
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 رمان  : دسته بندی

 (تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربرldkh : نويسنده  

 تخيليژانر: 

 -جـانـا کـآف -ناظر رمان :  

 ~Desire~: ويراستار

 Fateme.P.R : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/218276منبع 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 :

 

 و شودمي پا به دوباره آتش. شودمي زده انتقام یجرقه مرموز، شخصي آمدن با كه است ورغوطه خاموشي و سياهي در چيزهمه

 جنس از طوفاني است؛ راه در كه طوفاني و دارد سينه در كه انتقامي آتش با گرددبرمي تاريكي یزاده. كندمي درست طوفان

  !تاريكي
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 سرم و بستم خستگي فشار از رو هامچشم. شدم سوارش و كردم باز سريع رو در. رفتم ماشين طرف به

 هامچشم سوزش زد؛مي فرياد رو خستگي تنم تموم. كشيدم عميقي نفس و دادم تكيه صندلي به رو

 هك كردم وارد بهشون خفيفي فشار و گذاشتم امشدهبسته هايچشم روي رو هامانگشت. كردمي اثباتش

 قصد هك بيرون برخالف. آوردم بيرون تنم از رو كاپشنم و كردم زمزمه لب زير «لعنتي. »گرفتند درد كمي

 .بود فرساطاقت و گرم خيلي ماشين داخل كنه، درست برفيآدم يه ازم داشت

 دراز دست دوباره معصوم آبي چشم جفت دو آوردن ياد به با اما انداختم؛ كنارم صندلي روي رو كاپشن

 سيستم. خوردم تكون خودم جاي تو كمي. كردم پرتش عقب به و گرفتم مشتم توي رو كاپشن و كردم

 ماليمت با كه گرمايي. كردم تنظيم خودم صورت به رو رو دريچه و كردم روشن رو ماشين يكنندهگرم

 آب برف يه مثل رو تنم خستگي انگار داد؛مي بهم بخشيلذت حس خورد،مي صورتم به نسيم يه مثل

 مخواب كه بود مونده كم و بودم رفته فرو شيريني يخلسه توي. بخشيدمي بهم دوباره جوني و كردمي

 كه دادم پايين رو شيشه. برگردوندم رو سرم و كردم باز رو هامچشم شيشه، تقتق صداي با كه ببره

 :گفتم و زدم لبخندي ناخودآگاه. بود شده سفيد سرما از لبش موند؛ گردش و سفيد صورت روي هامچشم

 .زدي يخ شو، سوار بيا -

 رفتهرفته لبخندي. شدم خيره بانمكش يچهره به. گرفت جا كناريم صندلي روي و داد تكون رو سرش

 :پرسيد هميشگيش يبچگانه لحن با كه بود گرفتنشكل حال در لبم روي

 كنين؟مي نگاه جورياين چرا اوم، -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم. گرفت عمق لبخندم
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 .دماغت مخصوصاً قرمزه؛ صورتت تمام -

 كالهش طرف به رو دستم. زد بيرون پشميش كاله از نارنجيش موهاي تار از چندتا كه داد تكون رو سرش

 :گفتم و كشيدم سرش از و بردم

 .نيست اين به احتياجي ماشيني توي كه وقتي! هي -

 :گفت كه گذاشتم دستش روي رو كاله بعد و

 .رفت يادم -

. شدم دور آموزشگاه از و كردم بيشتر كمي رو سرعتم. كردم روشن رو ماشين و دادم تكون رو سرم

 رو حواسم. ذاشتندنمي برام جوني مدرسه و آموزشگاه. كشيدم راحتي نفس ناخودآگاه اما چرا؛ دونمنمي

 چشمم جلوي تصويرش ذهنم، توي اسمش اومدن با. رسوندممي اشخونه به رو تينا بايد. دادم جلو به

 مك معصوميتش و زيبايي از چيزي كه هاييمك و كك با كه سفيدش يچهره به و برگشتم. گرفت نقش

 يشههم مثل. كرد غافلگيرم نگاهش با و برگشت يهو. باريدمي معصوميت اشچهره از. كردم نگاه كرد،نمي

 :كرد زدنحرف تند به شروع ناراحته چيزي از وقتي

 خندين؟مي بهم هي شما كه داره مشكلي صورتم من معلم خانم -

 اين. كردم خنديدن به شروع و كردم پرت عقب به رو سرم امرانندگي حال در كهاين به توجه بدون

 دشاي كه دختركي. بندازه قهقهه به طوراين رو من تونستمي كه بود كسي تنها ساده، و معصوم دخترك

 ...كه تفاوت اين با بود؛ من شبيه زندگيش

 :گفت ايزدهوحشت لحن با و كرد نگاه جلو به بودند شده گرد ترس از كه هاييچشم با تينا
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 !كنيممي تصادف االن معلم خانم واي -

 تنم زا رو خستگي بود تونسته انگار. شدم خيره روبروم به و كشيدم طوالني نفسي. آوردم پايين رو سرم

 ونج با تا باشه رانندگيم و خيابون به حواسم بيشتر كردم سعي و زدم لبخندي دوباره. بيرون بكشه

 مزتر روي رو پام. ديدمي آسيب نبايد تينا اما شد؛نمي چيزيم كه من. زدم پوزخندي. نكنم بازي هردومون

 اون با و كرد باز رو كمربندش. برگشتيم عقب به دوباره و شديم خم جلو به كمي هردو. دادم فشار

 باز خنده به حاال كه سرخش هايلب و درخشيدمي توشون خوشحالي برق حاال كه ايشقهوه هايچشم

 :گفت بود شده

  !مهربونيد خيلي شما معلم؛ خانم ممنونم خيلي -

 :گفتم و زدم لبخندي. بود داده انتقال هم من به كه داشت لبخند ويروس دختر اين

  !تينا باش خودت مراقب -

 :گفتم و زدم لبخندي دوباره. كرد بازي هاشانگشت با و انداخت پايين رو سرش

 ...ش چيزي -

. ددوي اشخونه طرف به و شد پياده عقب، برگشت. بوسيد رو لپم و پريد طرفم به يهو. آورد باال رو سرش

 .خنديدن به كردم شروع و شدم رد لبخند مرز از. گرفت عمق لبخندم كمكم بعد اما بودم؛ مبهوت اولش

 خارج كوچه از كه طورهمين. شدم خارج كوچه از و گذاشتم گاز روي رو پام خنديدم،مي كه طورهمون

 مچشم كه كردم نگاه خاليش جاي به و برگشتم لحظه يه براي. شدمي محو كمكم هم من لبخند شدممي

 ودنب كه هم وقتي حتي دختر اين. داد نوازش رو صورتم نسيم يه مثل لبخندي. موند پشميش كاله روي
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 نگاه جاده به و برگشتم لبخند همون با. بود گذاشته جا رو كالهش! هواسربه دختر. كردمي شاد رو من

 .كردم

 ودحد چيزي از بعد. بود رفته باال زدنشونبوق صداي كه مختلف هايماشين از پر و شلوغ نسبتاً ايجاده

 به. شدم پياده ازش و كردم پاركينگ وارد رو ماشين. كردم ترمز آپارتمان جلوي رانندگي، دقيقه چهل

 هاهپل از دادممي ترجيح. كردم رفتنراه به شروع و كشيدم عميقي نفس. سپردم گوش پاركينگ سكوت

 درست بار هر كه خستگي غول. كردممي حس بدنم هايسلول و هارگ توي رو خستگي دوباره. برم باال

 گرم تخت رفتممي باال كه ايپله هر. رفتم باال هاپله از آروم. بودبرگشته داشتم جنگ باهاش ساعت همين

 خمار بود، كرده حمله هامچشم به كه غولي ابر از هامچشم. بود چشمم جلوي رنگآبي يمالفه با نرمم و

 كم خيلي زندگيم توي. بده شكست رو من تونستمي هميشه كه بود چيزي خواب. بودند شده

 مدرسه حداقل. بود خوب تعطيل روزهاي اما كشيد؛نمي هم ساعت چهار به روزها بعضي. خوابيدممي

 .ذاشتندمي هابرگه اگه البته بخوابم؛ رو روز كل تونستممي من و بود تعطيل رفتن

 .گشتم كليد دنبال و بردم توش رو دستم و كردم باز رو كيفم زيپ. كردم نگاه روبروم ايقهوه در به

 ويت رو كليد دوباره. شد باز ماننديتيك صداي با در قفل. انداختم قفل توي رو كليد كردم، كه پيداش

 رد. كردم بازش آروم و گرفتم دستم توي رو دستگيره. شدم اشبازشده زيپ خيالبي و انداختم كيفم

 هاماخم چيزي آوردن ياد به با. گذاشتم خونه تاريك راهروي داخل پا. شد باز صدايي هيچ بدون خونه

 رو دستم! بود رفته يادم حتما انداختم؛ باال ايشونه! ذاشتممي روشن رو چراغ هميشه من. رفت هم توي

 نور. شد روشن جاهمه يهو كه بردارم دوشم از رو كيف خواستم. برداشتم قدم آرومآروم و گرفتم ديوار به

 به نفر چندين فرياد صداي كه گذاشتم چشمم روي سريع رو دستم. شد هامچشم وارد خنجر هزارتا مثل

 :رفت هوا
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 !مبارك تولدت!... مبارك تولدت -

 نبود توشون خواب و خماري از اثري و بودند شده گرد حاال كه هاييچشم با و آوردم پايين آروم رو دستم

 روي رنگي كاغذهاي بعدش لحظه چند و تركيد سرم روي چيزي. كردم نگاه افراد تك تك يقيافه به

. جيكوب الرا، خاله، كتي، جوليا، تيم،. چرخوندم افراد تكتك يچهره روي رو نگاهم. شدند ريخته سرم

 تولدت صداي. اومدم خودم به. خوندنمي آواز و زدنمي دست و بودن شده خيره بهم لبخند با شونهمه

 رو هارشتهف لباس كه كردم نگاه الرا به. گرفت نقش لبم روي لرزوني لبخند. پيچيد گوشم توي مباركشون

 :گفت و كرد حلقه پام دور رو هاشدست خوشحالي با و اومد طرفم به كنانورجهورجه. بود كرده تن به

 !آرتيميس خاله مبارك تولدت -

 توي و كردم حلقه دورش رو هامدست. شيم قد هم تا نشستم زانو روي زدمي برق كه هاييچشم با

 :گفتم محبت با و بوسيدم رو ايشقهوه موهاي. فشردمش آغوشم

  !داره دوسِت خيلي آرتيميس خاله! عزيزم ممنون -

 هافرشته شبيه قدرچه زدم؛ زل خنديدنش به عشق با. خنديدن به كرد شروع و كشيد عقب رو سرش

 ور من كتي. شدن آوار سرم كه رفتم طرفشون به و ايستادم. رفت كتي بغل پريدمي كه طورهمون! بود

 :گفت و كشيد آغوشش توي

 .آرتي مبارك تولدت -

 :گفتم و شدم خيره بهش اخم با

 !نكن مخفف رو اسمم گفتم بار هزار -
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 :گفت و زد لبخندي

 !پررو -

 غجي با و روم پريد يهو رسيدم، كه جوليا به. كردم تشكر ازشون و كردم پرسياحوال بقيه با و خنديدم

 :گفت

 !مبارك تولدت آرتيميس واي -

 :گفتم كنم جداش خودم از داشتم سعي كه حالي در و كردم نوچي نوچ

  !نشدي آدم هنوز ولي شديا؛ دكتر -

 :گفت و كشيد جيغي جوليا كه رفت باال جمع يخنده صداي

  !بدم نشونت شدني آدم يه -

 :گفت خاله كه جلو بياد خواست جوليا. خنديدم

 .كنه فوت رو هاشمع بياد بايد. كن شآماده و ببر رو آرتيميس كتي،. هابچه بسه -

 :گفت و كشيد رو دستم و اومد كتي كه زدم لبخندي. كردم نگاه خاله يچهره به محبت با

 .كنم تنت مناسب لباس يه بيا -

 لبخند با و شدم بلند سريع. نشوند تخت روي رو من كتي. شديم من اتاق وارد. رفتم همراهش و خنديدم

 :گفتم اماومده كش
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 .كنممي انتخاب خودم من -

 :گفت تهديدوار و كرد اخمي كتي

 !كني انتخاب بدي چيز اگه حالت به واي -

 بايد هم من پس. بود كرده تن به ايساده چيز. كردم نگاه كتي لباس به و دادم تكون خنده با رو سرم

 كه هاملباس به و كردم باز رو كمد. كردممي انتخاب رو خوردمي كوچيك جمع اين دردبه كه رو لباسي

 يكت. كردم تنم و برداشتم رو بود ترنزديك كه چيزي هر و كردم دراز رو دستم. كردم نگاه بودن آويزون

 :گفت و اومد سمتم به متفكر

 !زدي گند هميشه مثل -

 :گفت كه كردم نگاهش مظلومانه و ورچيدم رو هاملب

 !نميگما چيزي تولدته شب امشب، چون! بابا خب خيلي -

 :گفتم اعتراض با كه نشوند آرايش ميز روي رو من. دادم تكون تند تند رو سرم و زدم لبخندي

  !كتي -

 :گفت و كرد خالي ميز روي رو بود كيف توي آرايش لوازم هرچه من به توجه بدون

 ندگ لباست مثل صورتت به ذارمنمي! بگيرم عهده به من رو روحتبي صورت اين مسئوليت بذار لطفاً -

 !بزني

 :گفتم خستگي با. صورتم كردن نقاشي به كرد شروع و
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 نشد؟ تموم -

 :گفت زدمي برق كه هاييچشم با كتي

 !خودم به آفرين -

 هايچشم. نبود روحبي ديگه امچهره و بودم شده زيباتر. كردم نگاه آينه توي خودم يچهره به و برگشتم

 هايسال كهاين با. زدمي برق كه بودن گذاشته ستاره چندتا يه داخلش انگار! داشتن عجيبي برق سياهم

 رو جووني اين دليل كه هم كسي تنها و بود سالگيم ۸۱ مثل امچهره هم هنوز ولي بود؛ گذشته زيادي

 براي. بود شاد يساله ۸۱ دختر يه آينه داخل. كردم نگاه آينه درون دختر به. بودم من خود دونست،مي

 :تگف شيطنت با كتي كه شدم بلند جام از و دادم تكون رو سرم. خنديد هم اون كه زدم لبخندي شاديش

  !ميدي تيمي دست كاري يه امشب -

 :گفتم رفتممي در طرف به كه درحالي و خنديدم

 !ديوونه بابا برو -

 دوباره شديم، سالن وارد كههمين. اومديم بيرون راهرو از. گرفت دستش توي رو دستم و اومد طرفم به

 مزد افراد تكتك يچهره به لبخندي. كرد بارش به شروع رنگي كاغذ بارون و تركيد سرم باالي چيزي

 اجولي جيغ صداي با. نبردن ياد از رو من كه بگن بهم داشتن سعي و بودن جااين من خوشحالي براي كه

 :شديم ساكت مونهمه

 .كن فوت رو هاشمع بيا آرتيميس -

 :گفتم معترضي لحن با. كشيد رو دستم و جلو اومد بعد و
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 !كندي رو دستم دختر، نكن -

 باراين. رفت باال جمع صداي دوباره. نشوند رنگي خاكستري يكاناپه روي رو من من، غرغرهاي به توجهبي

 هب و كندم ازش رو نگاهم. بود برداريفيلم درحال دوربين با كتي. كنم فوت كه گفتنمي صدايك همه

 دو هب و كشيدم باال رو نگاهم. ستخاله دستپخت بودم مطمئن كه شكالتي كيك يه كردم؛ نگاه كيك

 يه. زدم تلخي لبخند ناخوداگاه! ۹ و ۲. كردم نگاه عدد دو به. زدم زل دادنمي نشون رو عدد دو كه شمع

 !گذشت زود چه زمان. شدممي سالگيم سي وارد ديگه سال

 :كرد پاره رو افكارم يرشته و رفت هوا به جوليا جيغ دوباره كه كشيدم عميقي نفس

  !ديگه كن فوت -

 :گفت جيغ با جوليا دوباره كه كنم فوت خواستم. بردم شمع نزديك رو سرم و خنديدم

  !كن آرزو آرتيميس! آرزو آرزو، -

 :گفتم اخم با

  !كنمنمي تضمين رو جونت بگي ديگه كلمه يه جوليا -

. بستم رو هامچشم و دادم تكون رو سرم. رفت هوا به هاخنده شليك دوباره كه درآورد برام رو زبونش

. باشن هميشه هستن اطرافم كه افرادي اين تمام كردم آرزو. كردم ابدي آرامش آرزوي خودم براي

 دست و جوليا جيغ صداي دوباره. شد خاموش بعد و لرزيد شمع نور. كردم فوت و كردم باز رو هامچشم

 جاخالي كه كردم پرت جوليا سمت به حركت يه تو و گرفتم دستم توي رو كوسن. رفت باال همه هايزدن

 شكمم روي رو دستم. داد نوازش رو گوشم هاخنده صداي دوباره. خورد تامي صورت به كوسن و داد
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 يادبه رو من كه كساني. بودم افراد اين مديون رو خنده اين و شادي اين. خنديدممي و بودم گذاشته

 !داشتن

 .شد خورده خاله يخوشمزه و شكالتي كيك بعدش و شد داده كادوها دقيقه چند از بعد

 نگاه ساعت به و داخل برگشتم. كردم خداحافظي ازش لبخند با و گذاشتم تامي دست توي رو دستم

 رفيح خواستم. رفتم جوليا و كتي و خاله طرف به و كشيدم پوفي! شب دوازده. پريد باال ابروهام كه كردم

 :اومد اتاقم از جوليا جيغ صداي كه بزنم

 !آرتيميس واي -

 :گفت خنده با كتي

 .داره كارتچي ببين برو -

 :گفتم و دادم بيرون فوت مثل رو نفسم

  !گرفت درد سرم كرد جيغ جيغ بس از -

 ودب دستش توي چيزي كه موند ثابت جوليا روي هامچشم رسيدم كه اتاق در به. رفتم اتاقم طرف به بعد و

 :گفتم و رفتم جلو قدمي. كردمي نگاهش شگفتي با و

 جولي؟ چيه -

 :گفت شادي با و آورد باال تند رو سرش

 گرفتي؟ كجا از رو اين نااقال -
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 :گفتم تعجب با

  رو؟ چي -

 :گفت و كرد اشاره بهش ابروش با و گرفت طرفم به رو دستش و شد بلند

 .اين -

 بهت از هامچشم نه كردم، تعجب نه. زدم زل بود دستش توي كه چيزي به و كندم هاشچشم از رو نگاهم

 نگاهم و رفت هم توي كمكم هاماخم. كردمي سنگيني دلم روي خشم و گذشته از غباري تنها. شد گرد

 يه مثل ازم راحتي به كه افرادي هايچهره. گرفت نقش هامچشم جلوي پيش سال هشت تصاوير. شد تيز

 ناي ديدن با حاال و بودم كرده دفنشون كه بود وقت خيلي. بودن انداخته دورم و كردن استفاده دستمال

 تريتند لحن با و آوردم باال رو خشمگينم و تيز نگاه. بودن شده زنده برام دوباره زرد، نگين با دستبند

 :گفتم

 گرفتيش؟ كجا از -

 :گفت و كرد هول جوليا

 !بود تخت كنار خب خب، -

 :گفتم جوليا به رو. فشردمش و گرفتم مشتم توي رو دستبند و بردم جلو رو دستم

 .نكش سرك گفتم بهت بار ده! ميده دستت كار فضولي اين -
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 گاهن بهم اصالً كه بود طوريچه مقيافه دونمنمي. بود ترسيده بدجوري انگار داد؛ تكون تند تند رو سرش

 رو دستش. دادممي انجام رو كارهمين بودم هم من اگه شايد سوخت؛ براش دلم ايلحظه براي. كردنمي

 :باشه ترمهربون كمي لحنم كردم سعي و گرفتم دستم توي

 ترسي؟مي ازم نكنه شدي؟ ساكت چرا! دختر هي -

 :گفت و آورد باال رو شفافش نگاه

 كنن؟مي نگاهت هستي عصباني وقتي طوريچه! سوزهمي آموزهاتدانش براي دلم -

 :گفتم و زدم لبخندي. بزنم لبخندي كردم سعي

  ميشم؟ طوريچه مگه -

 :گفت ايبامزه لحن با بعد. شد گشاد هاشچشم كه كشيد رو هااون و هاشچشم طرف برد رو دستش

 !كنه نگاهت ترسهمي آدم كه ميشه تيره و سياه قدراون هاتچشم رنگ و ميشه قدرياين هاتچشم -

 :شنيدم سرم پشت از رو كتي صداي. خنديدم زور به

 گوشش زير بس از گرفت درد سرش! كن ولش رو طفلك اين هم تو جوليا ميريم؛ داريم ما آرتيميس -

 .كشيدي جيغ

 :گفت و رفت در طرف به دادمي گردنش به تكوني كه حالي در و كرد نازك چشمي پشت جوليا

  !بخواد دلش هم خيلي -
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 دوباره بستم؛ رو در. كردم بدرقه رو كتي و جوليا و خاله. دادم تكون رو سرم و زدم كارهاش به لبخندي

 و بودم من بعدش به اين از داشت؛ جريان شادي و خنده خونه اين توي ساعت چند براي فقط. سكوت

 هم توي هاماخم دوباره. زد رو چشمم زردي نور شدم كه اتاق وارد. رفتم اتاقم طرف به. سكوت و تنهايي

 نمذه. زدم زل بهش و گرفتمش دستم توي و رفتم دستبند طرف به. شد ترپررنگ نفرتم و شد كشيده

 اين تموم مثل باشم؛ خيالبي كردم سعي و دادم تكون رو سرم. پيش سال هشت به كرد كوچ دوباره

. رفتم كمد طرف به بود مشتم توي دستبند كه طورهمون. بودم خاله و كتي كنار در جااين كه هاسال

 ناخوداگاه. افتاد ايرفته رو و رنگ و سبز يكوله به نگاهم. زدم كنار رو هالباس تمام و كردم باز رو درش

 وسط دستم شد باعث چيزي كه بگيرم رو كوله تا كردم دراز رو دستم. گرفت شكل لبم روي تلخي لبخند

 و كردم مشت رو دستم. شن خرد بود ممكنه لحظه هر. دادم فشار هم روي رو هامدندون. شه خشك راه

 شهمه كشيدم، زحمت تنهاييم و آرامش براي سال هشت. كوبيدم هم به رو كمد در و اومدم عقب سريع

 مبه زنجير يه با انگار! باهامه جا همه كه آورمعذاب يگذشته به لعنت. رفت برباد دقيقه چند طي فقط

 جلوي هميشه بود زده نارو بهم كه زني انگيزنفرت يچهره سايه، به سايه جا، همه. مياد باهام و شده وصل

 .ردكمي بيشتر و بيشتر رو نفرتم و قلبم روي كشيدمي خط نارنجيش هايچشم اون هميشه. بود چشمم

 كردم خاموش رو چراغ و شدم بلند جام از. دادم تكون رو سرم و دادم فشار هم روي محكم رو هامچشم

 بسته لذت روي از هامچشم. كرد سرازير وجودم به رو لذتي حس تخت نرمي. تخت روي زدم شيرجه و

 يخلسه توي. كردمنمي عوض هيچي با رو آرامش اين من و بود آرامش و راحتي منبع تخت اين. شدند

 متهخس هايچشم و افتادند هم روي كمكم هامپلك. بود گرفته دربر رو من گرما و بودم رفته فرو شيريني

 وستد كه كارهايي و بخوابم سير دل يه تونستممي و بود تعطيل فردا. كردند دعوت طوالني خوابي به رو

 .شدم گم خواب شيريني توي و نشست لبم روي شادي از محوي لبخند. بدم انجام رو دارم
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 :كشيدم جيغ و بستم درد با رو هامچشم

 !سوختم خاله واي -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم خاله. گرفتم آب زير رو دستم و كرم باز رو آب شير بعد و

 !كني درست كيك طوريچه كه گيرينمي ياد هم آخرش تو! نميشه نه -

 :گفتم پشيموني لحن با و كردم مظلوم رو نگاهم

 .نيمروئه حد در من مهارت! ندارم مهارت شما مثل كه من كنم؟ كارچي خب -

 شكسته كردم؛ نگاه اشچهره به. شدم شاد هم من اون شادي از. خنديد و پايين انداخت رو سرش خاله

 وقتي پيش سال هشت درست. آوردمي درد به رو دلم بود صورتش روي كه چروكي هايخط. بود شده

 به. ودمب رفته طوالني مسافرت يه به فقط و بودم نشده گم اصالً انگار. نبود يادش چيزي هيشكي برگشتم

 ودمخ به خاله صداي با. بود شده پير كمي خاله اما بود؛ نكرده تغيير چيزي. بودن پذيرفته رو من راحتي

 :اومدم

 .رفت هدر ببند، رو آب شير -

 :گفتم خنده با و كردم نگاه بود سوخته كه كيكي به. بستم رو آب شير و دادم تكون رو سرم

 !شكالتيا كني؟ درست نو كيك يه تونيمي خاله -

 :گفت و داد تكون رو سرش خاله
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 .آره -

 :گفتم و زدم چشمكي و شدم نزديك خاله به لبخند با

  !نميرسه شما شكالتي هايكيك پاي به كيكي هيچ -

 حوله با رو هامدست. كشيد بيرون مرغ تخم چندتا و رفت يخچال طرف به و داد تكون سري و خنديد

 دچارش كه وحشتناكي سوختگي از چيزي. كردم نگاه بودن سوخته كه هامانگشت به و كردم خشك

 پايين رو انگشتم. بود همراهم هم زمين توي حتي كه بودم قدرتي مديون رو اين و بود نمونده بودم شده

 يگوش يصفحه به و كندم ساعت از رو نگاهم گوشيم صداي با. صبح ده افتاد، ساعت به چشمم كه آوردم

 :كردم زمزمه. دوختم

 .قرمزي مو -

 :گفتم لبخند با و زدم رو تماس يگزينه. گرفت شكل لبم روي لبخندي

 بله؟ -

 :پيچيد گوشم توي تينا مانند ناله و غمگين صداي

 !معلم خانوم -

 :گفتم و شد محو لبخندم. كرد رشد صدام توي نگراني

 غمگيني؟ قدراين چرا تينا؟ شدهچي -

 :گفت مكث كمي از بعد
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 بسازم؟ جمله اينا با طوريچه! سخته خيلي آلماني زبان -

! ودب غمگين حد اين تا چيزي چه واسه ببين. گرفت نقش لبم روي لبخند دوباره. كشيدم راحتي نفس

 :گفتم

 .كن فكر روش خودت -

 :ناليد

 !كنين كمكم لطفاً معلم خانوم -

 :گفتم و خنديدم

 !اينام از ترباهوش من نخير كني؟ تقلب خوايمي -

 جلوي پشميش كاله از محوي تصوير لحظه يه. گرفت عمق لبخندم. شنيدم رو كشيدنش پوف صداي

 :گفتم بلندي تقريبا صداي با. گرفت نقش چشمم

  !آها -

 :گفت متعجب تينا

 شده؟ چيزي -

 :گفتم و دادم تكون ناخودآگاه رو سرم

 .گذاشتيش جا ماشينم تو! كالهت -
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 :گفت ايكشيده لحن با تينا

 !آره اوه، -

 :گفتم حال همون در و رفتم اتاق طرف به و شدم بلند جام از زد سرم به كه فكري با

 .ميارمش برات -

 :زدن حرف به كرد شروع تند تند و شد دستپاچه

 .گيرمشمي ميام خودم من! نه نه، نه، -

 :گفتم كردممي باز رو كمد در كه درحالي و خنديدم

 يخ قشنگت موهاي اون كاله، اون بدون. كجاست امخونه دونينمي كه تو خوب؟ دختر ميگي چي -

 .زننمي

 :گفت بود پيدا ذوق توشون كه صدايي با

 قشنگن؟ من موهاي -

 ينج شلوار يه. شدمي پرت حواسش چيزي ترينكوچك با! فسقلي يدختره. نخندم تا گرفتم گاز رو لبم

 :گفتم و كشيدم بيرون

 !زننمي برق افتهمي موهات روي خورشيد نور وقتي. قشنگن خيلي موهات آره -

 :شنيدم رو شادش صداي
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  !خوبيد خيلي شما! معلم خانوم ممنون خيلي -

 :گفتم و زدم لبخندي دوباره

 .تعريفت از ممنون -

 هست؟ اجازه. برسم هاجمله به برم بايد من ببخشيد -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم ناخوداگاه دوباره

 .خداحافظ. البته البته، -

 .خدانگهدار -

. مكرد عوض سفيد بلوز يه و جين شلوار يه با رو لباسم. كردم پرت تخت روي رو موبايل و قطع رو تماس

. پيچيدمش گردنم دور و آوردم بيرون هم سفيد پشمي شال يه. كردم تنم و كشيدم بيرون رو سويشرتم

 نگاه خاله به رسيدم كه آشپزخونه به. افتادم راه به و گذاشتم سويشرتم جيب توي و گرفتم رو موبايلم

 :گفتم بلندي صداي با. بود كار به مشغول جديت با كه كردم

 بزن زنگ خوايمي اگه هم چيزي گردم؛برمي ديگه ساعت يه. بيرون ميرم دارم من سرآشپز خانوم -

 .بخرم

 :گفت لبخند با و آورد باال رو نگاهش

  !باش خودت مواظب عزيزم؛ ممنون -
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 تينا يخونه سمت به و كردم روشنش رفتم، ماشين طرف به. شدم خارج آپارتمان از و زدم بهش چشمكي

 يرو كه پشمي كاله طرف به رو نگاهم. شد پخش كالميبي آهنگ كه كردم روشن رو ضبط. افتادم راه به

 .كشيدم بود كنارم صندلي

. شدم كوچه وارد و شدم خارج پاركينگ از و كردم روشن رو ماشين. گرفت شكل لبم روي لبخندي دوباره

. پايين اومد و خورد سر ماشين يشيشه باالي از كه ايقطره بعدش و شنيدم رو مانندي تيك صداي

 چيز بود رفته يادم كشيدم؛ آهي. امدندمي فرود هم سر پشت بارون قطرات. شنيدم تيك صداي دوباره

 !نبود كافي سويشرت اين بپوشم؛ تريگرم

 شم پياده خواستم. دادم فشار ترمز روي رو پام. رسيدم ساعت نيم از بعد باالخره. كردم زياد رو سرعتم

 رفتمگ رو كاله. كشيدم ايكالفه نفس. بود شده تار هاقطره توسط كه افتاد ماشين يشيشه به نگاهم كه

 شروع و زدم زل تينا خونه ايقهوه در به. ريخت پام روي آب كمي كه كردم باز آروم رو در و دستم تو

 :شمردن به كردم

 !سه... دو... يك -

 كم سرعتم از كه بود سرد قدراون. داد نوازش رو صورتم سرما از موجي. شدم پياده ماشين از سرعت با

 ظاهر جلوم تن به كاپشن دختري يشده مچاله بدن بعد و شد باز خودش در رسيدم، در به كههمين. شد

 هك زدم زل تينا به متعجب هايچشم با بود، كرده خيس رو پام سرتا كه باروني و سرما به توجهبي! شد

 :زدم لب بهت با. افتاد اششدهقرمز سرما از صورت به نگاهم و آورد باال رو سرش

 ...تينا -
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 و ردب داخل به رو من! افتاد تنم به رعشه انگار گرفت كه رو دستم. گرفت گاز رو سرماش از شدهسفيد لب

 از حتي يخ؛ تكه دو سردي به! بودن سرد قدراين طورچه كه بودم هاشدست بهت توي هنوز من

 شده قطع تماسمون كه موقعي از دختر اين كه دادمي نشون اين! سردتر هم من سرد هميشه هايدست

 نبود؛ مهم زياد و بود آفتابي هوا موقع اون اما بود؛ طورهمين هم پيش يدفعه! منه منتظر و جااين اومده

 ...االن ولي

 نم و كشيد رو دستم تينا. شكست رو زدگيش يخ و نشست پوستم روي آروم گرما شديم، كه خونه وارد

 دايص! كردمي اذيتم بدنم خيسي. بستم رو هامچشم و دادم تكيه كاناپه به رو سرم. نشوند كاناپه روي رو

 :شنيدم رو تينا ضعيف

 .اومدين خوش -

 بردم جلو رو دستم. دوختم بهش رو وارمسرزنش نگاه و كردم باز سريع رو هامچشم. رفت هم تو هاماخم

 :گفتم ناراحت و گرفتم مقابلش رو كاله و

 .كالهت از هم اين بيا -

 :گفتم و زدم زل بهش جدي بعد و

 .بدي داغ شير يه بهم بارآخرين براي خواممي ازت همين براي جا؛اين ميام كه بارهآخرين اين -

 :گفت و زد زل بهم گيج

 چرا؟ -

 :گفتم و كردم اشاره خودش به انگشتم با و دادم فشار هم روي رو هامدندون
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 بودي؟ ايستاده من منتظر سرما و بارون اين توي تو، جون دختر! بكن خودت به نگاه يه برو -

 :گفت و انداخت پايين رو سرش و داد فشار هم روي رو هاشلب

 فهميدين؟ كجا از شما -

 :گفتم و گذاشتم چوبي ميز باالي و آوردم باال رو پاهام تينا به توجهبي

 يدفعه! ضمن در. قرمزه سرما از صورتت تمام يخه، تكه دوتا مثل هاتدست خيسه، پات تا سر چون -

 و سرد قدراين نه بود، آفتابي هوا روز اون چون نگفتم؛ هيچي كه بودي منتظرم طوريهمين هم پيش

 !بسازه يخي بستني يه آدم از كه وحشتناك

 :گفت ايخفه صداي با و شد بلند جاش از تينا

 .بيارم شير براتون ميرم -

 ابروم تاي يه. افتاد ميز روي مداد و دفتر به چشمم كه كشيدم پايين رو نگاهم. شد خارج ديدم از بعد و

 و كردم دراز رو دستم. شدم خم ميز طرف به و گذاشتم زمين روي رو پام كنجكاوي با و انداختم باال رو

 از بعضي. كردم نوچي نوچ لب زير. گرفت شكل لبم روي محوي لبخند. گرفتم دستم توي رو دفتر

 بود؟ چي آلماني زبان گرفتن ياد از هدفش واقعاً. بود غلط سازيشجمله هميشه! داشت غلط هاشجمله

 ردك سكوت آلمان بره خوادمي چرا پرسيدم هم وقتي آلمان؛ بره خوادمي بود گفته پرسيدم ازش كه باريه

 .نگفت چيزي و

 تو كهاين جاي به» كردم يادداشت هم پايينش و نوشتم براش رو هاشغلط و برداشتم رو ميز روي مداد

  « !كن درست رو هاتبنديجمله بزني، يخ سرما
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 دشمي بدنم وارد كه گرمايي از و درآوردم اولش حالت به رو پاهام و گذاشتم ميز روي سريع رو دفتر بعد و

 .شد گرفته جلوم شيري ليوان. بردم لذت

 «!ستخوشمزه و داغ: »تينا

 به ليوان پشت از گرماش. زدم زل شدمي توليد ازش كه بخاري به و كردم حلقه ليوان دور رو دستم

 به توجه بدون و كردم نزديك لبم به رو ليوان. دادمي بهم خوبي حس اين و كردمي سرايت هامانگشت

 اقاتف بود، شده بسته ريشم بيخ هميشه كه چيزي لطف به اما سوخت؛ گلوم كمي. كشيدم سر داغيش

 :شنيدم رو تينا مبهوت صداي! نيفتاد خاصي

 نسوختين؟ خوبين؟ خانوم -

 ترخشك هميشه از دختر، اين درمقابل بايد امروز. ندم نشون رو لبم رو مياد كه لبخندي كردم سعي

 :گفتم و كردم نگاه بهش تفاوتبي. بودممي

 .خوبم نه، -

 نگراني هايچشم با و شد بلند و گذاشت ميز روي رو شيرش ليوان هم اون كه شدم بلند جام از بعد و

 :گفت

 معلم؟ خانوم -

 :گفتم و كردم نگاهش تفاوتبي

 .شير بابت ممنون -
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 :گفت و شد نزديكم باريدمي التماس ازش كه ايچهره با كه رفتم خروجي در طرف به بعد و

 !نميشه تكرار ديگه كردم، اشتباه من -

 :گفتم و كردم نگاهش چشم يگوشه از

 !نده ربط هم به رو هاموضوع -

 اون براي دلم ايلحظه. كرد نگاه بهم ملتمسش هايچشم با فقط و شد ساكت كه بگه چيزي خواست

 تكون براش رو سرم. كنم جلوگيري احساساتم از تا گرفتم گاز رو لبم. سوخت اششده شفاف هايچشم

 رو كفش بند داشتم كه طوريهمون. شدم كفشم پوشيدن مشغول و شدم خم و كردم باز رو در و دادم

 :گفتم مقدمهبي كرد،مي نگاهم داشت و بود ايستاده هم هنوز كه تينا به خطاب بستممي

 .اشهب عالي هاتجمله بايد جلسه اين. نوشتمشون و گرفتم برات رو هاتغلط. ضعيفه خيلي بنديتجمله -

 ناراحتيش از اومدهكش يقيافه همون دوباره كه بهش زدم زل و ايستادم صاف. بود شده تموم كفشم كار

 :گفت فقط ناراحتي با تينا. نخندم تا دادم فشار هم روي رو هاملب. ديدم رو

 .باشه -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .خداحافظ ميرم؛ ديگه من -

 از. بودن بارون از خبري. كردم نگاه ابري آسمون به و گرفتم باال كمي رو سرم. گذاشتم قدم بيرون به بعد و

 :گفتم بهش رو بلند. زمين به بود زده زل و بود انداخته پايين رو سرش كردم؛ نگاه تينا به پشت
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 كني؟ همراهيم حداقل تونيمي نيست بارون كه االن -

. زدم زل زمين به و زدم لبخندي و انداختم پايين رو سرم. اومد طرفم به و گرفت گاز رو لبش كه ديدم

 رو مخنده. گرفت قرار اسپرتم هايكفش كنار خرگوشي صورتي دمپايي يه قاب در كه ديدم رو پاهاش

 :گفتم و كردم باز رو در و خوردم

 .ممنون -

  :گفت كه شنيدم رو پشيمونش صداي كه شم خارج خواستم بعد و

- !Entschuldigung 

 هاييمهكل اولين جزو ببخشيد. گرفت مخنده بياره دستبه رو دلم آلماني زبان با بود كرده سعي كهاين از

. كردم سكوت لحظه چند. بودش برده كاربه جااين اون، حاال و بودم داده ياد هابچه به كالس تو كه بود

 هتنبي ديگه شكستم؛ رو سكوت و كردم نگاه بهش. شد ساكت و دوخت زمين به رو اشنااميدشده نگاه

 :گفتم .بود بس

 .باشه آفتابي روزش كنممي سعي بعد يدفعه -

 برق و گرفتن رنگ به كردن شروع كمكم كه رو هاشچشم و كردن پيدا كش كمكم كه ديدم رو هاشلب

 اهناخوداگ. بود لحظه اون توي تصوير ترينقشنگ كه بارون ستاره چشم دو و زيبا لبخند يه آخر در و زدن

 :شنيدم رو تينا بلند صداي كه شدم خارج در از و اومدم خودم به. زدم لبخند هم من

 !خوبين خيلي شما خانوم -
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 هك طورهمون. خنديدن به كردم شروع. كنم حبس خودم توي رو خنده عظيم حجم اين تونستمنمي ديگه

 نخندو ايچهره با هم اون و دادم تكون خداحافظي ينشونه به دستي تينا براي رفتممي ماشينم طرف به

 .كردم باز رو ماشين در بود معلوم صورتم روي خنده آثار هنوز كه درحالي. بست رو در

 !آرتيميس -

 متوقف يهو چيز همه. شد خيره زمين به بهت با هامچشم و شد خشك ماشين يدستگيره روي دستم

 تيريك صداي كه چرخوندم رو گردنم سريع قدراون. برگشتم حال زمان به انگار كه زدم پلكي. شد

 نگاه رو اطراف بهت و ترس از شده قلمبه هاييچشم با و دادم قورت رو دهنم آب. شنيدم رو هاماستخون

. زدم استارت و شدم ماشين سوار سريع و اومدم خودم به. بود شده يخ و سرد دوباره وجودم تمام. كردم

 رو دهنم آب. كرد لرزش به شروع هامدست كه بودم شده هول قدراون. گذاشتم گاز روي بالفاصله رو پام

 :كردن زمزمه لب زير به كردم شروع و چرخوندم رو فرمون و دادم قورت

  !نيست چيزي... نيست چيزي -

 هك بيارم دستبه رو مرفته دست از آرامش كردم سعي و كشيدم عميقي نفس سرهم پشت بار سه بعد و

 .بودم موفق هم حدودي تا

 سممج خودم براي رو صدا كردم سعي. كنم فكر بهش تونستممي بودم آروم كه حاال. كشيدم راحتي نفس

 صدا زا هاييرگه كمكم. بيارم ياد به رو صدا دوباره تا بودم تالش در بو خيابون به نگاهم كه طورهمون. كنم

 سال هشت از بودم مطمئن... آشنا صداي اون! شد حدم از بيش ترس باعث آشناييش و پيچيد ذهنم توي

 دليلش حتما! آره آره،. كردم بزرگش خيلي من و بود توهم يه فقط هم شايد! بود اومده و كرده فرار پيشم

 ممكنه؟ طورچه وگرنه همينه؛
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 و گرفتم راستم دست با بود، ماشينم تو هميشه كه رو آبي بطري و كشيدم عميق نفس چندتا دوباره

 بآ هايقطره به توجهبي. نوشيدم رو گرمي نسبتاً آب و چسبوندم هاملب به رو بطري يدهنه. كردم بازش

 توي سال چند انگار دادم؛ ادامه نوشيدنم به خوردمي سر گردنم روي و بود گرفته راه لبم يگوشه از كه

 !بود شده خشك قدراين دهنم كه بودم كوير

 روي كردم سعي. كناري صندلي روي كردم پرتش و بستم رو سرش و كردم جدا خودم از رو آب بطري

 .نكنم تصادف وقت يه تا شم متمركز رانندگيم

 هاتن دو اين. كنن نابود رو مزاحم افكار و آروم رو من تونستنمي تدريس و رانندگي. بود بهتر طورياين

 .كردنمي جدا خاطراتم يحمله از رو من كه بودن چيزي

 نسبتاً اما ساده نماي به نگاهي. نداشتم رو ماشين بردن داخل يحوصله. كردم پارك آپارتمان مقابل

 صداي. زدم لبخندي و گذاشتم شكمم روي رو دستم. پريدم جا از صدايي با. انداختم آپارتمان شيك

 دهنم بزاق ترشح. گرفت نقش هامچشم جلوي خاله شكالتي كيك ايلحظه براي! بود اومده در شكمم

 يشكالت كيك. كشيدم لبم روي و آوردم بيرون رو زبونم ها،بچه هايكارتون مثل ناخودآگاه. شد بيشتر

 .بود زبونم زير هم حاال از طعمش! بود من منتظر خاله

*** 

 :گفتم ايگونهاعتراض لحن با

 !نداري جوليا با فرقي هيچ خريد مياي وقتي گيرممي نتيجه دارم! كتي -

 :گفت مصنوعي اخم با و رفت بهم ايغره چشم جوليا
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 چمه؟ من مگه -

 تعطيالت. كردم نگاه مردم زياد جميعت به و گردوندم حدقه توي رو هامچشم و كشيدم ايكالفه پوف

 .اومدم خودم به كتي توسط دستم شدن كشيده با. بودن اومده خريد براي همه و بود هفته آخر

  !بودي خريد عاشق تو يادمه كه جايي تا خريد؟ نيومدي وقته چند دونيمي! آرتيميس كن بس -

 عوض خيلي من سال هشت اين توي نيست، يادت تو بگم كنم باز دهن خواستم. زدم زل هاشچشم توي

 طوريچه دونمنمي زدم؛ بهش رو هاحرف اين نگاهم با جاشبه و گرفتم گاز داخل از رو زبونم اما شدم؛

 :گفت كه بودم كرده نگاهش

 !ديگه بيا! من به زدي زل كه باز -

 .شنيدم رو جوليا يزدهذوق صداي. كشيد رو دستم دوباره بعد و

 !خوامشونمي! كن نگاه رو چرم كفش و كيف اون! كتي واي -

 !خريدي كفش و كيف ديروز كه تو: كتي

 :گفت و خاروند رو سرش جوليا

. نمك استفاده مايكل تولد توي ازشون تونممي تازه! قشنگن خيلي خوادشون؛مي دلم ولي! ميگيا راستي -

 چيه؟ نظرت هوم؟

 :گفت بود گرفته خودش به متفكري يقيافه كه كتي

 !نيست بدي فكر هوم، -
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 :گفت و هم به كوبيد رو هاشدست خوشحالي با جوليا

 .ميرم من پس -

 :گفت خنده با كتي. شد مغازه وارد زيادي سرعت با بعد و

  !تو و من مونديم خب -

 :گفتم معترض. من كشيدن به كرد شروع و گرفت هاشدست توي رو دستم دوباره

 !اومد كش دستم كتي -

 به گاهمن كه رفتم جلو كمي كنجكاوي با. كردمي نگاه بود ويترين پشت كه لباسي به من، به توجه بدون

 كه هاييلب و شده درشت هاييچشم با. نشم زمين نقش خنده از تا گرفتم گاز رو لبم. افتاد صورتش

 هيپنوتيزم كه بود آدمي مثل درست! زدنمي هم پلك حتي لباس؛ به بود زده زل داشتن محوي لبخند

 تكون چون برگشت؛ حال زمان به انگار. دادم تكون صورتش جلوي و آوردم باال رو دستم. بود شده

 :گفت و گرفت رو دستم خوشحالي با يهو. زد پلك و خورد خفيفي

 مغازه؟ داخل برم كنيمي صبر جااين -

 :اومد كش لبخندم

 .مونممي منتظرت برو، آره -

 كه ايشيشه يمغازه به و كشيدم عميقي نفس. شد مغازه وارد و داد تكون تند خوشحالي با رو سرش

 .دادم تكيه بود سرم پشت
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 روي نگاهم. زدم زل بود روبروم كه زيادي جميعت به و بردم فرو سويشرتم جيب توي رو دستم

 ردمآو باال رو نگاهم. دادمي تاب و بود گرفته دستش توي رو پدرش دست. كرد گير مشكي مو يدختربچه

 رو نگاهم. زدم لبخندي ناخوداگاه. كردمي همراهي رو دخترش كه كردم نگاه پدرش خندون يچهره به و

 شلوغي توي گيتارش تارهاي صداي. موند نوازنده مرد روي نگاهم بار اين گرفتم؛ خوشبخت آدم دو اون از

 نگاه دوباره. كسي به توجه بدون زد؛مي و بود انداخته پايين رو سرش. بود شده گم جمعيت اين

 و غمگين يكي متفاوت؛ هايچهره با هاييآدم. گذروندم نظر از رو بقيه و برداشتم روش از رو سرگردونم

