسی یکوتوله با برخورد کرد،نمی فراموش را هایشفشفش صدای گاههیچ که سر دو افعی

 هم هنوز کردند، رها اشخانه از دور علفزاری در را او هاآن و کند سوراخسوراخ را دو آن اشنیزه با داشت

 !کردمی احساس مورد آن در وجدان عذاب اندکی

 در و بوده دو آن کردنله دنبال به توان تمام با که بدترکیب و زشت غارنشین غول یک دست از فرارشان

 عمرش تمام در که نداشت شک روبی شد؛ پاشیده کالینوس کوهستان هایصخره بر اشروده و دل نهایت

 .است بوده ندیده را صحنه آن از ترمنزجرکننده

 یزلوی و میالنا اسم به شوهری و زن یتله در گیرافتادن شد،می آزرده آوردنش یاد به با روبی که ایخاطره

 اما بخورند؛ شامشان جای به را او داشتند قصد و بودند پشمالو و آورچندش سوسک دو واقع در که بوده

 خوشایند چندان هاآن دام از نجاتش گرچه دادند، نجات را او و رسیدند جاآن به موقع به فرد و مایکل

 .گریخت مهلکه از شانسیخوش با او حال هر در اما نبود؛

 خاطراتشان در دیگر بار و نشسته گذاشتمی نمایش به را قصر انگیزرعب یمنظره که سنگی روی روبی

 سما به ایگرگینه با مالقاتشان یاد به را او که آورد خاطر به را ایپرستاره و مهتابی شب گاهآن و شد غرق

 هایشلب روی سفرشان یادآوری با که لبخندی. انداخت بدبو مرداب آن در خوابیدن و «برک تونی»

 تسرع به او. شد محو صورتش از زمین زیر در فرورفتن و مرموز علفزار یک به فکرکردن با بود، نشسته

 تصور و اسکلتی بدن با پیرزنی آن در که دید ذهنش در را ترسناکی و متروکه یخانه از واضحی تصویر

 رفته پیش جانش دادن دست از مرز تا و شده اشآزادی باعث ابلهانه چه او و بود شده محبوس استخوانی
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 بار یک شد باعث چیز یک تنها اما داد؛ تکان را سرش و لرزید خود بر لحظات آن یدوباره تجسم با. بود

 «...ایالهه یک تو:» کند مرور را پیرزن آن حضور آخر لحظات دیگر

 به موفق خاطر همین به و بود شناخته را او وجودی گوهر خوبی به صفتشیطان زن آن که راستی به

 وجودش در را خوشایند حس آن تا کرد سعی و بست را هایشچشم روبی. بود نشده اشجوانی گرفتن

 .کند پیدا

 او اما کند؛ احساس بدنش اعضای تکتک در را بخشلذت نیرویی آرام حرکت توانست که نکشید ثانیه به

 اگر که کرد فکر و کرده باز را هایشچشم سرعت به رو این از. بود زده پس را نیرویش و حس آن قبال که

 در که هاییگریز و تعقیب هم باز و!« کشمتمی! روبی:» کردمی چه او با شد،می باخبر موضوع این از سلنا

 معرض در دیگر بار یک که خواستمی دلش قدرچه. شدمی منجر او طرف از جانانه یضربه چند به نهایت

 همان دلتنگ او اما رسید؛می نظر به احمقانه. بگیرد قرار او یخواهرانه اما رحمانه،بی هایلگد و مشت

 .پیوستندمی عدم به کمکم و بودند رارنشدنیتک و ناب نظرش در اکنون که بود هاییلحظه

 روبی. کرد وادار دلگیر و ابری هوای آن در رقصیدن به را براقش و صاف موهای و وزید مالیمی باد

 .اندیشید نبود، دور هم چندان که دیگری یخاطره به و کرده هدایت هایشگوش پشت به را موهایش

 افتاده دنبالشان به چماق و چوب با که خشمگینی هایساتیر دست از آورشاندلهره و انگیزهراس فرار

 .بود ننشسته سنگ آن روی بر کوهستان در اکنون نبود، شناسشوقت و قدرتمند ناجی اگر و بودند

 به حساس هایموقعیت در که بود کرده پیدا را دوستی حکم برایش پرجذبه صورت و آبی هایچشم آن

 .دادنمی او واقعی هویت به اهمیتی دیگر روبی دیگری، وقت هر عکس بر و شتافتمی کمکش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر zahra.bgh  |(  لیانا دوم جلد)  پایان برای بازگشتی رمان
 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 450 

 روی بر و خورده مختصری تکان رو این از بود؛ شده غرق افکارش در و مانده حالتبی که بود زیادی مدت

 انوار شدننمایان از مانع آسمان، کدر ابرهای اما بود؛ نمانده خورشید طلوع به چیزی. شد جاجابه سنگ

 .بود شده نیافتنیدست آرزوی یک به تبدیل دیگر روبی برای این و شدندمی خورشید زیبای

 نیستم؟ که مزاحمت -

 :گفت و خندید امیلی معنادار لبخند دیدن با و برگشت روبی

 !کنی؟ بازجویی ازم که اومدی دوباره نکنه! شد پیدات که باز -

 هایشخنده در حتی اندوه و غم اندکی هنوز که کرد فکر روبی و خندیده حرف این شنیدن با امیلی

 .است محسوس

 هچ جاناتان یتوصیه به هفته دو آن در که آورد یاد به نشست، کنارش در و سنگ روی امیلی که هنگامی

 انجام او کردنخوشحال برای که کارها چه آن از بعد تازه و داده انجام او اعتماد جلب برای فراوانی تالش

 که فهمید روبی نهایت در اما است؛ غیرممکن امیلی در نفوذ که رسیدمی نظر به هاروز آن در. است نداده

 موج عطوفت و مهربونی امیلی، سنگی قلب پشت:» بود کرده گوشزد او به بارها آدریان که طورهمان

 «!زنهمی

 یرشته و رسیده روبی به امیلی مهربانی و اخالقیخوش هایموج تا کشید طول روزها وجود، این با

 .شود ایجاد هاآن میان در دوستی
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 را زیادی هایفرصت چه که فهمیدند هاآن دوی هر بود، مانده روبی رفتن به ساعت چند تنها که اکنون و

 .اندداده دست از یکدیگر بیشتر شناخت و بودن هم با برای

 .کنم تجسمش ندیده حتی یا کنم احساسش تونممی نمونده، خورشید طلوع به چیزی -

 .فرستاد هایشریه درون به را صبحگاهی میش و گرگ هوای و کشیده دیگری عمیق نفس امیلی

 :گفت و کرده نگاه اشصیقلی و صاف بینی و او نیمرخ به روبی

 شما بخششم،لذت گرمای و خورشید نور دلتنگ قدراین و اومدم جااین به که ستهفته دو فقط من -

 ...طورچه

 هک کنه وادارمون تونهمی چی وگرنه مجبوریم، چون روبی؛ آسونه جوابش کنیم؟می تحمل رو فاجعه این -

  کنیم؟ عادت آسمون هایستاره و خورشید ندیدن به

 و خبریبی سالبیست شدن،بزرگ رفاه و خوشی تو سالبیست کنم،می ـناه گـ احساس من... من -

 .اومدممی زودتر باید من... آزادبودن

 دنبالت؟ اومد خاص زمان این توی مایکل چرا کنیمی فکر پس تونستی،نمی که معلومه! نگو مزخرف -

 چرا که نپرسید خودش از گاههیچ زیرا نرسید؛ ذهنش به جوابی هیچ و ماند خیره او به تعجب با روبی

 .است نفرستاده او بازگشت برای را کسی آن از زودتر جاناتان
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 گرچه گردوند،برمی جااین به رو تو سالگیبیست از قبل تا نباید اون رسید، جاناتان به که دستوری طبق -

 از قبل تا که نداشت امکان اما نگفتن؛ بهت رو حقیقت وقتهیچ که کردن بزرگی اشتباه مادرت و پدر

 .بیای جااین به سالگیبیست

 :گفت فورا و فهمیده او هایحرف میان از را جمله یک تنها دانست،می قبل از را هااین تمام که روبی

 من تبرگش برای که نبود جاناتان این... یعنی رسید؟ جاناتان به که دستوری طبق گفتی تو! کن صبر -

 کی؟... پس کرد؟می ریزیبرنامه

 مطمئنم ازش که چیزی تنها... اما نمیگه؛ چیزی نامرئیش و مرموز دوست از کسهیچ به اون دونم،نمی -

 .نیست انسان یه اون راهنمای که اینه

 چیه؟ منظورت -

 دیدم ،رسیدم مالقاتشون قرار به وقتی و کردم تعقیبش کنجکاوی سر از بار یک اما نگو؛ کسی به رو این -

 رو این باید تو و کرده نامرئی رو خودش شخص اون فهمیدم زود خیلی. کنهمی صحبت هوا با داره اون

 از یکی یا اون... اینکه مگر نداره، رو خودش کردننامرئی توانایی سرزمین این در هیچ که روبی بدونی

 ...یکی یا و باشه، سلطنتی خاندان

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و برده جلوتر را سرش امیلی

 .خدایان از یکی -

 :گفت کنانزمزمه بود، پریده رنگش که حالی در و گذاشته دهانش جلوی را دستش وحشت با روبی
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 هیدس؟ -

 :گفت تعجب با و باالرفته امیلی ابروهای

 اون درضمن کرد؟ نفرین رو سرزمین این اون خود که کنم یادآوری الزمه گرفته؟ شوخیت نکنه هیدس؟ -

 که من نظر به. کنه یکسان خاک با رو سرزمین یک بخواد اینکه مگه نمیاد، بیرون پناهگاهش از وقتهیچ

 ...یا بوده زئوس یا اون

 ...پوسایدون -

 :داد ادامه خونسردی با امیلی و کرده تکرار را او نام لب زیر نامعلومی، ینقطه به خیره روبی