 ...هم يكي و كوتاه قد يكي زيبا، يكي گرفته،

. شد قفل رنگي ايسرمه چشم جفت يه تو ايلحظه كه خوردمي چرخ و خوردمي چرخ طورهمين نگاهم

 توان. دوختم زمين به رو ترسم و بهت از گردشده هايچشم. شد محو آشنا ايسرمه گوي دو اون بالفاصله

 ور شنواييم توان انگار. شد محو برام صداها! بود كرده هنگ كه بودم كامپيوتري مثل نداشتم؛ زدن پلك

 آب دادن قورت با بود؟ شده جدا تنم از روحم نكنه. نداشتم هم خوردن تكون توان بودم؛ داده دست از

 سريع بود شده خشك پيش ثانيه چند تا كه رو نگاهم و خوردم خفيفي تكون. اومدم خودم به دهنم

 و بود شده خشك دهنم و تند هامنفس. گذاشتم خاموشم قلب روي ناخودآگاه رو دستم. دادم حركت

 .نبود ازش اثري اما بود؛ ايسرمه گوي دو اون دنبال نگاهم. شدمي پايين-باال مسينه يقفسه

 :شنيدم رو كتي نااميد صداي كه كنم حركتي خواستم و ريختم پام توي رو نيروم

 شانسم؟ بد قدراين من چرا -

 :گفتم اين به شبيه چيزي كنم فكر. بزنم حرف تا كردم باز رو دهنم و دوختم بهش رو گيجم نگاه

 ها؟... چي -
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 :گفت ناراحتي با كتي

 چته؟ ديگه تو -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .هيچي... ه -

 :شنيدم كه گفت چيزي لب زير و كشيد آهي

 !داره مشكل هم اين -

 مثل. كشيد خودش دنبال به رو من دوباره و گرفت گرمش هميشه هايدست توي رو سردم دست بعد و

 با كه دنيايي. بودم غرق خودم آروم و مرموز دنياي توي و بودم انداخته پايين رو سرم شده گيج هايآدم

 مدام ذهنم. داشتم كردنش جمع در سعي من و بود ريخته بهم بدجور اي،سرمه چشم دو اون تلنگر

 يشخص دنبال داشت انگار. كشيدمي رخم به رو شيرينم و تلخ خاطرات و پيش سال هشت به گشتبرمي

 ياد به رو امگذشته به مربوط افراد يچهره من و بود گذشته زيادي زمان. گشتمي آبي هايچشم با

 .بود پررنگ حضورشون كه افرادي فقط. نداشتم

 طرح اون! نگاه اون. مرد چرخونم نگاه و بست يخ هامرگ توي خون! ايستاد چي همه انگار ايلحظه براي

 بيرون دارمخش و مبهوت صداي و لرزيدن هاملب. باشه نفر يه به متعلق تونستمي فقط و فقط هاچشم

 :اومد

 !مارتا -

*** 
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 :زدم فرياد

 !هابچه ساكت -

 فوت رو نفسم. كردمي اذيتم تينا خصوصبه ها،بچه يهمه هاينگاه سنگيني. رفت فرو سكوت توي كالس

 و آوردم باال رو دستم. رفت هم توي هاماخم. كشيد تير ايلحظه سرم. دوختم هابرگه به رو نگاهم و كردم

 نگران و دلسوز صداي. شدمي زده صاعقه يه سرم توي مدام انگار. دادم ماساژ رو هامشقيقه هامانگشت با

 :شنيدم رو تينا

 خوبين؟ جكسون خانوم -

 :گفتم زور به. شديد يصاعقه يه دوباره

 تينا؟. خوبم -

 :گفت و شد بلند جاش از

 بله؟ -

 :گفتم و بستم رو هامچشم

 بياري؟ برام آب ليوان يه تونيمي -

 رو جا همه هابچه پچپچ و اومد در سكوت قالب از كالس كمكم. رفت بيرون كالس از و داد تكون رو سرش

 از هابچه از زودتر و گذاشتم كيفم داخل رو هامكتاب. شد تعطيل كالس ساعت نيم گذشت از بعد. گرفت

 قدم چند تنها. كردم حركت ماشينم طرف به و رفتم پايين رو آموزشگاه هايپله. اومدم بيرون كالس



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 35 

! دنبو كسي از خبري كشيدم؛ راحتي نفس. كردم نگاه اطراف به شك با. برسم ماشين به تا بود مونده

 .نبود ايسرمه گوي دو اون صاحب از خبري بگم، واضحتر

 !نترس من از -

! صدا همون اومد؛مي گوشم كنار از درست صدا. گرفتم بشم زمين پخش بود نزديك كه رو خودم جلوي

 چرخش اين. چرخوندم راست سمت به رو سرم و دادم خرج به جرأت كمي و دادم قورت رو دهنم آب

 حبس نفس ماشين از خالي خيابون يه و خالي جاي ديدن با اما كشيد؛ طول فرساطاقت ساعت چند انگار

 .شد آزاد مشده

 .ميشم ترنزديك من بشي دورتر قدرهرچه -

. كردم نگاه رو اطراف و آوردم باال سريع رو سرم. شد درهم امچهره. شد زده سرم توي صاعقه يه دوباره

 جا همه هامچشم با و كشيدم هم توي رو هاماخم. كنه خودنمايي اين از بيشتر دادممي اجازه بهش نبايد

 هامچشم. نداشت رو شدن نامرئي قدرت مارتا بود؛ سوال يه ذهنم توي. نبود كسي اما كردم؛ رو و زير رو

 :كردم زمزمه و كردم تنگ رو

 مارتا؟ -

 :پيچيد باد نرمي به صدا

 !نيستم مارتا من -

 العادهفوق هايچشم اون پس! سنگين خيلي بود، سنگين جمله اين هضم. شدن گرد آرومآروم هامچشم

 بودن؟ چي بود مارتا صداي كه صدا همين مارتا، هايچشم شبيه
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 خوبين؟ وايسادين؟ جااين چرا خانوم -

 روي رفته رو و رنگ چند هر لبخندي كردم سعي. لرزوند رو گوشم يپرده دخترونه و نازك صدايي باراين

 :باشه عادي لحنم كردم سعي. نگران تيناي طرف به برگشتم. شدم موفق كه بنشونم لبم

 .بريم بيا جايي؟اين -

. اومدمي دنبالم داشت كه شنيدم رو تينا هايقدم صداي. رفتم ماشين طرف به. داد تكون رو سرش تينا

 به و آوردم باال آروم رو نگاهم كردم،مي باز رو در يدستگيره داشتم كه درحالي و زدم دور رو ماشين

 نشد كوبيده صداي بود؟ جااين چرا اصال نه؛ يا مارتاست نبود معلوم كه شخص اون به. كردم نگاه اطراف

. شدم سوار و دادم تكون رو سرم. كردم نگاه بود نشسته ماشين داخل كه تينا به. آورد خودم به رو من در

 .افتادم راه به نرمي به و زدم رو استارت

 يچهره به اصالً اخم. بود زده زل بهم اخم با واضحي طور به. كردم حس خودم روي رو تينا نگاه سنگيني

 :گفتم و كردم نگاهش چشم يگوشه از. اومدنمي زيباش و دلنشين

 شده؟ چيزي -

 :گفت و كرد جاجابه كمي جاش توي رو خودش

 .بپرسم ازتون رو اين خواستممي من اتفاقاً -

 :گفتم بود جاده به نگاهم كه درحالي. نشست لبم روي لبخندي نيمچه

 چرا؟ -
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 :شد منفجر بمب يه مثل سينه به دست يهو

 گاهي! نيستين جااين اصالً انگار پرته، حواستون مدام پريده، رنگتون شهمه هستين؟ جورييه چرا -

 توي داشتين هم پيش دقيقه چند افتاده؟همين اتفاقي. ديدنمي جواب كنممي صداتون هرچي اوقات

 .چرخيدينمي خيابون

 :گفتم و كشيدم هم تو رو هاماخم

 نشنيدم؟ من كه زدي صدا رو من كي تو -

 :گفت و كشيد پوفي

 شنيدين؟ رو جمله همين فقط شما -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .بود اشتباهي اتجمله اين -

 :گفت و پريد جاش از

 .بودين زده زل ديوار به طورهمين شما ولي زد؛ صداتون چندبار آشلي كالس سر امروز همين! آها -

 ينرم يخنده به تبديل ثانيه چند از بعد و گرفت شكل لبم روي لبخندي كمكم و شد باز هم از هاماخم

 :گفت مرموزي لحن با و شد نزديكم كمي تينا. شد

 معلم؟ خانوم -

 :گفتم و كردم نگاهش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 38 

 بله؟ -

 :گفت و كرد تنگ رو هاشچشم و داد فشار هم روي رو هاشلب

 شدين؟ عاشق نكنه -

 به كردم شروع امراننده من كهاين به توجه بدون و عقب كردم پرت رو سرم! بود سال جوك ديگه اين

 :شنيدم رو تينا يزدهوحشت جيغ صداي. خنديدن

 !كنيممي تصادف خانوم واي -

 خطاب و زدم زل جاده به بود هاملب روي خنده از ردي هنوز كه حالي در. نشستم صاف و اومدم خودم به

 :گفتم تينا به

 !گذرهمي غريبي عجيب چيزهاي كوچولوت مغز توي -

 :گفت تعجب به آميخته كنجكاوي با تينا

 نداشتين؟ دوست رو كسي نشدين؟ عاشق حاال تا شما يعني -

 مغ به كه هاييچشم با. شد محو كمكم بود گذاشته روم خنده كه خوبي اثر. نشست دلم روي غم از گردي

 نك ول اون اما بمونه؛ جواببي تينا سوال اين گذاشتم و چرخوندم رو فرمون. زدم زل روبرو به بود نشسته

 :نبود

 نميدين؟ جواب -
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 توي رو تندي تپش لحظه يه فقط لحظه، يه براي كردم حس اما چرا؛ دونمنمي. دادم قورت رو دهنم آب

 هاسال كه بغضي. گرفت نقش هامچشم جلوي شب رنگ به چشم دو طرح. كردم حس بدنم چپ قسمت

 تا زدم پلك. دادم فشار هم روي رو هاملب. زد چنگ گلوم به رحمانهبي و شد بيدار دوباره بود شده خفه

 زبون به حتي! بود نشدني فراموش برام الكس. شن دور هامچشم جلوي از چشم دو اون زيباي طرح

 حتي خوادنمي دلم كه خودخواه زن اون و سرزمين اون. كردمي ايجاد هيجان برام دلم توي نامش آوردن

 كوچولو، آرميتا داشتم، دوستش كه مغروري مرد... الكس! گرفتن ازم رو چيزم همه بيارم هم رو اسمش

 .ديگه چيزاي خيلي و دن پيتر،

 :اومدم بيرون خودم عالم از تينا صداي با

 !نگهدارين نگهدارين،! اِ -

 رو كمربندمون خوشبختانه. شديم پرت جلو به محكم هردومون كه دادم فشار ترمز روي محكم رو پام

 ماساژ ور پيشونيم دستم با كه درحالي و فرستادم بيرون رو داغم نفس. نيفتاد خاصي اتفاق و بوديم بسته

 :گفتم دادممي

 .نبود حواسم خوام،مي معذرت -

 :گفت و زد محبتي پر لبخند تينا

 هك بس از! بود شما يهفته بدترين جزء كنممي احساس هفته، يه اين. نيارين فشار خودتون به قدراين -

 .خدانگهدار باشين؛ داشته خوبي يهفته باراين اميدوارم. بودين مضطرب و پريشون
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 توي معصوميت يادبه رو من عجيب دختر اين. زدم زل خاليش جاي به. بست رو در و شد پياده بعد و

 سالش ۸1 حدود بايد االن اون. گرفت شكل لبم روي تلخي لبخند! آرميتا. انداختمي آرميتا هايچشم

 امگذشته يادبه رو من تينا. دادم تكيه صندلي به رو سرم و دادم فشار هم روي محكم رو هامچشم. باشه

 خصش انگيزتريننفرت ياد به خواهرم، اولين ياد به بودن، كرده جداش ازم كه الكسي يادبه. بود انداخته

 !ديانا شد؛ هامكس ترينباارزش از من شدن جدا و من رفتن باعث كه كسي. سرزمين اون توي

 ازش كه رو هامچشم. پيچيد قلبم توي انتقام و خشم يعالوه به بدي حس ذهنم توي اسمش آوردن با

 هاماستخون ترق ترق صداي كه قدراون فشردم؛ دستم توي رو فرمون. كردم باز باريدمي خشم يشعله

 اين توي و بود باهام جاهمه و هميشه نفرت، حس اين. ساييدم هم روي رو هامدندون. شنيدممي رو

 تا مكشيد كه هاييسختي ياد به وقتي. بود شده هم بيشتر بلكه بود، نشده كم ازش تنها نه سال هشت

 بيرون راحتي به و داشتم دوستشون كه كساني از جداييم ياد وقتي باشن، راحت هادشمن شر از همه

 بخوام هم اگر حتي كه نفرتي. سوزهمي نفرت از وجودم افتم،مي خطرناكم من كهاين و جااون از كردنم

  !نشدنيه جدا ديانا از نفرت. كنم جداش تونمنمي

 .كنممي دركت -

 براي حداقل! بود بس برام! نداشتم رو هابازي مرموز اين يحوصله. دادم فشار ترمحكم رو هامچشم

 :گفتم آروم. بودم پر امشب

 مارتا؟ نميدي نشون رو خودت چرا -

 :شد بلند گوشم كنار از درست صدا

 !آرتيميس نيستم مارتا من -
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 :گفتم تندي لحن با و كردم باز سريع رو هامچشم

 هستي؟ كي بگو... ندارم رو كارها اين يحوصله من! هستي مارتا دوقلوي خواهر البد -

 :شد شنيده چپم گوش كنار از صدا باراين

 .گفتي خودت كه هموني -

 :گفتم و كردم تنگ رو هامچشم

 هوم؟ كنم؟ باور خوايمي البد -

 :ناليدم و كوبيدم صندلي به آروم رو سرم. نشنيدم صدايي ديگه

 !باشم آروم بذارين... بردارين سرم از دست -

 دامم كه بود روزهايي از امروز. شدم رانندگي مشغول دوباره خستگي با. بود رفته فرو سكوت توي ماشين

 و شدمي تار تصاوير اوقات گاهي خستگي، فشار از رانندگي، طي. بود هامچشم جلوي خوابمتخت

 كار حد اين تا خودم از چرا كهاين بابت خاله عصبانيت ياد به كه بود موقع همون. رفتمي هم رو هامپلك

 به كهاين به خودم، به ندادن فرصت و كردن فراموش براي من كه دونستنمي كسي. افتادم كشممي

 كلمش! كنم خسته رو خودم حد اين تا كه نبودم بيماري آدم وگرنه كردم؛مي رو ركااين كنم فكر گذشته

 چند اين تو كه چيزي. خواستمي بودن عادي عجيب دلم من و نبودم عادي وقت هيچ كه بود اين من

 .شدمي خراب داشت حاال اما بودم؛ آورده دستش به سال

 امخسته هايقدم و شدم پياده و كردم باز رو در. كردم پاركينگ وارد رو ماشين آپارتمان مقابل رسيدن با

. ميشم ولو زمين روي تخت، به برسم ديرتر دقيقه چند فقط اگه كردممي احساس. كردم ترسريع رو
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 و شدم آسانسور كوچك اتاقك وارد. گرفت نقش لبم روي ايخسته لبخند افتاد، آسانسور به كه نگاهم

 ونتك آسانسور ثانيه دو از بعد و زدم رو نظرم مورد دكمه. كردم تشكر كرد اختراعش كه كسي از دلم توي

 بيرون ازش تند من و شد باز آسانسور در. داد دست بهم بودن معلق احساس من بعد و خورد كوچكي

 شدممي خونه وارد كه طورهمين. كردم باز رو در و آوردم بيرون كيفم توي از رو كليد زدهشتاب. زدم

 تنها .بودم داشته اشوننگه باز بدبختي و زور با رو هامپلك. كردم پرت طرفي به رو شالگردنم و كاپشن

 اتاق به باالخره. كردم ترسريع رو هامقدم. رفتمي خواب اتاق به كه بود راهي ديدم،مي جلوم كه راهي

 باعث گرميش و نرمي. زدم شيرجه تخت روي. كردم پرواز تخت سمت به و كردم باز رو در رسيدم؛ خواب

 غرق خواب بخش لذت تاريكي در هميشه مثل من و بيوفته هم روي هامپلك و بره بين از مقاومتم شد

 .شم

 

***  

 :گفتم و كردم ها گرفتم، دهنم جلوي رو هامدست

 كوه؟ به رفتن براي نبود بهتري زمان -

 «.نه: »جوليا

 نزديك رو دستم. نشست لبم روي محوي لبخند كارش از. آورد در زبون برام كه رفتم بهش ايغره چشم

 :گفتم و كردم آتيش

 !سردتره روز برابر دو و شبه االن بيايم؟ روز حداقل شدنمي -
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 :گفت بود زده زل بهم عسليش هايچشم با كه حالي در و زد جذابي لبخند تام

 بدم؟ بهت رو كاپشنم خوايمي -

 خودش جلوي بس از كردم؛ نگاه بهش اخم با. ديدم رو كتي لرزيدن. چرخوندم حدقه توي كالفه رو نگاهم

 :گفتم گوشش زير و زدم بهش ايضربه پام با. بود شده قرمز نخنده بود گرفته رو

 آوردي؟ چرا رو پسره اين -

 :گفت ايشده كنترل صداي با و آورد باال رو خندونش نگاه كتي

 كردم؟مي كارچي خب. نبود كن ول ديگه بياي خوايمي تو فهميد هم وقتي. بهم چسبيد خودش -

 :غريدم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 !نكنم اعتماد جوليا و تو به بود رفته يادم! اه -

 .بيرون نزنه اشخنده تا داد فشار هم روي رو هاشلب كتي

 !ترهجذاب و ترخوشتيپ هم هامدل از حتي! باش بينواقع يكم ولي! چسبهمي چسب عين خودش ــ

 :گفتم و زدم پوزخندي

 ...الك اين؟ -

 و شدم ترنزديك آتيش به كمي. كشيدم راحتي نفس. بيارم رو الكس اسم بود نزديك. گرفتم گاز رو زبونم

 سفيد پوستي و ايقهوه موهاي. كردم نگاه خنديدمي و گفتمي جوليا با داشت كه تام به چشمي زير
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! رسيدنمي الكس شب رنگ به هايچشم و موها پايبه! نه ورزيده؛ هيكلي و عسلي گرم هايچشم. داشت

  !رسيدنمي الكس رنگ مهتاب زيباي پوست به پوستش رنگ

 زهرمار به تفريحي شب اين تا دادم فشار هم روي رو هامچشم. انداختم پايين رو سرم. كردم بغض دوباره

 ياد هب تينا ديدن با. افتادممي مگذشته توي كسي يادبه چيزي هر با كوتاه مدت اين توي. نشه تبديل

 ناي توي يعني. داشتم بهش شديدي دلتنگي احساس! الكس... الكس يادبه تام ديدن با حاال و آرميتا

 به فكر اين كرده؟ ازدواج ايديگه شخص با حتي يا... داره؟يا يادبه رو من يا كرده؟ فراموش رو من مدت

 سمتم به همه نگاه كه شدم بلند جام از. شه جاري اشكم بود نزديك. زد بهم رو آخر يضربه واقعي معناي

 :گفت متعجب جوليا. برگشت

 شده؟ چيزي -

 :كنه سرايت صوتيم تارهاي به بغضم نذارم كردم سعي

 .بشينم جااين نمياد دلم پردرخته، و صاف سطحش جااين بزنم؛ دور يكم ميرم -

 :گفت خوشحالي با تام

 .كردممي رو فكر همين داشتم هم من اتفاقاً -

 :گفتم جديت با كه شه بلند خواست بعد و

 !باشم تنها خواممي -
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 اب كتي. زد زل زمين به و نشست سرجاش شده ساكت و كرد اخمي. بود شده ضايع كلمه واقعي معناي به

 ردمك سعي. شده چيزي هم باز يعني باشم تنها خواستممي كه وقتي دونستمي كرد؛ نگاه بهم ناراحتي

 .نداشت لرزون لبخند يه جز اينتيجه كارم كنم فكر اما نباشه؛ نگرانم تا بزنم لبخندي

 به شروع كه سردي باد. رفتم بود ورتراون متر چندين كه بلندي درخت طرف به و كردم بهشون رو پشتم

 هب و بردم فرو كاپشنم جيب داخل رو هامدست. بذارم سرم روي رو كاپشنم كاله كرد مجبورم كرد، وزيدن

 با باد برخورد صداي. كردم نگاه درخشيدمي آسمون توي داشت كه ماه به و دادم پشت درخت يتنه

 هامريه داخل به رو كوهستان سرد هواي و كشيدم عميقي نفس. دادمي آرامش حس بهم هابرگ

 .فرستادم

 نگرفتي؟ رو تصميمت -

 :گفتم و بستم رو هامچشم و كردم فوت بيرون به رو امكالفه نفس

 !بردار سرم از دست! كن ولم -

 .كردم نگاه بود رفته فرو تاريكي در كه زني به و كردم باز رو هامچشم. شنيدم رو آرومي هايقدم صداي

. درسي گردنش به و رفت باالتر ماه نور. اومد جلوتر كمي. كنه مشخص رو كمرش تا بود تونسته ماه نور

 بودم تونسته حاال تا من. ببينم رو واقعيش يچهره خواستمي دلم خيلي. شد تنگ ناخوداگاه هامچشم

 :شنيدم رو آرومش صداي دوباره. ببينم رو هاشچشم فقط

 داشتي؟ دوست رو اترفته دست از عزيزان كه كني ادعا تونيمي طورچه تو -

 :گفت دوباره كه نگفتم چيزي كنه؟ كارچي خواستمي. كشيدم هم توي رو هاماخم
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 آرتيميس؟ نداشت جواب سوالم هوم؟ -

 :گفتم زدممي ضربه ايريزه سنگ به كفشم نوك با كه درحالي و دوختم زمين به رو نگاهم

 !نداره ربطي تو به -

 :شنيدم رو پوزخندش صداي

 !خوبيه روش هوم،. داريمي نگه آروم رو وجدانت طورياين پس -

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با و دادم دست از رو كنترلم باالخره

  برسي؟ چي به هالسوا اين با خوايمي خواي؟مي چي -

 :شنيدم رو آرومش و مرموز صداي

 !نيفتادي انتقام فكر به سال همه اين تو چرا كهاين به -

 :زدم لب گيج. شد وارد بهم شوكي انگار

 انتقام؟ -

 :داد ادامه كردمي وسوسه رو آدم كه لحني با

 از رو عزيزانت و الكس تو. ديانا اهداف خاطربه رفت؛ هدر به عمرت از سال چهار انتقام؟ پرسيمي تازه -

 هيشكي كه هاييزخم و ضربه داري؟ يادبه كه رو معصومش هايچشم اون با كوچولو آرميتا! دادي دست

 ديگه ديد هم ديانا كه هم آخر در و شدي متحمل ديانا و هااون نجات براي تو اما بياره؛ دووم نتونست
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 كرد پرتت سرزمين اون از خطرناك، و هستي تاريكي يزاده كهاين يبهونه به نداري، منفعتي براش

 بگم؟ برات هم باز خوايمي. بيرون

 اين به حاال تا من چرا! داشت درد هاشجمله. شدمي وارد بهم عظيمي شوك گفتمي كه ايجمله هر

 توي عظيم حسي كردممي احساس. شدنم بيدار براي بود تلنگري هاشحرف بودم؟ نرسيده هاشحرف

. شدم حال دنياي وارد و اومدم خودم به كمكم! كنه كارها خيلي خوادمي كه حسي. شده بيدار درونم

 ديگه و بودم شده گرم نفرت آتش از. بود پيچيده قلبم و ذهن دور و بود زده ريشه وجودم توي نفرت

 خاطراتم از بودم كرده سعي سال هشت اين توي. كردمنمي حس رو كوهستان وحشتناك سرماي حتي

 ونستهت و بود گذاشته زندگيم به پا عجيب و مرموز زن اين كه وقتي از ولي نكنم؛ فكر بهشون و باشم دور

 دختر من روز، چند اين از قبل تا. شد عوض روز چند طي فقط چي همه بكشه، رخم به رو مگذشته بود

 بود اومده سرش كه بالهايي رو، اشگذشته تونست كشيد، كار خودش از بس از كه دختري بودم، آرومي

 به دمبو شده تبديل... حاال ولي باشه؛ بيدار صبح تا كارش خاطربه بود مجبور كه دختري. كنه فراموش رو

 و دبو گرفته بر در رو وجودش نفرت اين و بود شده كاشته نفرت بدنش سلول به سلول توي كه كسي

 آرامش تاريكي، و نفرت غول. بودم شده نفرت و خشم از سراسر من! دادنمي بهش رو فكري هيچ ياجازه

 سمتم به ايسرمه چشم زن اون رو، غول اين خود و بود آورده خودم به رو من و بود كشته رو فراموشيم و

 خودم، با درگيري و شلوغي و احساس همه اين بين. افتاد جا برام چيزي انگار ناگهان. بود فرستاده

 .گرفت جا ذهنم توي ايكلمه

 !انتقام

*** 
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 :گفتم عصبانيت با! تمركز تمركز

 !اه -

 :تمگف كتي روبه و كشيدم پوفي. كردم نگاه روبروم تلوزيون به و كاناپه روي كردم پرتش رو روزنامه و

 كني؟ خاموش رو اون ميشه -

 :گفت بود روبروش يعاشقانه فيلم محو و شكوندمي تخمه كه حالي در

 !نوچ -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هامدندون

  !باشه باشه، -

 رتنزديك هم به لحظه هر كه داستانه پسر و دختر به كامل حواسش و بينهنمي رو من اصال دونستممي

 بود قرار كه زماني درست و دادم طولش بيشتر كمي. بست نقش لبم روي شرورانه لبخندي. شدندمي

 با كتي. كردم خاموش رو تلوزيون و گرفتم رو كنترل و پريدم بگيره، شكل فيلم توي جالبي يصحنه

 :كشيد جيغ و طرفم برگشت برافروخته صورتي

 !ببوسن رو هم خواستنمي تازه! بدتركيب يدختره ببينم رو اون بده -

 طرفي كرد پرت رو اشتخمه ظرف. شد هاديوونه عين يهو كه انداختم باال رو ابروهام و كردم باز رو نيشم

! دز برق هامچشم. افتاد بود زمين كف كه زردي چيز به نگاهم. دويد طرفم به و گرفت رو كاناپه كوسن و

 دلبخن با و گذاشتم امچونه زير رو دستم همين براي كردم؛مي آماده كمدي يصحنه يه براي رو خودم بايد
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 و رفتمي خواستممي كه چيزي همون طرف به داشت درست كه كردم برانداز رو كتي برزخي يقيافه

 :شمردن به كردم شروع رسيد كه وقتي

- ۸... ۲... ۳! 

 رو دستم. اومد فرود زمين روي سر با بعد و خورد هوا رو كوتاهي چرخ. بود رفته هوا به كتي جيغ! بوم

 خودش بدبختي با كتي. بود شده سرازير هامچشم از اشك. خنديدممي داشتم و دلم روي بودم گذاشته

 :ناليد درهم ايچهره با و كشيد كاناپه روي رو

  !مياد درد تنم تمام آي!... پام آي -

 :گفت خشم با كه افتاد من خندون يچهره به نگاهش تازه انگار

 موزه؟ پوست جااون نگفتي بهم چرا! شعورهبي توي تقصير شهمه -

 :گفتم گرفتممي رو هوا به امخنده شليك جلوي كه درحالي

  !بره در دستم از بامزگي اين به ايصحنه خواستمنمي آخه -

 بونيز براش. گرفتمش سريع دستم با كه كرد پرت طرفم به و برداشت رو مبل كوسن سريع حركت يه تو

 و كردم روشن رو تلوزيون خنده با همين براي تركه؛مي حرص از داره دونستممي. شد قرمز كه آوردم در

 :گفتم و كردم پرت بغلش توي رو كنترل

 .ببين رو فيلمت بيا -

 :گفت تهديدواري لحن با كتي
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 من بر و دور پس. بشي مغزي ضربه تا سرت تو زنممي قدراون شي، نزديك بهم بيشتر متر ده از اگه -

 !نپلك

 پهكانا كوسن برخورد با شد مساوي كه دادم تكون خيالبي ينشونه به رو دستم خنديدممي كه درحالي

 :گفتم دادممي مالش رو سرم كه درحالي. من سر به

 !هستي رواني يه تو كتي -

 :لرزوند رو خونه تمام كتي فرياد صداي

 !شخصيتبي خودتي رواني -

. شدم وارد و كردم باز رو اتاقم ايقهوه در. رفتم اتاقم طرف به خنديدممي خوردنش حرص به كه حالي در

 رو دمآزا موهاي و كرد وزيدن به شروع باد. نشستم صندلي روي و رفتم اتاقم بزرگ نسبتاً بالكن طرف به

 شنيدن با ثانيه از كسري در كه بستم آرامش با رو هامچشم. گرفت بازي به بودمشون ريخته دورم كه

 :خورد همبه آرامشم صدايي

 گرفتي؟ رو تصميمت -

 گردنش به و كشيدم باال پاش از رو نگاهم. برگردوندم صدا طرف به رو سرم. كردم باز رو هامچشم سريع

 رتاما خود انگار بود؛ مارتا خود مثل درست. كردم نگاه روبروم مارتاي به. كشيدم باالتر رو نگاهم. رسيدم

 :گفت و گرفت نقش لبش روي محوي لبخند! خواهرش نه بود جلوم

 درسته؟ كني،مي فكر مارتا به شباهتم به داري -

 :گفتم و دادم تكون آروم رو سرم
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  !دارم هم ديگه يخاله يه نگفت بهم مارتا چرا عجيبه برام -

 :داد آزار رو گوشم پوزخندش

 .كنهنمي بازگو كسي براي رو زندگيش وقتهيچ اون -

 :شكست رو سكوت اون دوباره كه بود شده برقرار دقيقه يه براي سكوت

 .ندادي جواب سوالم به -

 :گفتم و كردم نگاه ايشسرمه هايچشم به و كشيدم عميقي نفس

 .ندارم رو برگشتن توان من بگيرم؛ انتقام تونمنمي بخوام اگه حتي من -

 :گفت و دوخت دور اينقطه به رو سردش نگاه

 .دارم من ولي -

 :گفتم و كردم تنگ رو هامچشم

 خب؟ -

 :گفت خونسرد لحن همون با بود زده زل نامعلوم ينقطه اون به كه طورهمون

 .برسيم هدفمون به و كنيم كمك هم به تونيممي ما -

 :گفتم و دوختم بهش رو متعجبم نگاه

 چيه؟ منظورت -
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 .دوخت بهم و كند رو نگاهش باالخره

 !شيممي خوبي تيم. كنيم همكاري هم با و برگردوندم رو تو تونممي. دارم رو برگشت قدرت من -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 داره؟ تو به ربطي چه ديانا -

 :بود زهر از ترتلخ لبخندش كردم احساس

 .كرد تو با كه كاري همون درست كرد؛ بيرون سرزمينم از رو من اون -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 بود؟ چي دليلش بار اين -

 :داد نوازش رو گوشم باد مثل صداش

 اون و داشتم هم ايديگه قدرت باد، قدرت بر عالوه و نبودم عادي مارتا مثل بودم؛ شوم من گفتمي اون -

 اين در ببينن؛ رو من هااون و بذارم سرزمين يه داخل پا كافيه. خوند شوم رو من دليل همين به تنها

  !مرد خواهم صورت

 :گفتم و كردم مشت رو هامدست

 .بشكونم رو گردنش خوادمي دلم خيلي -

 :گفتم و طرفش برگشتم باشم داشته ياد به چيزي انگار بعد
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 ...چيز -

 :گفت خونسردي با

 .آناست من اسم -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 بود؟ چي تو دوم قدرت آنا، -

 :گفت و انداخت بهم نگاهي چشم يگوشه از

 .هستم هم جن يه و دارم رو اجنه قدرت من واقع در. بيام زمين به تونممي اون كمك با كه قدرتي همون -

 :گفتم متعجب

 ...ولي -

 :گفت و داد تكون رو سرش آنا

 .هستم دو اين از مخلوطي من و كرد ازدواج جنيان پادشاه با مادرم پيش، هاسال -

 تاريك و تلخ قدرچه كردم؛ فكر دومون هر سرنوشت به. شدم خيره زمين به. جام سر برگشتم تعجب با

 طلبيقدرت و خودخواه زن! ديانا! شخص يك توسط هم اون بوديم؛ شده رونده سرزمينمون از دو هر! بود

 منفور اين اميدوارم. سرزمين اون توي الهه انگيزتريننفرت. داره كارهاش براي ايمسخره هايدليل كه

 .نكنه سرايت هاشبچه به و نشه ارثي بودن

 .گردممي بر ديگه روز دو تا من -
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 :اومد بيرون تيكه تيكه نفسم

 خب؟ -

 :گفت تفاوتيبي لحن با

 ازني هم به انتقام براي دو هر ما. بزنيم زمين رو ديانا و باشيم هم با تا بدم بهت رو شانس اين تونممي -

 .بري جااين از بتوني تا من قدرت به تو و تو، هوش و تاريكي قدرت به من داريم؛

 :گفتم و فرستادم هامريه داخل به رو سرد هواي

 .كنم فكر بايد -

 به بار اولين براي كه باش جنگلي همون توي شب نيمه بياي، ديانا با جنگ به خوايمي اگه بعد، روز دو -

 .اومدي سرزمين اون

 موندن براي دليلي و بود زده رو هاشحرف. رفته دونستممي. بود شده پا به سكوت. دادم تكون رو سرم

 خودم به و روندم ذهنم از رو مزاحم افكار. بستم رو هامچشم و دادم تكيه صندلي به رو سرم. نداشت

 خواب و شد گرم هامچشم كمكم كه شدچي دونمنمي! شدممي منفجر بمب يه مثل وگرنه دادم؛ استراحت

 ...كه كردمي غلبه بهم داشت

 .اومد دوستت... پاشو... آرتي آرتي، آرتي، -

 :تمگف تلخي با و زدم دادمي تكون و بود گرفته سفت رو من باهاشون كه هاشدست به ايضربه دستم با

 .بخوابم بذار ندارم، دوستي من -
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 :گفت جيغش صداي اون و اعتراض با و برداشت رو هاشدست يهو

 هستيم؟ چي برات جوليا و من پس نداري؟ دوست كه -

. ردمك نگاه بود شده هابچه مثل كه كتي برزخي يقياقه به و كردم باز رو هامچشم باالخره و كشيدم پوفي

 :گفت طلبكار. بود زده زل بهم درهم هاياخم با سينه به دست و صورتش توي بود ريخته موهاش

 چيه؟ ها -

 :ناليدم

  !كن ولم لطفاً -

 كشوند در طرف به رو من. كرد بلندم صندلي روي از و گرفت رو دستم. طرفم اومد و كرد نوچي نوچ كتي

 :زدمي حرف ريز يه حال همون در و

 .داره كار تو با ميگه اومده دختره اين. بودي نخوابيده االن داشتي، رو نوازيمهمون آداب اگه -

 :گفتم و كشيدم پوفي

 نداره؟ اسم دختره اين -

 :گفت و گرفت خودش به متفكري حالت و ايستاد كتي

 .بود نارنجي كه موهاش -

 :تگف كتي كه زدم پيشونيم به محكم دونهيه. كنم تمرين باهاش بود قرار! تينا اوه. پريد سرم از برق
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 !شكستا -

 :گفتم عصبانيت با

 كجاست؟ االن! ديگه تيناست بگو خب مار، زهر -

 :گفت من رفتار از متعجب كتي

 .دونمنمي رو اسمش نديدمش حاال تا من نداري؟ تب خوبه؟ حالت تو... نشيمن تو -

 كردم سعي. كتي طرف برگشتم. اومد يادم چيزي كه شم خارج راهرو از خواستم و دادم تكون رو سرم

 :گفتم اخمو كتي روبه. بشونم لبم روي لبخندي

 جون؟ كتي -

 :رفت توهم بيشتر هاشاخم

 خواي؟مي چي ها -

 :گفتم و زدم نماييدندون لبخند

 .بيار تينا و من براي شير ليوان دو -

 :گفت يهو. كرد نگاهم ثانيه چند

 بيارم؟ غذا برات هي كه گارسونم من مگه! بارهآخرين -

 :گفتم بلند و دادم تكون رو سرم. بود گفته رو هااين بار هزار حاال تا
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 !ممنون -

 .رفتم نشيمن اتاق طرف به بعد و

 پايين رو سرش. موند داشت نارنجي براق موهاي كه دختري روي نگاهم رسيدم، كه نشيمن اتاق به

 .رفتم طرفش به صدابي هايقدم با و زدم لبخندي. كردمي بازي ظريفش هايانگشت با و بود انداخته

 :گفتم گوشش زير و شدم خم رسيدم بهش وقتي

 .تينا سالم -

 با و گذاشت شدمي پايين باال كه اشسينه قفسه روي مضطرب رو دستش. پريد جاش از ترس با

 :گفت معترضي لحن با و كشيد راحتي نفس منم فهميد وقتي و كرد نگاه بهم ترسونش هايمردمك

  !ترسيدم كلي كاريه؟ چه اين -

 :گفتم و نشستم كاناپه روي روبروش و كردم ريزي يخنده

 .بياره داغ شير برامون گفتم كتي به -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه. زد زل زمين به سكوت توي و داد تكون رو سرش

 .بيار بيرون رو دفترت و كتاب -

 تو. شد وسايلش آوردن در مشغول و گرفت دست به رو بود شده رها كاناپه روي كنارش كه رو ايكوله

 ضوع كه لبخندي با. شد وارد رفتمي هوا به بخار ازشون كه شير ليوان دو و لبخند با هم كتي مدت همين

 :گفت تينا روبه و داد دستمون به رو هامونليوان بود صورتش از نشدني جدا
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 اومدي؟ آرتيميس پيش تمرين براي -

 :گفت و كرد درهم نمايشي طور به رو اشچهره كتي كه داد تكون رو سرش لبخند با تينا

 تحمل رو بداخالق اين طوريچه! سوزهمي آموزشگاهين توي كه هاتكالسيهم يبقيه و تو براي دلم -

 كني؟مي

 :گفت بعد و انداخت بهم گذرايي نگاه خنديدمي كه حالي در تينا

 اهآموزشگ اون توي حال به تا كه هستن آلماني زبان معلم بهترين هاشونگيري سخت با جكسون خانوم -

 .برخوردارن زيادي محبوبيت از هم هابچه بين و بوده معروف

 :گفتم كتي به خطاب و زدم جوابش به لبخندي

 .بري تونيمي شير، بابت ممنون -

 وجود خاطربه من كه نيست گمشو، برو جز، ايساده جمله رسمي هايواژه اين پشت دونستمي خودش

 بره، بيرون كهاين از قبل بعد و رفت بهم ايغره چشم. بودم كرده ترشرسمي كمي رو جمله اين تينا

. ميارم جوش وگرنه نذاره؛ من سرسربه زياد كه كرد تينا به خواهرانه خودش قول به نصيحت چندتا

 اين هك رو هاييتمرين و گرفتم رو تينا دفتر و بيرون كردم فوت راحت رو نفسم. رفت بيرون كتي باالخره

 و زير رو هاشجواب داشتم كه حال همون در و كشيدم هم تو رو هاماخم. ديدم رو بودم داده بهش هفته

 :گفتم كردممي رو

  .غلط تاش ده و درسته بيستاش سوال، تا سي از -

 :گفتم بود آلودخواب هايآدم شبيه كه اشچهره به سرزنشگري نگاه با بعد و
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 چي؟ يعني اين دونيمي. باالتر هايمرحله بري نتوني ميشه باعث غلط تا ده همين -

 :گفتم و دادم بهش رو دفتر و كشيدم پوفي. داد تكون رو سرش و كشيد ايخميازه

 .كن درستشون و كن تصحيح رو هاغلط خودت بيا -

 .چشم -

 نهايي امتحان ديگه روز دو! نباشه خواب از كردم دعا دلم توي. كردم نگاه اششده خمار هايچشم به

 مه لغات حفظ توي كهاين مخصوصاً خوند؛مي حسابي بايد و داشت درپيش رو آلماني سخت نسبتاً زبان

 شهمي مجبور و كنه پاس نتونه رو ترم اين كه ميشه باعث كه ديگه ريز هايضعف كلي و داره ضعف كمي

 قبل ترم رو زيادش تالش چون خواد؛نمي رو اين هم خودش دونستممي. باشه من با رو كالس اين دوباره

 خيلي جديد ترم اما بود؛ خوب خيلي اين و بگيره نود صد، از بود تونسته من كمك بدون. بودم ديده

 دختر اين براي اين و كنن پاسش تونننمي هابچه بيشتر و قبله ترم از ترپيچيده و ترمشكل و ترسخت

 !بده خيلي آلودخواب نسبتا

 از خواب كمي كه زدم صورتش جلوي بشكني. كردم نگاه افتادمي هم روي داشت كه هاشپلك به

 :گفتم زيباش هايچشم توي خيره. شد باز هاشپلك و پريد چشمش

 نخوابيدي؟ مگه -

 :گفت و كشيد ايخميازه دوباره

 .خوندممي رو هادرس داشتم فقط ديشب -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم
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 رو صورتت و دست برو. كن ريزيبرنامه بزني، ميشه ذهنت تنظيم باعث كه خوابت از كهاين جاي به -

 .بپره خوابت از كمي تا بشور

 :گفتم كه رفتمي داشت. شد بلند جاش از و داد تكون رو سرش

 .كن صبر -

 :گفت و برگشت

 بله؟ -

 :گفتم و كردم اشاره بود تنش كه كاپشني به

 .حياط توي ميريم بيار؛ درش -

 :گفت تعجب از شده گرد هاييچشم با

 !سرده خيلي بيرون -

 :گفتم و زدم ايشرورانه لبخند

 با تونيمي تو طورياين. ببره بين از رو خواب گرماي تونهمي كه چيزيه تنها سرما! مهمه همينش -

 .بخوني رو هاتدرس كامل هوشياري

 رو وسايلش يبقيه و كتاب و شدم بلند جام از. رفت ايشدهآويزون يقيافه با تنها و نگفت چيزي

 باعث كه كرد برخورد باهام سرما از عظيمي موج كردم باز رو در كههمين. رفتم حياط طرف به و برداشتم
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 رماس تاثير دونستممي! سرما اين توي بزنه يخ قراره خيس صورت با كه تينا چارهبي. بلرزم خودم به شد

 .بشوره رو صورتش بودم فرستاده رو بيچاره اون همين براي باشه خيس صورت كه ميشه بيشتر وقتي

 يخونه خوبي. نشستم روش و رفتم بود خاله سرسبز و بزرگ حياط از ايگوشه كه نفره دو تاب طرف به

 رو بودم توش سالگي هيجده تا كه رو اتاقي هم هنوز خاله. بود سرسبز و بزرگ خيلي كه بود اين خاله

 يكس بود نذاشته هم باز بودم كرده ترك رو خاله خونه كه سالگيم هيجده از بعد و بود داشته نگه برام

 يرو لبخندي روزها اون يادآوري از. آرتيميسه براي اتاق اين گفتمي هميشه و بشه مستقر اتاق اون توي

 !بود نشدني فراموش داشتم خاله با كه خوشي خاطرات. نشست لبم

 !زنممي يخ دارم! من خداي واي -

 رمكنا خالي جاي به. كردم نگاه بود شده سفيدتر سفيدش صورت و لرزيدمي سرما از داشت كه تينا به

 :گفتم و كردم اشاره

 .بشين بيا -

 :گفتم كه بگيره رو دفتر خواست. نشست كنارم سريع و داد تكون رو سرش

. داري ضعف شونهمه توي تو كه داره ريزي نكات! قبل از ترسخت نويسم؛مي جديد سواالت برات -

 هي اين كن فكر و بكن رو تالشت پس هوم؟ بدي، شكست تونيمي رو هاتضعف از چندتا بدونم خواممي

 .نهاييه امتحان

 و بود شده درشت هاشچشم مردمك. بود گذاشته رو خودش تاثير سرما. داد تكون جدي رو سرش

 .بودن باز هم از كامالً هم هاشپلك
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 با هك دادم تحويل بهش رو دفتر ساعت يه از بعد. شدم سواالت نوشتن مشغول و گرفتم رو دفترش بعد و

 :ناليد هاسوال ديدن

  !واي سوال؟ همه اين خانوم -

 :گفتم جديت با

 .بنويسي رو سوال تا پنجاه اين تا داري زمان ساعت نيم -

 :گفت بهت با

 !ساعت؟ نيم فقط! چي؟ -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 !ساعت نيم فقط -

 از و انداختم تاب روي و آوردم بيرون تنم از رو بود تنم كه رو سويشرت. شد خارج دهنش از آروم ايناله

 رماگ بهم بود سردم وقتي كرد؛مي فراهم برام رو بدنم نيازهاي بود بدنم توي كه نيرويي. شدم بلند جام

 از ايگوشه كه درختي طرف به و كشيدم عميقي نفس. كردمي خنك رو بدنم بود گرمم وقتي و دادمي

 تهبس بدبختي هزار با هم با خاله و كتي و من پيش، سال چند كه چوبي تاب به نگاهم. رفتم بود حياط

 دترتن رو هامقدم و بردم فرو جيبم توي رو دستم. گرفت نقش لبم روي كمرنگي لبخند. افتاد بوديمش

 وكن با. نشستم چوبيش يبدنه روي و گذاشتم كلفتش طناب روي رو دستم رسيدم بهش وقتي. كردم

 حل رو هاسوال تند تند داشت كه تينا به. آوردم در حركت به رو خودم و كردم وارد نيرو زمين به پاهام

 هكن حل رو هاسوال تمام كهاين براي وقتهيچ دونستممي و داشتم كامل اعتماد بهش. كردم نگاه كردمي
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 شتمگذا تنهاش راحت خيال با همين براي گيره؛نمي كمك دادم بهش كه تستي كتاب يا درسيش كتاب از

 فهميد رو زمانش و ديد رو هاسوال تعداد وقتي اشقيافه براي دلم. بده انجام رو هاسوال بتونه ترراحت تا

 هاشضعف با شدن مقابل از هميشه و داشت ضعف جاهايي يه خب اما نبود؛ تنبلي دختر. سوخت

 غسرا وقتهيچ و نداشت مشكلي هيچ توشون و بود بلد كه كردمي حل رو هاييتست هميشه. ترسيدمي

 .رفتنمي جايگذاريشون مكان و لغات مخصوص هايتست

 مشغول خيالبي. بود شده ساعت نيم درست. كردم نگاه ساعت مات هايعقربه به و آوردم باال رو مچم

 اهآموزشگ خود حتي دادم؛مي وقت بهش بيشتر ايدقيقه ده يه بايد. بود پام زير كه شدم سنگي با بازي

 رهچابي اون به كمتر دقيقه بيست سوال تا پنجاه براي من و دادمي زمان دقيقه صد سوال صدتا براي هم

 طرفش به بودم انداخته پايين رو سرم كه درحالي و شدم بلند جام از دقيقه ده گذشت با. بودم داده وقت

 .افتاد بهش نگاهم كه كنم باز دهن خواستم شدم، نزديك بهش وقتي درست. رفتم

 تاب روي و بود كرده تن به رو من سويشرت. زدم زل اشخوابيده چهره به و زدم ايمهربانانه لبخند

 رو تردف نپره خواب از كه طوري آروم. رفتم بود گرفته بغلش توي كه دفترش طرف به. بود گرفته خوابش

 يلبخند رفتهرفته. كردم نگاه بود داده كه هاييجواب به و كردم باز رو دفتر. كشيدم بيرون دستش از

 برگه شهگو يادداشت به نگاهم. شد ترپررنگ لبخندم. بود غلط تاش پنج تا پنجاه از. گرفت شكل لبم روي

 :كردم زمزمه رو يادداشت و كردم تنگ رو هامچشم. افتاد

  !ممنون هاسوال بابت نميام؛ شما پيش تمرين براي ديگه بعد به اين از -

 طرفش به. بستم رو دفتر و زدم لبخندي. كردم نگاه بود كشيده اشنوشته زير كه كوچيكي گل به بعد و

 اما داشت؛ كمي سن كهاين با دختر اين. زدم زل سفيدش يچهره به و نشستم زانوم روي و رفتم
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 زما تا نمياد ديگه بود گفته. زدم معصومش چهره به لبخندي. برسه اهدافش به بايد طوريچه دونستمي

 :كردم زمزمه لبخند با. بگيره كمك

 !ديدنيه بياي پيشم خودت پاي با خودت كه موقعي تقيافه -

*** 

 :گرفت دربر رو پارك كل تينا جيغ صداي

 !قبلي ترم از باالتر اي؟نمره چه با هم اون! شدم قبول خانوم واي -

 :گفتم خنده با و گرفتم لبم جلوي سكوت ينشونه به رو انگشتم

  !كن رحم اطراف هايخونه به كني،نمي رحم من گوش به -

 جدا ازش خنده كه هاييلب و زدمي برق خوشحالي از كه هاييچشم با و كوبيد همبه رو هاشدست

 :گفت شدنمي

 !نگرفتين اينمره همچين حاال تا هم خودتون شما بندممي شرط داد؟ نتيجه هامخوندن باالخره ديدين -

 :گفتم و لپم يگوشه گذاشتمش و آوردم بيرون آبنباتي جيبم از و نشستم نيمكت روي

 .بود نود كمم ينمره من! نرو تند قدراين! هي هي، -

 :گفت پرروي با و آورد در برام زبوني

 .برم پيش خودم تونممي هم شما كمك بدون و بهترم شما از آلماني زبان توي من ولي -
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 :گفتم و كردم نوچي نوچ

 .بگم بهت چيزي يه خواممي شد طوراين كه حاال -

 :گفت هيجان با و اومد فرود چوبي نيمكت روي

 چي؟ -

 :گفتم خونسردي با و بردم لپم چپ يگوشه طرف به رو آبنبات زبونم با

 .فريمنه آقاي معلمت ترم اين -

 :گفت و طرفم برگشت يهو

 چرا؟ چي؟ -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 هوم؟ توني؟مي هم من بدون گفتي توكه -

 :گفت رفته وا

  !خانوم -

 :گفتم و زدم دهنم توي آبنبات به كوچيكي گاز

 هوم؟ -

 :شنيدم رو اشزدهغم صداي
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  !برم هوش از االن كنم فكر بدين؟ بهم آبنبات يه ميشه -

 آبنبات من عين هم اون. دادم بهش و آوردم بيرون نارنجي و گرد آبنبات يه جيبم از و دادم تكون رو سرم

 :گفت و گذاشت لپش يگوشه رو

 كنم؟ كارچي رو بعدي ترم شدم؛ قبول شما كمك با رو ترم اين من -

 :گفتم و انداختم باال ايشونه

 .خوننمي درس كنن؟مي كارچي بقيه -

 :گفت بود بيرون اشدسته و بود لپش گوشه آبنبات كه درحالي و سمتم برگشت حرص با

 خيالين؟بي قدراين هميشه چرا -

 :گفتم و زدم لبخندي

  !بيار بيرون دهنت از رو آبنبات اون قبلش بزني، حرف جدي خوايمي -

 :گفت و سرجاش برگشت و كشيد پوفي

 .باشين ترممون اين معلم شما كه بگيم اندرسون خانوم به تا كنممي هماهنگ هابچه با -

 :گفتم

 .نيستم من ولي -

 :گفت و پريد جاش از متعجب
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 چي؟ يعني نيستين؟ -

 براش دلم. كردم نگاه هاشچشم به و آوردم باال رو نگاهم. نباشم هاسال بود ممكن. كردم نگاه زمين به

 :گفتم جديت با. شدمي تنگ

 .نباشم سال چند شايد من -

 كرد؛ وراون رو روش و گرفت فاصله ازم كنن،مي قهر كه هاييآدم مثل بعد و نگفت چيزي و كرد اخمي

 .گرفت مخنده

 :گفتم بودم شده خيره نامشخص جايي به كه حالي در و انداختم اششونه دور رو دستم

 .كني كار هاتدرس روي خودت بايد نيستم؛ سال دو يكي! برنگردم كه نميرم -

 :گفت و كرد نگاه بهم غمگينش نگاه با و برگشت

 برين؟ خواينمي كجا حاال -

 .نكنم نگاه هاشچشم توي كردم سعي! متنفرم دروغ از. دادم فشار هم روي رو هاملب

 .اقوامم پيش مسافرت -

 سرزمين اون به رفتن و بود شومم يخاله كه آنا بود؛ نشده دروغ هم زياد. كردم تلخي يخنده دلم توي

 .آورد خودم به رو من تينا صداي! بگذره خوش بهم باراين بود قرار كه بود كوتاه مسافرت يه هم

 كيي شما. دارين اهميت برام دوست يه ياندازه به نبودين؛ معلم برام فقط شما! ميشه تنگ براتون دلم -

  !ميشين محسوب زندگيم خاص افراد از
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 :گفتم و ريختم بهم رو موهاش دستم با و زدم لبخندي

 .بزني بزرگونه هايحرف اين از نمياد تقيافه به -

 :گفت و انداخت پايين رو سرش

 .بود دلم هايحرف نبود؛ بزرگونه هايحرف -

 بود شخصي تنها دختر اين شدم؟مي جدا بايد طوريچه پاك و مهربون دختر اين از. گرفت عمق لبخندم

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس. كردمي شاد رو من و رفتار خالصانه قدراين كه

  !كوچولو تينا ميشه تنگ برات دلم هم من -

 :گفت و گرفت شكل زيباش و سرخ هايلب روي تلخي لبخند

  !ميشه تنگ هم گفتنتون كوچولو براي دلم -

 تصميمم از نبايد من. كردمي ترسخت برام رو وضعيت داشت تينا. دادم ماساژ رو هامچشم آزادم دست با

 كه رو مني كه زدمي موج هاشچشم توي صداقت و معصوميت قدراون دختر اين اما گشتم؛برمي

 ندگيز و بشم امساله چند نفرت خيالبي كهاين به. انداختمي شك به گشتمبرنمي تصميمم از وقتهيچ

 بهم كه رو ظلمي جواب كه نبودم آدمي من. بود مخالف موندنم با وجودم اما بدم؛ ادامه رو آرومم و نرمال

 نباهاشو كه افرادي تمام به بلكه بود، شده من به تنها نه كه بزرگي اين به ظلمي هم اون ندم؛ كردنمي

 آرميتا، الكس، حق از. گذرمنمي بقيه حق از بگذرم، هم خودم حق از اگه حتي من. بود شده هم بودم

 .داشتن بودنم سال چهار تو اساسي نقش كه ديگه هايخيلي و دن پيتر،

 :اومدم خودم به تينا لطيف صداي با هم باز
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 بخوريم؟ بستني بريم -

 :گفتم متعجب

 بخوري؟ سرما خوادمي دلت هوا؟ اين توي -

 :گفت و زد نشاطي با لبخند

  !دارم دوست رو سرما توي خوردن بستني -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 !تو دست از -

 دوتا با گشتن ساعت نيم از بعد باالخره. گشتم فروشي بستني يمغازه دنبال به و شدم بلند جام از بعد و

 :گفتم و دادم دستش به رو تينا بستني و اومدم فرود نيمكت روي. برگشتم بستني

  .بيا -

 :گفت و كرد نگاه بستني به خوشحالي با

 كردين؟ پيدا طوريچه ممنون؛ -

 :گفتم و كردم نگاه خودم بستني به چارگيبي با

 .بود بستني فروشنده يه خيابون اون ته -

 :گفت متعجب و كرد فرو بستني توي رو قاشقش
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 !رفتين؟ خيابون اون ته تا -

 :گفتم و دادم قورت رو بستني سختي به

 .آره -

 خواستمي دلم. كردم نگاه خوردنش بستني به. شد بستني خوردن مشغول ولع با و داد تكون رو سرش

 زا باراين خواستمي دلم. شم ناپديد دوم بار براي بود قرار. كنم ثبت ذهنم توي رو لحظات اين تكتك

 !اومدمي بر دستم از كه بود ارزشمندي كار تنها اين. كنم خوشحال رو عزيزانم و كنم استفاده لحظاتم

 تدوس گردن شال روي بستني از بزرگي يتيكه. كردم نگاه ناراحتيش از اومدهكش يقيافه به خنده با

. دنبو تركونده رو داشتنيشون دوست بادكنك كه بود شده هاييبچه مثل. بود شده ريخته داشتنيش

 :گفت اعتراض با ديد رو من يخنده وقتي و آورد باال رو سرش

 داره؟ خنده چي -

*** 

 است شده ومنتشر سلخته دانلود نگاه سايت در كتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 لب زير كه درحالي و كرد اخمي تينا. نگيره بر در رو پارك كل امقهقهه تا دادم فشار هم روي رو هاملب

. زدم نماييدندون لبخند. شد كردن پاك مشغول دقت با و آورد بيرون جيبش از دستمالي كردمي غرغر

 :كردم زمزمه لب زير و انداختم پايين رو سرم. كردمي ترتنگدل رو من اين و بود گونهبچه كارهاش تمام
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 !كوچولو تينا شده تنگ برات االن از دلم -

 :گفت كنجكاويش از شده درشت هايچشم اون با و آورد باال رو سرش

 گفتين؟ چيزي -

 باراين و زدم لبخندي. بود رفتن وقت فردا. شدم خيره روبروم به و دادم تكون نه ينشونه به رو سرم

 :كردم زمزمه ترآروم

  !زود خيلي... گردمبرمي زود -

***  

 و بگيرم رو تصميمم خودم خواستمي انگار نبود؛ آنا از خبري روز دو اين توي. بود رسيده برگشتن وقت

 و كردم روشن رو ماشين. دادممي ترجيح زمين توي زندگي به رو انتقام بودم؛ گرفته رو تصميم من حاال

 .بده تغيير دوباره بود قرار و داد تغيير رو سرنوشتم كه مكاني سمت به افتادم راه

 گاز پدال به بيشتري فشار. بود مونده شب نيمه به ساعت نيم تنها. ۸۸:۳1 شد؛ كشيده ساعتم به نگاهم

 به نگاهم! بايد رفتم،مي بايد جنگل اون به رسيدنم و زمين از شدن دور براي! داشتم عجله. كردم وارد

 رشمشي اون و پوره پاره يكوله اون. گرفت نقش لبم روي كجي لبخند. شد كشيده كنارم صندلي سمت

 كرده استفاده ازشون دشمن با جنگ براي پيش يدفعه كه نشدني جدا يار دو. بودن باهام هم باراين

 !داشت فرق چي همه باراين اما بودم؛
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 انتقام ديانا از و زدمي همبه رو سرزمين اون كوتاه آرامش كه بودم من باراين. بودم من خود دشمن باراين

 ادهج به و كردم جدا شمشيرم و كوله از رو سختم نگاه. كنم پا به خون كه بود من نوبت باراين. گرفتمي

 !تاريكي از ايزاده برگشت بود؛ رسيده من برگشت زمان. دوختم

 ترمز روي. رسيدم جنگل به كردممي فكر كه چهاون از ترسريع من و گذشت سريع هميشه مثل زمان

 ديدن از كه نبودم اوايل مثل ديگه. كردم نگاه جنگل داخل تاريكي و سياهي به ماشين داخل از و زدم

. زدم زل جنگل به و بردم فرو سويشرتم جيب توي رو دستم و شدم پياده ماشين از. بترسم تاريكي

 يچپ در پيچ قدراين سرنوشتم و شدمنمي وارد بهش هرگز كردم،نمي قبول رو كتي دعوت اگه كه جنگلي

 از خبري و كردممي زندگي آرامش كمال با داشتم االن اومدم،نمي جنگل اين به اگه شايد. شدنمي

 نعنوا به بهشون. برداشتم رو وسايلم و كردم باز رو ماشين در دوباره. دادم تكون رو سرم. نبود هيجانات

 مكمر به پيش هاسال عادت به رو شمشير و گذاشتم دوشم روي رو كوله. داشتم نياز انتقام براي ابزاري

 هادرخت بين هميشه كه آرتيميسي همون بودم شده. سالگيم ۲۸ به برگشتم ايلحظه براي انگار. بستم

 !بود نكرده سوءاستفاده اعتمادم از كه موجودي تنها! مشكي! آه. كردمي سفر مشكي با و بود

 و عظيم جنگل وارد و كردم وارد نيرو پاهام به. اومدم بيرون ذهنم برهم و درهم افكار از باد وزش با

 زير درست. كردم نگاه اطرافم تنومند و بلند هايدرخت به و گرفتم باال رو سرم. شدم روبروم تاريك

 قدرچه! نگفت بهم چيزي هم اون حتي. گرفت دلم دوباره. دزديد رو من آتريس كه بود هادرخت همين

. زدم زل زمين به و دادم تكيه هادرخت از يكي به و انداختم پايين رو سرم. دونستمنمي و بودم تنها

 شده جمع آتيش دور آليس و كتي و جوليا و سلنا و من كه شبي به. پيش هاسال به كردم سفر دوباره

 .ببينم تونستممي رو آتيشمون نور. گرفت جون هامچشم جلوي چيز همه انگار. بوديم

  :جوليا»
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 !كامله ماه امشب هابچه -

 :گفتم و شدم خيره ماه به دوباره

 چي؟ كه -

 :آليس

 !هاستگرگينه شب امشب، خب -

 گاهن سلنا به. داشتم دوست تخيل عنوان به رو هااون فقط اومد؛نمي بدم تخيلي چيزهاي از. كشيدم پوفي

 .نيست كه ديدم حيرت كمال در ولي ببينم؛ رو العملشعكس تا كردم

 :گفتم هابچه روبه

 !نيست سلنا -

 .شديم بلند جاهامون سر از و كرديم نگاه سلنا خالي جاي به همه

 :كتي

 رفته؟ كجا دونيمي تو آرتيميس -

 :گفتم متعجب

 !دونممي چه من -

 :گفت و كشيد موهاش توي دستي كتي
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 من با جوليا آليس،. برگرده سلنا شايد باش؛ چادر مراقب و بمون جاهمين تو آرتيميس خب، خيلي -

 «.سلنا دنبال بريم بايد بياين،

 .من ماجراي آغاز بود اين و

 .نداره برات سودي هيچ گذشته تو شدن غرق -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 .ميشه زنده برام چي همه ميام جنگل اين به وقتي نيست؛ خودم خواست به -

 .بود رفته فرو جنگل تاريكي توي صورتش بازهم. كردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم

 اي؟آماده -

 من !گرفتن انتقام براي كشتن، دوباره براي بودن، دشمن براي جنگ، براي چيز؛ همه براي! بودم آماده آره

 :گفتم نرمشي هيچ بدون و گرفتم درخت از رو امتكيه! بودم آماده كاراين براي هميشه

 .امآماده -

 .پيچيد گوشم توي صداش. ايستاد قدميم يه توي. اومد جلو و داد تكون رو سرش

 .جلو بيار رو هاتدست -

 انتقال زمين به رو من داشت آتريس كه وقتي ياد به. آوردم جلو رو هامدست و دادم گوش حرفش به

 .بودممي عجيب گردباد اون منتظر دوباره بايد. افتادم دادمي

 .آرتيميس كن نگاه من به -
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 مارتا مثل درست خوردم؛ اييكه. كردم نگاه بود افتاده روش ماه نور كه صورتش به و آوردم باال رو نگاهم

 .بود

 هايدست با كه بكشم عقب خواستم. كردم نگاه بهش بهت با. زد بيرون سفيد نوري هاشچشم از يهو

 لرزيد؛ بدنم. ميشد منتقل بهم هاشدست از داشت كه كردم احساس رو نيرويي. شد مانع قدرتمندش

 :گفتم و كردم باز دهن سختي با. آورعذاب و دردناك نيرويي

 !كن... بس... آنا -

 هاصاعقه دوباره و بود زده بيرون حدقه از هامچشم. كرد بيشتر رو نيرو فشار گفتم كه چيزي برخالف

 ثانيه هر در بدنم تمام توي انگار كه بود وحشتناك قدري به نيرو اون. بود شده شروع مغزم توي

 :كشيدم فرياد درد با. كردنمي وارد رو شمشيري

 !آنا بسه -

 :شنيدم رو آنا يشده دورگه صداي

 !برگردي نميشه -

 شد؛ گشاد هامچشم وحشت از. افتاد هامدست به نگاهم. بود شده اضافه بدنم فشارهاي به هم قلبم درد

 از و پيچيد آنا و من دور نوري ناگهان. بودن اومده در سياه رنگ به و بودن شده برجسته بدنم هايرگ

 :زدم فرياد درد با آنا روبه. گرفتيم فاصله زمين

 !كن تمومش -
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 ور عرق هايدونه. كشيدم درد سر از جيغي. كنم كنترل رو خودم نتونستم ديگه. كرد بيشتر رو فشار

 از هامچشم. رسيده انفجار ينقطه به مغزم كردممي احساس. خوردنمي سر بدنم روي كه كردممي حس

 جدا زمين از رو ما و اومد وجود به نور از گردبادي كه بزنم حرفي دوباره خواستم. بودن زده بيرون درد

 .شد شروع وحشتناكي چرخش كه كنم باز دهن خواستم و كردم نگاه پام زير به ترس با. كرد

 برجسته و پاهام لرزش بدنم، داغي و رفتمي فرو بدنم توي كه شمشيرهايي مغزم، تو هايصاعقه درد،

 .كنن ناتوان و خسته رو من تا بودن داده هم دست به دست چرخش، و هامرگ شدن

 حسي هيچ ديگه من ولي چرخيديم؛مي داشتيم هم هنوز. دادم فشار هم روي محكم رو هامچشم

 سرجاش خاموش هميشه مثل هم قلبم و بود داده ايست فرمان مغزم نداشت؛ وجود دردي انگار. نداشتم

 دبادگر زوزه صداي. داشتن رو شنوايي قابليت هنوز هامگوش همه، اين بين اما بود؛ تماشاگر و بود نشسته

 دورتر و دور ازم گردباد هرلحظه انگار. شد محو صداها كمكم. نبود زياد هم گوشم عمر اما بود؛ گوشم زير

 رو خودم و پذيرفتم دل و جون با رو بود مقابلم كه تاريكي. رسيدممي آرامش به داشتم كمكم. شدمي

 و گرفت برم در تاريكي. كنه آروم لحظه اين توي رو من تونستمي كه بود چيزي تاريكي. سپردم بهش

 توي رو وزنيبي اين قدرچه من و بودم شده دچار وزنيبي از حالتي به. نكردم حس خالء جز چيزي ديگه

  .مطلق سياهي بعدش و بخشآرامش وزنيبي. داشتم دوست لحظه اون

*** 

 روي رو دستم. كردم نگاه اطراف به بود شده گرد وحشت از كه هاييچشم با و نشستم سرجام سيخ

 تمتونس و برگشت هامحس كمكم. كشيدم عميقي نفس و گذاشتم شدمي پايين باال كه مسينه قفسه
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 نگلج آنا، گرفت؛ نقش جلوم سينمايي فيلم يه مثل چي همه. كنم حس رو بود پيشونيم روي كه رو عرقي

 !انتقالمون و

 خوبه؟ حالت -

 :انداختم كار به رو زبونم و آوردم باال سريع رو سرم

 .خوبم آره -

. باشم بوده چوبي كوچك يكلبه داخل اومدمي نظر به. كردم نگاه اطراف به و كندم آنا از رو نگاهم بعد و

 :گفتم و كردم نگاه بودم كشيده دراز تخت روي كه خودم به

 شده؟ چي -

 :گفت و نشست صندلي روي و شد بلند تخت روي از خياليبي با آنا

 .شدي بيهوش و بياري دووم نتونستي تو و بود سخت انتقال شرايط -

 اطراف به كه درحالي و كشيدم موهام به دستي و زدم كنار خودم روي از رو مالفه و دادم تكون رو سرم

 :گفتم عجيبي حالت با كردممي نگاه كلبه

 برگشتم؟ من االن... يعني -

 :گفت و زد كجي لبخند

 سخته؟ باورش -

 :گفتم و دادم تكون نه ينشونه به رو سرم
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 ...دوري سال هشت از بعد. مبهوتم چرا دونمنمي ولي نه؛ -

 حال همون در و رفت داشت وجود اتاق از ايدرگوشه كه گردي چوبي ميز طرف به و شد بلند جاش از

 :گفت

 .ميشي اتگذشته مثل زود خيلي -

 :گفتم و كردم اخمي

 چيه؟ منظورت -

 :گفت و آورد بيرون رو بود آب مثل مايعي حاوي كه ايشيشه پارچه، داخل از و انداخت بهم نگاهي نيم

 .كنيمي عادت جااين به پيش سال چند مثل بگم بهت خواستممي فقط ندارم؛ خاصي منظور -

 نمت سويشرت و جين شلوار هم هنوز. كردم نگاه پام هايانگشت به و انداختم پايين و دادم تكون رو سرم

 شهشي. ديدم بود دستش توي كه ايشيشه با رو آنا كه آوردم باال رو سرم هاييقدم صداي شنيدن با. بود

 :گفت و گرفت طرفم به رو شكل آب مايع حاوي

 .بخور -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 چيه؟ اين -

 .كنه پيدات كسي نذاره و كنه مخفي رو وجودت تونهمي. خودمه اختراعي مايع -

 :گفت آنا كه زدم زل بهش و گرفتم دستم توي رو شيشه شك با و دادم تكون رو سرم
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 .كنم مسموم رو دارم احتياج بهش كه رو كسي نيستم احمق من نيست؛ سم نباش نگران -

 :گفت و زد لبخندي بعد و

 !رو خودم يخواهرزاده البته و -

 نه و بويي نه رنگي، نه. بود آب شبيه چيزش همه نداشت؛ خاصي يمزه. نوشيدم رو مايع و زدم پوزخندي

 يادداشت رو چيزي داشت كه آنا به و گذاشتم بود تختم كنار كه كوچكي ميز كنار رو شيشه. ايمزه

. تادمايس و كردم وارد فشار پاهام به ناخودآگاه. شد كشيده بود باز كه پنجره به نگاهم. كردم نگاه كردمي

 نقش لبم روي لبخندي. افتاد بيرون سرسبز هايدرخت به نگاهم. برداشتم قدم پنجره سمت به آروم

 ندچ اين توي خودم با درگيري كلي از بعد باالخره. شد پررنگ ذهنم توي برگشت، يكلمه دوباره. گرفت

 كه بكري طبيعت. بردم لذت شدمي وزيده كه بادي از و گذاشتم امچونه زير رو دستم. برگشتم سال

 .داشت كه هاييالهه و هاآدم برخالف كرد؛مي آروم رو من هميشه داشت جااين

 .بيرون بري تونيمي بخواي اگه -

 اين. شدم خارج كلبه از و كردم باز رو چوبي در. برداشتم قدم خروجي در طرف به و دادم تكون رو سرم

 مه باز اما رسيد؛نمي هافمن يكلبه كهنگي به كه هرچند انداخت؛مي هافمن يكلبه ياد به رو من كلبه

 جيب توي رو دستم و دادم تكون رو سرم. افتادممي خرابه و چوبي يكلبه اون ياد به ديدمشمي وقتي

 .زدن قدم به كردم شروع خاك روي و بردم فرو سويشرتم

 من فهميده هافمن بودم مطمئن. كشيدم نفس و بستم رو هامچشم. كردمي آرومم وزيدمي كه بادي

 بود؛ راحت خيالم حال اين با! خورهنمي گول اختراعي معجون اين با و عياره تمام جادوگر يه اون جام؛اين

 درختي به و كردم باز رو هامچشم. بفهمه كسي ذارهنمي كه دونممي. زنهنمي آب به گداربي وقتهيچ اون
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 دور رو دستم و زدم لبخندي. كردم نگاه بود آويزون درخت هايشاخه از كه هاييسيب به. دادم پشت

 هب. كردم نگاه رنگش سرخ و براق يبدنه به. كردم جداش شاخه از حركت يه با و كردم حلقه سرخ سيب

 و بودم سفيدبرفي من نه كه حاال. انداختم باال ايشونه. سمي سيب خورد؛ سفيدبرفي كه افتادم سيبي ياد

 .برسونه آسيب بهم تونستنمي سيب اين داشت، خبر بودنم از دشمني نه

 .شد بسته لذت روي از هامچشم ناخوداگاه پيچيد، دهنم توي كه خوبش طعم. زدم سيب به ايگنده گاز

 كه جااين تا. دادم قورت رو سيب جويدن از بعد لذت با. عالي از فراتر شايد! بود محشر سيب اين يمزه

 من براي. زدم پوزخندي! نه يا مونهمي طورياين چي همه هم بعد به اين از ديد بايد. بود معركه چيز همه

 :كردم زمزمه نفرت با... ديانا براي اما باشه؛ معركه قراره كه

 !درك به برو -

*** 

 يه. بود كاري مشغول كي هر. كردم نگاه مردم به. شدم جمعيت وارد و گذاشتم سرم روي رو شنلم كاله

 در و بودن متر چند هر كه هاييبچه به. گذروني خوش درحال هم هاسري يه فروش، و خريد درحال سري

 هم هاپسربچه و رفتنمي وراون و وراين دست به عروسك هادختربچه. كردم نگاه بودن كردن بازي حال

 .دنبو بازي شمشير مشغول بود، شونژوليده موهاي روي كه نظامي مثالً كاله و چوبي كوچيك شمشير با

 رقص به و كشيدم باال رو نگاهم. باشه ديانا مثل خودخواهي شخص شونملكه كه بود مردمي همچين حيف

 واقعاً سنگيش هايديواره و بلند هايبرج. كردم نگاه رسيدمي نظر به تركوچك كمي دور از كه سنگي

 .بودن برانگيز تحسين

 !تاريكي يزاده شو تسليم -
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 وير رو شكلش چوبي شمشير كه ايپسربچه ديدن با. كشوندم نازكي صداي طرف به تعجب با رو نگاهم

! تمنرف ياد از هنوز كهاين مثل نه،. گرفت شكل لبم روي لبخندي بود گذاشته ايديگه يپسربچه گردن

 :گفت ايحماسه لحن و بلند صداي با شد خطاب تاريكي يزاده كه ايبچه پسر

 كني؟مي تٔ  جرا طورچه -

 شده جمع بچه دو اون دور هم مردم از سري يه. خنديدن به كردم شروع كه زد نمايشي حركت بعد و

 اب و آورد در هردوشون براي زبوني و اومد نزديك ايدختربچه يهو. كردنمي نگاه بهشون شادي با و بودن

 :گفت ايبامزه لحن

 !پسر نه بود دختر تاريكي يزاده -

 .كردم همراهيشون هم من. رفت باال جمعيت يخنده صداي. دادم فشار هم روي رو هاملب

 آورد؟ زبون به رو تاريكي يزاده اسم كسي چه خبره؟ چه جااين -

 شكافتن رو جمعيت كه هانگهبان به و كردم قايم پيري مرد پشت رو خودم. شد خشك لبم روي لبخند

 :گفت عصبي نگهبان كه رفتن مادرهاشون پدر پيش ترس با هابچه. كردم نگاه

 !بگيرين رو پسر دو اون -

 :گفت گونهالتماس و اومد نگهبان پيش شكسته ايچهره با پسر پدرِ

 ...كنين رحم بهش لطفاً ست؛بچه يه فقط اون -

 :گفت فرياد با نگهبان
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 زا سرپيچي يعني اين مرگه؟ مجازاتش ببره پليد يزاده اون از نامي كه كسي هر دونيننمي شماها مگه -

 !ملكه فرمان

 خودش مردم به حتي لعنتي دياناي اون. دادم فشار هم روي رو هامدندون و كشيدم هم توي رو هاماخم

 :گفت و گرفت رو سرباز دست التماس با مرد. كنهنمي رحم هم

 !نبره اون از نامي پسرم ديگه ميدم قول! كنممي خواهش... ببخشيد رو باراين -

 :گفت و دوخت مرد به رو ناراضيش نگاه نگهبان

 !كشممي پسرت با همراه هم رو تو بشه، تكرار بعدي يدفعه بخشم؛مي رو باراين فقط -

 .نيارم فرود نگهبان صورت روي وقت يه تا كردم مشت رو دستم

 :گفت شادي يچهره با پيرمرد

 !ممنون! قربان ممنون -

 :گفتم روبروييم پيرمرد به خطاب و كشيدم عميق نفس كردم، آزاد رو مشتم. رفتن سربازها

 آقا؟ -

 :گفت لبخند با و طرفم برگشت

 بله؟ -

 :گفتم و دوختم اشوخسته پير هايچشم توي رو نگاهم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 83 

 ...از بردن نام چرا -

 :گفتم و آوردم ترپايين رو صدام

 ممنوعه؟ تاريكي يزاده -

 :گفت غمگين هاييچشم با. كشيد پر لبش روي از لبخند

 توزيشكينه از دست ملكه همين خاطربه بودن؛ هم دشمنِ تاريكي يزاده با ديانا ملكه كه ميگن -

 .متنفره اون از هم هنوز و برنداشته

 :دادم ادامه. نزنم پوزخند تا گرفتم گاز رو لبم

 كنيد؟مي رفتار تونملكه مثل چي؟ شماها -

 :گفت و زد پرغروري لبخند

 جاهمه ايشون يآوازه. دادن نجات رو هاسرزمين تمام دوبار آرتيميس بانو دونيممي همه ما! اصالً -

 !كنيمنمي توهين ايشون به وقتهيچ ما. خونيممي ايافسانه بانويي رو ايشون و پيچيده

 :پرسيد سوالي يچهره با پيرمرد. اومد لبم روي لبخندي

 پرسي؟مي رو هاسوال اين كه نيستي جااين اهل -

 :دادم جواب آرامش با

 .خبرمبي چيز همه از نسبتاً همين براي بودم؛ دور جااين از مدتي من -
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 :برگرفت در رو پيرش يچهره زيبا لبخندي دوباره

 !باشي داشته خوبي سفر اميدوارم. سايتون شهر به اومدي خوش -

. گرفتم پيش در رو شهر از بيرون راه. كردم خداحافظي ازش و دادم تكون براش لبخند با رو سرم

 كه بود گفته. افتادم پيرمرد هايحرف ياد به. گرفت نقش لبم روي لبخندي زدممي قدم كه طورهمين

 نبود؛ مهم برام ديانا. گرفت جريان دلم توي بهاري نسيم مثل خوشي حس. دارن ياد به رو من هم هنوز

 هيچ من به نسبت ديانا احساس. دارن و داشتن دوستم و داشتن ياد به رو من كه بودن مردمي اون مهم

 .گرفت شكل لبم روي پوزخندي. ديانا نه جنگيدم، هااون زندگي موندن آرام براي من نداره؛ برام ارزشي

 خاطربه رو چندساله يبچه يه شدمي حاضر خودش وقتاون خطرناكم، سرزمينش براي من گفتمي ديانا

 :كردم زمزمه نفرت با. بگيره رو جونش بود، برده من از نامي فقط كهاين

 !ديانا فطرتي پست يه تو -

***  

 .باشي دوست دشمنت، دشمنه با كه اينه دربياري، پا از رو دشمنت ميشه كه هاييراه از يكي -

 :گفتم و كردم تيز رو نگاهم

 ديانا؟ دشمن -

 :گفت و داد تكون مثبت ينشونه به رو سرش آنا

 .داره دل به ديانا از بزرگي يكينه كه كسي كنيم؛ همكاري ديانا دشمن قَدَرترين با بايد ما -
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 :گفتم و دادم تكيه صندلي به سينه به دست

 خب؟ -

 :گفت و زد مرموزي لبخند

 درحال اون دارن؛ وحشت وجودش از هم ديانا خود حتي و جنگ يالهه سرزمين تمام كه هست شخصي -

 .زندانيه مخصوص زندان يه داخل حاضر

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 كيه؟ اون -

 :گفت و كشيد جلو رو خودش

 سياهي قلب و نيست احساسي هيچ قلبش توي كه رحميبي به معروف ايشواليه. ستشواليه يه اون -

 هب هميشه كه گردنبندي و شمشير قدرتمنده، چيز دو با اون. سياه يشواليه ميگن بهش همين براي داره؛

 ور دو اين چون ولي بده؛ شكستش تونهنمي كسي باشه، داشته رو دو اين اگه. شده بسته گردنش دور

 .كنهمي زندگي داره زندان داخل كه ساله ۸1 االن اون گرفتن، ازش

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 اش؟ادامه خب -

 :گفت كجي لبخند با و گذاشت ميز روي رو دستش

 .ميشه محافظت شكل، غار مكان يه توي داشته، زيادي خواهان چون شمشير و گردنبند اون -
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 :گفتم. فهميدم رو حرفش

 برم؟ بايد كي -

 :شد تروسيع لبخندش

 كه هاستسال. آرتيميس كن آماده شب فردا براي رو خودت. سايتونه شهر يشاهزاده تولد فردا فردا، -

 !كني بيدارش وقتشه نشسته، ساكت و خاموش تاريكيت قدرت

 خواستممي اگه كردم،مي رو كاراين من گفتمي چيزي اون كهاين از قبل اگه حتي. رفتم فرو فكر به

 هم باز هك آنا به خطاب و زدم كجي لبخند. باشم ميدون پيروز تا برم جنگ به تاريكي با همراه بايد بجنگم

 :گفتم نوشتمي چيزي داشت

 .موردش در اطالعات سري يه طورهمين و بده بهم رو غار اون ينقشه -

 توي كه ايبرگه به نگاهم كه درحالي و شدم نزديكش كمي كنجكاوي با. داد تكون رو سرش حرفبي

 :گفتم بود دستش

 نويسي؟مي چي داري -

 :گفت و شد متمركز نوشتن روي دوباره و انداخت بهم نگاهي نيم

 .داري تندرو اسب يه به احتياج بدي؛ انجام پياده پاي با رو كارهات تمام تونينمي -

 :پرسيدم ازش دوباره. شنيدم رو اششيهه صداي انگار. شد كشيده مشكي طرف به ذهنم ناخودآگاه

 بياري؟ برام رو مشكي تونيمي -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 87 

 .نه -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 چرا؟ -

 :گفت و زد زل بهم كامل باراين و برداشت نوشتن از دست

 .بيارمش برات تا ندارم جااون رو كسي هم من و دوره جااين از اون چون -

 :داد دستم به رو ايبرگه آنا كه دادم پشت صندلي به. دادم تكون رو سرم و كشيدم پوفي

 .بري جااون به شب نيمه فردا بايد تو كه غاريه همون ينقشه اين بيا؛ -

 نسبتاً و باريك راه يه يدهندهنشون كه سياه هايخط به. انداختم نگاهي نقشه به و دادم تكون رو سرم

 .آوردم باال رو سرم آنا صداي با. بود كوتاه

 !خواستيمي كه اطالعاتي اما و -

 :داد ادامه كه زدم زل بهش سينه به دست

 شه، غار اون وارد خواستهمي كي هر كه اينه همه از ترعجيب و نداره نگهباني هيچ. عجيبيه غار جااون -

 هنرهاي ويت هم. شي موفق بتوني كنم فكر داري فرق بقيه با تو چون اما برگرده؛ نتونسته ديگه متاسفانه

 قدم! كن جمع حسابي رو حواست پس. كني كار وارد رو هوشت تونيمي هم و داري بااليي مهارت رزمي

 .بيفته اتفاقي چه قراره دونينمي چون باشه؛ جا همه به حواست و برو جلو قدم به

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس
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 .دارم سوال يه -

 .بپرس -

 :گفتم و كردم نگاهش دقيق

 چرا؟ ولي متنفره ديانا از سياه يشواليه گفتي تو سياهه؛ يشواليه مورد در -

 :زدن حرف به كرد شروع خونسردي با

 و بود مايك همون يا شياطين با جنگ در يكيش كه خورد شكست مهم جنگ دو توي اون پيش هاسال -

 بركنار رو اون آوردهاشدست و هامدال و درخشان يسابقه به توجهبي ديانا و شد مجازات همين خاطربه

 هااون اگر كه بود گفته هاششواليه به ديانا اما نه؛ يا دونيمي دونمنمي. داد رو حبسش دستور و كرد

 زدن ضربه كشور به چون دارن؛ پيش در سختي مجازات و ميشن بركنار بخورن، شكست جنگ در دوباره

 يخانواده شخصاً خودش و شد عصبي ديانا كه پرداخت ديانا با مخالفت به شواليه اما ها؛حرف اين از و

 و شدن كشته ديانا خود شمشير با دو هر فلورا، همسرش و هانا شواليه كوچك دختر. كشت رو شواليه

 .احساسبي و عظيم سياهي به شد تبديل شواليه كه بود موقع همون از درست

 طولي اما بودم؛ متعجب حد اين تا ديانا بودن رحمبي از. دادممي گوش شواليه يگذشته به تعجب با

. شد مشت بود ميز روي كه هامدست و گرفت جا قلبم توي دوباره امشده برابر چند نفرت كه نكشيد

 .شنيدم رو آنا پوزخند صداي

. نبرگرد هاشدشمن يبقيه و آرتيميس شايد كهاين به نيست؛ آينده فكر به وقتهيچ ديانا دوني،مي -

 .كنهمي قبل از ترسخت خيلي براش رو كار اين و نداره دشمن كم هاسال اين طي اون
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 :گفتم نفرت با

 .بشكنم هامدست همين با رو گردنش اون خوادمي دلم خيلي -

 :گفت و زد لبخندي

 هوم؟ بميره راحت قدراين نبايد اون اما آرتيميس؛ رسهمي فرا زود خيلي كشتنش زمان -

 :شدم بلند جام از و دادم تكون رو سرم

 .بده پس بهم رو سال هشت اين تمام تقاص بايد -

 .ميده باش مطمئن: آنا

***  

 نگاه سنگي كوه به و آوردم باال رو نگاهم دوباره. كردم نگاه دستم توي ينقشه به و كشيدم عميقي نفس

 :ناليدم و كردم

 !برم باال وحشتناك هايكوه اين از بايد دوباره -

 ندگردنب و شمشير كه بود غاري همون سياه سوراخ اون. افتاد بود كوه دل توي كه بزرگي سوراخ به نگاهم

 بود هكو كنار كه درختي به و رفتم اسب طرف به. گذاشتمش امكوله داخل و بستم رو نقشه. بود داخلشون

 رو هامچشم و زدم لبخندي. شد زده ذهنم توي ايجرقه. رفتممي پياده بايد رو بعدش به اين از. بستمش

 چند از بعد و شد پيچيده دورم آرومي به نسيمي! انتقال قدرت. بودم هافمن مديون رو قدرت اين. بستم
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 تعجب با. ديدم خودم جلوي رو غار بزرگ يدهنه باراين كه كردم باز آروم رو هامچشم. شد قطع ثانيه

 :كردم زمزمه

 !بزرگ قدرچه -

 آنا صداي. بود اومده در صدا به ذهنم خطر زنگ. رفتم غار بزرگ يدهنه طرف به و دادم تكون رو سرم

 ور مشعلي احتياط با. كنهنمي ول طوريهمين رو ارزشمند چيزهاي ديانا دونستممي. پيچيد گوشم توي

 هامقدم صداي. گذاشتم ناشناخته غار به پا آروم هايقدم با و گرفتم دستم توي بود سنگي ديوار روي كه

 كه بودم رفتن پيش درحال آروم طورهمين. كردممي نگاه جاها تمام به هامچشم با. پيچيدمي فضا توي

 .شكست رو غار سكوت تروقي ترق صداي بعد و كردم حس پام زير رو محكمي و سفت چيز

 .كه گرفتم پام طرف به رو مشعل و دادم قورت رو دهنم آب. ايستادم فوراً

 !من خداي -

 بهم رو بدي حس جمجمه توخالي هايچشم. افتاد بود شكسته من پاي توسط كه جمجمه روي مشعل نور

 توي خطري زنگ دوباره. برگردن بودن نتونسته كه بودن افرادي همون هااين بود؛ درست آنا حرف. دادمي

 ...پس بود مرده جااين اون اگه. اومد در صدا به ذهنم

 و كردم تمركز زود خيلي. بود درست حدسم. شد گرد هامچشم. شنيدم رو هوا شدن شكافته صداي

 غار فضاي توي مانندي تق ضعيف صداي بعد و نكردم حس چيزي. پيچيدم خودم دور تاريكي از مانعي

 :گفتم و زدم لبخندي و كردم نگاه جمجمه به و كشيدم راحتي نفس. شد اكو

 !ممنون -
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 دچار از و ببينم رو هااسكلت يبقيه بتونم تا گرفتم خودم از جلوتر رو مشعل و بردم بين از رو تاريك مانع

 .باشن من راهنماي تونستنمي هااون. كنم جلوگيري هااون سرنوشت به خودم شدن

 لهت از پر غار اين متر به متر. كشيدم راحتي نفس. نبود اسكلت از خبري. كردم زدن قدم به شروع آروم

 دست به داس يفرشته به پوزخندي. بود منتظرم مرگبارش داس با غار ته اون هم مرگ يفرشته و بود

 صورتم روي خاك كردن حس با! بودم استاد زمينه اين توي بودم؛ كرده فرار دستش از بار هزار. زدم

 رو مشعل نور و كشيدم عقب كمي. كرد حس رو خاك از انبوهي پام، همزمان. كشيدم هم توي رو هاماخم

 :كردم زمزمه اخم با و انداختم شكل خاكي كوچك يتپه روي

 خاك؟ و گرد -

 :كردم زمزمه بهت با. درخشيد ذهنم توي چيزي. نبود استخوان از خبري جااين داد؟مي معني چه

 ...خاك... استخوان خاك -

 هب تكوني سريع. اومدمي طرفم به روشنايي. چرخوندم چپم طرف به سريع رو سرم و كردم قطع رو حرفم

 شآتي هايشعله. كردم نگاه عقب به و برگشتم و ايستادم سرجام استرس با. پريدم جلو به و دادم خودم

 خيلي. كشيدم راحتي نفس. لرزوند رو بدنم آتيش هايشعله رقـــص. بود زده بيرون طرف دو هر از

 بود هاييآدم هاياسكلت خاكسترِ اون واقع در! شدم اسكلت و خاك ارتباط متوجه كه بودم شانسخوش

 جلو رو مشعل. شدم برداشتن قدم مشغول احتياط با دوباره و كشيدم عميقي نفس. بودن سوخته كه

 خون زا رنگيكم اثر كه برنده و تيز اينيزه توسط كه ايجمجمه سمت به نگاهم. رفتم جلوتر كمي. گرفتم

 .افتاد بود چسبيده ديوار به و بود روش
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 زمين روي شدم خم. كردممي دفع جورييه رو تله اين بايد. نبود سخت زياد برام جديد يتله اين حدس

 چندتا و زدم لبخندي. نشست ريز هايسنگ دارزاويه بدنه روي مشعل نور. گرفتم پايين رو مشعل و

 به درنگبي و كردم نگاه دستم توي هايسنگ به و ايستادم دوباره. فشردم و گرفتم مشتم توي رو سنگ

 .كردم پرت جلو سمت

 فرو روبروييش ديوار توي و شد پرت غار يديواره از اينيزه باالفاصله و پيچيد غار توي مهيبي صداي

. رفت تنم از روح ايديگه مهيب صداي با باز اما شدم؛ رد و دويدم سريع و كردم خم رو خودم. رفت

. دافتا امشده پاره شنل به نگاهم كه كردم كج رو سرم و ايستادم صاف. شنيدم رو چيزي شدن پاره صداي

 :كردم زمزمه و كشيدم پوفي

 !زمين روي انسان ترينشانسخوش -

. زديم آسيب آدم به آثارش با هم نبود وقتي حتي. فرستادم لعنت ديانا به و گذاشتم جلو به قدم دوباره و

 :كردم زمزمه و بردم هم توي رو هاماخم. نبود اسكلتي يا جسد هيچ از اثري كه بود دقيقه پنج حدود

 بياد؟ سرم قراره باليي چه ديگه -

 هستار هايچشم با. گرفت شكل لبم روي لبخندي. درخشيد نگاهم. ديدم رو نوري رفتم كه جلوتر كمي

 با .داشت قرار روش كه بود شئي بود، مهم كه چيزي. بود صاف سطحش كه بزرگي سنگ به زدم زل بارونم

 :كردم زمزمه شادي

 !شدم موفق باالخره -

 ...اما دويدم؛ جلو طرف به هم سر پشت خطرهاي زنگ و اطراف به توجهبي و زدم لبخندي بعد و
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 به. ترسوندمي رو من غرش اين و بود شده بلند هاسنگ صداي. لرزهمي پام زير داره زمين كردم احساس

 به ترس. نبود خودم دست حركاتم. زدم زل وحشت با لرزيدمي داشت كه زمين به و ايستادم ناچارا

 تازه انگار. برگشت سنگ روي گردنبند و شمشير طرف به نگاهم. بود كرده رسوخ بدنم هايسلول

 اب. شد خالي پام زير زمينِ كه بردارم قدم سنگ طرف به و كنم حركتي خواستم. حال زمان به برگشتم

 زمين يلبه و آوردم باال رو دستم و داد فرمان دستم به مغزم. داشتم رو سقوط حس. كشيدم جيغ وحشت

 ترس با و گرفتم سنگ يلبه به رو مديگه دست سختي با. خوابيد غرش صداي ثانيه كمترين در. گرفتم رو

 .كردم نگاه پام زير به

 ...نه اوه -

 هانيزه يهو. بود مونده هانيزه روي خون رد. كردم نگاه بودن رفته فرو هانيزه داخل كه هايياسكلت به

 نجات رو خودم بايد. شد گرد هامچشم. ميومدن باال سمت به داشتن انگار. كردن حركت به كردن شروع

 نبايد االن! نه. كردمي براندازم لبخندي با داشت كه ديدم كنارم رو مرگ فرشته ايلحظه براي! دادممي

 االب كمر تا. كشيدم باال رو خودم و آوردم هامانگشت به بيشتري فشار. نرسيدم اهدافم به هنوز من مُرد؛

 رتصو رو هانيزه تونستممي. بستم درد با رو هامچشم. كرد حس رو چيزي تيزي پاهام كف كه بودم رفته

 هب توجهبي و ريختم هامدست توي رو نيروم. بخوام كمك تاريكي از بايد كنم؛ تمركز كردم سعي. كنم