 .نمیشه ظاهر مألعام در وقتهیچ که پوسایدون... یعنی نه؟ کمه احتمالش این ولی! درسته آره، -

 .بوده نامرئی اون گفتی تو -

 ...ولی درسته؛ -

 .گذاشته پامون جلوی رو نفرین شکستن راه تنها پوسایدون که بود گفته جاناتان -

 گفت؟ چی تو به جاناتان ببینم، صبرکن... ولی درسته؛ -

 .رفتنه وقت بریم، بیا! روبی -

 با تا ماند منتظر رسمی و خشک حالتی با مایکل و کردند بدل و رد ایزدهوحشت هاینگاه امیلی و روبی

 .برگردند کوهستان یمحوطه به هم
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 را امیلی لحظه یک برای روبی برگشتند، را آمده راه و برخاستند جا از نگرانی با هاآن دوی هر که هنگامی

 :گفت نرسد، مایکل به که آرامی صدای با و کرده متوقف

 جواب جوریهمین و کن فکر خوب کنممی خواهش امیلی، مهمه خیلی جوابش دیگه، سوال یه فقط -

 .نده

 :پرسید لرزانی صدای با روبی و داده تکان را سرش اطمینان با بود، شده گیج که امیلی

 بود؟ کجا دقیقا مرموزش دوست با جاناتان مالقات قرار -

 :گفت فورا و انداخته بود، شده خیره هاآن به کنجکاوی با که مایکل به نگاهی امیلی

  .دریاچه نزدیک درست -

***  

 «مرموز راهنمای»

 یهخیر نگاه زیر و بوده مردم شیون و گریه و ناله و آه صدای تحمل به ناچار روبی زیرا بود؛ سختی لحظات

 .بود شرمگین و معذب هاآن

 و هاآن جاری هایاشک از صورتش و برگرفتند در را او کوهستان هایزن یهمه دور، یک آنکه از پس

 به جوری و آمده جلو غمگین هاییچهره با آدریان و امیلی دین، جاناتان، شد؛ خیس هایشانبینی آبی

 .اندشده رهسپار قتلگاه سوی به انگار که کردند نگاه هاآن
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 :گفت ایگرفته صدای با و انداخته هاآن به مهرآمیزی نگاه جاناتان

 ...ولی انداختم؛نمی خطر به رو عزیزانم جون هرگز و رفتممی ماموریت این به خودم شدمی اگر -

 مالیمی لحن با جاناتان جواب در مایکل و کردند بدل و رد معناداری هاینگاه امیلی و روبی لحظه همان در

 :گفت

 .کردیمی رو کار این که ندارم شک دونم،می -

 روبی به و زده لبخندی بود، خوشحال است کرده درک را او احساسات مایکل اینکه از گویی که جاناتان

 .کند صحبت او با تا شد نزدیک

 بر رد بود، ایستاده مقابلش در آشکاری بغض با که را اشدیرینه دوست مایکل که شد مهیا فرصتی گاهآن

 .بیاورد بیرون نزار حال آن از را او اش،شانه به ممتدی و آرام هایضربه با و بگیرد

 نگاه منقبضش و غمگین صورت به که حالی در و کرده جدا خود از را دین دقیقه چند از پس مایکل

 :گفت آرامی صدای با کرد،می

 خوبی پسر اگه اما! ها میشی دخترا یخنده خوراک صورت اون در کنی؟ گریه مواسه خواینمی که تو -

 .بیارم بدترکیب و زشت یجونده کلی برات جااون از که میدم قول باشی

 :گفت زدمی پس را او هایدست که حالی در و کرده بلندی یخنده حرف این شنیدن با دین
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 پای و دست تو بیفتی که بهتر همون ناراحتم، تو خاطربه بگو رو من! دادنه؟دلداری طرز چه این اَه -

 ...و نارسیسا

 جا از باشند، شده بزرگی شوک دچار که کسانی همچون چهارنفر هر دین، یجمله شدنتمام محض به

 را امیلی و آدریان بود، شده سرخ شرم شدت از که روبی رفت؛ او به اساسی غرهچشم جاناتان و پریدند

 :گفت عجله با و کشیده آغوش در

 .دیدار امید به -

 :کرد صحبت به شروع برسد، مردم یهمه گوش به که بلندی صدای با و آمده جلوتر نیز جاناتان

 از ترتاثرانگیز لحظات این خوامنمی من و نزدیکه مجدد دیدار یلحظه چون کنیم؛نمی خداحافظی ازتون -

 .دیدار امید به... پس خب بشه، این

 :گفت گوشش دم و کشیده آغوش در را روبی بار آخرین برای آدریان

 نارک... شما و عاشقته واردیوانه اون که میگم شنویمی من از اگه ببینی، رو خودت به مایکل نگاه باید -

 .شینمی عالی زوج همدیگه

 وجودش در عجیبی و خوشایند احساس رفت، کنار و زده او به نامحسوسی چشمک آدریان که هنگامی