 :شمردم پام كف به تيزي فشار

 !حاال سه، دو، يك، -

 يقفسه. گذاشتم قلبم روي رو دستم و كشيدم دراز زمين روي خسته. باال پريدم حركت يه با بعد و

 :گفتم زدممي نفس نفس كه درحالي. شدمي پايين باال شدت به امسينه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 94 

 !نا... ديا... تو به... لعنت -

. دادم قورت رو دهنم آب. زدم زل هانيزه به و كشيدم راحتي نفس و ايستادم و كشيدم عميقي نفس

 فرياد عصبانيت و درد از كه ديدممي رو مرگ يفرشته. شم دچار هااون سرنوشت به هم من بود نزديك

. بودم داده شكستش من هم باراين. زدم بهش لبخندي. شدمي دور ازم سياهش لباس اون با و كشيدمي

 بودم كرده تحمل رو سختي همه اين خاطرشونبه كه گردنبندي و شمشير طرف به و دادم تكون رو سرم

. تگفمي بهم حسي رو اين و شد تموم هامانع. نبود خطر زنگ از خبري ديگه. رفتم طرفشون به. برگشتم

 .گذاشتم جيبم داخل رو گردبند و بستم پشتم به رو شمشير سريع

 و دويدم دقيقه يه عرض در رو بودم اومده آروم و كند پشتالك يه مثل كه رو هاييراه تمام درنگبي

 ارغ تاريك يدهنه به و برگشتم. كشيدم راحتي نفس و ايستادم رسيدم كه غار بيرون به. رفتم بيرون

 براي. برگشت براي قدم برداشتم؛ رو قدمم اولين من. بستم رو هامچشم و زدم كجي لبخند. كردم نگاه

. داد تكون رو موهام نرم و پيچيد دورم نسيمي. ديانا از سخت انتقامي گرفتن و من يدوباره بازگشت

. گرفت نقش هامچشم پرده روي بود داده بهم آنا كه تيزپايي و ايقهوه اسب تصوير. كردم باز رو هامچشم

 به رو پاهاش اسب. كردم حركت كلبه سمت به و دادم تكون رو افسار. شدم سوارش و رفتم طرفش به

 .پيچيد موهام الي باد دوباره. كرد حركت به شروع قدرت با و درآورد حركت

 نگلج وسط كه آنا يكلبه به ساعت نيم از كمتر اسب، اين وجود با دونستممي و نبود طوالني زياد مسير

  !شد مبدل واقعيت به فكرم كه نكشيد طولي و رسيممي بود

. شدم وارد و كردم باز رو در آرامشبا. برداشتم قدم روبروم چوبي يكلبه طرف به و شدم پياده اسب از

 :اومد رفح به و شد كشيده پايين به نگاهش. افتاد كردمي نگاه لبخند با بهم داشت كه آنا سمت به نگاهم
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 .شده رد گوشت بيخ از خطر مياد نظر به -

 پرت ميز روي رو شمشير و گردنبند و دادم تكون رو سرم. بود شنلم يشده پاره قسمت روي نگاهش

 :گفتم خستگي با و شدم ولو صندلي روي خودم و كردم

 !زنهمي آسيب بهم آثارش با هم باز نيست كه وقتي حتي ديانا -

 دستش توي رو گردنبند و نشست صندلي روي زدمي برق خوشحالي با كه هاييچشم با و زد لبخندي

 :گفت خوشحالي لحن با و گرفت

 .قدرتمندتري و ترباهوش هم ماريا از! آرتيميس نداره حرف كارت -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هامپلك

 آنا؟ چيه بعدي يمرحله -

 :شنيدم رو انگيزشهيجان لحن

 !ميشه خوشحال خيلي هااين ديدن با شواليه مطمئنم -

***  

 و دادم جا جمعيت بين رو خودم. كردم نگاه بودن شده جمع سربازي دور كه مردمي به سوالي يچهره با

 .سپردم گوش زدمي حرف بلند صداي با داشت كه سرباز به

 .برداشته رو هااون و رفته بود خطرناكي اشياء توش كه غاري به غيرمعمولي شخصي -

 :گفت جمعيت بين مرد يه
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 داره؟ ما به ربطي چه اين -

 تهديد هي يعني اين و ستملكه زنداني ساله ده كه بديه و ظلم شواليه به متعلق خطرناك اشياء اون: سرباز

 .كننمي زندگي سرزمين اين توي كه افرادي تمامي براي بزرگ

 به رو اشبچه و بود شده سفيد ترس از كه رو مادري ديدم وضوح به. پريد افراد تكتك يچهره از رنگ

 :گفتم من باراين و كشيدم جلوتر رو شنلم كاله. دادمي فشار خودش

 برمياد؟ ما دست از كاري چه -

 :گفت بلندتر سرباز. برگشت من طرف به همه نگاه

 ملكه به زدن آسيب طورهمين و ستشواليه آزادي شده، وارده غار به كه شخصي اون هدف احتماالً -

 از محافظت براي و سلطنتي گارد افراد افزايش براي شده طراحي ايمسابقه ملكه، شخص دستور به. ديانا

  .ايشون

 هايچهره با مردم. چسبوند ديوار به رو ايبرگه سرباز كه كرد اشاره كناريش سرباز به سرش با بعد و

 :پيچيد فضا توي سرباز صداي دوباره. رفتن بود ديوار روي كه بزرگي كاغذ طرف به كنجكاو

 افرادي به ملكه چون كنند؛ نام ثبت دارن مهارت كه افرادي. شده نوشته مسابقه توي نامثبت محل -

 وجود هم ويژه جايگاه يه درضمن،. چلفتي پا و دست عده يه نه دارن احتياج رزمي هنرهاي در ايحرفه

. شهب ديانا ملكه شخصي محافظ تونهمي شخص اون. باشه اول نفر مسابقه در كه رسهمي كسي به كه داره

 .نديد دست از رو مسابقه اين
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 خوشحال انگار. شنيدممي رو مردم شاد صداي. زدم زدم زل زمين به متفكر. رفت سربازها با همراه بعد و

 ...ويژه جايگاه اول، نفر ديانا، شخصي محافظ پيچيد؛ سرم توي سرباز آخر هايحرف. بودن

 !خودشه -

 باز شاد لبخندي به هاملب و بود پيچيده قلبم دور شادي حس. كنم حس تونستممي رو هامچشم برق

 :كردم زمزمه كجي لبخند با و كردم نگاه سنگي قصر كوچك نماي به و آوردم باال رو سرم. شد

 !ديانا ملكه بينممي رو هم زودي به -

***  

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه آنا

 چيه؟ نفوذ براي راهت خب؟ -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

  !بينيمي ديانا كنار رو من زودي به -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

 چيه؟ منظورت -

 :دادم ادامه

 .باشم داشته نظر زير رو حركاتش تمام تونممي طورياين بشم؛ ديانا شخصي محافظ قراره -
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 بود هاشچشم توي كه چيزي اما نشست؛ لبش روي لبخند يه جاش به و شدن باز هم از كمكم هاشاخم

 :گفت آرومي لحن با. نبود داشتني دوست زياد

 هم روزي يه ممكنه بزني، آسيب ديانا به تونيمي قشنگ طوراين وقتي باشم؛ خودم مراقب خيلي بايد -

  !بياي من سراغ

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .من به تو هم و دارم نياز تو به من هم فعالً اما نه؟ كه چرا باشي، داشته ضرر برام اگه -

 :گفت و كرد مظلوم و تنگ رو هاشچشم شد، تموم كه اشخنده. خنديدن به كرد شروع

 بكشي؟ رو عزيزت يخاله مياد دلت واقعاً -

 :فتمگ لبخندم برخالف لحني با و زدم بود گرفته جا مظلوميت قاب توي كه شرورش هايچشم به لبخندي

  !روش هم تو كشم؛مي و كشتم رو هاخيلي من -

 در اون. كيه اون نبود مهم برام بود؛ محض واقعيت بودم گفته كه چه هر. خنديديم هم با دو هر باراين و

 زير از رو نردبون اين نداشتم قصد هم من. رسوندمي ديانا به رو من كه بود نردبون يه برام حاضر حال

 .شدمي خودم سقوط باعث چون دارم؛ برش پاهام

 .رفت فرو خودش خونسرد قالب توي و كرد قطع رو شخنده آنا

 بهش كه هست قصر توي شخصي كن؛ ارسال شبانه برام رو اطالعات. بده انجام خوايمي كاري هر -

 .بده اون به رو هاتنامه. دارم اعتماد
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 :گفتم بدبيني و شك با و دادم تكون رو سرم

  !بده لومون شايد شخص اون -

 .نباش بدبين قدراين اعتماده؛ قابل كه گفتم -

 مهه به كه بودم شده دچار مرض اين به هم من و بود شده سوءاستفاده اعتمادم از زياد فقط نبودم؛ بدبين

 :گفتم و دادم تكون رو سرم. باشم محتاط و بدم گير چيز

 .دارم شك بهش هم باز من ولي -

 :گفت و كرد نگاه بهم جدي

 داري؟ اعتماد كه من به -

 پيش سال چند. نداشتم اعتماد هم خودم به من! نه كه بود معلوم نزنم؛ خنده زير تا گرفتم گاز رو لبم

 .باشه جدي لحنم كردم سعي. دشمنش حاال و بودم ديانا دوست

 ...شخص اون ولي آره؛ كه البته -

 :گفت و شد بلند جاش از آنا

  !نباش نگران و بسپر من به رو چي همه -

 :گفتم

 .باشه -
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 كردي؟ نام ثبت مسابقه براي -

 :گفتم و گرفتم دستم توي رو چاي فنجون

 .چيزا سري يه دنبال برم بايد فقط آره، -

 :گفت گشتمي چيزي دنبال كشو داخل داشت كه حالي در

 .باشم داشته من شايد چيزهايي؟ چه -

 :گفتم و گذاشتم ميز روي و كشيدم سر رو چاي

 .بپوشم بايد محافظت براي كه لباس چند و نقاب يه -

 :گفت و كرد نگاه بهم تعجب با

 زره؟ -

 :گفتم و دادم تكون منفي ينشونه به رو سرم

 .رمب مسابقه ميدون به زمينيم هايلباس با تونمنمي. باشم راحت مبارزه توي كه جور و جمع لباسي نه، -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .هست بخواي چي هر جااون بري؛ شهر بازار به تونيمي -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .ميرم من پس -
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 مگوش توي كه مردم سروصداي بعد و ماليم نسيمي دوباره. كردم تصور رو شهر. شدم خارج كلبه از بعد و

 رهز تا گرفته زنانه جواهرات از بود؛ چيز همه. كردم نگاه روبروم بازار به و كردم باز رو هامچشم. پيچيدمي

 سمتي به نگاهم. شدم گشتن مشغول و گذاشتم سرم روي رو شنلم كاله و زدم لبخندي. شمشير و

 نقاب رنگي، هاينقاب اون بين و رفتم طرفشون به لبخند با. ديدم رو مختلف هاينقاب. شد كشيده

 هب. شدم جدا فروشنده از تشكر با. برداشتم رو بود روش خاكستري هايطرح كه سياه رنگ به داريطرح

 .مكن پيدا مناسب لباس چندين ساعت يه از بعد تونستم باالخره. چرخيدم و رفتم ديگه هايمغازه طرف

 ...كه كنم تصور رو كلبه خواستم و بستم رو هامچشم

 .كنار بريد كنار، بريد. عبورند درحال ديانا ملكه -

 رو مردم داشتن كه سربازها به و برگشتم و دادم قورت رو دهنم آب. كردم باز خشم با رو هامچشم

 :گفت و عقب داد هولم و اومد من طرف به سرباز. كردم نگاه كردنمي جمع ايگوشه

  !كنار برو ميان؟ دارن ديانا ملكه شنوينمي مگه -

 رو هامدست. افتاد رنگش نارنجي هايچشم به نگاهم. شد كشيده سمتي به نگاهم حرفش به توجهبي

 به يارانش با داشت اسب بر سوار و مغرور. بود طوريهمون هم هنوز. ندم انجام حركتي تا كردم مشت

 !كردمي لمس رو گردنش پوست هامانگشت االن خواستمي دلم قدرچه كه آخ. اومدمي ما طرف

 :زدمي حرف داشت گوشم كنار يكي انگار. شدنمي رد من روبروي از داشتن درست حاال

  !كشيدي كه زجريه هاسال انتقام گرفتن براي فرصت بهترين االن! باش زود -

 :كردم زمزمه و بستم رو هامچشم
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  !شو خفه! شو خفه! شو خفه -

 هك چيزهايي از يكي كنم؛ صبر بايد من. شم آروم تا كشيدم عميقي نفس. كردممي كاري نبايد االن نه

 قدراين نبايد اون! مونده هنوز باش، آروم آرتيميس، نه االن. كردنه صبر بشه گرفته انتقام ميشه باعث

 از كه بغضي با. كنه مرگ آرزوي كه زياد قدراون! بكشه عذاب بايد. بكشه عذاب بايد اون بميره؛ راحت

 :گفتم بود شده جاساز گلوم توي خشم و نفرت روي

 اون .بيفتي پام و دست به كه بكشي عذاب بايد قدراون! بچشي رو كشيدم كه زجرهايي تكتك بايد -

 !باش مرگت يفرشته منتظر... ديانا نيست دير روز

*** 

. يدپيچمي وجودم توي درد زدمي بهم كه ايضربه هر. ديدم حاال تا كه آدميه ترينبدقلق! لعنتي لعنتي،

 نبود؟ تشنغول اين از بهتر حريف

  !دخترجون شي تسليم بهتره -

 :گفتم و غريدم

 !شو خفه -

 اشچهره. كنم حس رو دردش تونستممي. شد پرت عقب به كه زدم شكمش به محكمي لگد پام با بعد و

 قرمز صورت. بود رفته باال هيجان از جمعيت صداي. كشهمي درد بدجور داره بود معلوم و بود شده درهم

 :گفتم و زدم لبخندي ديدم كه رو خشمش از شده

  !نرسونم آسيب بهت زياد ميدم قول بهت كني التماس اگه -
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 با. برد باال رو شمشيرش و كشيد نعره زدمي بيرون ازشون خشم كه هاييچشم با و كرد باز رو دهنش

 :كردم زمزمه امشده گرد هايچشم

 !ستساخته كارم! اوه -

 با و زدم كجي لبخند. افتاد شكل چوبي حصار به نگاهم كه گردنم روي بياره فرود خواست رو شمشميرش

 اشورزيده و بزرگ هيكل روي پريدم! وقتشه حاال. اومد فرود زمين روي شمشيرش. روش رفتم حركت يه

 بلند روش از. شد ولو زمين روي و داد دست از رو تعادش كه زدم گردنش به محكمي يضربه آرنجم با و

 ودب شده پنهان نقابم پشت كه صورتم روي كجي لبخند. دادم تكونش پام با. ايستادم كنارش و شدم

 هب مرد. رفت باال جمعيت شادي و فرياد صداي كه بردم باال پيروزي ينشونه به رو دستم. گرفت شكل

 :زد فرياد خوشحالي با و برد باال و گرفت دستش توي رو دستم مچ و اومد ميدان وسط

 !سيمز الرا مسابقه، اول نفر و -

 :گفت و كرد ول رو مچم مرد. زدم شاديشون به لبخندي. رفت باال مردم جيغ صداي دوباره

 .جااين بيان اصلي نفر هشت اون تمام! جوايز اما و -

 هب پوزخندي. كردم نگاه بود روبروم كه اخمويي يفرمانده به. ايستادن كنارم هاكننده شركت يبقيه

 شكست رو سربازهاش بهترين از يكي بود تونسته دختر يه كه نيومده خوشش بود معلوم. زدم اشچهره

 .نزنم خنده زير تا گرفتم گاز رو لبم. دادمي بهم رو مدالم بايد خودش كه بود اين همه از بدتر بده؛

 و زدم كجي لبخند. كرد وصلش لباسم روي و آورد بيرون صندوق داخل از رو رنگي طاليي نشان فرمانده

 هم بقيه به هامدال. زدمي موج غرور هاشچشم توي. كردم نگاه هاشچشم به و كردم كوچكي تعظيم
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 نارنجي به پوزخندي. بود زوم شدهتنگ هايچشم جفت يه روي فقط نگاهم بين اين من و شد داده

 :كردم زمزمه. زدم هاشچشم

 !ديانا رسيده من برگشتن زمان بودم؛ گفته بهت -

 من بزنه حدس تونستنمي حتي اون. رفت فرو هم توي هاشاخم چون شنيد؛ رو حرفم كردم احساس

 نيست؟ سيمز الرا اسمم و امتاريكي يزاده من بگه تونستمي كي! امكي

  !الرا الرا،... آرت -

. رفتم طرفش به. زدمي صدام داشت و بود جمعيت بين كه كردم نگاه آنا به تعجب با و چرخوندم رو سرم

 !كرد؟مي كارچي جااين اون

  .رسيدي هدفت به -

 :گفتم و گذاشتم ششونه روي رو دستم و خنديدم

 .ميده رو قتلم دستور حتما باشه محافظش قراره كي بفهمه اگه -

 :زد پوزخندي

 .نفهميده كه فعال -

 :گفت دوباره كه دادم تكون رو سرم

 آرتيميس؟ -

 :گفتم اخم با
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 بله؟ -

 :گفت و كشيد عميقي نفس

 !كني كنترل رو خودت نتوني ترسممي -

 :گفتم و دادم تكون منفي ينشونه به رو سرم

 همه. بفهمه رو امچهره حالت نتونه و نباشه معلوم امچهره تا كنهمي كمك بهم نقاب اين نباش؛ نگران -

 .ميده پس تقاص زودي به ديانا. ميره پيش برنامه طبق چي

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .چيزي يه -

 :گفتم

 افتاده؟ اتفاقي -

 :داد ادامه

 !آرتيميس نگير كم دست رو ديانا بياري؟ نقابت براي ايبهونه چه خوايمي -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .ترسمنمي ازش همين براي شناسم؛مي خوب رو ديانا. مياد دست به ساده خيلي اشبهونه -

 :گفت و كرد نگاهم شك با
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  !باشه جمع حواست پس تنهايي، قصر توي تو -

 :گفتم و زدم لبخندي

 !آنا خاله يادآوري، بابت ممنون -

 لسا چند. گرفت نقش لبم روي تلخي لبخند. افتادم دوري يخاطره ياد به. شد دور ازم و زد كجي لبخند

. بود باهوش و مرموز زني همراهم و بودم كرده شركت من محافظ انتخاب براي مسابقه توي درست پيش،

. مشابه يمسابقه يه توي درست بود؛ پيشم زن اون خواهر حاال و بود امخاله فهميدم بعدها كه زني

 گدلتن. بودن مگذشته توي كه افرادي دلتنگ! بودم شده دلتنگ من بگم؛ دروغ خودم به تونستمنمي

 .دادن تغيير رو سرنوشتم كه اشخاصي. ديگه كسايي خيلي و دن پيتر، الكس، آرميتا، هافمن، مارتا،

 :كردم زمزمه. شد تمديد تلخم لبخند. كردن كمكم جاها خيلي كه دوستاني

 !شده تنگ براتون دلم -

***  

 :گفتم و دادم سوق آنا روي رو نگاهم

 چيه؟ موضوع باراين -

 :گفت و گرفت خودش چشم مقابل و كرد جدا درخت يشاخه از رو سيبي

 .برسه نفر سه به تعدادمون رسيده زمانش -

 :گفتم باشه اومده يادم چيزي انگار
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 .كن اجير رو ديگه يكي بدم؛ دست از رو جونم خوامنمي ديگه من كنم؟ آزاد رو شواليه برم بايد نكنه -

 :گفت و دوخت بهم و آورد باال رو نگاهش

 قصر؟ به ميري كي -

 :گفتم و بردم فرو سويشرتم جيب توي رو دستم

 .كنم شروع بايد فردا -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 !شده تنگ خيلي خورشيد نور براي دلش مطمئنم شواليه؛ سراغ برو امروز پس -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .بشه تكرار دوباره خوامنمي ديگه بگيره؛ رو جونم بود نزديك غار اون! نميرم زندان اون به من آنا، -

 :گفت جديت با و اومد جلو قدمي

 و فرز طورهمين دارمش؛ حاضر درحال كه هستي فردي اعتمادترين مورد تو! آرتيميس نشو بچه -

  !نزن زيرش لطفاً پس كنيم؛ همكاري هم با بود قرار ما. ترينچابك

 :گفتم معترض

 بود؟ چي وسط اين دقيقاً تو نقش بردم، جلو رو چي همه من حاال تا -

 :گفت خونسرد و زد لبخندي
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 عزيز؟ يخواهرزاده داد بهت كي رو اطالعات همه اين گفت؟ بهت كي رو شواليه و غار جريان -

 :گفتم اجبار به و كردم پوفي و انداختم پايين رو سرم

 .كنممي قبول كه باريهآخرين اين -

 فرق حركاتش و لبخندها ولي بود؛ مارتا عين يكي كهاين با. زد لبخندي. دوختم بهش رو نگاهم بعد و

 يادز يا كم رو، بمش و زير و باشه بوده مارتا با كه بده تشخيص رو هاتفاوت اين تونستمي كسي. داشت

 .نداشتن هم با فرقي هيچ دو اين صورت اين غير در بدونه؛

 :گفت و زد سيب به محكمي گاز

 كني؟مي فكر چي به -

 :گفتم و زدم آرومي پوزخندي

 پرسي؟مي من از چرا بخوني، ذهن تونيمي كه تو -

 :گفت و زد رنگ سرخ سيب به ايجانانه گاز دوباره

 چي مغزت اون توي بفهمم تونمنمي من و كامله قدرتت جااين داشتم؛ رو امكان اين زمين توي من -

 .گذرهمي

 :گفتم و آوردم باال رو سرم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 !خوب چه هوم، -

 :گفت زدمي زل آسمون به كه درحالي
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 به يبخوا تو شايد. كنهمي عصبي رو من بخونم رو ذهنت نتونم كهاين! نه من براي اما عاليه؛ كه تو براي -

 .بازممي راحت خيلي من وقت اون كني؛ خيانت من

 :گفتم و شدم قدم هم باهاش

 .هستيم يكساني حالت تو دو هر پس بخونم؛ رو ذهنت تونمنمي توئم؛ عين هم من -

 :اومد حرف به دوباره كه گذشت سكوت توي كمي. زد سيب به گازي دوباره و داد تكون رو سرش

 تكار پس خوابن؛ جورايييه. نيستن سرحال زياد هاشزندانبان هاشب نيمه توش بري بايد كه زنداني -

 .باشه راحت خيالت نيست؛ چيزها جوراين و تله از هم خبري. راحته

 :گفتم و انداختم بهش نگاهي چشم يگوشه از

 كمه؟ موانعش قدراين چرا -

 :گفت و انداخت بهم نگاهي

 .نداره خبري زندان اون وجود از كسي اصالً زندانيه؛ شواليه جااون دونهنمي كسي چون -

 :پرسيدم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 هست؟ هم زنداني همچين كه فهميدي كجا از تو پس -

 :گفت و زد چشمكي

  !بودنه جن مزاياي از يكي -
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 و دنشبو خونده شوم بودنش دورگه دليل به تنها سوخت؛مي آنا براي دلم. رفتم فرو فكر تو و گفتم آهاني

 دگيزن براي رو مكاني نه اون. باشه بوده بدتر كمي هم من از شايد اون سرنوشت. بيرون بودن كرده پرتش

 گاهناخودا. باشه سالم و بمونه زنده حاال تا بود تونسته طوريچه كه بود عجيب برام. ايخانواده نه داشته،

 :گفتم

 آنا؟ -

 رهخي ماه به و ايگوشه كرد پرت رو بود مونده ازش نازكي بخش تنها و بود شده تموم ديگه كه رو سيبش

 :داد جواب و شد

 بله؟ -

 :پرسيدم و كردم نگاه ماه به هم من

 .همكار يه نه خواهرزاده، يه عنوان به بپرسم؟ شخصي سوال يه تونممي -

 :گفت و نشست لبش گوشه كجي لبخند

 .آرتيميس بپرس -

 :پرسيدم كنجكاوي با

 نكردن؟ گناهيتبي اثبات براي تالشي مادرت، و مادرم و مارتا يعني ت،خانواده -

 :داد پاسخ آرامش با. زد محوي لبخند كردم احساس

 .كردن ولم بعد اما كردن؛ مخالفت يكم اولش -
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 :دادم ادامه

 داري؟ دوستشون هم هنوز -

 :داد پاسخ آرومش صداي همون با دوباره. دهان بزاق يا بغض حاال داد؛ قورت رو چيزي كردم احساس

 .دونمنمي -

 اششونه روي رو دستم. شده ناراحت شگذشته آوردن ياد به از كردممي احساس. كشيدم عميقي نفس

 ،هاشچشم نه. نبود مارتا شبيه اصالً دختر اين خوردم؛ اييكه. دوخت بهم رو ايشسرمه نگاه كه گذاشتم

 چند و كردم باز رو دهنم. خوردهزخم و ديدهسختي و متفاوت ايخاله بود؛ آنا اون. صداش نه و صورتش نه

 :آوردم زبون به كلمه

 .كردم ناراحتت كهاين از متاسفم -

 :گفت و داد تكون رو سرش. شد پخش دهنم توي تلخيش. زد تلخي لبخند

 هم امخانواده كه افتممي اين ياد به وقتي. كنهمي ناراحت رو من يادش اما كنم؛نمي زندگي گذشته با من -

 .كشممي عذاب نداشتن، وجودم به اعتقادي

 :گفتم و زدم لبخندي

  !عاليه اين آوردي؛ دستشونبه خودت كمك با خودت تنها كه داري زيادي هايموفقيت تو -

 :گفت و داد تكون رو سرش
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 مارتا فقط و مردن شونهمه كه حيف ولي داشتم؛ هم خانواده يه خواستمي دلم همه از بيشتر اما آره؛ -

 .تو و مونده

 :اومد حرف به آنا دوباره كه كشيدم عميقي نفس

 آرتيميس؟ -

 :دادم جواب

 بله؟ -

 :پرسيد كنجكاوي با

 ببيني؟ رو ماريا تونستي حاال تا -

 :گفتم و انداختم پايين رو سرم و زدم لبخندي

 .شد كشته ماريا اومدم، دنيا به من وقتي -

 دونستي؟مي هري مورد در رو چيزي يه -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم

 چيزي؟ چه -

 ديدي و شد ماريا عليه اون كرد، ازدواج زمين از پسري تام با ماريا چون اما بوده؛ مندعالقه ماريا به اون -

 .كشت رو ماريا قصر اون زدن آتش با هم آخرش و ريخت كه رو هايينقشه چه
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 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .گفت بهم رو اين كشيدمي رو آخرش هاينفس داشت هري وقتي -

 :گفتم و آوردم باال شتاب با رو سرم ناگهان

 دوني؟مي پدرم از چيزي تو آنا -

 .آرتيميس بود تو شبيه خيلي اون داشتم؛ حضور بزرگشون مراسم توي من هااون ازدواج روز -

 :گفتم و كشيدم آهي

 رو پدرم جاي كه نبود مردي هم بودم زمين توي كه وقتي حتي. بودم محروم پدر داشتن از هميشه من -

. كردمي پر رو كمبودهام و كردمي مادري برام كه بود خاله فقط بكشه؛ سرم به محبت دست و كنه پر برام

 .بودم يتيم كردممي فكر من بيام جااين به كهاين از قبل تا

 :گفت و زد لبخندي دوباره

 مه حاال حتي من اما داشتن؛ دوستت خيلي كه داشتي ايخانواده تو! آرتيميس شانسي خوش خيلي تو -

 چون دلخوري ازش كه دونممي هم رو اين و مونده مارتا فقط اتخانوده از دونممي. ندارم رو كسي

 ارتباط هاآدم با چيز دو خاطربه معموالً مارتا. داره دوستت اون كه دونممي رو اين ولي بري؛ گذاشت

 .داشت دوستت بلكه بود، نشده نزديك بهت سود براي اون. عالقه و سود كنه؛مي برقرار

 :گفتم
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 تا نبودم جااين االن كردمي مخفي رو من اگه شايد بمونم؟ نذاشت چرا كرد؟ رهام چرا داشت دوستم اگه -

 .بگيرم انتقام

 :گفت و كشيد عميقي نفس آنا

 .ارهد دوستشون كه كساييه پشت هميشه اما كنه؛ محبت بهت واضح طوربه كه نباشه بلد شايد مارتا -

 :گفتم و زدم لبخندي

 دوني؟مي كجا از رو مارتا مورد در اطالعات همه اين تو -

 :گفت و زد لبخندي هم اون

 مكمك چيز همه توي و داشت رو هوام بيشتر همه از كه بود مارتا اين كنن، بيرونم قصر از كهاين از قبل -

 يادمه ازش كه چيزي تنها كه هم مادرم بود، شدن ملكه براي تمرين حال در هميشه كه ماريا. كردمي

 و بود باز من براي هاشاخم كه بود مارتا بين اين. مادرم مثل كه هم پدرم و بهمه اشخورده گره ابروهاي

 .ديگه چيزاي خيلي و آموخت بهم رو سياست داد، ياد رزمي هايمهارت بهم كرد؛مي حمايت ازم

 :گفتم متعجب

 نيست؟ پيشت ديگه االن چرا ولي! باشه خوبي خواهر قدراين تونهمي اون دونستمنمي -

 رمب قبيله اون از كهاين از قبل شدم مجبور ولي ارزشمنده؛ و عزيز برام خيلي كهاين با. نخواستم خودم -

 رو معجون اون تونستم هابعد و كنم ناپديد رو خودم و بدزدم هامعجون يقفسه از رو معجوني بيرون،

 مشدن بيرون تقاص بايد من. شدمي مانع مارتا حضور و شدممي آماده انتقام براي بايد من. بدم گسترش

 .گرفتممي رو
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 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 كردي؟مي زندگي مارتا پيش تو باد سرزمينِ نابودي از بعد پس -

 :گفت و كشيد عميقي نفس آنا

 .سرزمين اون بازماندگاه تنها كرديم؛مي زندگي مردممون پيش مارتا و من -

 آنا هك تلخي نسبتاً و پيچيده زندگي. گرفتم درپيش رو سكوت و دوختم ماه به رو نگاهم و گفتم آهاني

 خودم براي بس از اما بود؛ بد و آورعذاب هم من زندگي كه هرچند. بود آورده درد به رو دلم بود كشيده

 .بودم كرده عادت بهش و بود شده عادي برام ديگه بودم كرده مرورش

 يچهره و بوديم زده كنار رو بودن جدي و سردي نقاب هردومون كه شبي. خوبيه و مهتابي شب امشب،

 چهره هم اون و بودم ديده رو آنا متفاوت و كشيده سختي يچهره من. بوديم ديده رو ديگههم واقعي

. بودم زده حرف بود بزرگتر ازم هاسال كه ايخاله با كه بود شبي امشب. بود ديده رو خوبم و معمولي

 .متفاوت شب يه نبود؛ گرفتن انتقام و كشتن و كشيدن نقشه مورد در كه هاييحرف

 .برگرديم بهتره! شديم دور قدرچه اوه -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .زديم حرف باهم قدراين كه بود بار اولين -

 :گفت و كرد كوتاهي يخنده

 .درسته -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

. شكست رو سكوت و پيچيد فضا توي جيرجيرك و قورباغه صداي. شد حاكم دوباره سكوت بعد و

 من يدهندهتسكين هميشه شب. سپردم گوش ساده و زيبا خوانيهم اين به و بستم لذت با رو هامچشم

. شم آروم و بسپرم آسمونش تاريكي و سياهي به رو زندگيم هايسياهي تونستممي راحت خيلي و بود

 آنا؟ يا بودم شب مديون رو اين دونستمنمي. بودم شده سبك كاه پر يه مثل كشيدم؛ عميقي نفس

 .هردوشون شايد گرفت؛ شكل لبم روي لبخندي

*** 

 !ذارممي اتسينه روي رو سرت بزني حرف كالم يه اگه -

 خيالم وقتي و كردم رو و زير رو اطراف هامچشم با. داد تكون تند رو سرش استرس و ترس با نگهبان

. افتاد هامدست روي وزنش تمام و شد هوشبي كه زدم گردنش به محكمي يضربه دستم با شد، راحت

 با رو هاملباس. شدم كار به دست زود خيلي. بود زندان از دورتر كمي كه درختي پشت كشيدمش آروم

 هك قبلي نگهبان رسيدن از قبل تا بايد. ايستادم صاف و كردم عوض نگهبان آهني و سنگين هايلباس

 ستد به نيزه و غار عظيم و بزرگ يدهنه به برگشتم سرعت با. سرجام رفتممي دستشويي، به بود رفته

 شوخ صداي وقتي. شد حبس سينم توي نفسم پايي صداي شنيدن با كه كشيدم عميقي نفس. ايستادم

 .كشيدم راحتي نفس شنيدم رو قبلي نگهبان

 !شدي الغر يكم كنممي احساس كني؟مي ورزش هاشب تو ببينم -

! كنه شك موضوع اين به داشت حق. دادم قورت استرس با رو دهنم آب. خنديدن به كرد شروع بعد و

 چون بزنه؛ حرفي نخواد كردممي دعا! كجا هيكل درشت نگهبان اون كجا من كوچك جثه و هيكل

 :شد شنيده مردي كلفت صداي كه كنه باز رو گشادش دهن دوباره خواست. كردمي شك طورياين
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 برنارد؟ -

 :داد جواب و ايستاد صاف بود برنارد اسمش كه پرحرف نگهبان

 فرمانده؟ بله -

 .شدمي بد برام خيلي نيستم قبلي نگهبان اون من فهميدمي اگه من خداي! فرمانده. شد گرد هامچشم

 ور دهنم آب دوباره ناخوداگاه. ببينم رو بلندش قد و ورزيده هيكل تونستم كه اومد جلو قدمي فرمانده

 .دادم قورت

 .رسيده ويژه زنداني غذاي وقت: فرمانده

 :گفت لرزيدمي كه صدايي با. پريد برنارد روي از رنگ كردم احساس

 .بره من جاي به تام ميشه اگه قربان، -

 :گفت عصبانيت با فرمانده

 .بترسه زندانيش از نبايد نگهبان يه -

 :گفت التماس با باراين و پريد پيش از بيشتر رنگش بيچاره برنارد

 .كنمنمي رو كاراين من كشته، رو قبلي نگهبان دوتا حاال تا اون! كنممي خواهش قربان -

 :گفت من روبه بعد و

 .بده رو غذاش برو تو تام؟ -
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 :گفتم تعجب با

 من؟ -

 :گفت و نشد نازكم صداي متوجه كه بود ترسيده قدراون

 تام؟ نه مگه. بده رو زنداني غذاي تونهمي تام فرمانده، -

 رو صدام باراين. اومد لبم روي لبخندي نه؟ كه چرا ورود؛ براي رايگان و مجاني راه يه. رفتم فرو فكر به

 :گفتم و كردم كلفت كمي

 .برممي رو غذا من -

  !شجاع سرباز تو به آفرين: فرمانده

 :گفت فرمانده كه كردم خم احترام ينشونه به رو سرم

 .غاره داخل ميز روي غذا بيا، دنبالم -

 شده روشن هامشعل نور با كه غار به و آوردم باال آروم رو سرم. شدم غار وارد دنبالش به و گفتم اطاعتي

 .داشت جريان باد يه داخلش انگار بود؛ خنكي و بزرگ غار. كردم نگاه بود

 .بگير رو اين بيا -

 ايتكه و آب ليوان يه با زميني سيب پوره. بود غذا روش كه شد كشيده چوبي ساده ميز طرف به نگاهم

 :گفت فرمانده كه گرفتم دستم توي رو سيني و دادم تكون رو سرم. نون

 .زندانيه اون سلول غار اين آخر! باشي نكرده فراموش رو راه ترس از اميدوارم -
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 :پرسيدم كنجكاوي با

 ترسه؟مي ازش قدراين برنارد كه كيه زنداني اون فرمانده؟ -

 :گفت و كرد اخمي

 اين مرد بدترين سلول جااون. كردي فراموش هم رو اون اسم حتي چون ترسيدي؛ خيلي كهاين مثل -

 .سياهه يشواليه سلول اون سرزمينه؛

 :كردم زمزمه تعجب با

 سياه؟ يشواليه -

 :گفت و گرفت پيش در رو برگشت راه من به توجه بدون فرمانده

  !بكشه هاقبلي مثل هم رو تو ممكنه نذار؛ منتظرش زياد -

 عميقي نفس. رسيد گوشم به و شد اكو غار توي اشخنده صداي. خنديدن به كرد شروع خودش بعد و

 .بودم من خود فقط حاال. كردم نگاه خالي غار به و كشيدم

 مرد اون با رويارويي وقت. پيچيدمي گوشم توي آرومم هايقدم صداي. كردم حركت و دادم تكون رو پام

 .ببينمش بودم شنيده ازش كه تعريفي همه اين از بعد بودم مشتاق. بود غريب عجيب و سياه

 گها شايد. شدمي ترنزديك بهم و گرفتمي شكل مقابلم تاريكي سلول هايميله رفتممي جلوتر هرچه

 نداشتم؛ زيادي هيجان دليل دو به ولي بود؛ كرده كر رو گوشم قلبم صداي االن بود، پيش سال چندين

 با هك نبودم پيش هايسال يساده و ترسو دختر ديگه من و بتپه بخواد كه نداشتم رو قلبي ديگه من چون
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. دمنبو ناپخته و اوليه آرتيميس اون من. ببازم رو خودم اومدمي شياطين دست از كه آتيشي شعله ديدن

 با چه و احساسات با چه دشمن، با چه بجنگه؛ بتونه تا تاريكي جنس از دختري به بودم شده تبديل

 .كردنمي ايفا برام رو دشمن نقش حاال كه هاييدوست

 يتاريك توي. زدم پوزخندي. شدم خيره بود سلول توي كه مطلقي تاريكي به و گرفتم رو هامقدم جلوي

 آروم رو سرم و شدم رنگ سفيد هايميله نزديك و چسبوندم خودم به رو غذا سيني. بود شده مخفي

 :كردم زمزمه اخم با. گشتم شواليه دنبال تاريكي توي و چسبوندم بهشون

 ...پـ كجاست -

 هامانگشت. شد گرد هامچشم و كرد رخنه وجودم توي ترس. اومد در زرد رنگ به هامچشم يصفحه يهو

 :كردم زمزمه بهت با. شد ايجاد مهيبي صداي و افتاد زمين روي سيني و دادند دست از رو نيروشون

 ...سياه يشواليه -

 تپش و گذاشتم گلوم روي رو دستم. بكشم نفس تونستم من و رفت بين از زردي اون ثانيه يه عرض در

 به تنم. گرفت رنگ هامچشم جلوي وحشتناك رنگ زرد هايچشم اون دوباره. كشيدم عميق نفس سرهم

 دهش زمين پخش كه سيني به نگاهم. كردم آروم رو خودم و كشيدم پي در پي عميق نفس. لرزيد بارهيك

 .زد خشكم يخي و سرد صداي با كه شم خم خواستم. افتاد بود

  .نيستي نگهبان معلومه -
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 ايستادم صاف. نبود كردن هول و ترسيدن وقت. افتاد كاربه ذهنم. فهميد زود قدرچه شد؛ گرد هامچشم

 شواليه صداي دوباره كه گذاشتم قفل روي رو دستم شدم سلول نزديك. برگشتم تاريكي طرف به و

 :پيچيد

 .نكني باز رو در اين بهتره داري، دوست رو جونت اگه -

 ماحت نتونست، مرگ فرشته وقتي. بگيره رو جونم خودم جز تونستنمي كسي. زدم حرفش به لبخندي

 زبا آروم رو در. شد باز مانندي تيك صداي با قفل كه كردم تمركز بهش توجهبي. تونهنمي هم شواليه

 زرد ترسناك گوي دو اون دوباره كه گذاشتم درون به قدمي. كردم برخورد تاريكي از موجي با كه كردم

 كشيدم رو گردنبند. كرد حس رو گردنبند نگين هامانگشت. بردم جيبم داخل رو دستم. شد نزديكم

 :گفتم لبخند با و گرفتم شواليه سوالي هايچشم مقابل و بيرون

 .آوردم برات رو اين -

 عقب قدم يه. شد ترنزديك قدم يه شواليه كردم احساس. ديدم رو رنگ زرد گوي دو اون برق وضوح به

 :گفتم كجي لبخند با و كشيدم

  !بياي دنبالم بايد گرفتنش براي البته، -

 .پيچيد گوشم توي كه صداش بعد و ديدم رو هاشچشم شدن تنگ. ايستاد

 .دزيده رو گردنبندم و شمشير كه كسي بود؛ تو كار پس -
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 توي. بست رو نفسم راه و پيچيد گلوم دور چيزي كردم احساس كه بزنم حرفي و كنم باز دهن خواستم

 هشوالي خشمگين صداي. شد زرد هامچشم يصفحه دوباره. شدم كوبيده ديوار به و شدم كشيده تاريكي

 :شنيدم رو

 ها؟ دزدي، يه تو پس -

 :گفتم و زدم لبخندي خفگيم به توجهبي

 !برسي اهدافت... به كه كنم... كن كاري... تونممي من دزد؟ -

 :گفتم و بلعيدم رو هوا باالفاصله. شد كم دستش فشار

  !راهه بهترين... اين! نكن اي احمقانه كار -

 زني؟مي حرف چي از داري -

 :گفتم و زدم پوزخندي

  !زنممي حرف ديانا از شيرين انتقام يه مورد در دارم -

 :دكر روشن داخلم رو انتقام حس آنا كه باشه موقعي مثل لحنم كردم سعي. بخشيد جرأت بهم سكوتش

 خوبيه يمعامله. ميدم بهت رو داراييت هم من. رسيممي هدفمون به مونهمه و كنيمي همكاري ما با تو -

 نه؟

 :شنيدم رو صداش

 هستي؟ كي تو -
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 تاريكي لطف به اما ؛بود زياد دردش كشيدم؛ گردنم به رو دستم. دادم تكيه ديوار به و زدم پوزخندي

 :اومدم خودم به شواليه خشمگين صداي با. كردمنمي حس رو دردي هيچ درونم

  !كنم تكرار دوبار رو سوالم ندارم عادت من -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 .كرده ممنوع رو اسمم ديانا كه هستم ايزاده همون من. كرد بيرونش سرزمين از ديانا كه امكسي من؟ -

 :گفتم و زدم زل زرد گوي دو اون توي شده تنگ هاييچشم با و شدم نزديكش

 !امتاريكي يزاده من -

 ديوار به دوباره و زدم لبخندي. پيچيد سلول تاريكي توي اشقهقهه صداي بعد و شد تنگ هاشچشم

 .شه قطع اشخنده تا شدم منتظر و دادم تكيه سرم پشت

 :گفت و طرفم به برگشت جديت با. شد محو اشخنده صداي

 چيه؟ من آزادي از هدفت -

 :گفتم هاشچشم توي خيره

 .ديانا از انتقام كه، گفتم -

 :پيچيد فضا تو پوزخندي صداي

 .خودخواهه و پست مادرش مثل هم اون -
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 و شتمبردا قدم سفيد هايميله طرف به تاريكي توي! كنه همكاري نبود قرار كهاين مثل نه. كشيدم پوفي

 :گفتم حال همون در

 شم؟ كاربه دست تنها خودم يا بگيريم انتقام هم با داري دوست -

 توي داشت دوست مرد اين. باشه ايديگه حلراه دنبال گفتممي آنا به بايد. كشيدم عميقي نفس. سكوت

 روي رو دستم. بياد بيرون كنم مجبورش خواستمنمي هم من و بپوسه هميشه براي سلول اين تاريكي

 رو رد خواستم. كردمي اذيت رو چشمم مشعل نور. رفتم سلول از بيرون به. كردم باز رو در و گذاشتم ميله

 تمتونس من و اومدن بيرون سلول تاريكي از باراين زرد گوي دو اون. شد مانع قدرتمندي دست كه ببندم

 زديم برق انتقام از كه هاييچشم با. بود افتاده روش مشعل نور كه ببينم رو شواليه سرد و خشن رخنيم

 :گفت بهم خيره

  !نميدم دست از رو فرصت اين -

 .كردمي همكاري انتقام براي مرد اين بود؛ آنا با حق. زدم لبخندي

***  

 :گفت اخم با آنا

 آرتيميس؟ كجاست شواليه -

 تعجبم آنا. آنا به بود زده زل سرد و خشن. كردم نگاه شواليه بلند قامت به. رفتم كنار و زدم كجي لبخند

 :پيچيد شواليه صداي. كرد نگاه بهم بعد و زد محوي لبخند

 شمشيرم؟ -
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 بارناولي براي و زد برق كه ديدم رو شواليه نگاه. آوردم بيرونش و رفتم بود تخت زير كه شمشير طرف به

 .كردنمي كم صورتش بودن خشن از چيزي هم لبخند اين حتي. ديدم رو بود لبش روي كه محوي لبخند

 خواست. گرفتم جلوش رو شمشير. انداختمي گالدياتورها ياد به رو من بود صورتش روي كه خراشي اون

 :گفتم و كشيدمش عقب كه بگيره

 .بديم انجام رو كاري بايد قبلش -

 :گفت و اومد جلو آنا

 .ببنيدم پيمان بايد -

 :گفت و چرخوند آنا و من بين رو نگاهش شواليه

 .كنممي قبول -

 تونستممي كه نزديك قدراون بوديم؛ شده نزديك خيلي هدفمون به. زديم محوي لبخند آنا هم من هم

  !ترشيرين هم عسل از حتي بود؛ شيرين ما انتقام سرانجام. ببينم هم رو كارهامون ينتيجه

***  

 .بيام بايد هم من -

 :گفتم و كشيدم پوفي

 كني؟ فعاليت قصر توي و بياي خوايمي طوريچه اصالً شناسن؟مي رو اتچهره رفته يادت تو آنا -

 :گفت و زد لبخندي آنا
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 .كردم پيدا راهي خودم هم قصر به يابيراه براي بدم؛ تغيير رو امچهره معجوني با تونممي من -

 :گفتم و كردم نگاه بود رفته فرو فكر توي كه شواليه به

 راهي؟ چه -

 .نيست سختي زياد كار شم؛ وارد نديمه عنوان به تونممي -

 :شكست رو سكوت كه بود چيزي باراين شواليه صداي كه دادم فشار هم روي رو هاملب

 .زد آسيب ديانا به ميشه راه يه از -

 :گفت كنجكاور آنا

 راهي؟ چه -

 :گفت و آورد باال رو نگاهش شواليه

 .سرزمينش و فرزند -

 :گفتم و دادم تكون اخم با رو سرم

 .بيفته مردم ضرر به اتفاقي خوامنمي -

 :گفت و كرد اخمي شواليه

 چرا؟ -

 :گفتم جدي و آوردم باال رو نگاهم
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 .ميارن زبون به رو اسمم و معتقدن بهم هم هنوز كه هستن كساني تنها هااون چون -

 .افتهنمي مردم براي اتفاقي آرتيميس؛ نباش نگران: آنا

 :گفت بود زده زل چوبي ميز به كه حالي در تري،آروم صداي با بعد و

 .بديم انجام باهاش رو ركااين بايد هم ما داد، عذاب رو ما روح اون كه طورهمون. دياناست روح ما هدف -