 نای پایان که یافت اطمینان عجیبی طرز به روبی و رفتند کنار ناامیدی هایپرده ناگهان و شده پدیدار

 .است یمنخوش بسیار برایش سفر
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 به و بود خود درونی کشمکش درگیر هنوز روبی کردند، عبور کوهستان جادویی مرز از که هنگامی

 خیلی کوهستان به دوباره بازگشت هنگام که کند دور خود از را احساس این بود نتوانسته وجههیچ

 .کرد خواهد تغییر چیزها

 !روبی -

 :برگشتند عقب به جاناتان صدای شنیدن با روبی و مایکل

 شده؟ چیزی -

 :گفت روبی به معناداری لبخند با و زده مایکل یشانه به دستی جاناتان

 موفق هردوتون. کرده تغییر چیزها خیلی برگردی، جااین به که وقتی مونه،نمی پاداشبی کارت این -

 .دیدار امید به باشین،

 .شد ناپدید نظر از و شده مرز آلودمه فضای وارد دیگر بار سپس

 زد؟می حرف چی به راجع شدی متوجه تو -

 :کرد زمزمه صادقانه روبی

 .نه -

 و شادی بخواهد، آنکه بی و شده ترقوی احساسش زد، او به آخر لحظات در جاناتان که هاییحرف با

 .کرد پیدا وجودش ژرفای در را زیادی خوشحالی
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 .کنیم پرواز رو دریاچه تا جااین از باید بیا، -

 جاشدنجابه یادآوری با و کرد نگاه بود هایشدست در که کوچکی شیء به روبی. زد نیشخندی مایکل

 .کرد جفت او پاهای به را پاهایش و رفته جلوتر اکراه با بر،مکان توسط

 ای؟آماده -

 ...کنم فکر! نه آره، -

 چرخیده خود دور به آوریسرسام سرعت با دیگر بار زیرا نه؛ یا است آماده او که نداشت اهمیتی دیگر اما

 هب پاهایش که نکشید ثانیه به. ببندد را هایشچشم که بود آن دهد، انجام توانستمی که کاری تنها و

 .نبود خبری چرخش از دیگر و کرده برخورد زمین

 .کرد لرزیدن به شروع روبی و وزید تندی باد ناگهانی طور به

 .بشیم دریاچه وارد باید بایستیم، جااین زیاد تونیمنمی ما بجنب، -

 .ایستادند دریاچه سر باالی درست و دویدند چوبی پل سمت به دو هر و گرفت را او هایدست مایکل

 :پرسید نگرانی با و انداخت دریاچه عمق به نگاهی مایکل

 بلدی؟ شنا تو -

 .استخر تو رفتممی شنا یادگیری برای بار یه ایهفته سالگینوزده تو من آره، -

 کجا؟ -
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 .بیشتر امنیت با تر،کوچیک خیلی فقط لعنتی، یدریاچه همین شبیه چیز یک یعنی! استخر -

 :گفت و انداخت او به نگاهی مایکل

 ترسیدی؟ -

 !نه که معلومه -

 .بیفته تواسه اتفاقی ذارمنمی پیشتم، من بترسی، نیست الزم منم نظر به چون خوبه؛ -

 پیشمی؟ کی تا تو -

 .لحظه آخرین تا معلومه، خب -

 :انداخت دریاچه عمق به دیگری نگاه بود، نکرده درک را او سوال راستی به که مایکل

 هک بزرگه انقدر جااین. کمتره خطرش بزنیم شیرجه هم با هردومون اگه ولی عمیقه؛ خیلی لعنتی این -

 حاضری؟ خب،. کنم گمت ترسممی

 شدت با را او هایدست و داده تکان را سرش حال این با رسید،می نظر به مضطرب و پریدهرنگ روبی

 .فشرد بیشتری

 .نباش نگران -

 :گفت ناخودآگاه و شده خیره او روشن سبز هایچشم به هفته دو آن در بار اولین برای روبی
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 .نیستم هیچی نگران توام کنار وقتی -

 یسخت به او اما کند؛ عالقه ابراز او به زیادی شدت با دارد قصد مایکل که کرد فکر روبی لحظه یک برای

 :گفت و گرفته روبی صورت از را نگاهش

 !سه دو، یک،. بریم بیا. میدم بهت بهتری جای یه رو این جواب -

 !نه -

 در روبی ممتد جیغ صدای. کرد پرتاب دریاچه درون به را او و خودش گیرنفس یلحظه یک در مایکل

 .رفت خاموشی به رو و گذشته آدیس هایکوه پس از انعکاسش و پیچیده اطراف هایتپه فضای

 مایکل اما شد؛ جدا هم از دستشان ثانیه چند برای کردند، سقوط دریاچه درون به فراوانی شدت با هردو

 .کرد اشاره باال به سر با و گرفت قبل از ترمحکم را او هایدست و کرده شنا او سمت به سختی به

 را او ظورمن روبی چندبار و چندین زیرا کنند؛ صحبت یکدیگر با توانستندنمی هاآن که بود بد خیلی این