 :گفت آنا كه شدم بلند جام از

 آرتيميس؟ -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .كنم محافظت ازش بايد كه افتممي اين ياد به وقتي خورهمي بهم حالم. ديانا پيش برم بايد امروز -

 كردي؟ قبول چي براي پس: شواليه

 .بري تونيمي تو آرتيميس. ميدم توضيح: آنا

 خودم روي به كهاين بدون بايد و بود كاري روز اولين امروز. شدم دور ازشون اياضافه نگاه بدون

 هامانگشت به فشاري مثل فكر اين. كردممي عمل دستوراتش به و ايستادممي ديانا كنار آوردممي

 عميقي نفس. زدم صورتم به و آوردم بيرون رو نقابم. گرفت رو شمشير ترمحكم دستم و كرد سرايت

 .كردممي كنترل خوب خيلي رو احساساتم بايد. بستم رو هامچشم و كشيدم

*** 
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 رو نگاهم. بود روبروم قصر بزرگ آهني يدروازه ديدم كه چيزي اولين. كردم باز رو هامچشم باد وزش با

 رد ديوارها اين از تونستنمي كس هيچ. كردم نگاه عظيم و سنگي هايديواره به. آوردم باال آرومآروم

 .شه

 توئي؟ ملكه محافظ -

 و بودم زده رو نقابم. داشت تن به رو هانديمه لباس كه ديدم رو زني كه كشيدم پايين سريع رو نگاهم

 :گفتم و برداشتم رو شنلم كاله همين براي بود؛ آسوده خيالم

 .خودمم -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .بيا دنبالم -

 شدن باز صداي. شد باز خودش درها رسيد، دروازه به وقتي. افتادم راه دنبالش به و دادم تكون رو سرم

 طرف به شد باز كامالً در وقتي! بود كنندهاذيت واقعاً مزخرف صداي اين. شه درهم امچهره شد باعث درها

 شدممي ديانا زندگي محل وارد داشتم من. خورد تكون درونم چيزي. برداشتم قدم قصر داخلي يمحوطه

 براي كنه؛نمي اعتماد بهم هاراحتي اين به اون دونستممي. بودمي جمع حواسم هااين از بيشتر بايد و

 .داشتم درپيش درازي راه همين

 كه زيبايي و بزرگ قصر. چرخيدمي سويي هر به نگاهم و رفتمي سو يك به پاهام. شديم محوطه وارد

 .بود تحسين قابل واقعا بود روبروم
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 كه نگاهم. شدم وارد من و كرد باز برام رو در نديمه. بزرگ و رنگ طاليي دري رفتيم؛ ورودي در طرف به

 اييهپنجره. كردممي نگاه قصر درون به شگفتي و بهت با. شدند ترآروم هامقدم ناخوداگاه افتاد درون به

 همه از و بود بخشيده قصر به زيبايي نماي كه رنگ سفيد هايفرش سلطنتي، و طاليي هاييپرده بزرگ،

 يباز و عجيب هايشمع. بود قصر بزرگ نهايتبي فضاي داخل كه خونه يه بزرگي به هاييمجسمه ترجالب

 بر كه نفيسي و بزرگ تابلوهاي و بود ديوارها روي كه هايينقش. بود پوشونده رو محوطه سرتاسر كه

 :خوردم خفيفي تكون نديمه صداي با كه بودم ديوار و در محو طورهمين. بود آويزون ديوار

 .طرف اين از -

 رها رو نگاهم و برداشتم قدم نديمه به پشت دوباره. شد پديدار روبروم بزرگ و دراز راهرويي كه برگشتم

 :اومدم خودم به نديمه بلند صداي با كه بود شده پرت حواسم قدرچه دونمنمي. كردم

 .داخل بريد هستن؛ شما منتظر و جاناين ديانا بانو -

 هم توي رو هاماخم بود؟ من منتظر ديانا. كردم تكرار رو هاشحرف ذهنم توي. زدم زل بهش گيجي با

 رمس. شناختنمي رو من اون و بود شده پوشيده صورتم بااليي ينيمه نقاب توسط خوشبختانه. كشيدم

 هك افتاد يادم اما كنم؛ باز رو در خواستم. شدم نزديك نقشي پر و زيبا در به و دادم تكون نديمه براي رو

. شدممي وارد اجازهبي طورهمين نبايد پس كردم؛مي بازي رو بردارفرمان و مطيع آدم يه نقش بايد من

 هك چيزي. كردممي بازي نقش ايحرفه بازيگرهاي مثل بايد. كشيدم عميقي نفس و بستم رو هامچشم

 .بود دشمنم كردم،مي بازي نقش جلوش بايد كه كسي كه بود اين كردمي ترسخت رو بازي اين

 بودمش نشنيده سال هشت كه آشنايي صداي. شدم منتظر و زدم در به تقه چند و كردم باز رو هامچشم

 :رسيد گوشم به
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 .داخل بيا -

 وارد صدا و سربي و آروم و كردم باز رو در. كنم كنترل رو خودم كردم سعي و دادم قورت رو دهنم آب

 كردم؛ حس رو پاهام شدن سست. موند نوشيدمي چاي داشت كه دست به فنجان زني روي نگاهم. شدم

 بود دلم توي مدت همه اين كه هاييحرف وقت يه تا دادم فشار هم روي رو هاملب. نفرت از ترس، از نه

 .نياد بيرون ازشون

 .ببينمت نزديك از خواممي جلوتر؛ بيا -

 از بخواي كه سخته خيلي. پيچيد قلبم دور خشم و نفرت دوباره. دادم فشار هم روي رو هامدندون

 زدم زل. ايستادم روبروش درست و كردم حركت به وادار رو پاهام زور به! خيلي كني، اطاعت دشمنت

 منم،!كن نگاه خودخواه، آهاي بزنم، فرياد خواستمي دلم. شد مشت دستم. بود پايين سرش كه بهش

 !مرگت يفرشته آرتيميس

 كه رو سرش. شدم خيره بهش تنها و كردم مهار شمشيرم يدسته دادن فشار با رو هاحرف اين تمام اما

 طوريچه نگاهم دونمنمي. لرزيد نفرت از بود شده مشت كه دستي خورد، گره بهم نگاهمون و آورد باال

 :گفت و زد لبخندي كه بود

 !الرا داري تيزي هايچشم -

 روبرو دليصن به دستش با كه شدم منتظر و كشيدم عميقي نفس. بگم تونستمنمي يعني نگفتم؛ چيزي

 :گفت و كرد اشاره

 .بشين بيا -
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. آوردممي زبون به رو ترسناك هايجمله اون كهاين بدون زدم؛مي حرف بايد. زدممي حرف بايد حاال

 :كردم باز زور به رو دهنم! تونيمي تو آرتيميس

 .هستم ترراحت ايستاده -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .بشين نكش، خجالت -

 :آوردم باال رو سرم صداش با كه زدم زل ميز به و نشستم صندلي روي و دادم گوش حرفش به

 خوري؟مي چاي -

 :گفتم ظاهري آرامش با

 .نه -

 !بده باد به رو سرم و بزنه سر ازم نابجايي حركت بود ممكن چون نزنم؛ زل هاشچشم به كردم سعي

 .كنه مبارزه تو خوبي به كه نديدم رو كسي حاال تا -

 ...كنهمي تمجيد و تعريف كسي چه از داره دونستمي اگه اون. زدم صداييبي پوزخند

 :بزنم لبخند كردم سعي

 .بانو داريد لطف شما -

 :گفت و خنديد
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 افظمح رو تو و كنم اعتماد بهت بتونم من كه بيار دليل يه! الرا نيستم مطمئن ازت هنوز من حال،اين با -

 .كنم خودم شخصي

 :گفت جديت با و داد تكون رو سرش. نگفتم چيزي و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .ميارم وجود به رو دليل اين من -

 :گفت بلند بود من آناليز درحال تيزش نگاه با كه درحالي بعد و

 نديمه؟ -

 .شد وارد نديمه و شد باز در

 بانو؟ بله -

 .بيار رو بشه آماده مهمانمون براي بودم داده دستور كه رو نوشيدني اون -

 :گفت و كرد تعظيمي نديمه

 .چشم -

 ور فنجان ديانا. شد داخل بود دستش فنجاني كه درحالي بعد دقيقه دو درست. رفت بيرون اتاق از بعد و

 :گفت و گرفت دستش از

 .بري تونيمي -

 :گفت و كرد نگاه بهم كجي لبخند با ديانا. رفت بيرون نديمه
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 كنم؟ كارچي خواممي دونيمي -

 :گفتم تفاوتبي و دادم تكون نه ينشونه به رو سرم

 .بانو نه -

 :گفت و گذاشت جلوم رو فنجون

 .بخور رو اين -

 :گفتم و كردم اخم

 !چيه؟ اين -

 :گفت و زد لبخندي

 .سمي چاي يه چاي؛ -

 .زدم زل منتظرش هايچشم توي و كردم تنگ رو هامچشم

 ممكن اين نه باشه؟ شده خبردار من واقعي هويت از اون نكنه. پيچيدمي سرم توي مختلفي چيزهاي

 خوب خيلي هاشدشمن كه بود همين براي نبود؛ كردن بازي نقش اهل ديانا من، برخالف! نيست

 گوش توي اشجمله بود؟ چي هدفش پس دونستنمي اون اگه شد؛ كشيده چاي به نگاهم. شناختنشمي

 رو من خواستمي يا اون. افتاد جا سرم توي چيزي. ميارم وجود به رو دليل اين من خورد، زنگ من

 .داشت رو كشتنم قصد واقعاً يا كنه امتحان

 خوري؟نمي -
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 :گفتم و زدم كجي لبخند. بود زده زل من به مصمم و جدي. شدم دقيق اشچهره به و آوردم باال رو نگاهم

 .بانو شما خاطربه -

 بايد. مكرد نگاه ميز به و گذاشتم زمين رو فنجون. كشيدم سر تعللي بدون و گرفتم رو چاي فنجون بعد و

 داس اون و مرگ يفرشته از خبري. گشتم رو اطراف نگاهم با. ديانا حرف يا مرگ منتظر. بودممي منتظر

 .دش تبديل واقعيت به فكرم كه نگذشت چيزي. بود بيشتر دوم يگزينه احتمال پس نبود؛ بزرگش

 .بود معمولي چاي يه فقط اون. كردي رد رو آخر يمرحله خوبي به تو ميگم؛ تبريك بهت -

 :گفتم و دوختم ديانا براق نگاه به و آوردم باال رو نگاهم

 .رفت خواهم هم مرگ پيشواز به حتي ميدم؛ انجام رو هركاري شما خاطربه من -

 فشار هم روي نفرت فشار از رو هامدندون. خنديدن به كرد شروع و كرد پرت عقب به كمي رو سرش

 !كاش اي! دادممي ديانا خورد به رو اون من و بود سمي چاي اون كاش اي. دادم

  !مياد خوشم خيلي هستن وفادار بهم طوراين كه افرادي از من دوني،مي -

 :گفت تريآروم لحن با و شد خم طرفم به كمي

 .الرا تويي افراد، اون از يكي -

 :گفتم شادي نسبتاً لحن با و نشوندم لبم روي لبخندي همين براي بودم؛مي خوشحال بايد االن

  !افتخاره يمايه اين -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم
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 كي؟ براي افتخار مايه افتخار؟ يمايه -

 رو سرم و نشوندم لبم روي زشتي لبخند جاش به و گرفتم رو گرفتمي شكل داشت كه پوزخندي جلوي

 :گفتم و كردم خم كمي هم

 .بانو من براي البته -

 هك رسيدمي روزي. كردم نگاه بود گرفته شكل لبش روي كه كجي لبخند به و آوردم باال رو سرم بعد و

 روز اون. رسيدممي خودم يخواسته به من كه بود روز اون. شه عوض التماس و گريه با لبخند اين جاي

 رفته پيش خوب هم جاهمين تا اما گيره؛مي آروم سوختمي انتقام آتش توي هامدت كه قلبم كه بود

 و زرگب يمرحله هم بزنم حرف باهاش لبخند با و بشينم ديانا قدمي يه توي بودم تونسته كههمين. بودم

 افظمح همين قراره كه كنه تصور تونستنمي حتي ديانا اما بودم؛ كرده ردش راحتي به من كه بود سختي

 و بردارم امچهره از رو نقابم من كه رسيدمي روزي. بياره تختش و تاج و خودش سر باليي چه اعتماد قابل

 !برگشته تاريكي يزاده برگشتم، من كه بگم و بدم نشون رو خودم ديانا مبهوت هايچشم مقابل

***  

 بود؟ طورچه كاري اول روز خب، -

 :گفتم كردممي تميز رو شمشيرم براق يتيغه داشتم كه حالي در

  !پرسيمي سوال هازميني مثل -

 :گفت و زد لبخندي

 بود؟ طورچه اوضاع بپرسم؛ خودمون يشيوه به بذار خب -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 136 

 :گفتم آنا به خيره و فرستادم غالف داخل رو شمشير

 .گرفت وفاداري امتحان ازم -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه

 .كن تعريف شد، جالب -

 :دادم ادامه

 .خوردمش هم من بخوريش؛ بايد وفاداري من به اگه گفت بعد و سمّيه گفت و داد معمولي چاي يه بهم -

 :گفت سوالي يچهره با

 نيست؟ سمي چاي اون فهميدي طوريچه -

 :دادم جواب اما بزنه؛ لبخند بهم تا نبود اطراف اون مرگ يفرشته چون گفتم دلم توي

 هاسال ياد به رو من اتفاق اين و بودم گرفته قرار آزمايش مورد طوريهمين هم قبالً من. دليل دو به -

 اين پس باشه، بوده خبر با من واقعي هويت از تونستنمي كهاون كه اينه دليلم دومين انداخت؛ پيش

 .بوده من از شدن مطمئن براي فقط كارش

 :گفت و زد لبخندي آنا

  !كرده انتخاب شخصيش محافظ عنوان به رو كسي چه دونهنمي -

 :گفتم و زدم لبخندي هم من
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 .ديدنيه شقيافه بفهمه كه موقعي -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم. شد ظاهر جلوم زرد گوي دو همزمان. موند خالي صندلي روي نگاهم

 كجاست؟ شواليه -

 .دونمنمي -

 :گفتم و گرفتم ضرب ميز روي انگشتم با

 .باشه جمع حواست كنه؛ خيانت بهمون داره رو گردنبندش و شمشير كه حاال داره امكان -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .باشه بهش حواسش تا فرستادم رو يكي نباش؛ نگران -

 :گفتم و كردم تنگ رو هامچشم

 .رحميبي و سياهي به معروفه سياهه، يشواليه اون! نباش ساده قدراين مطمئني؟ كجا از -

 :گفت و كشيد پوفي آنا

 هم به هرسه ما گفتم كه طورهمون. كنهمي همكاري ما با اون نباش نگران. هست بهش حواسم گفتم -

 .داريم احتياج

  :گفتم و كشيدم عميقي نفس

  !بره پيش خوب چي همه اميدوارم -
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 :گفت و گرفت نقش لبش روي كجي لبخند

 .انتقامه هيجان اثر -

 :كردم زمزمه تلخي با و زدم پوزخندي

 !اعتماده از سوءاستفاده اثرات -

***  

 :گرفت بر در رو قصر تمام ديانا فرياد صداي

 كردن؟مي كارچي جااون ابله سربازهاي اون پس چي؟ -

 :گفت ترسيده ايچهره با بود ديانا مشاور كه مردي

 .كرده آزاد رو شواليه و شده وارد و پوشيده رو هانگهبان لباس كسي شده گفته -

 ازشون كه هاييچشم با و كوبيد ميز روي محكم رو مشتش ديانا. بود اين موضوع پس زدم؛ كجي لبخند

 :غريد باريدمي آتيش

  !كنيد اعدام رو احمق هاينگهبان اون -

 چي؟ كرد آزاد رو شواليه كه شخص اون ولي بانو؛ بله -

 :گفت بلندي صداي و نفرت با و شد بيشتر هاشچشم آتش

 .ميدم طال يسكه هزار بهش كنه، پيدا برام رو اشزنده كي هر كن اعالم مردم پيش برو -
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 :گفت و شد نزديك كمي ترس با مشاور

 بكشين؟ رو اون خوايننمي -

 :فريادش بعد و شنيدم رو ديانا هايدندون شدن ساييده صداي

 .كنم قطع رو سرش خودم هايدست با خودم خواممي -

 :گفت بود شده گرد ترس از كه هاييچشم با مشاو

  !بانو بله... بـ -

 افص و بودم من گشتمي دنبالش ديانا كه فردي اون. نزنم خنده زير تا گرفتم رو خودم جلوي. رفت بعد و

 رقص توي امخنده صداي تا گرفتم گاز رو لبم! منه كار اينا يهمه فهميدمي اگه آخ. بودم ايستاده كنارش

-باال شسينه يقفسه. بود شده داركش و طوالني هاشنفس. افتاد ديانا قرمز يچهره به نگاهم. نپيچه

 رزج. كشيدم عميقي نفس. كردممي حس رو دادنش زجر لذت داشتم تازه. زدم كجي لبخند. شدمي پايين

 !مونده هنوز ديانا؛ بكش

 .برم جايي بايد من بري؛ خوايمي هرجا تونيمي -

 من. رفت بيرون به و شد بلند جاش از. كردم نگاه بود شده آروم كمي حاال كه ديانا به و اومدم خودم به

 جايي به بايد من. شه خارج راهرو از ديانا تا كردم صبر و ايستادم. رفتم اتاق از بيرون به همراهش هم

 .دادممي بهش رو ديگه هاياتفاق و امروز گزارش بايد و داشتم قصر توي آنا جاسوس با قراري. رفتممي
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 كردم باز آرومي به رو در. بود جلوم رنگي طاليي و بزرگ در دوباره. شدم خروجي راهروي وارد و برگشتم

 وارد. كردم حركت كردم پيدا رو مدلخواه راه وقتي و كردم نگاه رو اطراف كمي. شدم قصر محوطه وارد و

 .بود ايزنده موجود هر و آدم از خالي كه جايي. بردمي متروكه قصر به رو من مسير اين. شدم راه

 .گرفت نقش جلوم كوچيكي قصر روحبي و سنگي نماي كمكم

 شده شكسته كه ايمجسمه كنار. شدم گياهش و گل بدون يمحوطه وارد و بخشيدم سرعت هامقدم به

 .گرفتم ضرب زمين روي پام با و ايستادم بود

 اومدين؟ -

 :گفتم و شدم نزديكش. كردم نگاه بود زده زل بهم كه كوتاهي قد يكوتوله به و برگشتم

 !بشه چي نيست معلوم بيفته آنا از غير كسي دست به اگه اطالعات اين! باشه جمع حواست -

 :گفت كلفتش صداي با و گرفت جلو رو تپلش و كوچيك دست و داد تكون تند تند رو سرش

 .نميشه متوجه كسي -

 كه بره خواست و گرفت رو نامه. گذاشتم دستش كف و آوردم بيرون رو اينامه و دادم تكون رو سرم

 :گفتم

 .شده آزاد سياه يشواليه فهميده ديانا بگو آنا به -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .بانو بله -
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 به هم هنوز. زدم زل رفتنش به شكّم از پر و شده تنگ هايچشم با. شد دور ازم كوتاهش قد اون با بعد و

 رفتم؛مي بايد ديگه. دادم تكون رو سرم و اومدم خودم به. شد محو ديدم از كمكم. بودم مشكوك آدم اين

 يه كنار از داشتم. برگشتم رو بودم اومده كه راهي. كردمي شك بهم اومدم جااين من فهميدمي ديانا اگه

 :شنيدم رو واضحي اما آروم پچپچ صداي كه شدممي رد خرابه

 !كننمي اعداممون جاسوسي جرم به حتماً شيم ديده اگر. ببينه رو ما نبايد كسي برو، زود -

 رو مرفته هايقدم و كشيدم هم توي رو هاماخم. جاسوس شد، متمركز ايكلمه رو و شد تيز هامگوش

 به و شدم مخفي ايفروريخته نيمه ديوار پشت. شدم نزديك خرابه به صدا و سر بي و آروم و برگشتم

 :گفت باراسترس ايچهره با نديمه. كردم نگاه زدنمي حرف هم با استرس با داشتن كه اينديمه و سرباز

  !كنيم جاسوسي جنگل هايياغي براي كرديمنمي قبول كاش اي! ترسممي من ولي -

 :گفت و گذاشت دختر يشونه روي رو دستش سرباز

 ميدن؟ بهمون سكه قدرچه دونيمي ميگي؟ چي -

 :شكست رو سكوت دوباره سرباز. داد فشار هم روي ترس با رو هاشلب نديمه

  !كنن شك بهت هانديمه ترسممي بري؛ بهتره -

 بيرون ديوار پشت از كه بيان من طرف به سرباز با همراه خواست و داد تكون تند تند رو سرش دختر

 جدي لحن با و زدم زل شونپريده رنگ صورت و زدهبهت هايچشم به اخم با. ايستادم جلوشون و اومدم

 :گفتم

 زودي؟ اين به كجا -
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 .خوردن تكون ترس از نديمه هايلب

  !نكرديم كاري ما... مـ -

 :دادم ادامه. رفتن ترعقب قدمي هم هااون. شدم نزديكشون و زدم پوزخندي

 جنگل؟ هايياغي براي هم اون بزرگيه؟ جرم چه جاسوسي دونينمي -

 نطرفشو به و آوردم بيرون رو شمشيرم ولي سوخت؛ براشون دلم ايلحظه. پريد بيشتر صورتشون رنگ

 :گفت و ايستاد دختره جلوي سرباز كه گرفتم

 رسه؟مي چي تو به اصالً هستي؟ كي تو -

 توي رو چيزي تصور، غيرقابل سرعتي با ذهنم. افتاد جا ذهنم توي چيزي انگار رسه؟مي چي من به

 :گفتم ناگهاني و زدم كجي لبخند! كنه جبران رو چيزها خيلي بود ممكن كه داد شكل خودش

 بگيرين؟ هم پاداش جاسوسي، بر عالوه خوادمي دلتون -

 :گفت تعجب با دختر. زدن زل بهم مات و متعجب دو هر

 كني؟نمي معرفي رو ما يعني طوري؟چه... چـ -

 :گفتم و شدم نزديك بهشون داشتم لب به لبخند كه طورهمون

 از حتي حاال تا كه ميدم پاداشي شما به هم من كنين،مي كمك من به شما. برسونيم سود هم به قراره ما -

 .باشين نگرفته هم هاياغي اون

 :گفت هيجاني لحني و زدمي برق كه هاييچشم با و اومد بيرون سرباز پشت از دختر
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  !كنيممي قبول باشه چي هر -

 رارهق بار اولين براي و نبود سرزميني هيچ توي نظيرش كه ايفاجعه بود؛ پيش در فاجعه يه. زدم لبخندي

 لبمق دور شادي بيفته بود قرار كه اتفاقي تصور با. بوده دور هااين يهمه از كه بيفته اتفاق كسي براي

 :گفتم و خنديدم شادي از. آورد لبم روي به رو لبخندي و پيچيد

  !نميشين پشيمون كه باشين مطمئن -

*** 

 :سپردم گوش كارم زيباي ينتيجه به لذت با و بستم رو هامچشم! لرزيد قصر ديگر باري و

 تونستي؟ طورچه تو... تو سايمون! نـداره امكــان اين -

 شده جمع خودشون توي ترس از هانديمه تمام. بود پيچيده قصر توي ديانا عصباني و زدهوحشت صداي

 ور شونملكه حاال تا رسيدمي نظر به. بود هاشونچشم توي ترس هم هيكل قوي هاينگهبان حتي بودن؛

 كه طوفاني راهه؛ در عظيم طوفاني بودم گفته. گرفت شكل لبم روي لبخندي. بودن نديده طورياين

  !ببره خودش با رو ديانا جون از نيمي تونهمي

 !نداشته سابقه سرزميني هيچ توي چيزي همچين حاال تا! ترسممي خيلي -

 :گفتم و زدم پوزخندي. افتاد كردمي جاسوسي داشت پيش روز چند كه دختري ساينا، روي نگاهم

 .رسيديم هدفمون به هردومون طورياين ولي آره؛ -

 :گفت و داد تكون ناراحتي با رو سرش
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 .شه قرباني سرزمين اين يشاهزاده هم اون ـناه، گـبي آدم يه خواستنمي دلم من -

 :گفتم آرامش با و كندم ازش رو نگاهم

 .ـناه گـبي چه باشه، كارـناه گـ چه حاال ميشه؛ قرباني جنگ توي يكي هميشه -

 يدفعه مثل اما داشت؛ قرباني يك اتفاق اين آره،. شنيدم رو بود اومده بيرون دهنش از كه رو ضعيفي آه

 ـناه گـبي كه نداره فرقي هم برام كنم؛مي مشخص من رو قرباني باراين. باشم من قرباني نبود قرار قبل

 .بود شده قضاوت طورهمين هم خودم مورد در چون كار؛ـناه گـ يا باشه

 سايمون با همراه باريدمي آتش هاشچشم از كه عصباني ديانايي يچهره و شد گشوده روبروم طاليي در

 .گرفت نقش جلوم مادرش به بود زده زل ناراحتي با كه

 با و شده جمع ايگوشه يه ترسيده شونهمه. خورد چرخ هانديمه روي نگاهم. گذاشتم بزرگ تاالر به قدم

 .بودن زدهزل ديانا به وحشت

 :گفتم ساينا به خطاب لب زير

 .كن آماده رو خودت -

 :گفتم و كردم تعظيمي و ايستادم مشاور و سايمون و ديانا روبروي. داد تكون آروم رو سرش

 بانو؟ -

 :گفت و بست رو هاشچشم خشم با

 هست؟ مدركي هم باز كردي؟ پيدا چيزي -
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 .بدم نشون ناراحت رو خودم كردم سعي

  !بانو بله بگم بايد متاسفانه -

 و زد زل بهم و داد تكيه دستش به رو سرش و نشست تختش روي ضعف با. لرزيد اشبسته هايپلك

 :گفت

  !بده ادامه خب؟ -

 :گفتم

. دنب جنگلي هايياغي به رو اطالعاتي تا خواستنمي نگهباني از سايمون عاليجناب كه ديده نديمه اين -

 .ديده خودش چشم با رو چي همه دختر اين

 ،شدمي ترضعيف اون چي هر. گرفت نقش لبم روي كجي لبخند. شد بسته درد با دوباره ديانا هايچشم

 :پيچيد سايمون ملتمس صداي. گرفتممي نيرو بيشتر من

  !نيست من كار چيزها اين خورممي قسم مادر، ولي -

 :زد فرياد و كرد باز خشم با رو هاشچشم ديانا

 فهميمي اصالً تو دادي؟ انجام كشورت حق در ظلمي چه دونيمي احمق؟ يپسره نيست تو كار -

 اين خواستيمي تو ميگه كه هست هم شاهدي! شده پيدا تو اتاق توي كشوري مهم اسناد شده؟چي

  !برسوني هاياغي به رو اسناد
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 پسرش به نزديك و شد بلند خشم با جاش از. بود خورده ايبدضربه شه؛ خاموش آتشش نبود قرار انگار

 :گفت و پسرش يترسيده هايچشم به زد زل و شد

 فهمي؟مي رو هااين تو جدليم؟ و جنگ درحال هاياغي با هاستسال ما دونيمي -

 :لرزيدن تاالر هايستون كردم احساس كه بود بلند فريادش قدراون داد؛ ادامه فرياد با دوباره

  !داشت نخواهم و ندارم تو مانند ظالمي و احمق پسر وقتهيچ من! ندارم تو نام به پسري ديگه من -

 هايچشم و بود شده اشك از پر هاشچشم يكاسه. لرزيدم ايلحظه براي و نشست سايمون روي نگاهم

 از صداش بخورم قسم حاضرم. پيچيد گوشم توي دارشبغض صداي. بود كرده ترشفاف رو سبزش

 :بود بدتر برام هم ديانا فريادهاي

  !مادر نبود من كار -

 هم تو كه، كشيدمي فرياد و زدمي مشت قلبم به عصبانيت با داشت وجدانم. كردم مشت رو هامدست

  !كردي قرباني رو ـناه گـبي يه هم تو! ديانايي مثل

 و ساييدم هم روي رو هامدندون. دادم فشار دستم توي بيشتر رو شمشير و بستم درد با رو هامچشم

 هامچشم ديانا پي در پي فريادهاي صداي با. بود هااين از لجبازتر اون اما كنم؛ خفه رو وجدان كردم سعي

 :كردم باز رو

  !سياهچال بندازين و ببرين جااين از رو احمق پسرِ اين! هانگهبان -
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 و بود انداخته پايين رو سرش. برگشت سايمون روي دوباره نگاهم. اومدن سايمون طرف به نگهبان دو

 هاييچشم با. شه پيروز من بر بود تونسته وجدانم شكست؛ قلبم حصار. شد دور ازمون. رفتمي داشت

 :گفتم و زدم زل رفتنش به غمگين

 !سايمون متاسفم -

 :آورد خودم به رو من ساينا يزدهوحشت صداي

 !ملكه -

 دباي هم اون. بود حقش زدم؛ پوزخندي. افتادم بود رفته هوش از ساينا بغل توي كه ديانا به و برگشتم

  !بيشتر خيلي باشه؛ سايمون از بيشتر بايد اون ناراحتي و عذاب بكشه؛ عذاب

 اون هدوبار. كردم نگاه بود رفته سايمون كه مسيري به و برگشتم سرم، پشت هياهوي و ديانا به توجهبي

 قبول از نشونه اشافتاده پايين سر اون. گرفت نقش نگاهم جلوي اشكش از پر و معصوم هايچشم

 هزمزم درد با. كشيدمي آتيش به رو قلبم داشت وجدانم. گذاشتم قلبم روي رو دستم. دادمي شكستش

 :كردم

  !شد خواهم كشته وجدانم دست به آخرش -

 :گفتم لب زير و فشردم هم روي گرفتمي منشا قلبم از كه زيادي درد با رو هامچشم

 !جنگه قانون اين. بدن قرباني بود اونا نوبت كردن؛ باهام رو هااين از بدتر اونا! بگير آروم -

 :گفت فرياد با كه شنيدم رو وجدانم صداي من و شد كمتر درد
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 !ديانايي از ترپست تو -

*** 

 :گفت و زد لبخندي براق هاييچشم با شواليه

  !بزني ضربه بهش و كني پيدا رو ضعفش نقطه تونستي -

 :گفت و داد تكون رو سرش بعد و

 !كشهمي داره دردي چه كه كنم تصور رو ديانا يچهره االن تونممي -

 صداي. انداختم پايين رو سرم و كشيدم پوفي. گرفت نقش جلوم سايمون يچهره دوباره. كشيدم آهي

 :شنيدم رو آنا خوشحال

 !كنه كمك بهت تا نداشتي قصر توي رو كسي كه تو رسيد؟ ذهنت به طوريچه فكر اين آرتيميس -

 :شدم دادن توضيح مشغول حوصلگيبي با و كشيدم عميقي نفس

 اديان سر رو بال اين و كردم استفاده خودم نفع به موقعيت اين از هم من بودن؛ جاسوسي حال در نفر دو -

 .آوردم

 :گفت بود تحسين برق توشون كه هاشچشم با و داد تكون سري لبخند با آنا

 !آرتيميس بود خوب خيلي كارت -

 به شواليه صداي بعدش و پيچيد فضا توي پوزخندي صداي. انداختم پايين رو سرم تنها و نگفتم چيزي

 :رسيد گوشم
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 هوم؟ نيستي، خوشحال زياد كهاين مثل -

 :گفتم و دوختم تيزبينش هايچشم به و آوردم باال رو نگاهم

 .نيست كنيمي فكر كه چيزي اون -

 :گفت شده سخت ايچهره با

 .نداري كارمون يادامه به ميلي ديگه بزنم حدس تونممي -

 :گفتم و دوختم بهش رو جديم نگاه و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .نميشم ناراحت ديانا دادن عذاب از وقتهيچ من نيست؛ طوراين هيچ -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه آنا

 آرتيميس؟ چيه براي ناراحتي اين پس -

 :گفتم و چرخوندم حدقه توي رو هامچشم و كشيدم پوفي

 .دادم انجام رو كاراين خودم من دارين؟ شك بهم چرا شما! نيست ديانا به مربوط هست چي هر -

 :شنيدم رو شواليه يزمزمه صداي كه رفتم كلبه چوبي در طرف به و شدم بلند صندلي روي از بعد و

 !كن فرار آره -

 نيازمند وجودش به فعالً كه حيف حيف،. دادم فشار هم روي رو هاملب و كشيدم هم توي رو هاماخم

 هواي اون و كلبه از و كردم باز رو در كردم، جدا ازش رو نگاهم. كنم كارچي بايد دونستممي وگرنه بوديم،
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 هامريه داخل به رو وزيدمي كه خنكي نسيم و كشيدم عميقي نفس. شدم خارج بودم توش كه گرمي

 لبخندي. رقصيدنمي نسيم با همراه هادرخت هايبرگ. كردم نگاه تنومند و بلند هايدرخت به. فرستادم

. گرفتم جا هادرخت اليالبه زود خيلي. برداشتم قدم هادرخت سمت به و زدم طراوت و تازگي اين به

 القا بهم رو زيبايي و خوب حس كشتن،مي رو جنگل سكوت و شدنمي له پام زير كه هاييبرگ صداي

 رو اون حاال و بودن آرامش منبع هاشدرخت و جنگل اين. بودم رفته فرو عجيبي آرامش توي. كردمي

 .بودن كرده تقسيم باهام

. زدم لز زيبا رنگارنگ هايگل به و دادم تكيه بهش و رفتم بود بلندتر خيلي بقيه از كه درختي سمت به

 اب. شد ترآروم بالشون حركات. نشستن روش و اومدن گل طرف به زنانبال زيبا العادهفوق يپروانه دوتا

 .كردن پرواز و ترسيدن بالفاصله افتاد؛ روشون امسايه كه بشم نزديك بهشون خواستم لبخند

 .ترسنمي نشو، نزديكشون -

 رد بدنم از صاعقه مثل چيزي ناگهان. شد منجمد هامرگ توي خون كردم احساس. زد خشكم جام سرِ

 رو شناآ العادهفوق صداي اين تا گذشته به بود برگشته باشه، كرده قاطي انگار مغزم رسيد؛ مغزم به و شد

 شنيدن با مختلف، مردهاي صداهاي بود؛ ذهنم توي صداها انواع. كنه پيدا صداها و هااتفاق همه اون بين

 بين كه بود صدا يك فقط همه اين بين اما خوب؛ هم هابعضي و دادمي دست بهم بدي حس هاسري يه

 يچهره شدن ظاهر جستجو، اين ينتيجه. شد متوقف ذهنم بالفاصله. بودم شك در بودنش خوب و شوم

 دنبال به ذهنم باراين. بود هامچشم جلوي چروكيده كمي صورتي و رنگ خاكستري هايچشم با مردي

 ديده تا بود درتالش هميشه خودش قولبه كه مردي. بود باهام جا همه كه مردي. گذشت مرد اون اسم

 .نشه
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 آرتيميس؟ زده خشكت چرا -

 به رو داغم نفس بستم، رو هامچشم و ايستادم صاف اومدم؛ خودم به. كردم حس كنارم رو حضورش

 :كردم زمزمه لرزون و فرستادم بيرون

 هافمن؟... هـ -

 :پيچيد گوشم توي صداش دوباره

 .داري ياد به رو من هنوز پس -

 ديگه خواست؟مي چي جا؟اين بود اومده چي براي. كردم مشت رو دستم و دادم فشار هم روي رو هاملب

 بود؟ اومده پيشم چرا پس بودم؛ من دشمن باراين بجنگم؟ كي با خواستمي باز خواست؟مي چي ازم

 من. بشم اضطراب و استرس دچار قدراين ديدنش با نبايد. باشم جدي كردم سعي. كردم باز رو هامچشم

 أتجر. بودم كرده كنترلش سال همه اين كه طورهمون كنم؛ كنترل رو سركش احساسات اين بتونم بايد

 .بود شده ظاهر جلوم يهو االن همين انگار خوردم؛ جا چرا دونمنمي. طرفش به برگشتم و دادم خرج به

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم و كشيدم عميقي نفس

 كني؟مي كارچي جااين -

 پيش هايسال هافمن با فرقي هيچ باريد؛مي خونسردي و آرامش هم هنوز اشچهره از. اومد جلو قدمي

 :گفت و اينقطه به زد زل ايستاد، كنارم درست. نداشت

 كني؟مي كارچي داري دونيمي تو آرتيميس -
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 :گفتم كالفه

  !كني حروم سواالت اين با رو ارزشت با وقت كردمنمي فكر -

 :پيچيد گوشم زير جديش صداي

 كني؟مي رو كاراين داري چي براي آرتيميس؛ بده رو جوابم -

 با و دادم فشار هم روي رو هامدندون و كردم مشت رو هامدست. جوشيد دلم توي چيزي كردم احساس

 هايحرف وقت يه تا كردم سكوت كردم؛ سكوت. تيزبينش هايچشم به زده زل خشمگينم هايچشم

 ولي بود؛ شده رد بود شده بهم كه ظلمي از خونسرد خيلي هم مرد اين كهاين با. نشه خارج دهنم از بدي

 ومدا جلوتر قدمي. كنم رفتار بد باهاش خواستمنمي و داشتم ياد به رو بود كرده برام كه كارهايي هنوز من

 :گفت پيش از ترجدي و

 .نيستي شناختممي من كه آرتيميسي اون تو -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !كردن عوضم نشدم؛ عوض خودم خواست به من البته، ميشن؛ عوض هاآدم -

 :گفت و كند ازم رو نگاهش

 شدي؟ عوض كي خواست به -
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 و لعنتي دياناي اون خاطربه من دونستنمي دونست؟نمي اون يعني بود؛ خارج توانم از ديگه اين

 يقدم من باراين دشمن؟ يه به بودم شده تبديل بودم؟ شده عوض بود شده اعتمادم از كه ايسوءاستفاده

 :ناليدم خشم با و رفتم جلو

 از ي،لعنت و شوم سرزمين همين توي پيش سال هشت درست رفته؟ يادت نكنه ببينم دوني؟نمي يعني -

 اديان كه هم وقتي حتي. انداختين دورم آشغال يه مثل بعدش و كردين استفاده خودتون نجات براي من

 بودم تاريكي يزاده من. فرستادين زمين به رو من خودتون خواست به خودتون، شما كرد اقدام من عليه

 ادهسوءاستف اعتمادم از هري مثل هم مارتا و تو! نذاشتين شما ولي بنشونم؛ سرجاش رو ديانا تونستممي و

 براتون سودي هيچ ديگه من چون چرا؟ دونيمي! فرستادين زمين به راحت خيلي رو من و كردين

 من دست به دو هر مايك و هري بجنگه؛ مقابلش در بخواد آرتيميس كه نبود دشمني ديگه نداشتم،

 نابود هااين از ترراحت خيلي رو ديانا تونستممي من و بودن هابدترين از يكي هااون. بودن شده كشته

 هوم؟ بگم؟ هم باز خوايمي... كنم ساكتش و كنم

 و كشيدم عميقي نفس. بود شده آروم و بود شده خاموش درونم آتشفشان انگار. كشيدم عميقي نفس

 توان ديگه پاهام كردم احساس. كردم بازشون دوباره و دادم فشار هم روي ثانيه چند براي رو هامپلك

 :گفتم داريخش صداي با و دادم تكيه درخت به ندارن؛ ايستادن

 من خواستين كه بودين شماها اين. ساختين شماها رو جديد آرتيميس اين! هستين شماها مقصر -

  !ببين هم رو خودت اشتباهات ندون؛ من از رو چي همه پس خواستين؛ شماها خود! باشم دشمنتون
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 پاهام به و انداختم پايين رو سرم. بود زدهزل روبرو درخت به متفكر. كردم نگاه بهش چشم يگوشه از

 هم مارتا مقابل رو هاحرف اين خواستمي دلم خيلي. بودم شده سبك كمي هاسال از بعد. شدم خيره

 !حيف نشد؛ كه حيف اما بزنم

 .آرتيميس نداشتم دشمني تو با وقتهيچ من! نكن قضاوت زود -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 بدي؟ توضيح برام يكم ميشه جدي؟ -

 :داد ادامه آرومش لحن همون با هافمن

 نظرت به بجنگ، ديانا با و بمون گفتممي بهت پيش سال هشت من اگه شومي؛ تو كه گفته همه به ديانا -

 .شدنمي دشمن باهات همه وقتاون و اومدمي در آب از درست تو مورد در ديانا تعبير شد؟مي چي

 :گفتم و گرفتم قرار روبروش

  !ديگه هايخيلي و جان ملكه، منه؛ با حق كه دونستنمي همه ولي -

 :گفت و دوخت بهم رو خاكستريش نگاه

 يموندمي جااين تو اگه. نبود چيزي همچين تو يآينده توي و ببينم رو آينده تونممي جادوگرم؛ يه من -

 .افتادمي وحشتناكي هاياتفاق

 :گفتم و كردم ايخنده تك

  !باشين آسوده وجدانت و خودت و من گردن بنداز رو تقصيرها تمام! كن الپوشوني آره -
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 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم هافمن

 .نيست توش خوبي يآينده بردار؛ خودبي جنگ اين از دست! بگير جدي رو هشدارم! آرتيميس -

 :گفتم جدي و بهش زدم زل و كردم تنگ رو هامچشم

 !نميشه مشخص تو هايگوييپيش با من يآينده سازم؛مي خودم رو خودم يآينده -

 :گفت ايشده كنترل صداي با و داد قرار هم روي حرص با رو هاشچشم

 !نيست ايعاقالنه راه انتقام -

 :دادم جواب

 .دارمش كه راهيه تنها فعالً اما نباشه؛ عاقالنه شايد -

 و ودمب آروم خيلي طورياين. داشتم دوست رو بود گرفته شكل بينمون كه سكوتي. نشد زده حرفي ديگه

 :شكست رو نازك سكوت اين هافمن صداي دوباره كه نكشيد طولي اما بودم؛ دور هافمن با بحث تنش از

 .نگفتم چيزي مارتا به هنوز من -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .نيست مهم -

 :گفت و چرخوند طرفم به رو سرش هافمن

 نيست؟ مهم برات چيزي كه كني وانمود خوايمي چرا -
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 :گفتم و زدم تلخ لبخندي

 رفته؟ يادت نيست؛ مهم من بودن كه كردين وانمود شما هم روزي يه چون -

 :گفت و كشيد پوفي

 .معتقدم اين به و نكردم اشتباهي كار من. كن فكر هامحرف به يكم! آرتيميس نباش احمق -

 :گفتم و كردم نگاه چشم يگوشه از بهش

  .گيرممي ديانا از رو انتقامم صورت هر در من چون هافمن؛ كن تمومش رو بحث اين -

 :كردم زمزمه و زدم زل جلو به بعد و

 !بود خواهد سختي انتقام انتقام، اين و -

  !بده گوش تهخاله كه اون به كني،نمي گوش رو من حرف اگه حداقل. ميشه عصبي خيلي مارتا -

 :گفتم ثانيه چند از بعد و دادم فشار هم روي رو هاملب

 من و ميده انجام اشعالقه يا سود براي رو هركاري اون كه گفت بهم خواهرش نيستم؛ مهم اون براي من -

 براي بلكه نبوده؛ اشعالقه براي صددرصد داده انجام برام كه رو كارهايي تمام فهميدم پيش سال هشت

 .بوده سودش

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم هافمن

 !شدي دستهم خواهرش با پس -
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 :گفتم و زدم پوزخندي

 !كنممي كار كي با من بدونن ها،سرزمين تمام بزرگ جادوگر جناب كردممي فكر -

 :گفت و شد هم در بيشتر هاشاخم

 .دونستمنمي نه -

 :دادم ادامه و گفتم خنده با همراه آهاني

  !باشن خبربي چيزهايي يه از توننمي هم جادوگرها پس خوبه، -

 :گفت ايهشدارگونه لحن با هافمن

 نياوردي؛ ديانا سر باليي كم هم االن همين! كنار بذار رو انتقام! آرتيميس كرده سياه رو روحت انتقام -

 بدي؟ ادامه هاناعدالتي اين به خوايمي كي تا. كردي درست بزرگي پاپوش پسرش براي

 :زدم فرياد ناراحتي و خشم با و طرفش به برگشتم سريع

 هادام قدراون! ميدم ادامه كنم خاموش كارها اين با بتونم دارم دلم توي ساله هشت كه رو آتشي وقتي تا -

 ؛هافمن نيست دير روز اون. باشم نداشته كارش به كاري تا كنه التماس و بيفته پام به ديانا تا ميدم

  !زده زانو همه جلوي من، مقابل در ديانا زود قدرچه كه ببيني و كني استفاده قدرتت از تونيمي

 :گفت مبهوت هاييچشم با هافمنن

 رو روحت و قلب سياهي و تاريكي هستي؛ تاريكي از واقعاً تو حاال! آرتيميس شدي سياه كامالً تو -

 .فراگرفته
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 :گفتم و كردم كوتاهي يخنده

  !باشين عواقبش منتظر هستين؛ سياهي اين باعث شما -

 :گفت افسوس با و برداشت عقب به قدمي و اومد بيرون بهت از

 تمام كه رسيدم نتيجه اين به حاال بشي؛ هاسرزمين دشمن به تبديل تو روزي يه كردمنمي فكر -

  !بوده درست تو مورد در ديانا هايحرف

 :گفت رفتمي عقب كه حالي در و زد زل من هايچشم به بعد و

 هب سال يه عرض در طورياين. باشي سرزمين اين توي تو تا ذاشتممي بايد من! آرتيميس توئه با حق -

 آرامش به هاسرزمين تمامي و شدمي تمام هم تاريكي رسيدن ارث به اين و شديمي كشته راحتي

 .رسيدنمي

 جلو خواستم بشم؟ كشته بود قرار من. كنم كنترل رو بود شده ريخته وجودم توي كه رو بهتي كردم سعي

 بادي و پيچيدن هافمن دور به سريع خيلي و شدن بلند زمين از نارنجي هايبرگ كه بزنم حرفي و برم

 :پيچيد گوشم زير هافمن يدلسوزانه كمي و هشدارگونه صداي. كرد وزيدن به شروع عجيب

... يباش سرزمين اين دشمن تو باراين خوادنمي دلم! بگير كنه تسخير رو روحت قراره كه پليدي جلوي -

 !آرتيميس باش خودت مراقب بلعيده؛ رو روحت تمام سياهي

***  

 و بودن آويزون هادرخت باالي هاشونبعضي. كردم نگاه شكل ايدايره هايكلبه به و آوردم باال رو نگاهم

 بعدش و اومد هابرگ روي كسي دويدن صداي. شدمي بلند هاكلبه پشت از آتيش دود. پايين هم بقيه
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 هب خطاب و رفتم جلوتر قدمي. بودن من ديدن درحال جديشون نگاه با كه ديدم رو نيزه با افرادي مقابلم

 :گفتم بود روبروم كه كسي اولين

 كجاست؟ تونفرمانده -

 :گفتم زدم زل بهشون و كردم تنگ رو هامچشم. گرفتن من طرف به رو هاشوننيزه تمام يهو. نداد جوابي