 غلیظش اخم با و شده خود خطای یمتوجه موقع به اما بود؛ افتاده راه به او جهت خالف و فهمیده اشتباه

 .شد مواجه

 آنکه با. است آمده بند نفسش که شد متوجه روبی حیرت کمال در که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 درون بتوانند تا بود کرده پیاده هاآن روی بر را بسیاری جادوی کوهستان، از آمدنبیرون از قبل جاناتان

 نکهآبی ناچار به او و آمدنددرمی قبل از ترسخت و ترکوتاه دم هر روبی هاینفس اما بکشند؛ نفس دریاچه
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 بیرون آب زیر از را سرش و رسانده دریاچه سطح به را خود کند، خبردار وضع این از را مایکل بتواند

 .آورد

 .کرد سرفه به شروع و کشید صداداری و عمیق نفس آمدن،بیرون محض به

 در نفس آوردنکم از اثری ترینکوچک حتی آنکه بی و شده ظاهر او کنار در نیز مایکل که نکشید طولی

 :گفت خشم با شود، دیده اشچهره

 قدرچه که فهمینمی مگه بیرون، اومدی بگی بهم اینکه بدون چی برای شده؟ چت معلومه هیچ -

 .ایمعفریته اون قصر نزدیک درست ما کن، نگاه سمت اون به خطرناکه؟

 :پرسید نگرانی با او، کبود صورت دیدن با مایکل و کشیده دیگری عمیق نفس زحمت به روبی

 شده؟ چی -

 :گفت درماندگی با روبی

 اجرایم مثل اینم. بکشم نفس تونمنمی تو اون من نیستن، موثر من برای جاناتان جادوهای انگار مایکل، -

 یادته؟ هاست،تمشک

 .بود یادش خوبی به را روز آن زیرا داد؛ تکان سری ناباوری با مایکل

 کنیم؟ چیکار باید حاال -
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 ترمحکم خیلی باراین گرفت؛ آغوش در را او درنگبی و انداخته او اشک از پر هایچشم به نگاهی مایکل

 االق او به را احساس این و بود هایششانه روی بر روبی سر. بود برگرفته در را او زیرزمین در که زمانی از

 .بمانند شرایط همان در سال هایسال که کند آرزو لحظه همان که کردمی

 .کرد خفه هایشلب فشردن هم بر با را اشگریه هقهق صدای و بست محکم را هایشچشم روبی

 هنوز کند، باز را هایشچشم گفت او به عجیبی حس که بودند مانده وضع آن در دقیقه چند دانستنمی

 .دارد وجود قصر به رسیدن برای امیدی هم هنوز است، نشده تمام

 و ناامیدی از دیگر بار او نگاه آبی دیدن با و گشوده را هایشچشم درونش ندای از اطاعت به روبی

 رپ و روشن را تاریکش قلب انتهای مقابلش حقیقت از آگاهی لحظه یک در و کرد پیدا نجات اشدلسردی

 .کرد نور

 بود جاری هایشگونه روی بر هایشاشک هنوز که حالی در کنان،زمزمه و گرفته فاصله مایکل از روبی

 :گفت

 .ممنونم ازت -

 لبخندی ترینکوچک آنکه بی بود، دریاچه سطح بر سیاهی یسایه همچون عظیمش هیکل که پوسایدون

 نظرش از لحظه یک در و شده آب هایقطره از جزئی که رسید نظر به گاهآن و ماند خیره او به بزند،

 .شد ناپدید

 :گفت و برگردانده خود سمت به را روبی سر آرامی به مایکل
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 شده؟ چی -

 :گفت و زده متحیرش و متعجب صورت به دلنشینی لبخند تنها نداد، را او سوال جواب روبی

 .بریم بیا -

 چند تا که دید را مانندیتونل راه روبی رسیدند، دریاچه قسمت ترینعمیق به دیگر بار هردو وقتی

 بود، مانده مبهوت و مات که را مایکل سمت، آن به کوتاهی یاشاره با و نداشت وجود پیش یدقیقه

 .برد خود با کشانکشان

 .شدند آن تاریک و خشک فضای وارد هردو و زده کنار سختی به را تونل در مایکل

 شد؟ پیداش کجا از دیگه تونل این! نمیشه باورم -

 :گفت و کرده ایخنده روبی

 بدونم؟ کجا از من -

 خندی؟می چرا -

 خندیدم؟ کی من -

 .افتاد راه به او از جلوتر و گرفته خود به متعجبی یچهره روبی
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 این از نکرد؛ عادت تاریکی آن به چشمشان دقیقه چند گذشت با حتی و بوده تاریک کامال مقابلشان راه

 در به ات کشید طول بیشتری مدت نتیجه در بردارند، قدم احتیاط با و یکدیگر کنار در که شدند مجبور رو

 .برسند تونل انتهای

 :گفت نامعلومی ینقطه به خیره دارد، قرار کجا در دقیقا مایکل سر ببیند توانستنمی تاریکی در که روبی