 .نيستم دشمنتون من -

 :گفت و گذاشت گلوم زير رو نيزه بود، سياهي هايخط صورتش روي كه سربازها از يكي

 كردي؟ پيدا رو جااين طوريچه -

 روي تدرس تيزي. كرد وارد گلوم به بيشتري فشار كه بكشم پايين رو نيزه خواستم و آوردم باال رو دستم

 :زدم فرياد و كشيدم هم توي رو هاماخم. بود داده خراش رو پوستم و بود گلوم

 ده؟ب نشون بهم رو خودش نيست حاضر كه ترسوئه قدراين يعني! بياد بگين بهش كيه؟ تونفرمانده -

 :پيچيد جنگل فضاي توي كلفتي و بم صداي

 .امفرمانده من -

 قدم طرفم به جدي هاييچشم با تنومند و بلند قد مردي و شد شكافته پوشايقهوه هايسرباز جمعيت

 .نكرد تعظيم شونفرمانده به و ايستادن هم كنار خاصي ترتيب با كه كردم نگاه سربازها به. برداشت

 هستي؟ كي تو -
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 و سياه هايچشم اون داشت؛ خشني نسبتاً يچهره. شد قفل روبروم مرد جدي هايچشم توي نگاهم

 گذاشتم جلو قدمي و دادم قورت رو دهنم آب. بود بخشيده رنگش سفيد يچهره به خاصي ابهت كشيده

 :گفتم و

 .باشيم دوست هم با قراره -

 :گرفت خطر بوي لحنش و رفت هم توي هاشاخم

 هستي؟ كي تو! بده رو جوابم -

 جنگل توي فريادش باراين! باشه سكوت فقط سوال اين جواب بود بهتر. دادم فشار هم روي رو هاملب

 :پيچيد

 هستي؟ كي تو! پرسممي بارآخرين براي -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس. شدن الل هم هاجيرجيرك حتي

 .ميام قصر از من -

 اخم اب. گرفتن طرفم به رو شوننيزه و كردن امدوره سربازها دوباره كه بود گذشته حرفم از ثانيه يه تنها

 :گفتم و كردم نگاه بهشون

 .باشيم دوست قراره ما كه، گفتم. نيومدم جنگ براي من! نترسين -

 «.باشي اتملكه زيردست كه زياده احتمالش مياي؛ قصر از تو كنم؟ اعتماد بهت بايد كجا از: »فرمانده

 :گفتم و شدم نزديك بهش قدم يه جديت با و چرخوندم طرفش به سريع رو گردنم
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 شناسي؟مي رو سياه يشواليه -

 :گفتم و زدم كجي لبخند. برگشت اولش حالت به دوباره و شد درشت ايلحظه هاشچشم كه ديدم

 .شناسيشمي پس -

 شناسي؟مي كجا از رو اون تو -

 :گفتم و زدم لبخندي

 يفرمانده تو و سياهه آدم يه اون حاال و كردينمي خدمت ديانا به هم با دو هر پيش هاسال كه دونممي -

 گفتم؟ درست. سرزمين اين سابق هايشواليه بگم، بهتره يا. ياغيان

 دستش. بود زده زل بهم جدي هم هنوز كه بود شونفرمانده فقط. زدمي موج بهت افراد تكتك نگاه تو

 :گفت و آورد باال رو

 .شين دور ازش نداره، خطري -

 :گفت معترضي لحن با سربازها از يكي

 !بگه دروغ شايد -

 :گفت سرباز به خطاب بود، زده زل بهم موشكافانه كه درحالي فرمانده

 .طرفه من با كنه، خطا پا از دست بخواد اگه نباشين؛ نگران -

 :گفتم و زدم كجي لبخند
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  !گرفتي درستي تصميم -

 .شدن پراكنده سربازها و رفتن كنار هانيزه كمكم

 «.بيا دنبالم: »فرمانده

 كلبه چوبي در. رفتيم بود بزرگتر بقيه از كه ايكلبه طرف به. افتادم راه دنبالش به و دادم تكون رو سرم

 اب و ايستادم. خورد گره سرباز مشكوك و بد نگاه توي نگاهم و شد وارد فرمانده. شد باز سربازي توسط

 :گفتم لبخند

 .ببنديم دوستي پيمان هم با زودي به قراره ما! نباش مشكوك قدراين -

 نگاهم. شدم كلبه وارد بهش توجهبي و زدم كارش به پوزخندي. برگردوند ازم رو اشچهره و كرد اخمي

 :گفتم و زدم كجي لبخند. موند بود رابين نامش كه فرمانده روي

 بشينم؟ كنينمي دعوت ازم ــ

 :گفتم پوزخند با و دادم تكون رو سرم. نگفت چيزي

 !نيستي خوبي نوازمهمون -

 روي و آوردم بيرون رو رنگيايقهوه پالك شدم،مي ولو روبروش چوبي صندلي روي كه حالي در بعد و

 :گفت و نشست پالك روي و شد كنده ازم نگاهش. كردم پرتش ميز

 چيه؟ اين -

 :گفتم و كشيدم پوفي
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 !شناسينمي رو پالك اين كه نگو -

 رفك ايلحظه براي. كردم نگاه بهش دقت با. زد زل بهش و گرفت دستش توي رو پالك و اومد جلوتر كمي

 دوباره من و اومد باال نگاهش كه نكشيد طولي اما شكست؛ هاشچشم بودن جدي و خشك سد كردم

 :پيچيد فضا توي صداش. ديدم هاشچشم توي رو خشكي از ردي

 كردي؟ پيداش كجا از -

 :گفتم و كشيدم جلو رو خودم و كردم تنگ رو هامچشم

 يشواليه اسم روش داري؛ خوندن سواد حتماً! رابين لرد بدي نشون احمق رو خودت نكن سعي قدراين -

 .شده حك سياه

 :كردم زمزمه و زدم زل بود شده حك فلزيش سطح روي كه نامي به و قاپيدم دستش از رو پالك بعد و

 .فردريك لرد -

 :پرسيد ازم رابين كه گذاشتم ميز روي دوباره رو پالك

 خواد؟مي چي ازم فردريك -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 .خوادمي همكاري ازت اون -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

 چي؟ بابت -
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 :گفتم و زدم پوزخندي

 .ديانا از انتقام -

 :شكستم رو سكوت من باراين. شد حاكم دوباره سكوت

 بدي؟ منفي جواب دوستت بهترين به خواينمي كه تو چيه؟ نظرت -

 گرفته بينذره زير رو من مردمكش با كه درحالي و شد خم طرفم به كمي. رفت هم توي بيشتر هاشاخم

 :پرسيد بود

 رسه؟مي تو به چي -

 :گفتم و هاشچشم توي زدم زل. شناختنشمي همه كه آرتيميسي همون به برگشتم. شد جمع لبخندم

  !باالتر كمي منتها، شماهاست؛ مثل هم من هدف -

 :گفت و كشيد عقب

 چيه؟ منظورت -

 :دادم جواب! گذرهمي چي ذهنم توي من بدونه اون نداشت لزومي. كشيدم هم توي رو هاماخم

 .سياه يشواليه حتي نيست؛ مربوط كسي به ديگه اينش -

 :گفت و زد پوزخندي

 بگيري؟ انتقام ديانا از خوايمي چي براي هستي؟ كي تو -
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. گرفت نقش ذهنم توي شدم متحمل ديانا خاطربه كه هاييرنج و بالها دوباره بگيرم؟ انتقام خواممي چرا

 :گفتم خشمگين كمي و دادم فشار هم روي رو هامدندون

  !ندارم توضيح يحوصله من بپرسي؛ شواليه از تونيمي -

 :گفتم و گذاشتم ميز روي و آوردم بيرون رو بود مهمي اطالعات حاوي كه رو هاييبرگه بعد و

 .كنم پيداشون تونستم من كه مهميه اطالعات اين -

 :دادم ادامه و آوردم باال رو نگاهم

 .كن استفاده خوبي به ازشون -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه

 .نشدم متحد باهاتون هنوز من -

 :گفتم و كشيدم خودم طرف به ميز روي رو برگه تغييري هيچ بدون

 !عزيز لرد راحتي هرطور -

 :گفتم و زدم زل بهش و آوردم باال رو نگاهم. شد دستم حركت مانع و گرفت جا هابرگه روي دستش

 برگشت؟ نظرت شد؟ چي -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .كنممي قبول -
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 :گفتم و زدم كجي لبخند

 .ميشه خوشحال شواليه -

 هك كنم حركت در طرف به خواستم و شدم بلند جام از. شد بررسيشون مشغول و كشيد دستم از رو برگه

 :كردم توقف صداش شنيدن با

 كرد؟ آزادش كي شد؟ آزاد طوريچه فردريك -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم كه زدم زل بهش سكوت توي و برگشتم

 !نيست ممكن -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 چرا؟ -

 :گفت و شد كشيده هم توي بيشتر هاشاخم

 !كني آزاد رو اون باشي تونسته تو كنمنمي باور -

 :گفتم و انداختم باال ايشونه

 .نكني باور تونيمي -

 .شنيدم شد،مي بلند گوشم كنار از كه رو خودش صداي بعد و هاشقدم صداي

 كني؟ آزاد رو اون تونستي كه هستي كي تو -
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 :دادم جواب بودم زدهزل در به بهش پشت كه حالي در

 .كن همكاري ما با فقط تو نيست؛ مهم امكي من كه اين -

 .هستي كي تو فهممي باالخره -

 :گفتم داشتمبرمي قدم در سمت به كه حالي در

 !همكار بكن رو تالشت -

*** 

 :پيچيد تاريكي توي دختر زدهوحشت صداي

 هستي؟ كي تو... تـ -

 :گفتم و دادم فشار گردنش به بيشتر رو شمشير

 .برگرد -

 :گفت مبهوت افتاد بهم اشترسيده هايچشم وقتي و طرفم برگشت ترس با

 ...شما -

 :گفتم نرمشي هيچ بدون

 !ساينا متاسفم -

 :گفت بود كرده ترشفاف رو هاشچشم كه اشكي و بهت با ساينا
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 ...بود قرار! نبود اين ما قرار ميگين؟ چي -

 :گفتم و كردم قطع رو حرفش

 .بودم نذاشته قراري هيچ من -

 رو وجدانم. شدمي دير كردممي صبر بيشتر كمي اگه. كردم مشت رو دستم. كرد نگاهم بهت با لحظه چند

 :گفتم بودم زدهزل هاشچشم به كه درحالي و بردم باال رو شمشير و كردم خفه

 ...متاسفم -

 :پيچيد عصبي صدايي

 خبره؟ چه جااين -

 زود لعنتي،. دادم فشار هم روي رو هاملب. كردم نگاه بود ايوان نامش كه سرباز همون به و برگشتم

 :گفت و كرد نگاه شمشيرم و من به عصبانيت با و اومد جلوتر قدمي! بود برگشته

 كني؟مي كارچي داري ــ

 تمبرگش. افتاد زمين روي و شد پرت عقب به. اشسينه به كوبيدم و آوردم باال رو پام سريع، حركتي طي

 روي رنگي قرمز خط. آوردم فرود گردنش طرف به و گرفتم هوا توي دوباره رو شمشير و دختر طرف

 سرباز فرياد صداي. افتاد زمين روي جونشبي جسم و گرفت قرار هم روي هاشپلك. شد كشيده گردنش

 روي رو پام و طرفش رفتم. شدمي تموم بايد هم اون كار بود، ديده كه حاال. لرزوند رو گوشم يپرده

 :گفتم خشم با و گذاشتم گردنش
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 .مونديمي زنده بودي، نيومده اگه -

 :گفت خشم با داشت عجيبي و ترسناك برق تاريكي اون توي كه هاشچشم با

 !فطرتي پست يه تو -

 دور رو هاشدست. دادم فشار گلوش روي بيشتر رو پام و زدم پوزخندي. كردن تقال به كرد شروع بعد و

 فشار. كنه جدا گلوش از رو پام كرد سعي زدهبيرون و زدهوحشت هاييچشم با و كرد حلقه پام مچ

 و شد كمتر هاشدست و پاها جنبش. كمتر تقالهاش و شد كبود صورتش كمكم. كردم وارد بيشتري

 گلوش روي كفشم رد. برداشم روش از رو پام. بود روبروم جسدش حاال. گرفت قرار هم روي هاشپلك

 دهش قرباني ديگه ـناه گـبي دو. كردم نگاه روبروم وحشتناك صحنه به و رفتم عقب قدم يه. بود مونده

 !بودن

 دلم ايلحظه. گرفت نقش جلوم معصومش هايچشم. كردم نگاه دختر يپريدهرنگ و روحبي صورت به

 .برگشتم اولم حالت به زود اما لرزيد؛

 محل اون از و كشيدم صورتم روي رو پارچه. بودم نكرده تموم رو كارم هنوز من. اومد يادم به چيزي

 شتگ تا كردم صبر و شدم قايم بلند ديوار يه پشت سريع. ديدم دور از رو نوري. رفتم بيرون شدهنفرين

 اداسن نگهداري محل قسمت طرف به و اومدم بيرون ديوار پشت از شد كمتر نور كهاين از بعد. بره شبانه

 ور كارشون بايد. كردم نگاه بودن جلو اون كه سربازي دو به و شدم قايم ديوار تريننزديك پشت. رفتم

 سرباز. زدم سرباز قلب توي درست رو اول خنجر. آوردم بيرون برنده و تيز خنجر دو. كردممي تموم

 كارش هم اون دوم خنجر شدن پرتاب با كه نكشيد طولي اما كرد؛ نگاه جنازه به بهت و تعجب با كناريش

 .شد مرگ
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 پشت رو هانگهبان جسد و شدم خم. رفتم بزرگ و عظيم ساختمون اون طرف به سريع هايقدم با

 يمحوطه وارد و كردم باز رو شكل چوبي و بزرگ در. برگشتم قبليم مكان به و كردم قايم ساختمون

 مهم اسناد و مدارك از پر داخلشون كه افتاد بزرگي هايقفسه به نگاهم. شدم ساختمون درون بزرگ

 .بود زيادي اطالعات و جنگي

 مدارك. كردم رو و زير رو هاقفسه تمام. جستجو به كردم شروع و فرستادم غالف داخل رو شمشير

 هم اون بود؛ مهم برام مدارك سري يه فقط حاضر حال در. گذشتم ازشون و ديدم رو ايمحرمانه و مختلف

 ادشاهپ سرزمين با روزها اين ديانا. شه استفاده مقابلش سرزمين مقابل در ديانا عليه تونهمي كه مداركي

 بشه باعث و كنه خراب رو كارش راحت خيلي تونستمي اسناد اين و بود جدل و بحث درحال آتش

 .برگرده اون سمت به اتهام انگشت

 يپوشه اين. زدم ورق شادي با رو هابرگه! خودشه. درخشيد هامچشم و گرفت شكل لبم روي لبخندي

. گرفت عمق لبخندم ديانا شكست تصور از. بزنه زمين رو ديانا تونستمي راحت خيلي عظيم و كلفت

 موننب اسناد يبقيه كه ذاشتممي اگه گشتم؛ روشنايي دنبال به. كردم مخفي امكوله داخل رو پوشه سريع

 يمشعل نور روي نگاهم. خواستمنمي رو اين من و كنن خنثي راهه در كه رو بحراني اين تونستنمي شايد

 شعله اين. زدم زل آتش هايشعله به. گرفتم دستم توي رو اون و برداشتم قدم طرفش به. شد خشك

 .بيفته االن همين بود قرار اتفاق اين و بسوزونه رو ديانا تونستمي

 بدتري يضربه ديانا تا شدمي نابود بايد چي همه. شد متوقف كتاب هايقفسه روي و اومد باال نگاهم

 سال چندين به مربوط اسنادش خوندم؛ رو باالش ينوشته. شدم ازمداركي پر يقفسه نزديك. بخوره

 ياناد كه بود جهنمي يجرقه اين. گرفتن آتش به كرد شروع كاغذ. بردم جلوتر رو آتش يشعله. بود پيش

 قيهب بين. زدم آتيش رو هاپرونده يبقيه و زدم ايديگه لبخند. كنه زندگي بعد به اين از توش بود قرار
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 جنگي، و سياسي مهم هايمدارك و مختلف هايقفسه. زدم آتش رو مختلفي مدارك و گشتم هاقفسه

 .كنن نابود هم رو ديانا سوختنشون با بود قرار و بودن شده روشن مشعل يه عين شونهمه

 ترسناك و بزرگ هايشعله به و آوردم باال رو نگاهم. كردم پرت طرفي به رو شعله و رفتم عقب قدمي

 رو ياناد راحتي به تونستنمي بود، افتاده ديوار روي شونسايه كه ترسناك هايشعله اين. كردم نگاه آتش

 تشآ توي ساختمون اين صددرصد چون نبود؛ نگراني جاي ديگه. بود برگرفته در رو جا همه آتش. ببلعن

. كنن شك بهم بود ممكن وگرنه گشتمبرمي زودتر هرچه بايد اومدم؛ خودم به. شدمي نابود و سوختمي

 زسربا بايد حاال. برداشتم آسوده خيال با رو نقابم و كردم نگاه اطراف به. شدم خارج ساختمون از سريع

 هامكان از يكي و كننمي زني گشت هاييمكان چه تو شبانه گشت دونستممي. شدممي ديانا وفادار

 به كه نكشيد طولي. دويدن به كردم شروع و كشيدم عميقي نفس. بود ورتراون ساختمون دو درست

 نااو گرفتم؛ رو گشت جلوي. زدن نفس نفس به كردم شروع و دادم نشون نگران رو خودم. رسيدم سربازها

 :گفت يكيشون و كردن تعظيم ديدن رو من كه هم

 شده؟ چيزي -

 :گفتم و كردم اشاره بودم اومده كه مسيري به دستم با و دادم تكون رو سرم

 !گرفتن آتيش اسناد... اسناد -

 :گفت تعجب با و شد گرد سرباز هايچشم

 چي؟... چـ -

 :زدم فرياد و كشيدم هم توي رو هاماخم
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 لكهم بيارين بيرون سالم رو هااون نتونين اگه گرفتنن؛ آتيش حال در مهم اسناد تمام االن! باشين زود -

 !ميشه عصباني ديانا

 :گفت فرياد با و بقيه طرف برگشت سرباز

 !بياين من دنبال بقيه كنه؛ خبر رو بقيه بره يكيتون -

 زل رفتنشون به راحت خيال با پس كنم بازي نقش نبود الزم ديگه. شدن دور ازم زياد سرعت با بعد و

 اين كه بود حقش بود، راحت ديانا سري هايمكان و قصر به قدراين نفوذ كه وقتي. زدم پوزخندي. زدم

 .بود نشده حمله خواب توي بهش حاال تا طورچه كه عجيبه برام. بياد سرش بالها

 !نيستي پا و دستبي هم قدرهااون شد معلوم -

 ات كشيد طول كمي. كردم نگاه بود شده پنهان تاريكي توي كه صدا صاحب به و چرخيدم عقب به سريع

 درخشان گوي دو اون به و كردم تنگ رو هامچشم. كيه صدا اين صاحب بفهمم و بيارم ياد به رو صداش

 :گفتم و زدم زل زردرنگ

 .ببين رو تو ديانا سربازهاي ممكنه لحظه هر جا؟اين اومدي چي براي -

 :گفت و بود لبش روي كجي لبخند. افتاد صورتش روي روشنايي و گذاشت جلو به قدمي باالخره

 .بود شده بازسازي دوباره من زمان در قصر اين. بلدم رو جااين مخفي هايراه تمام من -

 دورتر مسافتي در كه آتش بزرگ هايشعله روي نگاهم. كردم نگاه اطراف به و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .زدم زل بهش و اومدم بيرون فكر از صداش با دوباره. شد كشيده بود سوختن درحال ما از
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 .بكني رو كاراين كردمنمي فكر -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .نشده غيبتم متوجه ديانا تا برم زودتر هرچه بايد. بدم توضيح تونمنمي االن -

 ور نگاهم. شد فردريك محكم هايانگشت اسير بازوم كه كنم حركت اصلي قصر طرف به خواستم بعد و

 :گفتم و زدم زل جديش هايچشم توي و آوردم باال

 .برم بايد دارم، كار من -

 .بده بهم رو اسناد اون قبلش -

 آزاد حركت يه با رو بازوم! كشونده مكان اين به رو وحشي سگ اين بويي چه بگو پس. زدم پوزخندي

 :گفتم و كردم

 .بدم رابين به رو نيميش بايد دارم؛ احتياج هااين به خودم -

 :گفت و اومد جلوتر قدمي خشم با

 !بينيمي بد وگرنه بده بهم رو هااون باش زود كنم؛نمي تكرار چندبار رو حرف يه من -

 :گفتم و زدم لبخندي. رسيد گوشم به دور از هاييقدم دويدن صداي

 .بگير ازم خودت بيا پس باشه جدي؟ -

 كه بهش تمسخرآميزي لبخند. رسيدن بهم و شدن ظاهر سربازها كه كنه حمله طرفم به خواست و غريد

 :گفتم و زدم بود زدهزل بهم خشم با
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 .ميدي كشتن به رو خودت وگرنه بشي؛ مخفي تاريكي توي بهتره -

 اهنگ سربازها به و برگشتم. شد گم خفاشي مثل تاريكي توي و زد زل بهم وحشيش و زرد گوي دو اون با

 .گذاشتن بهم احترامي. كردم

 درخشيدنمي خشم از و بودن گرفته نظر زير رو من تاريكي توي كه زردرنگ هايچشم اون به و برگشتم

 اين ذاشتممي اگه عمراً. برداشتم قدم و برگشتم جلو به. دادم تكون رو سرم و زدم پوزخندي. زدم زل

 تربيش بهشون من فعالً. بود خودم براي فقط هااين برسه؛ آنا حتي يا فردريك دست به جنگي مهم اسناد

 و ضعيف رو ديانا راحتي به هاواتين به اسناد اين دادن لو با تونستممي من. داشتم احتياج هركسي از

 نگج اين توي ديانا افراد اگه. بگيره شكل هاواتين با ديانا بين جنگي بود قرار. كنم پيش از ترناتوان

 كه بود طاليي موقعيت يه من براي اين و ميشم نزديك هدفم به پله چندين واقع در بخورن، شكست

 !دادمنمي دستش از وقتهيچ

*** 

 نگهبان افتاد؛ زمين روي. دادم خراش رو گلوش و گذاشتم قصر ورودي در نگهبان گلوي زير رو شمشير

 :گفت ملتمس و زد زانو ترسيده جلويي

 !ميدم انجام بگي هركاري! باش نداشته كاري من با -

 اطراف به. فرستادم همكارش پيش هم رو اون حركت يه با و آوردم باال رو شمشير هاشالتماس به توجهبي

 ارتش روبروي. كردم بازش و كشيدم قدرت با رو بزرگ چوبي در. شدم نزديك در به و انداختم نگاهي

 :گفتم و ايستادم بودن كرده تن به سياه هايلباس كه جنگل هايياغي از كوچكي
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 !كنيد جمع رو حواستون زياده؛ هانگهبان جااون. شرقيه قصر توي آذوقه انبار -

 :گفت و اومد جلو رابين

 نمياد؟ پيش مشكلي باشيم مطمئن -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .باشه جمع حواستون هم باز اما كردم؛ باز براتون رو هاراه من -

 :گفتم و گرفتم رابين جلوي و آوردم بيرون سياهي سربند جيبم توي از بعد و

 .بندازين زمين روي رو هااين از يكي قصد از مياين دارين وقتي. ببندين سرتون به رو اين -

 :گفت بود روش كه عالمتي به زدهزل و گرفت ازم رو سربند تعجب با رابين

 كنم؟ رو كاراين بايد چي براي هاست؛واتين عالمت كهاين -

 :گفتم و شدم ترنزديك قدمي

 به يادب و سرش به بزنه ديانا ترسممي برين؛ ديگه حاال. هاياغي نه هاستواتين كار كنن فكر بايد هااون -

 .كنه رسيدگي هانگهبان وضعيت

 سرشون به رو هااون كه گفت و كرد پخش سربازهاش بين رو سربند و داد تكون جديت با رو سرش

 براي ايمقدمه شوك اين. رفتمي پيش درست داشت چي همه. زدم هيجان روي از لبخندي. ببندن

 رو نظيرش كسي حاال تا كه ميشه پابه طوفاني ها،شوك اين تمام نهايت در و بود بعدي تربزرگ هايشوك
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 شب شب، اون كنه؛ نابود و ببلعه خودش با رو چي همه كه تاريكي جنس از طوفاني! نديده جايي

 .دياناست براي وحشتناكي

 .ميريم ما -

 هاساختمون اليالبه شونفرمانده همراه به پوشسياه سرباز ۸1. دادم تكون رو سرم و اومدم بيرون فكر از

 و دمكشي عميقي نفس. كردم پنهان مكاني توي رو هانگهبان هايجنازه و بستم سريع رو در. شدن ناپديد

 بعدش و آذوقه توننمي كه جايياون تا بود قرار. كردم نگاه بودن رفته افرادش و رابين كه مسيري به

 طورياين كنن؛ اسناد ساختمون سرنوشت دچار رو آذوقه انبار بعدش و كنن غارت رو نظامي هايسالح

 عواق در. هاستواتين كار بالها اين تمام كه ميشه متوجه اشتباه به و ميشه ترخشمگين پيش از ديانا

 يبالي چه قراره كه بينننمي هم رو اين خواب حتي مطمئنم. كننمي بازي رو قرباني نقش جااين هاواتين

 :كردم زمزمه. بياد سرشون

 !بيچاره هايواتين -

*** 

 اج آنا شاد و خوشحال صداي با كه كردممي نگاه بود افتاده شمشير براق سطح روي كه خودم تصوير به

 :خوردم

 !خوش خبر يه -

 همب خوشحالي با آنا. باشه تونهمي چي خوش خبر اين بزنم حدس تونستممي. آوردم باال نرمي به رو سرم

 :گفت و زد زل بهم شاديش از شده درشت هايچشم با و شد نزديك
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 .خورد شكست جنگ توي ديانا نفري هزار چند ارتش! ميشه محسوب ديانا بدبختي روز امروز -

 :گفتم و زدم لبخندي

 !گرفت امنقشه پس -

 :گفت حال همون توي و شد نوشتن مشغول دوباره و نشست صندلي روي

 !نبود برد اين از خبري االن دادي،نمي لو ديانا دشمن به رو اسناد تو اگه -

 .دوختم شمشير به رو نگاهم و زدم ايدوباره لبخند

 .نگفتم رو ديگه خبر يه هنوز اما -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم. شد خشك شمشير روي نگاهم

 شده؟ چي باز -

 ناي شده باعث چيزي چه نظرت به. ناگهانيه خيلي من براي خبر اين كنه؛ حمله هاواتين به قراره ديانا -

 بشه؟ داده ناگهاني دستور

 .كردم نگاه بود زده زل زمين به كه متفكرش يچهره به. نشستم آنا روبروي و شدم بلند تخت روي از

 شك با. رفت هم توي هاشاخم كمكم. نكردم حركتي هيچ. زد زل هامچشم توي و اومد باال نگاهش كمكم

 :گفتم و زدم لبخندي. بود زده زل بهم

 .منه كارِ اين آنا؛ درسته داري كه شكي -
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 و گذاشت ميز روي رو دستش. گرفت خودش به عادي حالت اشچهره و شد باز هم از هاشاخم

 :گفت و كرد قفل هم توي رو هاشانگشت

 نيستيم؟ گروه يه ما مگه نگفتي؟ بهم چرا -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .گفته بهت فردريك كردممي فكر -

 :گفت عصبي لحني با و شد درهم هاشاخم ناگهان

 !بودم خبربي من فقط پس -

 .بدم توضيح براش كردم سعي و دادم قورت رو دهنم آب

 عموضو اين يدرباره همين براي گفته بهت كردممي فكر داشته؛ خبر هااين تمام از فردريك آنا، ببين -

 .نزدم حرف باهات

 :گفت و آورد باال سكوت ينشونه به رو دستش

 كه دارم فردريك و تو از هم رو انتظار اين ذارم،مي درميون باهاتون دارم اينقشه هر من كه طورهمون -

 شد؟مي ايفاجعه چه دونينمي داشتم ايديگه قرار هاواتين با من اگه. بديد انجام رو كاراين

 :گفتم متعجب

 گذاشتي؟ قرار باهاشون تو -

 :گفت و داد تكون نه ينشونه به رو سرش
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 به متصمي خبر اين از قبل اگه ولي شدم؛ منصرف شنيدم رو خبر اين وقتي كه داشتم رو قصدش ولي نه؛ -

 .بوديم ما خود شدنمي نابود كه كساني اولين گرفتم،مي باهاشون همكاري

 :گفتم آرومي لحن با. بود آنا با كامالً حق. انداختم پايين رو سرم

 .ذارممي درميون باهات دارم كه رو اينقشه هر بعد به اين از! آنا متاسفم -

 .فردريك حضور در ولي -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم

 .شده عجيب خيلي روزها اين اون ندارم؛ اعتماد اون به من -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم دوباره

 بدي؟ توضيح ميشه چي؟ يعني -

 زما رو اسناد خواستمي و بود شده مخفي تاريكي توي اون. افتادم بودم دزديده رو اسناد كه شبي ياد به

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم من باراين. بگيره

 توي اينقشه انگار. كنه همكاري باهامون خوادنمي دلش اون كنممي فكر من! مشكوكه رفتارش خيلي -

 حتي و بگيره ازم زور به رو اسناد تا بود اومده پيش شب چند اون. باشه ما ضرر به شايد كه داره سرش

  .رفتم قصر از اسناد با بود طور هر ولي بشه؛ درگير باهام بود نزديك

 :گفت متعجب آنا

 بود؟ قصر توي اون قصر؟ -
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 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 تموم ضررمون به شايد اين آنا،. بلده رو مخفي هايراه تمام و بوده قصر بازسازي موقع كه گفت خودش -

 !شه

 هشب سينه به دست و دادم پشت صندلي به. زد ضربه ميز به آروم انگشتش با و دوخت ميز به رو نگاهش

 :گفت و برد فرو موهاش توي كالفه رو دستش و برداشت ميز به انگشتش كوبيدن از دست. زدم زل

 !كنممي فكري يه اون براي -

 :گفتم و كردم كج كمي رو سرم

 كنه؟مي اذيتت كه هست چيزي مياي؛ كالفه نظر به -

 كه سكوت باشه؟ تونهمي چيزي چه از ناشي عميق نگاه اين. دوخت بهم لرزشي هيچ بدون رو نگاهش

 :كردم زمزمه شد طوالني

 !هست چيزي يه پس -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 ام هست، كه چي هر حال هر به! بد يا خوبه اشنتيجه دونمنمي كه ناگهاني اتفاق يه. هست چيزي يه آره -

 .ببريم رو استفاده بهترين ازش بايد

 :مگفت و شدم خم جلو به! تازه بحران يه يعني اين و دادنمي خوبي بوي لحنش. كرد سرايت بهم نگراني

 بگي؟ بهم ميشه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 181 

 :گفت و داد فشار هم روي رو هاشلب

 !باشه داشته بدي هيجان برات تونهمي خبر اين بدي؛ دست از رو آرامشت خوامنمي -

 :گفتم و كردم آماده بدش خبر براي رو خودم و كشيدم عميقي نفس. رفت هم توي هاماخم ناخوداگاه

 .نميشه چيزي آنا؛ بگو -

 :زدن حرف به كرد شروع كه بود من رضايت همين منتظر انگار

 برف سرزمين از گروه يه قراره. رسيده جديدي خبرهاي ديانا قصر و برف سرزمين توي هامخبرچين از -

 هم هاسرزمين يبقيه از برف، سرزمين از تنها نه بيان؛ جااين به ديانا حكومت گذاريپايه جشن براي

 .باشن داشته حضور افراد قراره

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 .نبود بدي خبر كهاين خب؟ -

 :گفت و زد زل هامچشم توي و شد خم طرفم به

 !ميشه هم الكس برف، سرزمين كل جديد يفرمانده و ملكه شامل گروه اين -

 اب داشتن انگار كلمات تكتك. زدم زل آنا هايچشم به ايديگه واكنش هيچ بدون و زدم لبخندي بهت با

 ودب شده باعث بود رسيده گوشم به سال چندين از بعد كه هايياسم. كوبيدنمي بدنم و صورت به مشت

 جدي هنوز لحنش اما گرفت؛ خودش به نگراني رنگ آنا هايچشم. شم جدا دنيا اين از لحظه چند براي

 :بود
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 پابه جشن اقامتشون از بعد روز دو. دارن اقامت ديانا قصر توي روز چند براي و جااين ميان هااون -

 .ميشه

 مردمك لرزش الكس؟ با ملكه؟ با شدم؟مي روبرو باهاشون بايد من يعني! روز چند. كردم مشت رو دستم

 رو صدام سختي به و زدم زل زمين به و دادم پشت صندلي به و كشيدم عقب. كردم حس رو هامچشم

 :كردم زمزمه و كردم پيدا

 كنن؟مي حركت كي -

 .نشده معلوم هم جشن زمان حتي دونم؛نمي دقيق هنوز -

 من و اومدمي من سمت به داشت امگذشته. دادم مالش رو هامچشم هامانگشت با و دادم تكون رو سرم

 پاي با داشت حاال بشم، آزاد و رها دستش از تا كشيد طول هاسال كه ايگذشته! نداشتم دوست رو اين

. نبود اتفاق اين از جلوگيري براي راهي هيچ كنم؛ كاري تونستمنمي من و اومدمي من سمت به خودش

 شنق داشتن اساسي نقش امگذشته توي كه افرادي جلوي باراين بايد. داشتم رو سختي نسبتاً روزهاي

 خودم و زدممي زل الكس هايچشم توي بايد. ناميدممي ديانا شخصي محافظ رو خودم و كردممي بازي

 صداي با. گرفتمي ازم رو زيادي نيروي كه فشاري شه؛ وارد بهم بود قرار زيادي فشار. كردممي معرفي رو

 .اومدم بيرون فكر از آنا

 !نميگي؟ چيزي چرا آرتيميس؟ خوبي -

 :گفتم و دوختم بهش و آوردم باال رو نگاهم

  !كنم بازي نقش هااون جلوي سخته خيلي -
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 .نري قصر به روز چند اين تونيمي -

 :گفتم و دادم تكون نه ينشونه به شدت با رو سرم

 .باشم مطلع ميده انجام ديانا كه كارهايي تمام از و باشم قصر توي بايد من! نميشه نه -

 :گفت و نشست كنارم صندلي روي آنا

 .بدن انجام رو كاراين توننمي كه دارم قصر توي ايحرفه هايجاسوس من نباش؛ اين نگران -

 :گفتم جدي لحني با و نشستم صندلي روي صاف

 من. باشن ديانا همراه بخوان كه زماني هر توي جا، همه تونننمي باشن ايحرفه كه هم قدرچه هر هااون -

 شدم موفق كه بود همين خاطر به. كنم پيدا زيادي اطالعات تونممي و هستم ديانا همراه رو روز تمام

 .شه نابود كل به اشآذوقه انبار و بخوره شكست جنگ توي ديانا كه كنم كاري

 :گفت و كشيد بلندي و عميق نفس. كشيد عقب

 .نداريم اين جز ايچاره. آرتيميس بياي كنار باهاش بايد ولي روته؛ زيادي فشار دونممي -

 :بگم آرامش با بود پا به آشوبي توش كه قلبم برخالف كردم سعي و دادم تكون رو سرم

 .ميام كنار باهاش جوري يه نباش؛ چيزي نگران -

 :گفت و داد تكون رو سرش آنا

 .كنم طراحي اينقشه بايد ببريم؛ رو سود بيشترين اتفاق اين از بايد ما -
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 .نشستم جام سر دوباره زد ذهنم به كه فكري با كه شم بلند جام از خواستم

 نشستي؟ دوباره چرا -

 :گفتم زدنمي برق خوشحالي از كه هاييچشم با

 !زده سرم به خوب فكر يه -

 :گفت لبخند با آنا

 توي چي! وجودته تو شادي االن ولي بودي؛ غرق ناراحتي توي پيش لحظه چند تا! دختر عجيبي خيلي -

 كرده؟ شادت قدراين كه ذهنته

 هاييچشم اون با كه كردم تصور كردم؛ تصور رو ديانا ذهنم توي و دادم فشار هم روي هيجان با رو هاملب

 منگاه. بردارم سرش از دست كه كنهمي التماس و زنهمي زانو جلوم همه درمقابل بود، شكسته غرورش كه

 :گفتم و دوختم آنا به رو

 !بده قرار تنقشه توي رو چيزي يه -

 :گفت كنجكاوي با آنا

 رو؟ چيزي چه -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 !انتقام پايان ينقطه -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم
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 آرتيميس؟ ميگي چي -

 :دادم ادامه جدي لحن با

 !هااون رايب تلخ پاياني و ما براي باشكوه و شيرين پاياني باشم؛ انتقامم پايان منتظر ابد تا تونمنمي من -

 هاشچشم كمكم. ميشه منظورم متوجه دونستممي. كرد نگاه بهم لحظه چند و كرد تنگ رو هاشچشم

 !شادي و ذوق از تعجب، از نه شد؛ گرد

 :گفت و بهم زد زل اششده درشت هايچشم با و شاد لحني با

 .باشه ما براي موقعيت بهترين تونهمي اين! نداري حرف تو... دختر -

 جلوي داشتيم رو پيش كه رويايي شب اون ناخودآگاه. بستم رو هامچشم لذت روي از و زدم لبخندي

  .گرفت نقش هامچشم

 كه رطوهمون. بكشه زجر كرد بيرونم پيش سالهشت كه من از بيشتر برابر هزار ديانا، بود قرار كه شبي

 به قراره افراد اون تمام مقابل هم باز باراين حاال كرد، بيرون سرزمين از همه جلوي رو من پيش سال چند

 اون هباش تونهمي شيريني پايان چه. دن و پيتر شايد و ملكه الكس، مقابل در. كنه التماس و بيفته پام

 !شب

*** 

 :گفت داشت خودش كنترل در سعي كه ديانا. پريدن جاشون از همه ميز روي ديانا دست شدن كوبيده با
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 راه هيچ يعني! كردم خودم مشاور و وزير رو خاصيتبي يزادهاشراف عده يه كه متاسفم خودم براي -

 ندارين؟ شوم اتفاقات اين حل براي حلي

 :اومد حرف به ديانا نزديك مشاور

 راداف اون كردن پيدا براي رو سرزمين تمام جِيك فرمانده. كنيممي داريم رو تالشمون تمام ما! من بانوي -

 هب لطفاً. بديم پايان نظامي جنگ به تا دشمينم سرزمين با مذاكره حال در هم ما. هستن جستجو درحال

 .بذاريد احترام كنيممي كه تالشي

 :گفت و زد پوزخندي ديانا

 !بينمنمي تالشي كه من تالش؟ -

 :گفت و ديانا طرف به برگشت آرامش با اومدمي بقيه از ترعاقل نظر به كه مردي

 بانو؟ -

 :گفت و دوخت بهش رو ناآرامش نگاه ديانا

 .مارتين بگو -

 :گفت مارتين يا مرد

 .بياريد قصر به رو داره كاربرد مسائل اين توي كه جديدي شخص بهتره من نظر به -

 :گفت و كرد تنگ رو هاشچشم ديانا

 .بيارمش تا بگو بهم كنه؟ حل رو مشكالت اين تونهمي كه هست كسي چه -
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 !ترسيده بود معلوم شد؛مي پايين-باال تند اشسينه. پريد مارتين صورت روي از رنگ كردم احساس

 ور آروم هميشه مرد اين كه بود كي شخص اون يعني. رفتم فرو فكر به و كشيدم هم توي كمي رو هاماخم

 بود؟ كرده ناآروم

 .كنه آروم رو چي همه تونهمي كه شخصيه تنها اون بانو؛ فردريك -

 براي! بگه رو شواليه اسم بخواد كه بود نزده هم سرم به حتي. دوختم زمين به رو امشده گرد هايچشم

 متس به رو نگاهم. كردم نگاه بقيه يترسيده يچهره به و آوردم باال رو نگاهم. شد برقرار سكوت ايلحظه

 :پيچيد قصر توي بلندش صداي. باريدمي آتش يشعله هاشچشم از كه كشوندم ديانا

 كردم؟ عزلش مقامش از خودم پيش هاسال كه بشم مردي دامن به دست كه شدم بيچاره قدراون يعني -

 !وجه هيچ به

 :گفت ايكننده وسوسه و آروم لحن با بود كرده پيدا جرأت كمي كه مارتين

 قصر به دوباره رو فردريك و بديد پايان دشمني اين به بهتره! داره وجود كه ايهچاره تنها اين ولي -

 .رسيده اتمام به حبس هاسال با اون مجازات كه بهانه اين به برگردونيد؛

 :گفت مارتين به خطاب عصبي كمي مشاور

 !ميشه محسوب ننگ ما براي اين چيه؟ منظورتون -

 :گفت كردمي نگاه مارتين به چشم يگوشه از كه درحالي و زد پوزخندي بعد و

 داشتين اون با كه دوستي هاسال خاطر به بلكه زنيد،نمي رو حرف اين كشور صالح خاطر به شما -

 .هستيد اون برگشتن خواستار
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 يه و موافق سري يه. گرفت اوج همهمه كمكم. خورد هم به اتحادشون راحت چه. زدم پوزخند من باراين

 .شدن ساكت ديانا ناگهاني فرياد با همه هياهو اين بين. مخالف سري

 !برده ازبين رو اتحادتون كه شده قوي قدراون دشمن نميشه باورم! كنيد بس ــ

 :گفت جديت با و مارتين طرف به برگشت بعد و

 ...اما كنم؛مي كوچك همه چشم پيش رو خودم كار اين با من واقع در سخته؛ خيلي من براي كار اين -

 و آروم صداي ثانيه چند از بعد. كشيدمي عذاب داشت انگار. بست رو هاشچشم و كشيد عميقي نفس

 :پيچيد فضا توي محكمش

 محكم و پايدار دوباره تا بپذيرم رو حقارت اين حاضرم هستيم، توش كه بحراني وضعيت خاطر به اما -

 .بمونيم

 :گفت اعتراض با مشاور. نشست مارتين صورت به لبخند و مشاور يچهره به اخم

 ...بانو ولي -

 :گفت و آورد باال سكوت ينشونه به رو دستش ديانا

 نبوديم وضع اين توي ما االن نبوديد، عرضهبي قدراين شما اگه! شماهاست تقصير واقع در هااين يهمه -

 .نبودم فردريك از همكاري درخواست به مجبور هم من و

 :داد ادامه ديانا. رفتن فرو سكوت توي همه
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 هااون. باشه چيزهمهبي هايواتين اون كار بايد اتفاقات اين ميدم احتمال اما نيستم؛ مطمئن هنوز -

 !كردن خالي رو زهرشون هم حاال و بودن داده هشدار ما به باريك

 :گفت هميشگيش آرامش با مارتين

 .باشه شده انجام ايديگه اشخاص توسط تونهمي كار اين معتقدم من! نكنيد اشتباه -

 :گفت و كرد اخمي ديانا

 .باشه هااون كار تونهمي كه داره اين از نشون كه شده پيدا سربندشون ولي -

 :گفت هشدارگونه و شد درهم مارتين هاياخم باراين

 خودشون از اثري وقتهيچ هااون شناسيم؛مي خوبي به رو هاواتين ما. نباشيد ساده قدراين! من بانوي -

 .ستديگه افراد كار حتماً! ذارننمي جا به

 :گفت بود رفته فرو فكر به كه ديانا

 مارتين؟ كسي چه -

 !دونستمي اون. كردم تنگ رو هامچشم. كردم نگاه بود زده زل ميز به كه مارتين صورت به

 كار اين ما كردن گمراه براي هاياغي ممكنه. اندشمن باهم كه هاستسال هاواتين و هاياغي. بانو هاياغي -

 .باشن داده انجام رو

 :گفت و آورد باال آروم رو سرش ديانا
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 از رو هاياغي. ندارن رو كار اين توان و شدن ضعيف خيلي كرديم بهشون كه هاييحمله با هااون ولي -

 !باشه تونهنمي هااون كار بيرون؛ بنداز سرت

 :گفت جديت با مارتين

 .باشه تونهمي هاياغي كار صددرصد كار اين. كنممي پافشاري نظرم روي هم هنوز من ولي -

 هم باز كنه پيدا هم كوچيك سرنخ يه اگه و تيزهوشيه مرد! بدپيله مردك. كشيدم هم توي رو هاماخم

. بود زده زل زمين به متفكر. آوردم ديانا روي رو نگاهم و دادم فشار هم روي رو هاملب. ميشه موفق

 بايد. ودب شده موفق كارش توي يعني كنه حساس موضوع اين به نسبت رو ديانا بود تونسته وقتي! لعنتي

 !بده تشخيص هم رو من تونستمي راحت خيلي وگرنه كردم؛مي كاري يه

 .كرديد فراموش رو اينكته -

 :گفت و كرد نگاه بهم چشم يگوشه از ديانا. برگشت من سمت به هانگاه و سرها

 اي؟نكته چه -

 :دادم ادامه و ديانا طرف به برگشتم

 حتي و جنگي مهم اطالعات و بوده هاواتين اطالعات حاوي شده دزديده كه اسنادي شدم متوجه -

 !قصر ينقشه

 «هاست؟اون كار پس بوده هاواتين به مربوط اطالعات چون كه اينه منظورت: »مارتين

 :گفتم تيزش هايچشم توي خيره و دادم تكون رو سرم
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 باشه؟ داشته الزم رو اطالعات اون تونهمي كسي چه وگرنه قربان؛ دقيقاً -

 :گفت و زد كجي لبخند مارتين

 خب داشتن؛ رو هاواتين به حمله قصد هاياغي شايد. دشمنن هم با كه هاستسال گروه دو اين ها؛ياغي -

 .بيارن دستبه مهمي اطالعات ازشون كننمي سعي كه واضحه

 كوبنده و آروم خودش مثل لحنم كردم سعي و دادم فشار هم روي رو هاملب و كردم مشت رو هامدست

 :باشه

 اين ها،ياغي برعكس درست و كردن حمله قصر به شبانه نه جنگه، يصحنه در حضور هاياغي روش ولي -

 .فرستنمي رو افرادشون شبانه گاهي كه هستن هاواتين

 نهك ثابت كه گشتمي ايديگه دليل دنبال داشت انگار. دوخت زمين به رو نگاهش و كشيد عميقي نفس

 رفته پيش خوب كارم. زدم زل نااميدش چهره به و زدم لبخندي ثانيه چند از بعد. هاستياغي كارِ كار،

 .بود

 «.داشتم توجه هااون جنگيدن ينحوه به چندسال اين طي من. الراست با حق نظرم به: »ديانا

 .بود كرده باور هم ديانا حاال. گرفت عمق لبخندم

 الرا؟ -

 :دادم جواب و خودم قبلي حالت به برگشتم

 بانو؟ بله -
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 :گفت و كرد نگاه بهم هميشگيش جديت با

 .بدي انجام هاواتين درباره هم تحقيقي و كني بيشتر رو قصر هاينگهبان خواممي -

 :گفتم و كردم خم رو سرم

 .بانو اطاعت -

 ره؛دا اعتمادي قابل محافظ عجب كردمي فكر حتماً. ديدم رو بود گرفته نقش لبش روي كه محوي لبخند

 و آوردم باال رو نگاهم. آورده وجود به رو اتفاقات اين تمام كه اعتماده قابل محافظ همين دونستنمي ولي

. بشه هم بدتر تونستمي اوضاع نداشت برش و دور افراد از اطالعاتي هيچ كه وقتي تا. كردم نگاه بهش

. بودن وزيرش مشاور خودش خيال به و بود كرده جمع دورش رو خاصيتبي آدم سري يه فقط اون

 !كنه فرمانيحكم خوب تونهنمي وقتهيچ اون. زدم پوزخندي

 .بانو كارم محل به ميرم من -

 .برگشت مارتين سمت به نگاهم

 هب و كشيدم عميقي نفس. بده دستمون كار بود نزديك باهوش مرد اين. باريدمي نارضايتي اشچهره از

 يه نهات كنه پافشاري پيشنهادهاش روي يا كنه ايجاد برامون مشكلي بخواد هم باز اگه. كردم نگاه رفتنش

 شبي. برسم انتقام شيرين شب اون به ترسريع بتونم تا بزنم كنارش راهم سر از ميشم مجبور ميمونه؛ راه

 آرزويي با منتها كوچك، يبچه يه مثل درست. سازمشمي و كنممي تصورش خودم براي لحظه هر كه

 !شيطاني
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 :شدم مواجه آنا اعتراض با كه گذاشتم ميز روي رو پام دو هر

 .بردار ميز روي از رو پات! آرتيميس -

 به تبديل كه موند كوچك سوراخي روي نگاهم. كردم نگاه چوبي يكلبه سقف به لبخند با و كردم نوچي

 :شنيدم رو آنا صداي دوباره. بود شده خورشيد نور روزنه

 .مياي خوشحال نظر به افتاده؟ اتفاقي -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .شديم ترنزديك بازي اين پايان به قدم چند -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه فردريك

 كردي؟ درست داستاني چه باز چيه؟ منظورت -

 :گفتم و زدم چشمكي

 !فردريك لرد تو مورد در زيبا داستان يه -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

 .نيستم شواليه ديگه من -

 :گفتم لذت با همراه درخشيدمي كه هاييچشم با
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 .ببيني هاشواليه زره توي رو خودت تونيمي ديگه روز چند تا -

 باريد؛مي بهت هاشچشم از. شنيدم رو گردنش استخوان صداي كه چرخيد طرفم به سرش سريع قدراون

 :داشت جنگ بوي هميشه مثل لحنش اما

 .بده توضيح كردي؟ كارچي -

 :گفتم و كردم نگاه هردوشون پرسشگر يچهره به. نشستم صاف و برداشتم ميز روي از رو پاهام

 .افتاده مشكل توي ديانا -

 «خب؟: »فردريك

 :گفتم و كردم نگاه بهش

 .مشكل حل براي بخواد، كمك يكي از شد قرار -

 :گفت و شد درهم شواليه هاياخم

 داشت؟ من به ربطي چه اين ولي بشه؛ نابود بايد شخص اون پس -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 هوم؟ كني؟ خودكشي خواينمي كه تو -

 :داد ادامه و شد درهم بيشتر هاشاخم

 ...بز حرف درست -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 195 

 يه مثل درست بود، شده تنگ هاشچشم. كرد قطع رو حرفش باشه كرده كشف رو چيزي انگار ناگهان

 .بودن شده زدهشوك هردوشون. كردم نگاه آنا مبهوت يچهره به و آوردم باال رو نگاهم. افقي خط

 ممكنه؟ طورچه... اين -

 :پرسيد اون باراين. شد زوم من روي فردريك نگاه آنا صداي با

 .دارم شك هاتحرف به من گرفت؟ رو تصميم اين كه شد چي -

 :گفتم و زدم زل هاشچشم توي جديم نگاه با. شدم جدي و كردم پاك صورتم روي از رو لبخندم

 .گرديبر قبليت عنوان به و قصر به برگردي تو شده قرار. بود واقعيت عين گفتم كه كلماتي تكتك -

 :گفت قاطعيت با و دوخت بهم رو خشمگينش نگاه

 .كنمنمي قبول -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 ميگي؟ چي دونيمي -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 !بشم راست و خم جلوش و كنم خدمت لعنتي زن اون به ديگه باريك نيستم حاضر من -

 :گفت خونسردي با آنا
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 دست به زيادي هايموفقيت هم حاال تا و كنهمي تحمل اما داره؛ هم آرتيميس رو وضعيت همين ولي -

 .آورده

 :گفت فرياد با و آورد باال رو نگاهش شواليه

 .كنم خدمت زن اون به تونمنمي من -

 :گفتم و كشيدم جلوتر رو خودم

 تو درحقيقت ولي گذاريخدمت فردي ظاهر در كني؛ خدمت بهش واقعاً نيست قرار تو فهمي؟نمي چرا -

 .جايياون در ما جاسوس

 تا دادم فشار هم روي رو هاملب منتظر. برد فرو هم توي بيشتر رو هاشاخم و كشيد عميقي نفس

 :شد وگوگفت وارد آنا باراين. ببينم رو هامحرف ينتيجه

 روزي بتوني كهاين براي! همينه هم راهش تنها. دياناست از گرفتن انتقام و شكست ما هدف فردريك، -

 امانج رو كار اين داره آرتيميس كه طورهمون كني؛ تحمل مجبوري ببيني، خودت مقابل رو ديانا زدن زانو

 !نده دست از رو طاليي فرصت اين كنممي خواهش. ميده

 .زدم زل ميز به و دادم تكيه صندلي به و دادم تكون رو سرم و كشيدم آهي. شد فرماحكم سكوت دوباره

 ،داشت وجود اتاق توي كه صدايي تنها. برداشت قدم كلبه چوبي در طرف به و شد بلند جاش از فردريك

. اومد در شدن بسته صداي ثانيه چند از بعد. بود اتاق چوبي سطح روي فردريك برداشتن قدم صداي

 :كردم زمزمه. شد بسته هم من هايپلك همزمان

 !خودخواه مردك -
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 .شنيدم رو آنا صداي كه دادم فشار هم روي حرص با رو هامدندون

 .ميشه راضي كردممي فكر -

 كه تالشي همه اون. گرفت نقش هامچشم جلوي تاالر توي پيش روز چند يصحنه. كردم باز رو هامچشم

 :گفتم خشم با. بود شده حيف شهمه بودم كرده

 .رفت باد بر هامزحمت نصف! لعنتي -

 .كنيم پيدا ايديگه راه بايد! آرتيميس باش آروم -

 :گفتم كالفه و آوردم باال رو نگاهم

 !بينمنمي صورتت توي خشمي ترينكوچك من باشي؟ آروم قدراين تونيمي طورچه -

 :گفت و دوخت بهم رو جديش نگاه

 نترلك تحت رو چيز همه بتونيم تا بگرديم جديدي حل راه دنبال بايد. كنهنمي حل رو چيزي عصبانيت -

 .بياريم در خودمون

 :گفتم و كردم فرو موهام توي كالفه رو دستم

 .دادم انجام رو تونستممي كه كاري تمام رسه؛نمي ذهنم به چيزي ديگه من -

 :دادم ادامه پيش از ترخشمگين بعد و

 .نداره ما براي ايفايده هيچ حضورش! خوادنمي لعنتي اون اما -
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 .بود فردريك وجود خاطر به كنن همكاري ما با كه شدن راضي هاياغي كهاين! نكن اشتباه -

 :گفتم و دادم فشار هم روي محكم رو هامچشم

 ...شد حيف بود؛ عالي فرصت -

 :گفتم و كوبيدم چوبي ميز روي مشت با و دادم دست از رو كنترلم ايلحظه براي

 باشه، تماشاگر فقط خوادمي ببينم هم باز اگه! كنم تحمل رو هاشخودخواهي اين تونمنمي ديگه من -

 !باشه نفره دو گروه اين ميدم ترجيح

 :گفت و گرفت هشدار رنگ آنا نگاه

 !كني بيرونش رو اون خودت ميل به فقط كه نميدم بهت رو اجازه اين ماست؛ شانس يمهره اون -

 توي آرومش صداي. بود آزاردهنده برام آنا زبون از حرف اين شنيدن. بستم عصبانيت با رو هامچشم

 .پيچيد گوشم

 ...كنه سرپيچي بخواد هم باز اگه اما گذريم؛مي رو باراين -

 با و زد زل بهم وقتي هر از ترجدي. كردم نگاه بهش منتظر و كردم باز رو چشمم حرفش شدن قطع با

 :گفت قاطعيت

 !كنيم تموم رو كارش ميشيم مجبور -

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 199 

 سفيد دونستممي كه قدراون دادم؛ فشار هم روي محكم رو هاملب. كردم زدن قدم به شروع استرس با

 :ناليدم و كشيدمشون محكم و بردم فرو موهام توي كالفه رو دستم. شدن

 !لعنتي... فردريك بهت لعنت -

. افتاد ديانا آروم يچهره به نگاهم كه آوردم باال رو سرم. زد خشكم جام سرِ هاييقدم صداي شنيدن با

. دمكشي عميقي نفس. اومدمي سمت اين به ديانا همراه بلند و آروم هايقدم با كه بود مارتين سرش پشت

 به و رفتم فرو محافظ الراي جلد توي و كشيدم عميقي نفس! زدمي رقمش فردريك كه بود روزي امروز

 نارك. شدم اصلي تاالر وارد همراهش و كردم كوتاهي تعظيم رسيدم بهش وقتي. برداشتم قدم ديانا سمت

 عجيب برام. كشيدم هم توي رو هاماخم. كردم نگاه خونسردش يچهره به و ايستادم طال جنس از تخت

 ينهبش آروم طوراين كهاين نه باشه، عصبي فردريك جواب بابت بايد االن اون! لنگيدمي كار جاي يه بود؛

 .كنه نگاه جلوش به و

 كردي؟ پيداش مارتين؟ كردي كارچي -

 :گفت خونسردش لحن با. شد كشيده مارتين سمت به نگاهم

 .بانو بله -

 دردناكي و عميق نفس و گرفتم گاز رو لبم. كرد عرق هامدست و رفت باال خونم آدرنالين كردم احساس

 .برخاست كنارم از ديانا صداي. كشيدم

 كنه؟ همكاري ما با كرد قبول شد؟ چي خب؟ -
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 از رو مهمي و خوبي اين به فرصت خاطرتبه كه فردريك تو به لعنت. بستم عصبانيت با رو هامچشم

 .كردم باز رو هامچشم مارتين صداي با! داديم دست

 ...كه بگم بايد -

 همهب اعصابم. دوختم پايين به رو نگاهم. شد مارتين حرف شدن قطع باعث تاالر اصلي در شدن باز صداي

 از رو خوبي اين به فرصت شدنمي باورم. نداشتم هم بيارم باال رو نگاهم كهاين يحوصله حتي و بود ريخته

 اطرخبه اما كنه؛ نزديك انتقاممون اصلي ينقطه به خيلي رو ما تونستمي فرصت اين. بوديم داده دست

 .پريد دستمون از هم فرصت اين و ريخت همبه چي همه احمق مردك اون

 .ديانا بانو امآماده گزاريخدمت براي من -

 صداي جز شنيدمنمي صدايي. ايستاد ايلحظه براي زمان و بست يخ هامرگ توي خون كردم احساس

 به تعجبم و بهت از شده گرد هايچشم با و آوردم باال شدت با رو سرم! نبود ممكن. خودم كشيدن نفس

 :كردم زمزمه مبهوت و زدم زل هاشواليه لباس در مردي

 ...فردريك -

 خودم به رو من نتونست هم ديانا صداي حتي. انداخت بهم كوتاهي نگاه باشه، شنيده رو صدام انگار

 .بياره

 .فردريك لرد كردي قبول رو پيشنهادم كه خوشحالم -

 طرف به. كردم نگاه شد بلند جاش از كه ديانا به و كشيدم عميقي نفس و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت و كرد نصب شسينه روي رو مدالي و رفت فردريك
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 .فردريك لرد كرد، خواهي خدمت من به ارشد يشواليه عنوان به تو بعد به حاال از -

 :گفت بلندي صداي با و كرد خم رو سرش

 .بانو خدمتگزارم -

 هاشچشم از شنيدمي رو ديانا اسم وقتي كه مردي. باشه فردريك تونستنمي آروم و مطيع مرد اين! نه

 اره؛بي فرود سرزمين اين يملكه مقابل در تعظيم سر خونسردي دركمال حاال تونستنمي باريد،مي خشم

 .پيچيد گوشم توي مارتين خوشحال صداي! نيست ممكن اين

 !فردريك برگشتي قصر به كه خوشحالم -

 رو تالشم تمام. خوردمي چشم به صورتش روي عميق لبخندي تعجب كمال در و اومد باال فردريك سر

 :بود شده من متوجه هم ديانا چون نبودم موفق انگار اما كردم؛مي بودن طبيعي براي

 .مياي متعجب نظر به الرا؟ شده چيزي -

 :گفتم و رفتم فرو الرا كالبد توي سريع. خوردم خفيفي تكون

 جنگيدن در من الگوي. شدم متعجب قدميم چند تو هم اون فردريك لرد ديدن از. بانو نيست چيزي -

 .بينممي نزديك از رو ايشون كهاين از خوشحالم بسيار من و بودن ايشون

 بزنه لبخند ديانا شد باعث دروغ همين اما آوردم؛ در كجا از رو ايجمله چند دروغ اين نفهميدم هم خودم

 .بشه ترراحت برام كشيدن نفس شه باعث و بگيره ازم رو نگاهش و
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 به فقط و دوختم زمين به رو نگاهم باراين. بشم مسلط خودم به كردم سعي و كشيدم عميقي نفس

 .دادم گوش هاشونحرف

 «.شم مرخص حضورتون از بانو، بديد اجازه اگر: »فردريك

 :خورد گوشم به ديانا رضايتمند صداي

 .فردريك لرد بري تونيمي -

 .بانو اطاعت -

 ماهري بازيگر عجب. زدم تمسخرآميزي لبخند. شدمي دور ازمون كه اومد محكم هاييقدم صداي بعد و

 و ميل با قدراون وقتي! بسته پيمان باهامون دارم شك كه كنهمي بازي خوب قدراون فردريك؛ بود

 ايمشابه وضعيت چند هر. كنممي شك نيتش به ناخوداگاه ميشه راست و خم ديانا جلوي خوشحالي

 .بگيرم رو مزاحم افكار جلوي تونمنمي اما داريم؛

 الرا؟ -

 :گفتم ديانا به خطاب و آوردم باال رو سرم

 بانو؟ بله -

 :گفت و نشست تخت روي اومد، جلو قدم چند

 كرده فراموش رو چيزها سري يه ممكنه و نبوده قصر توي ساله چند اون. كن كمك فردريك لرد به برو -

 .باشي راهنماش خواممي. باشه
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 داشت قصر در تاريكي توي پيش شب چند نداشت، خبر قصر از سال چند كه مردي اون. زدم پوزخندي

 .زدمي پرسه

 .بانو اطاعت -

 لتع بتونم تا بودم مشتاق كردم؛ تندتر رو هامقدم. رفتم سالن اصلي در طرف به و كردم خم كمي رو سرم

 و بزرگ سالن به وقتي. دويدن به كردم شروع شدم خارج كه تاالر از. بپرسم ازش رو ناگهاني حركت اين

 جيك لبخند. زني تابلوي به بود زده زل من به پشت كه ايشواليه روي افتاد نگاهم رسيدم قصر اصلي

 دونستممي. شدم نزديك بهش. فردريكه هم اون كه نداره وجود بيشتر شواليه يه حاضر درحال. زدم

 تابلو توي دست به شمشير زن به و كردم دنبال رو نگاهش و ايستادم كنارش. شنيده رو هامقدم صداي

 رشس به زيبايي طاليي تاج كه سفيد و بلند لباسي باد، در رقصان ايقهوه و بلند موهاي با زني. زدم زل

 !باشه كي تونهمي زن اون بزنم حدس تونستممي. بود كرده

 كيه؟ تصوير اين دونيمي -

 :گفتم بودم زده زل تابلو به كه طورهمون

 .سابق يملكه -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 !هستن خودپسندي و پست افراد ديانا خاندان تمام -

 :گفت و زن گرد و سفيد صورت به كوبيد و آورد باال رو انگشتش
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 زن اين. بارهمي بدي و شرارت ازشون هاش؛چشم به كن نگاه!... پليدتره شونهمه از زن اين اما -

 .رفتمي باال ازشون و كردمي له پاش زير رو همه خودپسند

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 .رو من مادر حتي -

 :گفت و هامچشم توي زد زل كند، تابلو از رو نگاهش باالخره

 .ديانا نه باشي خشمگين اون از بايد كه صورتي در داري؛ دل به رو دخترش يكينه كه عجيبه برام -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 مادر. كرد كامل رو مادرش كار هم اون... ديانا ولي بدم؛ رو كارهاش جواب تونمنمي من و مرده زن اون -

. بيرون كرد پرتم سرزمين اين از و كرد تحقير همه جلوي رو من هم ديانا و كشت رو مادرم ديانا،

 فرياد با و بست كردم شده نفرين سرزمين اين به كه ايخالصانه هايكمك همه اون روي رو هاشچشم

 !خطرناكم همه براي من كه گفت

 :دادم ادامه و زدم دردناكي پوزخند

. پوسيدمي زندان توي داشت ديانا و بود دنيا اين تمام پادشاه هري االن نبودم من اگه كه صورتي در -

 ادرمم و من با كه رو كارهايي جواب تا برگشتم. برگشتم و كردم قبول رو آنا يخواسته كه بود همين براي

 يا داره؛ وجود هم اون از ترقوي بگم بهش و بشونم سرجاش رو ديانا انتقامم با تا برگشتم. بدم رو شد

 .اون از ترپست حتي شايد

 :گفت ثانيه چند از بعد و كرد نگاه تابلو به دوباره و نگفت چيزي
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 .طوراين كه -

 :گفتم سوالي ايچهره با و برگشتم طرفش به من باراين

 تو شد خم ديانا جلوي كه مردي اون نميشه باورم من شدي؟ راضي طورچه دارم؛ سوال يه ازت من اما -

 !باشي بوده

 :گفت و زد پوزخندي

 ميشه مجبور روزي هم اون ولي شدم؛ اون جلوي شدن خم به مجبور انتقام گرفتن براي. بود تو با حق -

 رد ور پيشنهاد اين تونمنمي افتم،مي شيرين روز اون ياد به وقتي. كنه التماس و بزنه زانو و شه خم جلوم

 .كنم

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .كني درك رو احساسم تونيمي حاال -

 و محكم نگاه توي نگاهم. كشيدم باال رو نگاهم. كرد نگاه تابلو از غير جايي به باراين و نگفت چيزي

 هاشچشم از كردم سعي و كردم تنگ رو هامچشم و كشيدم عميقي نفس. شد قفل تابلو توي زن عجيب

 خون من؛ يبيچاره و ـناه گـبي يخانواده خون. بود خون يبرپايه داشت كه قدرتي زن اين. بفهمم چيزي

 ريخته زن اين خودخواهي براي فقط و فقط كه ديگه خون هزاران و فردريك ـناه گـبي فرزند و همسر

 سابق يملكه. گرفت نقش لبم روي كجي لبخند. دخترش توسط هم اون كرده، پيدا ادامه هم هنوز و شد

. اشهب مادرش از بدتر شايد كه ايملكه. بسازه ديانا نام به رو خودش به شبيه ايملكه بود تونسته خوب
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 بهش جااين كه چيزيه اولين غرور و خودخواهي. سرزمينه اين هايزادهاشراف موروثي خاصيت انگار اين

 .ميشه داده اهميت

 .بريم بايد بسه؛ كردن فكر -

 :گفتم و زدم زل جديدي نگاه توي و كندم زن نگاه از آرومي به رو نگاهم

 كجا؟ بريم؟ -

 .كنيم بررسي رو هانگهبان اوضاع بريم بايد جايي؛اين چي براي كردي فراموش انگار -

 :گفتم و كشيدم هم توي كمي رو هاماخم

 كني؟ خدمت بهش خواينمي واقعاً كه تو -

 :گفت و انداخت باال نمايشي حالت به رو ابروش تاي يه

 كنم؟مي بازي خوب رو نقشم قدراين -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .كنيمي بازي ترواقعي هم بازيگرها از -

 :گفت و گرفت خودش به سوالي حالت اشچهره و شد درهم هاشاخم

 كيه؟ ديگه بازيگر بازيگر؟ -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم و گرفتم رو مخنده جلوي
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 .برسيم كارمون به بريم بهتره! كن فراموش -

***  

! نه. كشيدمشون طرف دو به و گذاشتم هامپلك روي رو هامانگشت. كشيدمي تير خستگي از بدنم

 ...كه بستم ايلحظه براي رو هامچشم و گذاشتم ميز روي رو سرم. نداشت تاثيري

 بخوابي؟ داد اجازه بهت كسي چه -

 ايخميازه ناخودآگاه. بود شده خيره بهم اخم با كه فردريك به زدم زل گيجي با و نشستم سرجام سيخ

 :گفتم بود زياد كار حاصل كه دارمخش صداي با و كشيدم

 !زنممي چرت دقيقه چند فقط... شدم خسته خيلي -

 :گفت و نشست رياستش صندلي روي و داد تكون نه ينشونه به رو سرش

 .بدي انجام كاري تونينمي طورياين -

 شتذانمي و بود گذاشته تاثير هم شنواييم روي خواب انگار رسيد؛مي گوشم به عجيبي حالت به صداش

 :پرسيدم ناچار. بشنوم واضح رو چيز همه

 بگي؟ دوباره... ميشه -

 قرار هم روي آروم داشت كه هامپلك مهيب، صدايي توليد و ميز روي چيزي شدن كوبيده صداي با

 و ببينم واضح رو فردريك تونستممي حاال. شد باز هم هامگوش راه انگار و گرفت فاصله هم از گرفتمي

 :عصبيه چقدر صداش كه بدم تشخيص



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 .كنم اخراجت قصر از كه نكن مجبورم -

 ريفح تونستمنمي كردممي كاري هر ولي باشم؛ مسلط خودم به بتونم كردم سعي و كشيدم عميقي نفس

 درحال روز اين تمام توي. بودن نديده خودشون به رو خواب رنگ كه بود روز چهار كه بشم هاييچشم

 موهام و پريدهرنگ امچهره. بودم شده خسته حسابي و بودم مختلف هايماموريت انجام و دادن تمرين

 !بود كرده فرار گور از كه بودم شده ايمرده مثل بود؛ ريخته همبه

 :گفتم خستگي نهايت با و دادم مالش رو هامچشم انگشتم با

 .بودم كردن كار حال در مدام و نخوابيدم روزه چند! كن دركم ــ

 خاطر به سربازها سر مدام روز دو اين تمام توي داشت؛ هم حق. بود شده خسته هم صدام انگار

 صداي. بود شده نابود كل به دليل همين به خودم يحنجره حاال و زدممي فرياد هاشونكاريخراب

 :دادم تشخيص رو فردريك

 .شكار براي جنگل بري ديانا با بايد بعدش كني؛ استراحت تونيمي ساعت نيم تنها -

 بستممي رو هامچشم كه درحالي و گذاشتم ميز روي رو سرم دوباره و كشيدم كالفگي روي از پوفي

 :گفتم

 !بياره قصر به رو تو مارتين ذاشتمنمي كاش -

 .بود توشون هم خنده از كوچكي هايرگه تعجب كمال در كه چند هر پيچيد؛ اتاق توي خشكش صداي

 !همينه اوضاع بعد به اين از بياي؛ كنار شرايط اين با بهتره -
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 و خواب توي. خواب غرق اشبقيه و بود دنيا اين توي روحم از نيمي. نشنيدم رو حرفش يبقيه انگار ديگه

 :كردم زمزمه بيداري

 ...خوندي كور -

 با كه كردممي مزهمزه رو خواب داشتم تازه. شدم خواب بخشآرامش و رنگ سياه يدريچه وارد بعد و

 :پريدم جا از مردي فرياد

 .گذشت ساعتت نيم! شو بلند كري؟ مگه -

 با. بودن داده قرار صدكيلويي يوزنه يه مغز، جاي به امجمجه داخل انگار. آوردم باال رو سرم گيجي با

 :گفتم كشيده لحني و گيجي

 شده؟ چي ديگه هوم؟ -

 .پيچيد گوشم توي فردريك جدي صداي

 .كن درست رو خودت شو بلند باش زود بري؛ ديانا با بايد -

 :ناليدم و كردم نگاه هاشچشم توي ملتمس هايچشم با

 .ندارم رو توانش واقعاً -

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .باشي باهاش خوادمي كه داره اعتماد بهت خيلي كهاين مثل دياناست؛ دستور نيست، من تقصير -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم
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 !باشم داشته آرامش خواب موقع ذارهنمي حتي... درك به بره -

 شدم بلند صندلي روي از لرزان. كنم وارد پاهام به رو نيرو كردم سعي و دادم فشار هم روي رو هامدندون

 خستگي اين. بردممي بين از رو خواب اين جوري يه بايد شد؛نمي طورياين. دادم بدنم به قوسي و كش و

 .ساعت چند براي حداقل رفت؛مي بين از بايد روزه چند

 :كردم زمزمه و شد كشيده بود اتاق يگوشه كه آبي سطل طرف به نگاهم

 آبه؟ اون داخل -

 .ببرتش بياد خدمتكار شد قرار آره؛ -

 .زد جرقه ذهنم توي بيداري و خواب بين چيزي

 طي. اومد باال آرومآروم سرماش. كشيدم سطحش به آرومي به رو انگشتم نوك و شدم آب سطل نزديك

 عشرو و گرفتم باال رو سرم و پاشيدم صورتم به رو سرد آب و بردم فرو داخلش رو دستم ناگهاني حركت

 كف روي و خوردمي سر صورتم روي كه كردممي حس رو آب هايقطره. كشيدن عميق نفس به كردم

 و رفتم بود ميز روي كه شمشيرم طرف به و شدم بلند جام از و كردم باز رو هامچشم. شدمي ريخته اتاق

 .گرفتمش

 .بدم انجام رو كارم تونممي بهتر حاال -

 :گفت و زد پوزخندي

 كني؟ مراقبت ديانا از بتوني داري دوست خيلي -
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 :گفتم ماليمي لحن با. باشم خونسرد كردم سعي. برگشت فردريك روي سريع نگاهم

 .ميگي پرت و چرت داري دونيمي هم خودت -

 پاك سياهم لباس آستين با رو صورتم روي آب يمونده ته كه درحالي و بستم كمرم به رو شمشير

 :گفتم كردممي

 .ماست دست اون زندگي و مرگ اما دونه؛نمي اون. برسه موقعش تا بمونه زنده بايد ديانا -

 ازش رو نگاهم. كردم نگاه بود زده زل روبروش هايبرگه به كه فردريك يچهره به چشم يگوشه از

 :گفتم فردريك به خطاب و رفتم اتاق ايقهوه و براق در طرف به و گرفتم

 .فردريك لرد خداحافظ -

***  

 دومين بود شده موفق كه ديانا به دادم رو نگاهم و كردم فوت بيرون رو مسينه توي شده حبس نفس

 هك درحالي و كرد پرت طرفي به رو بود كرده شكار كه رو ببري. اومد ما طرف به غرور با. بكنه رو شكارش

 :گفت هانديمه به خطاب كردمي تميز رو شمشيرش

 .خوادمي ببر پوست با گرم لباس يه دلم راهه؛ در زمستون. كنين جدا تنش از رو پوستش -

 :شد بلند همزمان نديمه دو صداي

 .بانو اطاعت -
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 دايص با كه دادم بيرون رو نفسم. زدمي موج التماس توشون انگار. كردم نگاه ببر سياه و باز هايچشم به

 :كندم ببر هايچشم از رو نگاهم ديانا

 .توئه نوبت -

 :گفتم متعجب

 !بانو؟ من -

 :گفت كردمي مرتب رو شنلش كه درحالي و شد اسب سوار

 .گوزن يه هم اون كني؛ شكار تو باراين خواممي بله؛ -

 و كردممي سستي و خواب احساس طرفي از. نبودم خوبي وضعيت توي من. دادم فشار هم روي رو هاملب

 تسرنوش به رو ديگه حيوون يه خواستنمي دلم طرفي از و بودم گرفته قرار فشار تحت و نداشتم تمركز

 :گفت و كرد نگاه بهم لبخند با كه بگم چيزي خواستم ديانا طرف به برگشتم. كنم دچار بيچاره ببر اين

 .كني شكار گوزن يه برام خواممي الرا؛ كنار بذار رو تعارف -

 ناچار باشه؟ دومم بار اين كه بودم كرده شكار حيوون كي من! لعنتي. دادم فشار هم روي رو هامدندون

 :گفتم

 .بانو چشم -

 :گفت پرچمداران به خطاب و داد تكون رضايت با رو سرش

 .كنين هدايت سمت اين به رو اون ديديد گوزني وقت هر -
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 نگهبان از و اومدم پايين اسبم از. شدن ناپديد هادرخت اليالبه و دور كمكم و پخش پرچمداران دوباره و

 دقيقه چند حدود چيزي. شدم شكارم منتظر و گرفتم دستم توي رو كمان. كردم درخواست كماني

 عالمت تا بودن اومده و بودن پرچمداران حتماً. رسيد گوشم به نفر چند هايقدم صداي كه بود گذشته

 لحظه هر صدا. كردم تيز رو هامگوش و كردم تنگ رو هامچشم و شدم قايم بلند ايبوته پشت. بدن

 فقط! نبود خبري هيچ انگار اما بودم؛ هابرگ روي گوزن دويدن صداي منتظر من و شدمي ترنزديك

 .اومدمي آدم پاي صداي

 تونستنمي رفتن راه احتياط با و آروم اين. شد روشن امخوابيده ذهن تو چيزي و شد ترتنگ هامچشم

 فكر كه بود نگذشته فكرم اين از ايلحظه هنوز دادم؛ فشار هم روي رو هاملب. باشه پرچمداران براي

 سري يه به تونستمي فقط رفتن راه نوع و صدا اين. شد گرد بهت روي از هامچشم و زد ذهنم به ايديگه

 ...يعني اين و نبودن پرچمداران افراد اون باشه، متعلق افراد

 :گفت ديانا كه بگم چيزي تا كنم باز دهن خواستم و رفتم ديانا طرف به و شدم بلند جام از شتاب با

 شنوي؟نمي رو پرچمداران پاي صداي مگه برگشتي؟ چرا -

 :كردم زدن حرف به شروع هيجان با

 !شيم دور جااين از بايد دركمينه؛ خطر! من بانوي -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

*** 

 است شده ومنتشر سلخته دانلود نگاه سايت در كتاب اين
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 .بده توضيح برام ميگي؟ رو اين اساس چه بر -

 با. رسوندمي رو فاجعه عمق اين و نزديكن خيلي هااون يعني اين. رسيد گوشم به هشدار يه مثل صداها

 :گفتم بود شده گشاد استرس از كه هاييچشم

 ...بلكه نيست؛ پرچمداران پاي صدا اين -

 اشچهره و گرفت قرار قلبش روي ديانا دست. شد قطع حرفم ديانا قلب وسط درست تيري پرتاب با

 :زدم فرياد توانم تمام با. شد درهم

 !شده حمله ما به... كنيد محافظت بانو از -

 هب فريادكشان و اومدن بيرون هادرخت الي از بودن پوشونده رو صورتشون كه افرادي كه نكشيد طولي و

 .شد فرياد و شمشير صداي از پر جنگل تمام و بردن حجوم طرفشون به هانگهبان. كردن حمله ما طرف

 بود شده درهم هاشاخم درد از كه ديانا طرف به. شم خارج داستان بهت از كردم سعي و اومدم خودم به

 :گفتم و شدم ديانا نزديك. دادمي اوضاع بدي از نشون زدمي بيرون قلبش از كه خوني. رفتم

 .برگرديد بايد شما بانو -

 :گفت اومدمي بيرون سختي به كه صدايي با

 !برسم رو... گستاخ افراد اين... حساب بايد... نه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 215 

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 قصر به بايد شما شدن؛ هم موفق كه شماست به زدن آسيب افراد اين هدف. برگرديد بايد شما بانو، -

 .برگرديد

 :گفتم بودن گرفته رو ديانا كه نديمه دو به خطاب بعد و

 .ببريد قصر به رو بانو -

 به وحشت رنگ ناگهان اشچهره و برگشت سرم پشت به نگاهش نديمه شد، تموم امجمله كههمين

 و قبع به برگشتم و كشيدم بيرون سريع رو شمشيرم. پيچيد گوشم توي جيغش صداي و گرفت خودش

 زمين پخش خودش و افتاد سرباز دست از شمشير. بردم فرو پوشسياه سربازهاي اون از يكي شكم داخل

 :زدم فرياد و زخمي دياناي و ترسيده هاينديمه طرف برگشتم استرس با. پيچيد خودش به و دش

 !ببريدش -

 مشغول خودمون سربازهاي همراه و رفتم بود گرفته شكل روبروم كه جنگي ميدون طرف به خودم بعد و

 رتشا از سربازي كنار به و فرستادم دنيا اون به رو اومد كنارم كه پوشيسياه سرباز اولين. شدم جنگيدن

 :گفتم و رفتم خودمون

 كيه؟ شونفرمانده دونيمي -

 :گفت بود پوشسياه مرد با نبرد درحال سختي با كه حالي در

 ...كه مردي اون كنم فكر -
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 :گفت زدمي نفس نفس كه حالي در بهم خطاب و كرد قطع رو مرد سر فرياد با

 .باشه داره قرمز بازوبند كه مردي اون -

 :گفتم و كوبيدم اششونه به رو دستم

 .ممنون -

 رنگ روي ناگهان كه خوردمي چرخ طورهمين نگاهم. گشتم قرمز نشان با مردي دنبال نگاهم با بعد و

 تموم هم جنگ اين تا كردممي تموم رو شونفرمانده كار بايد. كشيدم هم توي رو هاماخم. ايستاد قرمزي

 .شدمي

 و آوردم باال رو پام رسيدم بهش كه همين. رفتم بود ما سرباز كشتن درحال كه مرد طرف به سرعت با

 دردي كهاين بدون ولي كرد؛ برخورد درخت به و شد پرت كه كردم وارد كمرش به محكمي يضربه

 زدم زل طورهمون. بياره فرود روم كه برد باال رو شمشير. اومد طرفم به و شد بلند جاش از باشه چشيده

 نيرو كردم سعي و زدم زل سختش هايچشم توي. گرفتممي كمك تاريكي از بايد حاال. هاشچشم توي

 گرفت رو گلوش دستش با. افتاد دستش از شمشير و شد گشاد هاشچشم يهو. كنم هدايت طرفش به رو

 تمدس. گذاشتم گلوش زير رو شمشير و گذاشتم شسينه روي رو پام و رفتم طرفش به. افتاد زمين روي و

 ترراحت بتونه تا كردم كم نيروم از كمي. بود شده كبود درد از. بردم صورتش روي يپارچه طرف به رو

 .كشيدم پايين صورتش از رو پارچه. داشتم احتياج بهش فعال بكشه؛ نفس

 فسن حاليبي با. كردم نگاه بود شده ترروشن صورتش كمي حاال كه مرد به. خوردم سختي تكون بهت از

 رو وشگل دستم با. گرفت رو بود وجودم توي كه بهتي جاي خشم و عصبانيت كه نكشيد طولي. كشيدمي
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 .دادم فشار پيش از بيشتر رو گلوش و ريختم دستم توي رو خشمم. شد كبود صوتش دوباره. گرفتم

 :گفتم هاشچشم توي خيره و بردم نزديكش رو صورتم خشم با. زدن پا و دست به كرد شروع

 شد؟ پيداتون كجا از ديگه هالعنتي شما -

 :غريدم و كردم كم نيروم از كمي. كنه جدا گلوش از رو دستم كرد سعي و گرفت رو هامدست دستش با

 هان؟ بفرسته؟ بده اطالع ما به كهاين بدون رو شما كرد جرأت طوريچه رابين! لعنتي بزن حرف -

 :گفت تيكهتيكه و سختي به بود شده گرد ترس از كه هاييچشم با

 .كنيم تموم... رو كار خواستيممي ما... ما -

 :گفتم فرياد با

 !باشه من منتظر بگو اتفرمانده به. رسممي موقعش به شماها حساب به -

 هم روي حرص با رو هاملب. دوختم بود كنارم كه جنگي ميدون به رو عصبانيم نگاه و آوردم باال رو سرم

 ونميد اين برنده بذارم تونستمنمي طرفي از و بشن دستگير هااون بدم اجازه تونستمنمي. دادم فشار

 اون توي. دادنمي لومون راحت خيلي و شدمي دردسر يمايه بشن دستگير ذاشتممي اگه. باشن هااون

 به و گرفتم مشتم توي رو اشيقه باراين و مرد طرف به برگشتم سريع. زد سرم به فكري شلوغي و همهمه

 :گفتم و كشيدمش خودم طرف

 .بده نشيني عقب دستور -

 :گفت. بود شده بهتر حالش
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 ...ولي -

 :زدم فرياد

 !برن بگو بهشون! احمق ميشيد كشته تونهمه وگرنه -

 .پيچيد گوشم توي فريادش ثانيه چند از بعد و داد فشار هم روي رو هاشدندون

 .كنيممي نشيني عقب... كنيد فرار -

 :گفتم و برداشتم اشسينه روي از رو پام

 !گمشو باش زود -

 هامانگشت. گذاشتم بازوم روي رو دستم. شد درهم امچهره درد از. دادم خراش رو بازوم شمشير با بعد و

 با رو هامدندون. گشتمي بودن فرار حال در كه پوشسياه سربازهاي روي نگاهم. كردن حس رو خون

 پس رو تقاصش بايد و بود رابين آشفتگي اين باعث! لعنتي رابين. دادم فشار هم روي حرص و خشم

 .دادمي

 كنن؟ فرار گذاشتين چرا -

 :گفتم اخم با و سرباز طرف به برگشتم

 .كنممي پيگيري خودم كرد؛ فرار و كرد زخميم -

 :گفت و كرد خم رو سرش

 .داريم زياد مجروح -
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 :گفتم و فرستادم لعنت رابين به دلم توي و دادم فشار هم روي رو هامدندون

  .ببرشون قصر به سريع -

 بودن رفته هااحمق اون كه رو مسيري نگاهم با و فرستادم بيرون رو داغم نفس. شد راهي و گفت اطاعتي

 :كردم زمزمه حرص و خشم با شد؛ ورشعله وجودم دوباره. كردم دنبال

 !ميدين رو كار اين تقاص روزي -

***  

 :گفتم فردريك هايچشم تو خيره و كوبيدم ميز روي محكم دستم با

 به دست خودسرانه كنن هماهنگ من با كهاين بدون اونا! ندارم رو كارشون اين تحمل من نكنم؟ كاري -

 .زدن كار اين

 :گفتم و زدم گره هم توي رو هامدست بعد و

 !بدم رو جوابشون بايد -

 :زدمي موج تمسخر توش كه رو صداش بعد و شنيدم رو آنا پوزخند صداي

 ديده؟ آسيب ديانا كه اينه براي داري كه آتيشي اين نكنه -

 هضم برام گفت كه ايجمله تا كردم صبر لحظه چند براي. شد متوقف ميز روي انگشتم عصبي حركت

 با دو هر. زدم زل هاشچشم توي و آوردم باال رو نگاهم كردم، درك كامل رو حرفش مفهوم وقتي. شه
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 دادم تكون تاسف روي از سري و زدم دوشون هر مشكوك يچهره به پوزخندي. كردنمي نگاه بهم شك

 :گفتم و

 !متاسفم براتون -

 :شنيدم رو آنا صداي كه كردم حركت در طرف به و شدم بلند جام از بعد و

 .آرتيميس كن صبر -

 رطواين كردمنمي فكر وقتهيچ. كردم حركت در طرف به بيشتري شتاب با و كشيدم هم توي رو هاماخم

 طوراين قضيه ولي ناراحتم؛ شده زخمي ديانا كهاين از من كردنمي فكر هااون. كنن شك كارم نيت به

 حال در ماه چند اين توي كه هاييتالش و هانقشه بود نزديك كه بودم ناراحت اين براي من! نبود

 !برن بين از لعنتي رابين اون احمقانه تصميم يه با بودم، انجامشون

 جخار كلبه از اومدمي من طرف به داشت كه آنا هايقدم به توجه بدون و كشيدم پايين رو در يدستگيره

 !نبود توش هوايي اصالً انگار بود؛ شده سنگين برام كلبه اون هواي. شدم

 دباي. روندم قصر طرف به و شدم سوارش. رفتم بودمش بسته درخت به كه اسبم طرف به تند هايقدم با

 رايب االن بميره؛ االن اون ذاشتممي نبايد. بشم مطمئن ديانا سالمتي از تا رفتممي قصر طرف به سريعاً

 تقاص بايد پليدش روح اون! روحشه من هدف بشه؛ نابود جسمي لحاظ از نبايد اون. بود زود اون مردن

 .رو جسمش نه بگيرم هدف رو اون روح بايد من. بده رو چي همه

 من با ديگه هانگهبان. شدم قصر وارد سريع و شدم پياده اسب از. بودم قلعه روبروي دقيقه چند از بعد

 .كردنمي باز برام رو در خودكار طور به و بودن شده آشنا
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 بهش بايد گرفتم؛ درپيش رو ديانا اتاق راه. رفتم پيچ در پيچ راهروهاي طرف به و شدم اصلي تاالر وارد

. موند رنگي طاليي در روي نگاهم. بده ديانا خورد به سم حتي ممكنه رابين كه ندارم شك. رسيدممي

 ردخت به تعجب با. پيچيد گوشم تو هياهويي صداي باالفاصله. كردم باز رو در و كشيدم عميقي نفس

 .كردم نگاه شستمي رو ديانا زخم داشت كه پرستار

 !مياد طبيب االن بسازيم؛ رو كارش بايد. بده بهم رو مايع اون باش زود -

 رو شمشير باشم اومده خودم به تازه انگار. اومد در صدا به سرم تمام توي خطر زنگ. شد درهم هاماخم

 :زدم فرياد خشم با و گذاشتم دختر گردن روي و كشيدم بيرون غالف از

 كني؟مي غلطي چه داري -

. كردن نگاه بهم ترس و بهت با و آوردن باال رو سرشون همزمان دختر دو هر. بود شده خشك ترس از

 :زدم فرياد بيشتري شدت با و دادم فشار گلوش به بيشتر رو شمشير

 هان؟ كردي؟ جرأت طوريچه -

 :شد بلند مردي فرياد صداي

 خبره؟ چه جااين -

 درحال ترس از كه دختر دو اون به توجه بدون و مارتين طرف به برگشتم. بود خودش صداي! مارتين

 :گفتم و زدم پوزخندي بودن، لرزيدن

 !ننديده آسيبي حاال تا طورچه ملكه كه عجبم در -
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 :گفت و گذاشت اتاق به پا داشت چهره به كه اخمي با مارتين

 .الرا بده توضيح -

 :گفتم و كردم اشاره دخترها به سرم با

 شد؟مي چي رسيدممي ديرتر دقيقه يك من اگه دونيدمي! برسونن قتل به رو ملكه خواستنمي -

 :نگفت و زدن زانو گريه و ترس با پرستار دوتا هر. كرد نگاه دختر دو به خشمگين هاييچشم با مارتين

 !كنيد عفو رو ما لطفا! ببخشيد رو ما -

 :گفت بهم خطاب برافروخته صورتي با مارتين

 .بزن گردن ببر رو دوشون هر -

 اون بيان تا خواست و زد صدا بودن بيرون كه رو سربازهايي مارتين. گرفت شدت دخترها يگريه صداي

 .ببرن رو دوتا

 هب نگاهم. گرفت شكل اتاق توي سكوت شدن دورتر كمي كههمين. كردم شونبدرقه ترسناكم نگاه با

 مآرو اشسينه يقفسه. بود چسبيده صورتش به موهاش و بود پريده رنگ اشچهره. برگشت ديانا سمت

 خيس يكم سفيدش پوست و بود رفته كنار لباسش شد؛ كشيده ترپايين كمي نگاهم. شدمي پايين باال

 :گفتم مارتين به خطاب و كشيدم عميقي نفس. بود

 .انتظارمونه در ايديگه هاياتفاق چه نيست معلوم وگرنه بكنيد؛ بانو از محافظت براي فكري بايد -
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 موج بزرگ سوال عالمت يه نگاهش توي. كردم نگاه بود زده زل بهم كه مارتين به و آوردم باال رو نگاهم

 رو نگاهم بود هرطوري. ترسوندمي رو من كه بود نگاهش پرسش اليالبه ترديد و شك حس يه زد؛مي

 .شكست سكوت و پيچيد اتاق توي در شدن كوبيده صداي كه دوختم زمين به و كندم ازش

 .تو بيا -

 نزديك بعد و كرد مارتين به تعظيمي. شد وارد سبز رنگ به ساده ردايي با اندام الغر مردي و شد باز در

 :گفت گرانهپرسش لحني با كه بود نيومده قدم چند هنوز اما شد؛ ديانا

 ...پرستارها پس -

 :گفت محكمي لحن با مارتين كه بود نرسيده پايان به اشجمله هنوز

 .كردم مرخص رو هااون من برس؛ كارت به -

 دستش كه رو رنگي مسي ظرف. شد مشغول و برگشت ديانا طرف به و داد تكون سري تعجب با طبيب

 .داد شوشست رو ديانا زخم رنگي سفيد پارچه با و گذاشت ميز روي رو بود

 .داشتن رو ملكه جون قصد كه بگرد هايياون دنبال و كن انتخاب رو اطميناني قابل افراد برو -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .كنممي رو كار همين -

 :گفت شك به آلوده ِلحن با

 !اميدوارم -
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 :پريد دهنم از ناخوداگاه

 مشكوكين؟ چي به شما -

 :گفت نگاهش از بدتر لحني با. بود برنده و تيز خنجر يه مثل نگاهش

 !تو به -

***  

 يدخورش نور. شدم كردنش نوازش مشغول آروم انگشتم با. كردم نگاه بود دستم توي كه سرخي برگ به

 كردم جدا بود دستم توي كه برگي از رو نگاهم. دادمي نشون ترسرخ رو سرخش سطح و بود افتاده روش

 رو ايريزهسنگ. دادمي آزارم كمي بركه اين آرامش و سكوت. زدم زل روبروم ساكت و آروم يبركه به و

 آب. اومد فرود آب صاف سطح روي. كردم پرتابش بركه طرف به اندكي نيروي با و گرفتم مشتم توي

 .اومد وجود به توش كوچكي هايموج و شد عوض شكلش

 براي رو كمي سكوت و زدممي پا و دست هيجان توي كه بود هامدت. زدم ايلحظه آرامش اين به لبخندي

 سرزمين اين بكر و زيبا طبيعت به رو اين و بودم آرامش غرق كه بود دقيقه چند حاال اما داشتم؛ خودم