 گذشته؟ روز از ساعت چند نظرت به -

 :گفت و خورده اششانه به سر پشت از ایضربه ناگهان

 !جاماین من -

 صورت تشخیص هم هنوز چه اگر. برگرداند او سمت به را رویش و کرد غرولندی بود، پریده جا از که روبی

 .نیست تونل هایدیواره با زدنگپ مشغول که دانستمی حداقل اما ؛بود دشوار بسیار برایش او

 این از رتسریع تونیمنمی که تاریکیه این خاطربه شهمه گذشته، ساعتی چهار یا سه کنم فکر دونم،نمی -

 !لعنتی. کنیم حرکت

 یغریب و عجیب حیوون با نیستیم مجبور که اینه حداقلش درسته؟ نیست، بزرگی مشکل هامقدراون -

 .بگیریم کشتی

 :ببیند نتوانست روبی که زد لبخندی مایکل

 !نیست راهمون جلوی بوگندو پشمالوی سوسک یه اینه مهم آره، -
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 :گفت و خندیده روبی

 .بیرون بریزن رو هامروده و دل بود نزدیک تازه. بودم من بود، آورشونچندش پای و دست زیر که اونی -

 !نزن حرفا این از -

 :گفت کنانزمزمه و گذاشت تمامنیمه را اشجمله مایکل محکم و جدی لحن شنیدن با روبی

 !سالمم که حاال خب -

 چند از پس. گشت او هایدست دنبال به و زده لبخندی کرد،می احساس را او دلخوری ندیده که مایکل

 تاب هوا در را هایشدست بازیگوش هایپسربچه همچون که حالی در و گرفته نرمی به را دستش ثانیه

  :گفت داد،می

 از ترسرسبز و ترقشنگ خیلی انگار... خب ولی دیدم؛می رو جنگل اون خواب شهمه دیشب دونیمی -

 ...اما دیدم؛ هم رو رافائل و فرد حتی بود، شده قبل

 :گفت فورا بود، شده سرحال او خواب تجسم با که روبی

 چی؟ اما -

 :داد ادامه تریآهسته صدای با مایکل

 حرف باهاشون تونستمنمی و بودن دور ازم خیلی انگار دیدم،می پنجره یه پشت از رو شونهمه انگار -

 ...بعدش بزنم،
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 :پرسید لرز و ترس با بود، شده محو هایشلب روی از لبخند که روبی

 چی؟ بعدش -

 نمنفری و لعن داشت لحظه آخرین تا فرد. بدو اونا بدو، من حاال و دنبالم افتادن ساتیر گله یه... بعدش -

 .کردمی

 به هک دروغی از عصبی مایکل. پیچید تونل تمام در صدایش انعکاس و زد خنده زیر بلندی صدای با روبی

 برعکس نبود، بامزه و دارخنده چنان آن خوابش انتهای زیرا کرد؛ دلش در ناسزاگفتن به شروع گفت، او

 .بود آوردلهره و ترسناک

 یهاله پشت نیز دین و جاناتان روبی،. شنیدندنمی را صدایش هاآن از کدامهیچ زدمی فریاد چه هر او

 است، ایستاده مقابلشان در درست وقتی چرا دانستنمی مایکل. ریختندمی اشک و ایستاده مبهمی

 .رسندمی نظر به افسرده و غمگین اندازه این تا هاآن

 سرد و خشن هفته دو آن تمام در که بود کرده وادار را او است، وقوع شرف در اتفاقی که احساس همین و

 را او گرم هایدست و شده ایجاد دلش در عمیقی ناراحتی روبی، برابر در هایشرفتار یادآوری با. شود

 .فشرد اشمردانه هایدست در محکم

 فاصله در پرنوری یدایره دیدن با و زده پهنی لبخند ارادهبی بود، خوشحال او هایدست فشار از که روبی

 :گفت هیجان با قدمیشان، چند

 !رسیدیم -
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 .پرید جا از او صدای با بود، شده غرق افکارش در که مایکل

 احساس گلویش میان جایی را قلبش ضربان روبی شدند، نزدیک تونل انتهایی در به احتیاط با دو هر

 .کردمی

 هایشلب روی را اشاشاره انگشت رسید،می نظر به ترواضح نور یباریکه آن نزدیک اشچهره که مایکل

 :گفت ایآهسته بسیار صدای با و گذاشته

 ترینکوچک نباید نره، یادت. کنیممی صحبت هم با اشاره و ایما با فقط برگردیم، که زمانی تا حاال از -

 .دربیاد ازمون صدایی

 انگار که لرزیدمی چنان هایشدست. داد تکان را سرش آمد،می نظر به زدهوحشت و پریدهرنگکه روبی

 .بود گرفته قرار کشنده سرمایی در

 داشت، لب روی به که عمیقی لبخند و مالیم لحن با بود، دیده او هایچشم در را عمیقی ترس که مایکل

 :گفت و گرفته قاب را صورتش

 فحر هم کلمه یک حتی برگشت زمان تا و بیاره طاقت که کسی هر خب؟ بندازیم، راه بازی یه بیا اصال -

 طوره؟چه. بده انجام خواست ازش مقابل طرف که رو کاری هر باید نزنه،

 تا بنشاند هایشلب روی دروغی چند هر لبخندی کرد سعی و داد تکان را سرش زحمت و زور به روبی

 .دربیاید او برای دلواپسی و نگرانی از نیز مایکل

 ...من شمارش با حاال خب، خیلی -
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 !کن شروع یک از -

 .داد تکان است شده آغاز حاال همین از بازی آنکه معنای به را هایشدست و گفته را این فورا روبی

 به چشمش و زده کنار را تونل در آرامی به گاهآن کرد، آغاز را شمارش هایشدست با و زد لبخندی مایکل

 .افتاد قصر روحبی سرسرای

 ند،دهنمی نشان توجهی بودند هاآن که سمتی به و است پرت نگهبانان حواس یافت اطمینان که هنگامی

 جاهمان و دویدند قصر پشت هایباغ سمت به دو حالت به هردو و گرفته را روبی یزدهیخ و سرد دست

 .ایستادند

 سوی از محکمی تکان با. بود مانده پا سر هنوز حال این با بودند، شده سخت و کشدار روبی هاینفس

. کردمی اشاره زمین روی بر کوچکی یدریچه به او. کرد دنبال را هایشدست رد و آمده خود به مایکل،

 .رساندند آن به را خود و کشیده دراز خیزسینه صورت به سپس و کرده درنگ هاآن هردوی ایلحظه

 صدای با دریچه گاهآن کشید، باال سمت به را آن توان تمام با و انداخته چنگ دریچه اهرم به مایکل

 .شد باز اینخراشیده

 رها را خود پرواییبی کمال در و شده آویزان دریچه از عجله با روبی و داده تکان را سرش دوبار مایکل

 .آمد فرود سختی و سرد زمین روی بر شدت با و کرد

 لحظه همان شود، بلند دردآلودش یناله و کند احساس را زانوهایش شدید درد تا کشید طول ثانیه چند

 .آمد فرود زمین روی بر کنارش در نیز مایکل
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 پاهای که سرعتی آخرین با هاآن هردوی گاهآن شود، بلند روبی تا کرد کمک و برخاست جا از عجله با او

 بزرگ در به و کردند عبور رسید،می ملکه اتاق به مستقیم که راهی از کردمی یاری دردناکشان

 .رسیدند ایزدهزنگ

 .شدند بود سرزمین آن یملکه به متعلق روزی که قدیمی اتاق وارد هردو و داده هل آرامی به را در مایکل

 را اشاشاره انگشت روبی. بود غبار و گرد از پوشیده جاهمه و بوده عنکبوت تار از پر اتاق هایدیوار و در

 روی که خاکی از حجم آن دیدن و کشیده داشت قرار پنجره نزدیک درست که بزرگی میز روی

 نداده خود به را جاآن تمیزکردن زحمت کسهیچ سالبیست آن در که یافت اطمینان بود، هایشدست

 .است

 هایشوسیله تمام و بوده باز درش که افتاد ایرفته رو و رنگ و بزرگ صندوق به مایکل چشم لحظه همان

 افتاده زمین روی بر که نخوری درد به اشیای به نگاهی توجهیبی با. بودند پال و پخش زمین روی بر

 بسیار، خاک و گرد وجود با که افتاد کوچکی ءشی به چشمش هاوسیله میان در گاهآن و انداخت بودند،

 چند. برداشت را آن و زده زانو زمین روی احتیاط با مایکل. رسیدمی نظر به ارزشمند و درخشان هم هنوز

 بود، شده دیوار روی تابلوهای تماشای محو که روبی سمت به سپس شد، اشوارسی مشغول ایثانیه

 از باید زودتر چه هر که کرد اشاره و داشت نگه هایشچشم مقابل در درست را براق ءشی آن و برگشت

 .شوند خارج جاآن

 و انداخته جیبش در را آن ناچار به شده متاثر ندارد، را ءشی آن بررسی برای کافی وقت آنکه از روبی

 .داد تکان تایید ینشانه به را سرش
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 آوردلهره و تاریک مقابلشان راهروی. خورد هایشانصورت به سرما از موجی اتاق، از شدنخارج محض به

 بسیار هایقدم با روبی و مایکل. کردنمی آمد و رفت جاآن به کسی که بود سال هایسال ظاهرا و بود

 .افتادند راه به راهرو انتهای سمت به آرامی

 ایصد نارسیسا مبادا تا بکشد نفس ترآرام کردمی سعی حتی که بود زدهوحشت و ترسیده چنان روبی

 .بشنود را او هاینفس

 پشت از را سرش مایکل. رسید گوش به آشنایی خشخش صدای رسیدند، پلکان پایین به که هنگامی

 یطبقه از که افتاد پوشیشنل هایشبح از گروهی به چشمش و برده جلوتر چهارم یطبقه پاگرد دیوار

 شنل انتهای مایکل طالیی یلحظه یک در. کردند حرکت پایین سمت به عجله با و شده خارج سوم

 به. دارد را قصر از شدنخارج قصد او که دریافت شانسیخوش کمال در و دیده نیز را نارسیسا رنگسیاه

 اب گویی کشید؛ عمیقی نفس و بست را هایشچشم برگرداند، را سرش سرعت به ها،آن ناپدیدشدن محض

 .بود داده دست از را توانش تمام بود، دیده خود قدمی چند یفاصله در را هاآن که ایثانیه چند همان

 اما است؛ افتاده اتفاقی چه که بپرسد خواستمی و شده نگران او، یپریدهرنگ صورت دیدن با روبی

 راه دنبالش به فقط و نزند حرفی که خواست او از تخم و اخم با بود شده موضوع این متوجه که مایکل

 .بیفتد

 .شد همراه او با و آورده در برایش شکلکی سر، پشت از روبی

 طبق و شده سوم یطبقه راهروی وارد ناپذیروصف هیجانی از سرشار قلبی و بریده هاینفس با هاآن

 که حالی در و رساندند بود، بلوط درخت چوب جنس از درش که اتاقی به را خود جاناتان، یگفته
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 حالت ترینآهسته با را در و شدند اتاق وارد بود، افتاده خسخس به اضطراب شدت از هایشانسینه

 .بستند سرشان پشت ممکن

 دیگر کارهایش. پرداخت جستجو به وار دیوانه و کشیده عمیقی نفس اتاق، به واردشدن محض به روبی

 و عقل شود، اتاق وارد و برگردد نارسیسا است ممکن لحظه هر آنکه استرس نبودند، خودش دست

 .بود گرفته را هوشش

 و آرامش در تنها موفقیتشان راز که داشت ایمان و دانستمی و بود دریافته را او حال خوبی به که مایکل

 بیرون آغوشش از را خود که کردمی تقال روبی. کرد متوقف را او و گرفته را هایشدست است، خونسردی

 را یحرف بتواند آن با که بود قلمی دنبال به فقط حاضر در او داد،نمی او به ایاجازه چنین مایکل و بیاورد

 .داشت قرار میز روی بر که افتاد مرکبی و قلم به چشمش لحظه همان. بزند روبی به خواستمی که

 مقل معطلیبی گاهآن رساند، نارسیسا اتاق دیگر طرف آن به را خود سرعت به و کرده رها را روبی مایکل

 از قسمت آن سپس نوشت، را کوتاهی یجمله پوستی کاغذ از ایتکه روی بر برده فرو مرکب داخل را

 .برگشت او سمت به و بریده را کاغذ

 گاهآن و برده هایشچشم مقابل در را کاغذ بود، مانده خیره نامعلومی ینقطه به که روبی نگاه به توجهبی

 :خواند بود شده حک آن روی بر که را کوتاهی یجمله روبی

 .بدم گفتی بهم دریاچه کنار که رو ایجمله جواب خواممی -
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 گاهن او براق هایچشم به تعجب با و گرفته مایکل دست از را پوستی کاغذ جمله، آن خواندن از پس روبی

 .کرد

 هر کرد گمان روبی که کرد عالقه ابراز او به چنان و کرده طی را بینشان یفاصله آخرین مایکل سپس

 .بیاید بند نفسش است ممکن لحظه

 به و چسبانده سرش پشت دیوار به را او روبی تقالی به توجهبی مایکل آنکه تا گذشتند طوالنی دقایق

 آن در خوبی به اشک برق که اشزدهحیرت هایچشم به و گرفت فاصله او از مترمیلی چند یاندازه

 .شد خیره بود، نمایان

 اتشاحساس مایکل برابر چندین نیز او بودند، دیگری موقعیت در اگر. بردارد چشم او از توانستنمی روبی

 او هب عمیقی لبخند تنها بیفتند، گیر بود ممکن لحظه هر که خطرناکی شرایط آن در اما داد؛می بروز را

 گاههیچ او به نسبت احساسش که یافت اطمینان مایکل حداقل که بود این لبخند آن ینتیجه و زده

 .است نبوده طرفهیک

 روف سینه در مایکل قلب و شده نمایان پیشینش هایدندان که کرد ایخنده بسیار ذوق و شوق با روبی

 با روبی. دببین بود کرده پیدا پیش یدقیقه چند که را بزرگی یجعبه نیز مایکل تا رفت کنار سپس. ریخت

 لرزش هیجان شدت از هایشدست که حالی در مایکل و کرد اشاره آن به پهنی لبخند و خوشحالی

 و طویل شمشیر به هاآن دوی هر چشم گاهآن و. کرد باز را جعبه در او کمک با بود، کرده پیدا خفیفی

 تا ماندهباقی راه نورانی فوق یاشعه همچون وجودش و کردمی خیره را هاچشم برقش که افتاد درخشانی

 .کرد هموار و صاف برایشان را آینده
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برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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