 .بودم مديون

 نه؟ زيباست؛ خيلي -

 :دادم جواب تلخي با. بود كم آرامشم عمر هم باز كشيدم؛ آهي

 !آره بياي، كهاين از قبل تا -
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 نسيم. نشست زمين روي و رسيد بهم باالخره. شدمي نزديكم لحظه هر كه شنيدم رو هاشقدم صداي

 خودش با خواستمي انگار. بود گرفته بازي به رو دستم توي برگ و بود كرده وزيدن به شروع آرومي

 :گفتم و گرفتم ترسفت رو برگ. ببرتش

 داري؟ كار چي -

 :گفت و انداخت بهم چشم يگوشه از نگاهي

 زنم؟ب زل بركه به سكوت تو عزيزم يخواهرزاده پيش دقيقه چند تونمنمي باشم؟ داشته كاري بايد حتماً -

 هوم؟

 كمتر رو هامانگشت فشار بود؛ من از ترسمج خيلي نسيم. كردم جدا ازش رو نگاهم و زدم آرومي پوزخند

 شدمي دور ازم كه رقصاني قرمز برگ روي نگاهم. سپردم نسيم دست به رو رنگ قرمز برگ و كردم

 :رفت بين از آنا صداي با دوباره كه زدم محوي لبخند. چرخيد

 ناراحتي؟ دستم از -

 باشم؛ آروم كردم سعي. بزنن همبه رو تنهاييم بودن بلد فقط هاآدم. بستم حرص با رو هامچشم

 :گفتم خونسردي با. كنم داد و جيغ هابچه مثل خواستمنمي

 .نه -

 :شنيدم رو شد آزاد فوت صورت به كه نفسش صداي

 .نبردي ياد از هنوز كه ميده نشون حرفيت دو جواب همين -
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 :گفتم و كردم پرتاب بركه داخل به ايديگه سنگ خياليبي با

 زدي؟ بهم رو خلوتم گذشته كه چيزي براي -

 :گفت دلخور

 ...جاماين تو براي من! آرتيميس -

 :گفتم و كردم قطع تند رو حرفش

  !باشي جااين نخواستم كه من -

 و شد بلند جاش از حركتي هيچ بدون اما بگه؛ چيزي داشتم انتظار. شد فرماحكم سكوت لحظه چند

 :گفتم و دادم فشار بود دستم توي كه رو ايريزهسنگ. برداشت قدم من برخالف

 .بشين بگير -

 :گفت و ايستاد

 .نخوره همبه خلوتت تو تا ميرم دارم -

 :گفتم و گذاشتم زانوهام روي رو امچونه

  !باشه ناراحت ازم امخاله خوادنمي دلم بشين؛ بيا -

 :شكستم رو سكوت دوباره. كردم حس رو اشدوباره حضور ثانيه، چند از بعد

 !كني شك هدفم به كردمنمي فكر راستش -
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 :گفت آهسته آنا

 !خواممي معذرت بابتش و گفتم فكر بدون رو حرف اون -

 :گفتم و انداختم بهش نگاهي چشم يگوشه از

 .نيست مهم -

 :گفت ناگهاني دقيقه چند از بعد. شد حاكم سكوت دوباره

 كني؟ كار چي هاياغي با خوايمي -

 :گفتم و كردم پرت آب توي رو سنگي

 كنم؟ كارچي بايد نظرت به -

 :گفت و رفت فرو فكر توي كمي

 .كني شروع بعد بياد، بهوش بايد ديانا نظرم به -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 .دارم بهتر چيز يه من ولي خوبيه؛ فكر -

 :پرسيد و كرد نگاه بهم كنجكاوي با

 كني؟ كارچي خوايمي داري؟ اينقشه چه -

 :گفتم و برگشتم روبروش كامالً باراين
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 .كنيم كاري ما نيست قرار -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

 .بگو ترواضح نمياد؛ خوشم شدن گيج از -

 :دادم ادامه

 .كننمي تموم رو كار هاواتين -

 :گفت و شد باز هم از كمكم هاشاخم

 ها؟واتين -

 :گفتم و دوختم بركه به رو نگاهم و زدم لبخند

 .داريم پيش در كوچولو جنگ يه -

 :شنيدم رو زدمي موج تحسين توش كه صداش

 !توئي كنهمي پابه رو جنگ اين كه كسي و -

 :گفتم و شد تروسيع لبخندم

 .ميشن ادب هاياغي اون هم و ميشن ضعيف هاواتين هم جنگ، اين توي طورياين -

 :كردم حس مشونه روي رو آنا دست

 .ارهمي سرشون كي رو بالها اين تمام بزن حدس بتونن ديانا افراد از كدوم هيچ نكنم فكر! عاليه نقشه -
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 :گفتم و شد درهم كمي هاماخم. گرفت نقش ذهنم توي نفر يه اسم. شد محور كمكم لبم روي از لبخند

 .هست يكي -

 :گفت متعجب آنا

 بده؟ تشخيص رو تو باشه تونسته كه هست كسي -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 دينابو به هم رو شواليه ممكنه حتي. ميرم لو بزنه سر ازم اشتباهي ترينكوچك اگه اما نفهميده؛ هنوز -

 .بكشم

 :گفت بود زده زل زمين به كه حالي در

 كيه؟ شخص اون -

 :گفتم و گرفت نقش جلوم مارتين مشكوك هايچشم

 .ديانا وزير و مشاور مارتين، -

*** 

 به ات كردمي سعي اما رسيد؛مي نظر به ضعيف كمي. زدم زل بود نشسته تخت روي كه ديانا به تعجب با

 صاف. كردم بهش تعظيمي رسيدم ديانا به وقتي و شدم تاالر وارد و اومدم خودم به. نياره خودش روي

 خودش سر يا مرد اين. كردم نگاه بود زده زل خونسردي با بهم كه مارتين به چشم يگوشه از و ايستادم

 !رو من سر يا دادمي باد به رو
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 .شنيدم رو كردي برام كه كارهايي -

 :باشم داشته گرمي لحن كردم سعي. شد ديانا معطوف دوباره نگاهم

 .نكنيد زدهخجالت رو من بانو؛ نكردم خاصي كار من -

 مارتين طرف به رو سرش. گرفت نقش هاشلب روي محوي لبخند كه بود اومده خوشش حرفم از انگار

 :گفت و برگردوند

 طوراين كه نميشه پيدا الرا مثل شخصي ديگه هستن؛ كمياب خيلي سرزمين اين توي الرا مثل افرادي -

 .باشه وفادار من به

 دارم دوست خيلي. ببينه رو الرا سياه و واقعي يچهره تا بود نمونده چيزي. زدم نقابم زير پوزخندي

 !ببينم رو شقيافه

 .كنيد فكر ايديگه چيزهاي به بايد االن شما نظرم به ولي بانو؛ شماست با حق -

 :گفت جدي و رفت ديانا روي از لبخند

 چيزهايي؟ چه -

 :گفت و كرد نگاه بهم مارتين

 حمله ملكه به كردن جرأت كساني چه شد؟ چي هاتحقيق و كارها ينتيجه پرسيد؛ الرا از بايد رو اين -

 كنن؟

 :گفتم و دوختم مارتين به دوباره رو نگاهم
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 .هاستياغي كار كار، دادم، انجام كه هاييتحقيق طبق -

 كردمي دادبي توش عصبانيت كه لحني با. زد قرمزي به صورتش و شد مشت كه ديدم رو ديانا دست

 :گفت

 كنن؟مي حمله من به كه شدن گستاخ قدراون ديگه -

 :گفت مارتين روبه

 .كن آماده حمله براي رو ارتش. بكشن نفس من سرزمين توي و باشن زنده افراد اين خوامنمي ديگه -

 :گفتم بلند و قاطع و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .بانو نه -

 :گفتم و گرفتم باالتر رو سرم. خواستنمي توضيح ازم دو هر. برگشت من طرف به دو هر نگاه

 .دارم بهتري پيشنهاد من -

 «.بده توضيح: »مارتين

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 و هاواتين شن؛ محو زمين روي از بايد كه هستن سرزمين اين توي خطرناك گروه دو حاضر درحال -

 .هاياغي

 :گفت و كرد تنگ رو هاشچشم ديانا
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 .بده ادامه -

 :گفتم گريوسوسه لحن با و اومدم جلو قدمي

 يوقت موقع، اون. كنن ضعيف رو همديگه و بيافتن هم جون به گروه دو بذاريم بايد. شيم وارد نبايد ما -

 .كنيم نابودشون كل به و كنيم حمله بهشون تونيممي ما نمونده براشون نيرويي ديگه كه

 شخصي زدن دست صداي كه شدم نتيجه منتظر و دادم فشار هم روي رو هاملب. شد سكوت لحظه چند

 در تحسين از برقي و خوشحالي با كه ديانا به نگاهم كه آوردم باال متعجب رو نگاهم. گرفت دربر رو قصر

 رو دردش كه بود خوشحال قدراون. اومد طرفم به و شد بلند جاش از. كرد برخورد بود، من تشويق حال

 :گفت و گذاشت امشونه روي رو دستش و شد نزديكم. كردنمي حس

 .بودم نديده زيركي اين به اينقشه حاال تا -

 :گفتم و كردم خم رو سرم و زدم لبخندي

 .كنيدمي بهم زيادي لطف شه انجام تا كنيد كمك اگه -

 .بذارم اختيارت در تا بگو خوايمي هرچه! البته -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم

 ينشانه و لباس با هاياغي كه كنيم شايعه هاواتين گروه در كافيه. دارم گروه دو هر در جاسوساني من -

 و كننمي حمله هاياغي به انتقام براي و ميشن عصبي هااون وقت اون كردن؛ حمله قصر و شما به هااون

 .فرستيممي درك به رو گروه دو هر و كنيممي حمله ما ها،جنگ اين اتمام از بعد درست
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 :گفت و فشرد رو امشونه تحسين با

 .بدي نشون رو خودت خوب خواممي خودتي؛ عمليات يفرمانده. كنممي اعتماد بهت -

 ودب زده زل بهم متفكر كه مارتين به نگاهم. كردم تعظيمي. گرفت آسون خيلي امنقشه. زدم لبخندي

 يتو بود ممكن وقت اون كردم؛مي خطايي ترينكوچك نبايد. شد محو هاملب روي از كمكم لبخند. افتاد

 نم و بيفتن هم جون به گروه دو بود قرار كه روزي ذاشتم؛مي فردا روي رو تالشم تمام بايد. بيفتم تله

 .بخندم بهشون

*** 

 .چشيدم رو اشمزه و دادم فشار هامدندون بين رو اون لذت با و زدم دستم توي سيب به محكمي گاز

 .نشو آفتابي فردريك بر و دور -

 :گفتم پر دهن با و زدم رنگ قرمز سيب به ايديگه محكم گاز

 چرا؟ -

 :گفت نوشتمي اينامه داشت كه حالي در آنا

 قتواون كردي؛ نابود رو همكارش و دوست رابين، تمام، رحميبي با تو شينه؟مي ساكت كردي فكر واقعاً -

 كنه؟ نگاهت و بشينه خوايمي

 :گفتم و دادم قورت رو سيب و انداختم باال ايشونه

 .بده انجام تونهنمي خاصي كار نيست، مهم -
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 :گفت عصبيش هايچشم با و كوبيد ميز روي رو شكلش پر قلم

 !بكشنه رو گردنت عصبانيت از تا شو آفتابي جلوش قدراون پس ــ

 :گفتم اششده درهم يچهره به خيره و كشيدم هم توي رو هاماخم

 هستي؟ عصبي قدراين چرا چته؟ تو -

 :گفت و كند ازم رو نگاهش

 .كني نابودشون نبود قرار! كردي عجله. امعصبي تو كارهاي دست از فقط -

 :گفتم بود تعجب توش كمي كه لحني با

 .بودم زده حرف باهات مورد اين در من ولي! آنا -

 زا و كشيدم پوفي. داد ادامه نوشتنش به و نگفت چيزي. شد منقبض صورتش هايماهيچه كردم احساس

 گاران. كردم نگاه بهش دقت به و گذاشتم امچونه زير رو دستم و نشستم روبروش و شدم بلند تخت روي

 :گفت و شد خيره هامچشم توي و نياورد طاقت آخرش. شدمي كالفه بيشتر لحظه هر

 .بدم انجام رو كارم تونمنمي نزني؟ زل بهم طورياين ميشه -

 :گفتم خونسردي با

 !نامه اين مخصوصاً. نويسيمي هانامه اين توي چي بفهمم خواستمي دلم هميشه -

 :گفت جدي و محكم و اومد خودش به زود اما پريد؛ رنگش كردم احساس
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 .نيست خاصي چيز -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هاملب. شد مشغول دوباره بعد و

 چيه؟ موضوع آنا، -

 :گفت حين همين در و كرد نوشتن به شروع دوباره ولي شد؛ متوقف كاغذ روي ايلحظه براي دستش

 .آرتيميس زدي توهم موضوعي؟ چه -

 :گفتم و دادم فشار دستم توي و كشيدم بيرون دستش از رو قلم

 .بنويسي اينامه ذارمنمي شده، آشفتگيت باعث چيزي چه نگي بهم وقتي تا -

 :تگف و شد عصبي كه كشيدم عقب رو دستم ولي بگيره؛ ازم رو قلم تا آورد جلو رو دستش كالفگي با

 !من به بده رو اون -

 :گفتم عصبانيت با و شدم جدي باراين

 !كنيمي مخفيش ازم كه شده خبر چه بگو بهم باش زود آنا؟ شده چي -

 توي از. زد زل بهم و نشست جاش سر اخم با آروم يبچه يه مثل ساكت و آروم كه شد چي دونمنمي

 .بود من براي نحس خبرهاي هميشه. زدم پوزخندي! نيست راه در خوبي اتفاق كه خوندممي هاشچشم

 .شده چي بگو حاال خب، -

 :گفت و دوخت ميز به رو نگاهش و شد درهم بيشتر هاشاخم
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 .نشده چيزي كنم؛ تكرار بار چند رو چيزي ندارم عادت -

 :كردم زدن حرف به شروع عصبانيت با و بستم اخم با رو هامچشم. كوبيدم ميز روي محكم مشت با

 آنا؛ بگو بهم خودت! بفهمم زور به نذار پس رسوني؛مي رو خبر يه داري لعنتي نامه اين توي دونممي -

 افتاده؟ نحسي اتفاق چه دوباره

 :گفت و زد پوزخندي و كرد باز رو هاشچشم

 !تو براي اما نحسيه؛ خبر! زدي حدس درست -

 :گفت و كشيد جلو رو خودش. خواستم توضيح ازش هامچشم با. شد درهم بيشتر هاماخم

 داشتم؛ رو حس همين بودم تو جاي هم من اگه شايد بشي؛ زدهشوك ممكنه خبر اين شنيدن با دونممي -

 ؛كرديم تالش هاهفته براش كه هدفي. برسيم اصليمون هدف به ديگه روز سه تونيممي ما بگم بايد اما

 قاصت ديانا كه رسيده وقتش حاال ولي كنيم؛ پيروي ازش و كنيم تعظيم ديانا به شديم مجبور كه هدفي

 !كرد زهر برامون كه رو هاييسال بابت سنگين تقاصي. بده

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 .آنا مطلب اصل سر برو -

 :گفت و كشيد عميقي نفس

 .مياد جااين به داره برف يملكه -

 :پرسيدم ضعيفي صداي با و كردم تنگ رو هامچشم! شوك اولين
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 رسيد؟ بهت كي خبر اين -

 :گفت و گرفت گرمش هايدست توي رو بود ميز روي كه رو دستم

 !مهمه همراهشه كه شخصي ولي پيش؛ روز چند -

 :گفتم و كردم تنگ رو هامچشم

 كسي؟ چه -

 :گفت نگراني با و داد فشار بيشتر رو دستم

 .مياد جااين به ملكه همراه داره حاال و برفه سرزمين كل يفرمانده اون آرتيميس؛ الكس -

 نبيرو دستش توي از رو دستم! قلبم وسط درست باراين اما شد؛ وارد بهم بيشتري نيروي با دوم شوك

 ترسريع هامرگ توي خون جريان. تپيد و شد روشن خاموشم قلب ايلحظه براي كردم احساس. كشيدم

 آنا هايچشم تو خيره دادممي ماساژ رو گلوم كه درحالي. بودم رفته فرو عجيبي گرماي توي. بود شده

 :گفتم

 !گرمه -

 جفت يه اون توي هميشه برقي. گرفت نقش هامچشم جلوي تصويرش. گذاشتم هم روي رو هامپلك

 سال همه اين از بعد هم هنوز پيچيد؛ گوشم توي صداش. دادم قورت رو دهنم آب. بود سياه هايچشم

 .داشتم ياد به رو اشچهره و صدا

 خوبي؟ آرتيميس؟ -
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 آورده در زانو به رو نفر هزاران كه مني. باشم ضعيف قدراين تونستمنمي. كردم باز شدت با رو هامچشم

 عميقي نفس و دادم فشار هم روي رو هاملب. زدممي زانو داشتم سياه چشم مرد يه برابر در حاال بودم

 نه ديگه. موند اشخاطره فقط و شد تموم داستانمون پيش سال چند همون الكس و من. كشيدم

 اشمب ناراحت موضوع اين براي هميشه تونستمنمي. سابق مثل الكس نه بود، خوب گذشته مثل آرتيميس

 باهاش تونستممي حداقل بندازم، بيرون ذهنم و قلب از رو اون تونستمنمي اگه بندازم؛ راه زاريگريه و

 :گفتم باالخره و كشيدم داغي و عميق نفس. بيام كنار

 .خوبم -

 هآماد بايد ولي كنم؛ حس رو بدنم آروم هايلرزش تونستممي. نيستم خوب كه دونستممي خودم! نبودم

 نام به قوي دشمني مقابل در حتي شه؛ تسليم و بخوره شكست راحت كه نبودم آدمي من. شدممي

 !احساس

 .بيارم آب برات ميرم -

 طورچه. كردم مشت رو هامدست. شدم غرق افكارم توي دوباره و دادم تكون آرومي به رو سرم

 و ملكه شخصي محافظ هستم، الرا من بگم و كنم بازي رو ديگه نفر يه نقش الكس جلوي تونستممي

 ايدش كنم، كنترل رو صدام لرزش تونستممي شايد. زنممي نقاب چرا كه بدم توضيح بايد احتماال بعدش

 ور چيز همه كه كردممي كارچي هامچشم با ولي بپوشونم؛ رو امچهره و كنم كنترل رو رفتارم تونستممي

 .ميره لو پيشش چيز همه بزنه سر ازم نقصي ترينكوچك وقتي نداشتم شك دادن؟مي لو الكس به

 با هبلك ديانا، با نه باراين شدم؛مي آماده جنگ براي بايد. بردم فرو موهام توي رو دستم و كشيدم پوفي

 زا رو همه و گرفتممي فراموشي پيش سال چند مثل بايد. ساختممي فوالد از سدي بايد. احساسم و قلب
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 هشب كه انساني اولين مقابل در خونسردي كمال در بايد. شدممي خونسرد و احساسبي بايد. بردممي ياد

 ...كه انگار نه انگار زدم؛مي حرف و ايستادممي بستم دل

 .كنهمي آرومت كمي آرتيميس؛ بيا -

 آب ليوان و كردم تشكر ازش لب زير. شدم پرت درون دنياي توي و شد پاره افكارم يرشته آنا صداي با

 پايين گلوم از كه كنم حس رو آب سرد جريان تونستممي كه بود شده داغ قدراون بدنم. كشيدم سر رو

 .رفتمي

 .كردي مجبورم خودت بگم؛ بهت خواستمنمي -

 :گفتم نگرانش هايچشم توي خيره و گذاشتم ميز روي رو خالي ليوان

 .نيستم ضعيف قدرهااون نباش؛ نگران -

 :گفت و زد نگراني لبخند

 ...نتوني ترسممي -

 :گفتم و كردم قطع جديت با رو حرفش

 .بدم شكست هم رو احساسم دادم، شكست رو هامدشمن كه طورهمون تونممي من باش مطمئن -

 :گفت وارزمزمه و داد فشار هم روي رو هاشلب

 از ؛داري عالقه بهش كه كسيه بلكه نيست؛ تو دشمن الكس! نيست دشمنت احساست كه اينه مشكل -

 !پيش سال هشت
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 زجرآور و سخت برام آنا زبون از هاحرف اين شنيدن. كشيدم هم توي رو هاماخم و كردم مشت رو دستم

 :كردم زمزمه پيش از ترسخت. بود

 .ميره پيش خوب چيز همه نباش؛ نگران -

 :گفتم هاشچشم توي خيره و آوردم باال لرزشي هيچ بدون رو نگاهم بعد و

 .بكشيد نقشه فردريك و تو بشم؛ آماده ديگه شب چند براي خواممي -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 .ببينم ديانا صورت توي رو التماس شب اون خواممي -

 رو ارمافك و كنه باز رو مغزم خواستمي انگار. كردمي نگاه بهم تيزبيني و نگراني با. نبود جااين انگار آنا

 صداش با كه كردم حركت چوبي در طرف به و شدم بلند جام از و انداختم بهش رو آخرم نگاه. بخونه

 :ايستادم سرجام

 .آرتيميس -

 :دادم جواب ممكن لحن ترينعادي با و طرفش به برگشتم

 بله؟ -

 :پرسيد

 خوبي؟ واقعاً -
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 چيز انگار. بودن شده خاموش احساساتم تمام انگار بودم؛ عجيبي حالت توي! دونستمنمي بودم؟ خوب

 !بودم عجيبي حسيبي توي بودن؛ شده محو افكارهام نبود؛ مهمي

 .خوبم -

*** 

 نابودي مناسبت به بود قرار. كردنمي آماده رو قصر جشن براي كه كردم نگاه قصر يخدمه و هانديمه به

 حضور جشن توي هم الكس و ملكه من، بد يا خوب شانس از و كنن پا به جشني هاياغي و هاواتين

 تو من بود قرار كه بود اين بديش و شه تمام همه چشم جلوي كار بود قرار كه بود اين خوبيش. داشتن

 قرار. دهندهنجات نه بدونن شوم رو من بعد به اين از مردم بود قرار! الكس خصوص به شم؛ خراب هاذهن

 .نبود ناجي يك از خبري ديگه. ايديگه كس نه باشم من دشمن بود

 قربان؟ -

 كه افتاد كوتاهي قد مرد همون به نگاهم كه برگشتم پشت به. اومدم بيرون فكر از مردي صداي با

 .بود قصر در ما جاسوس

 شده؟ چي -

 :گفت و اومد جلوتر قدمي

 .بشنوه رو هامونحرف و ببينه رو ما كسي ترسممي بهتر؛ جاي يه بريم بهتره -

 .ايستاديم ديواري پشت و دادم تكون رو سرم
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 .باشه مهمي خبر بايد بگو؛ خب -

 :گفت و داد تكون رو گردش و كوچولو سر

 .مارتينه مورد در! البته البته، -

 مارتين؟ رفت؛ هم توي ناخوداگاه هاماخم

 .بده ادامه -

 يرونب بزرگ و قديمي يبرگه يه لباسش توي از نيست كسي شد مطمئن وقتي و برگشت عقب به كمي

 :پرسيدم اخم همون با. آورد

 جاناتان؟ چيه اين -

 :گفت و گرفت طرفم به رو برگه

 .نوشتن ديانا ملكه براي مارتين جناب رو اين -

 :پرسيدم و گرفتم ازش روي برگه

 ميديش؟ من به چي براي چيه؟ مورد در -

 :غريد كلفتش صداي اون با

 .دونهمي رو چي همه مارتين -

 :پرسيدم تندي با. ريخت درونم در چيزي كردم احساس
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 خوبه؟ حالت ميگي؟ چي -

 :گفت و آورد پايين رو صداش

 .دونهمي رو شما هدف اون -

 :گفتم و دادم فشار دستم توي رو نامه. لرزيد بدنم ايلحظه براي

 شده؟ خبردار هم من هويت از -

 :گفت و داد تكون نه ينشونه به رو سرش

 .ينشمائ ديانا و قصر به حمله مقصر و داشتيد ارتباط هاياغي با شما كه دونهمي فقط! خوشبختانه نه ــ

 :پرسيدم عصبانيت با. شنيدممي رو هاماستخوان صداي

 گفته؟ بهش كي فهميده؟ طورچه -

 .برد رو شخصي نام ثانيه چند از بعد و شد ترتنگ هاشچشم

 .رابين -

 :گفتم بودم زده زل زمين به كه حالي در بهت با. شدن گرد بهت روي از هامچشم

 در به سالم جون لعنتي اون طورچه پس مردن؛ هاياغي يهمه كه بودم شاهد خودم من ولي رابين؟ -

 برده؟

 :گفت و انداخت باال ايشونه
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 اشم يدرباره رو چي همه چون كنه؛مي پشتيباني ازش مارتين كه دونممي رو اين ولي قربان؛ دونمنمي -

 .گفته مارتين به

 انهخوشبخت. باشه گفته رو اين تونهنمي نه ام؟تاريكي يزاده من گفته حتي يعني من؟ يدرباره چي همه

 به گوشم توي خطري زنگ! خطره در هااون جون! آنا و فردريك ولي بودم؛ نكرده فاش براش رو هويتم من

 :گفتم و بردم فرو موهام توي رو دستم. اومد در صدا

 .بري تونيمي بود؛ خوب كارت -

 :گفت باالخره و كرد پا اون و پا اين كمي و داد فشار هم روي رو هاشلب

 ...قربان -

 يسهك يه. نبود استثنا هم جاناتان و نميده انجام مجاني رو كاري هيچ كسيهيچ دونستممي. گفتم آهاني

 درحالي خوشحالي با. گرفت هوا رو كه كردم پرت طرفش به و كشيدم بيرون لباسم از طال يسكه حاوي

 :گفت و كرد تعظيمي زدمي برق و بود هاسكه كيسه روي هاشچشم كه

 .بانو ممنون -

. كردم تصور رو مارتين و رابين ذهنم توي و دادم تكيه سرم پشت ديوار به. رفت و گرفت رو راهش بعد و

 :كردم زمزمه خشم با و ساييدم هم روي رو هامدندون. بودن زده نارو بهم دو هر. شد مشت دستم دوباره

 !باشين هم من يضربه منتظر -

*** 
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 روزهام اين منفور مرد يخوابيده صورت روي نگاهم. گذاشتم شكل چوبي يكلبه درون آروم خيلي رو پام

. كردم تندتر كمي رو هامقدم. بود ماه نور كردمي روشن رو فضا كه چيزي تنها. زدم كجي لبخند. نشست

. ديدم رو رابين يخوابيده و آروم يچهره. آوردم بيرون غالف از آروم رو شمشيرم رسيدم تخت به وقتي

 و زدم پوزخندي. بدن تاوان بود وقتش حاال و بودن گرفته كم دست رو من! بودم داده هشدار بهشون

 .درخشيدمي شمشير تيز يتيغه و بود افتاده شمشير روي ماه نور. بردم باال رو شمشير

 !رابين درك به برو -

 جاش از ثانيه يه طي و شد باز هم از رابين هايچشم ناگهان كه آوردم پايين سرعت با رو شمشير بعد و

 با كه رابين به و آوردم باال رو سرم خشم با. اومد فرود مالفه روي شمشير. پريد زمين روي و شد بلند

 .رفتم طرفش به آروم هايقدم با و داشتم نگه كنارم رو شمشير. زدم زل كردمي نگاه بهم تعجب و بهت

 هستي؟ كي -

 و گشت چيزي دنبال هاشچشم با. كردم سكوت و زدم پوزخندي. پيچيد گوشم توي رابين لرزون صداي

 ايخورده شكست يفرمانده به و كردم آميزيتمسخر يخنده. كشيد بيرون اينيزه و رفت طرفي به يهو

 !نداشت امنيت هم خواب توي حتي كه كردم نگاه

 !برو خوايمي رو جونت اگه -

 يه تو و كردم تنگ رو هامچشم. چسبوند امسينه يقفسه به رو نيزه. رسيدم طرفش به آهسته هايقدم با

 هك زدم شكمش به لگدي پا با و كشيدم جلو طرف به رو اون و كردم حلقه نيزه دور رو دستم سريع حركت

 م؛چسبوند گلوش به رو آرنجم بياد خودش به تا. كرد برخورد كلبه چوبي يديواره به و شد پرت عقب به

 ازش خون كه زدم بازوش به محكمي يضربه. افتاد زخميش بازوي به نگاهم كه بخوره تكوني خواست
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 و گرفتم دستم توي رو گلوش و شدم خم. زد زانو زمين روي و سرداد درد سر از فريادي. زد بيرون

 :گفتم خشم و عصبانيت با و چسبوندم زمين به رو سرش. دادم فشارش

 احمق؟ بزني دور رو من تونيمي كردي فكر -

 :گفت زد مي كبودي به صورتش كه درحالي بهت با

 تو؟ -

 و كشيدم پايين بود پوشونده رو صورتم از نيمي كه رو سياه يپارچه آزادم دست با و زدم پوزخندي

 :گفتم

 شدي؟ متحد مارتين با كه بودي كرده فرض احمق رو من واقعاً! منم آره -

 :كرد زمزمه سختي با ولي زد؛ بيرون دهنش از خون كه بگه چيزي كنه باز دهن خواست

 الرا؟... هستي كي تو هستي؟ كي... تو -

 .نرسه آرزوش آخرين به ميرهمي داره كه حاال خواستنمي دلم

 ام؟كي من بدوني خوايمي -

 سياهي موج. بود قربانيم به خودم يچهره دادن نشون وقت. فراخوندم رو تاريكي و آوردم باال رو دستم

 :گفتم و كشيدم باالتر رو گلوش. اومد وجود به دستم توي

 !امتاريكي يزاده من! كن نگاه -

 :گفت بهت با
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 ...نيست ممكن... مـ -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !عزيز لرد خداحافظيه وقتي -

 رو نيروم تمام. دادم فشار و گذاشتم صورتش روي داشت جريان توش سياه نيروي كه رو دستي بعد و

. دمكر خالي رابين صورت رو داشتم كه رو خشمي و حرص تمام. كردم بيشتر رو فشار و ريختم دستم توي

 كه آوردم باال رو سرم. بود شده خفه گلو توي صداش. زدن پا و دست وحشتناكي طرز به كرد شروع

 رو كارش كه بود خوشحال زدم؛ رضايتمندش يچهره به لبخندي. افتاد مرگ يفرشته به نگاهم دوباره

 روي از رو دستم. ميشه كمتر و كم لحظه هر رابين هايزدن پا و دست كردم احساس. كردم راحت

 به. بود نمونده صورتش اسكلت جز چيزي. زدم زل روبروم وحشتناك تصوير به. برداشتم صورتش

 :گفتم جنازه به خطاب و شدم بلند جام از و زدم پوزخندي. بودن شده سياه كه كردم نگاه هاشچشم

 .خواستي خودت بودم؛ داده هشدار بهت! متاسفم -

 مرگم ليست توي ايديگه شخص اسم هنوز! بود مونده هنوز. دوختم آسمون درون ماه به رو نگاهم بعد و

 .داشت ادامه مرگ شب اين! بود مونده مرد اون اما بود؛ خورده خط رابين. بود

*** 

 اديان عصبي صداي. گذشتيم بودن شده جمع قصر بزرگ ورودي يدروازه جلوي كه سربازهايي اليالبه از

 :شنيدم رو

 شدن؟ جمع جااين سربازها و مردم كه شده خبر چه يعني -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 248 

 :گفتم داشتم لب به كجي لبخند نقابم زير كه درحالي و دادم تكون ندونستن ينشونه به رو سرم

 .بانو اطالعمبي هم من -

 و گرفت رو جلومون ايفرمانده. رسيديم دروازه به ما باالخره و كردن باز رو راه ديانا ديدن با سربازها

 :گفت

 .بانو درود -

 :گفت داشت چهره به اخم كه درحالي ديانا. بود گرفته رو جا همه همهمه صداي

 شدن؟ جمع جااين همه چرا خبره؟ چه جااين -

 :گفت بعد و كرد مكث كمي فرمانده

 .ميدم توضيح براتون بعداً بانو؛ نبينيد بهتره -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم ديانا

 .ببينم خودم حتماً شد واجب -

 :شد بلند گوشم كنار از فردريك صداي. رفت كنار و داد تكون تاسف روي از سري فرمانده

 باشه؟ شده چي كنيمي فكر تو -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم

 .بينيمي خودت -
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 و شطرف به برگشتم شاكي. گرفت رو دستم مچ قدرتمندش هايدست با كه برم ديانا همراه خواستم بعد و

 :گفتم

 چيه؟ ديگه -

 :گفت مشكوكش هايچشم اون با و اومد جلوتر

 !توئي هم اون باشه؛ تونهمي نفر يه كار بلبشو اين -

 و ترسيده هاينگاه تو نگاهم. رفتم قصر از بيرون به بهش توجهبي و دادم تكون رو سرم و زدم پوزخندي

 مادرها. بود سردشون انگار بودن؛ كرده جمع رو خودشون ترس از مردم. شد قفل زيادي يزدهوحشت

 بارافسوس نگاهي كه بودن پير هايآدم وسط اين تنها. پوشوندنمي هاشوندست با رو هابچه هايچشم

 .داشتن

 فقط و كردنمي كاري هيچ. بود شده شكسته مقاومتش انگار. نشست ديانا روي و اومد پايين نگاهم مسير

 اين تمام. بودم خالقش من كه ايصحنه به بود؛ زده زل دروازه باالي به پرسشگرش و متعجب نگاه با

. آرتيميس يا الرا اسم به دختري كار. بود من كار تمامش تمامِ مختلف، هاينگاه اين تمام ها،اتفاق

 .بودم من سرزمين اين گرآشوب

 نگاه باال به حركت بي طورهمون و بود نكرده تغييري هيچ. شدم نزديك ديانا به ايآهسته هايقدم با

 ود روي نگاهم. كشيدم باال قصر ديوارهاي روي از رو نگاهم و ايستادم كنارش رسيدم بهش وقتي. كردمي

 ناو و بود سالم صورتش يكي. رسيدم مرد دو صورت به و كشيدم باالتر رو نگاهم. موند شده آويزون پاي

  ...يكي
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 رو كارش تاريكي توي ديشب،. بودمش كشته كه مردي همون. افتاد مرده مرد باز هايچشم به نگاهم

 اون اگه. زدم پوزخندي! مارتين. پيچيد گوشم توي گفت بهم كه ايجمله ايلحظه براي. كردم تموم

 كردم احساس ايلحظه براي. زدنمي سنگ بهش و كردنمي تماشا رو من جسد بايد مردم االن مردنمي

 حسش حاال تا كه لرزشي. لرزيدم اما چي؛ خاطر به دونمنمي. كردن وارد تنم به رو نيرويي هاشچشم

 بود دهپيچي هوا توي مرگ بوي بود؛ فضا تو بدي بوي. كشيدم عميقي نفس. ترسناك لرزشي بودم؛ نكرده

 !اومدمي بدم بو اين از. كردمي اذيتم و

 چرا؟ -

 برق اما نه؛ يا ديدم درست دونمنمي. بود عجيبي چيز نگاهش توي. كردم نگاه ديانا به. اومدم خودم به

 .بود هاشچشم توي اشك

 بانو؟ چرا چي -

 :گفت و زد پلك

 افته؟مي داره هااتفاق اين چرا -

 .دادم دلداري بهش اما چرا؛ دونمنمي

 !نباشين نگران بانو؛ ميشه درست -

 نارنجي هايچشم و درخشيدمي هاشچشم توي كه بود اشك برق نكردم؛ اشتباه. آورد پايين رو نگاهش

 .بود كرده ترشفاف رو رنگش
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 تهس نفر يه. كشونهمي نابودي سمت به رو سرزمين اين داره كه هست نفر يه. الرا نيستم مطمئن من -

 .برسه من به تا كنهمي حذف رو هامهمراه داره. كنه نابودم خوادمي و منم هدفش كه

 :گفت و كرد نگاه هامچشم توي دوباره كه بگم چيزي خواستم. بود زده حدس درست چه

 !شي دچار مارتين سرنوشت به هم تو نگرانم! الرا موندي تو فقط -

  ...من و بود من نگران اون. كردم مشت رو دستم. اومد در صدا به وجدانم دوباره

 :گفتم و كردم خفه دوباره رو وجدانم پس نبود؛ احساس فوران وقت االن. دادم فشار هم روي رو هاملب

 من ياجازه بدون هم مورچه يه حتي ذارمنمي. كنممي بيشتر رو قصر از محافظت بانو؛ نباشيد نگران -

 .شه وارد

 :گفت داريخش صداي با و داد تكون رو سرش

 !الرا ممنونم -

 .بانو امهوظيفه -

 :گفت و انداخت مرده جسد دو به نگاهي دوباره

 .بده ترتيب ايآبرومندانه مراسم هردوشون براي و پايين بيار رو نفر دو اين -

  .اطاعت -

 هب و برگشتم. رفت قصر يدروازه طرف به بعد و كرد مكث ثانيه چند. انداخت مردمش به رو آخرش نگاه

 ويت و بودم آورده وجود به براش مشكل همه اين كهاين با. كردم تحسنيش دلم توي. كردم نگاه رفتنش
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 پاهاش حتي ذاشتنمي و داشتبرمي محكم رو هاشقدم هم هنوز اما بودم؛ داده زجرش ماه چند اين

 .شن سست ايذره

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 !باشه مشكل خيلي بايد من مقابل در پاها اين زدن زانو -

***  

 «شنيدي؟ رو جديد خبر: »فردريك

 :گفتم بود هامحافظ تمرين به حواسم كه درحالي و دادم تكون نه ينشونه به رو سرم

 خبري؟ چه نه، -

 :پيچيد گوشم توي پوزخندش صداي

 .كرده صادر ديانا خود رو آزاديش دستور شده؛ آزاد سايمون -

 :دادم ادامه و گفتم آهاني

  .داره كوچيك اشكال يه خبر اين -

 .شنيدم رو اين خودم من اشكالي؟ چه -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .ديانا نه شده، صادر من توسط دستور اين -
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 :فتگ كردمي كنترلش زور به كه صدايي با و شد سرخ صورتش كمكم. كرد نگاهم شگفتي با لحظه چند

 كردي؟ كار چي تو -

 :گفتم و كردم نگاه هاشچشم توي جدي و محكم و برگشتم

 كرده درست پاپوش شاهزاده براي گفتم ديانا به. بمونه زندان توي اين از بيشتر اون بذارم تونستمنمي -

 .كرد قبول مشتاقانه هم اون. كردم رو مدارك سري يه و بودن

 :گفت فرياد با باراين

 ...كهاين نه! بدي عذاب رو ديانا بود قرار تو -

 :گفتم كردممي نگاه سربازها به كه درحالي اخم با و گذاشتم دهنش روي رو دستم

 هستيم؟ كي ما بفهمن همه خوايمي سرت؟ به زده -

 :گفت خشم با و زد كنار دهنش روي از رو دستم

 !آرتيميس احمقي خيلي -

 :گفتم پيش از ترمحكم

 .نداره كشيدم من كه عذابي تو سهمي هيچ اون بشه؛ قرباني سايمون خواستمنمي -

 اون خوادمي دلش خيلي دونستممي زدم؛ لبخندي. ديدم رو اششده مشت هايدست چشم يگوشه از

 .بياره فرود صورتم توي رو هامشت
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 !كرديمي مشورت باهامون بايد -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 جاي به هم تو. كنممي مشورت باهاتون ديگه ضروري چيزهاي براي بود؛ خودم به مربوط مورد اين -

 !لرد جناب كن كنترل رو خودت بشي سرخ خشم از كهاين

 :گفت كردمي نگاه سربازها به اخم با كه درحالي و كرد پرتاب بيرون به فوت حالت به رو نفسش

 !آوردي دووم حاال تا كوچيكت مغز اين با طوريچه كه سواله برام -

 :گفتم و خنديدم آروم

 .برميام چي همه پس از مغزم همين با من نباش؛ من نگران -

 طرف اون به كه كردم دنبال رو نگاهش رد. بود گرفته هدف رو جا يه مردمكش با فقط و نگفت چيزي

 زا كه طاليي موهاي با دختري. نشست بود ساله هفت نظر به كه دختري روي نگاهم. رسيدم جنگ ميدون

 لبخند با و بود دختر همراه هم ديانا شد؛ كشيده باال سمت به نگاهم. داشت درخشش هم فاصله همون

 و فردريك سمت به برگشتم كنجكاوي با. شدنمي ترنزديك ما به لحظه هر. كردمي همراهي رو اون

 :گفتم

 كيه؟ دختر اون -

 .زد پلك

 .دياناست محبوب دختر رزالين، اون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 255 

 :گفتم و دادم تكون تعجب با رو سرم

 !بودمش نديده حاال تا -

 :گفت بود شده دختربچه اون مات كه درحالي فردريك

 رد طبيبي توسط تا بره دور ايچشمه به شد مجبور بيماريش خاطر به. بود سفر در رزالين مدت اين طي -

 .شه درمان آب

 :گفتم لبخند با

 .خوبه حالش كه خوشحالم زيباييه؛ دختر -

 :گفت و انداخت بهم نگاهي

 .بيشتره هم سايمون از محبوبيتش حتي دياناست؛ فرزند ترينمحبوب اون -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تاي يه

 .آها -

 :گفت كنانزمزمه و كرد نگاه رزالين به دوباره

 .بود زنده االن بره، چشمه اون به هم من دختر ذاشتمي ديانا اگه -

 فردريك هايچشم به دقت با و دادم فشار هم روي رو هاملب. شنيدم من ولي بود؛ آروم خيلي اشزمزمه

 كه بود زياد قدراون شوندرخشش. درخشيدن يهو ثانيه چند طي در اما نبود؛ توشون چيزي. كردم نگاه
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 شكل و كردن پيدا كش هاشلب و شد پيدا هاشچشم توي شادي هايرگه. ديدم فاصله اين از هم من

 .گرفتن خودشون به رو لبخند

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 فرد؟ خوبه حالت -

 :گفت دوباره كنانزمزمه چون نبود؛ من متوجه انگار

 ...اگه كنهمي كار چي ديانا -

 اون به دوباره و كندم ازش رو نگاهم خيالبي. نشنيدم رو اشجمله يبقيه كه بود آروم قدراون اشزمزمه

 معصومي و ساده دختر بود؛ ديانا برخالف. داشت خنداني و سفيد صورت. زدم زل زيبا و مليح يدختربچه

 الس هشت شده؛ بزرگ اون حال به تا حتما. زدم تلخي لبخند. افتادم ايديگه دختر ياد به ناخوداگاه. بود

 هميشه كه هاييلب و طاليي و فرفري موهاي همون با. باشه سالش شونزده بايد حاال اون و گذشته

... پيش هاسال به برگشتم. انداخت سايه قلبم روي عجيب غمي. گرفت وسعت لبخندم. خنديدنمي

 و دويد بيرون قصر از وحشت با كه وقتي افتادم؛ ديدارمون آخرين ياد به. شدم غرق گذشته تو دوباره

 زل بهم كه درحالي اشكيش هايچشم اون با و كرد فرار هانگهبان دست از وقتي كنم؛ فرار كه زد فرياد

 .برم گفت بود زده

 تنها. زندگيم توي معصوم فرد تنها. بود شده تنگ آرميتا براي دلم. سوزوند رو قلبم كه كشيدم عميقي آه

. كردمي صدا تربزرگ خواهر رو من و داشت دوستم خالصانه هميشه و نكرد ظلم بهم وقتهيچ كه كسي

 :گفتم كنانزمزمه من باراين فردريك حضور به توجهبي
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 !كوچولو فرفري مو شده تنگ برات دلم -

*** 

 وجود به جديدي گارد كه بود من پيشنهاد اين. كردم نگاه باشن جديد گارد جزو بود قرار كه افرادي به

 .داشتن خوبي نسبتاً رزمي مهارت كه بودن هم دختر چند گارد بين. بياد

 نكن؛ اهنگ بزني ضربه خوايمي كه جايي به كنيمي مبارزه حريفت با داري وقتي. بگير باالتر رو دستت -

 فهميدي؟. كنهمي دفع رو اتضربه و فهمهمي اون چون

 زمين از و كشيدم عميقي نفس. كرد شروع دوباره و داد تكون سري جديت با روبروم پوست تيره دختر

 يكيش كه داشت وجود قصر در اصلي در دو. بوديم تمرين درحال اصلي در كنار. شدم دور كمي تمرين

 ازسرب فرياد صداي. دوختم كفشم به رو نگاهم و انداختم پايين رو سرم. بود ما تمرين زمين كنار درست

 .بيارم باال رو سرم شد باعث

 .كنيد باز رو در -

 كي يعني. كردم نگاه كردنمي باز رو چوبي عظيم در كه سربازها به و كشيدم هم توي كمي رو هاماخم

 اسب بر سوار زني. افتاد زني سفيد يچهره به من مبهوت نگاه و شد باز در كه نكشيد طولي بود؟ اومده

  .بود سپرده باد دستبه رو موهاش كه

 يا امزنده دونستمنمي حتي. بود رفته فرو حسيبي تو تنم تمام. كرد برخورد بهم خاطرات از عظيمي موج

 قصر محوطه درون به پا اطرافش سربازهاي با زن اون وقتي اما كردم؛نمي حس رو صدايي هيچ! مرده

 نگاه. ديد تار هامچشم و شد ترسريع خونم جريان. گرفت ضربان ناگهاني طور به تنم تمام گذاشتن
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 اضافه بهش هم سرم درد. بود كرده امكالفه هامچشم سوزش. نشست زن آبي هايچشم روي سرگردونم

 !بودم تنها درد و مشكل همه اين مقابل در من. جنگيدممي دردها اين تمام با بايد من و شد

 بانو؟ -

 :داد جواب خودش. كردم نگاه سرباز به و برگشتم منگ و گيج

 بدم؟ خبر ديانا ملكه به برم هست اجازه. آوردن تشريف برف سرزمين از الكس فرمانده و برف يملكه -

 :گفتم داريخش صداي با و كردم مشت رو هامدست. شد اكو ذهنم توي اسم اين! الكس فرمانده

 .بگو ملكه به برو -

 ايلحظه براي رو هامچشم و دادم قورت رو دهنم آب. برگشت هوشياريم كمكم. رفت و گفت اطاعتي

 هامچشم ناگهان و كشيدم عميق نفس چندبار. شدمي خاموش بايد كه بود پا به غوغايي دلم توي. بستم

 نديده بود سال هشت كه هاييچشم. شد قفل مشكي چشم جفت يه تو هامچشم همزمان. كردم باز رو

 :كردم زمزمه درد با. بود يادم هنوز طرحشون و بودمشون نديده كه بود سال هشت! بودمشون

 !كنه كمكم بود يكي كاش اي -

 پي كسي و داشتم نقاب خوشبختانه. اومدنمي من نجات براي كسي و بودم تنها من كه بود اين واقعيت اما

 به توجه بدون. كردممي تموم رو كار بايد. دادم جرأت خودم به و دادم فشار رو هاملب. بردنمي حالم به

 .بودمش نديده بود زيادي مدت كه كردم نگاه مردي قامت به پروابي و آوردم باال رو نگاهم دلم هشدارهاي

 مهتاب مثل هم هنوز. باريدمي غرور نگاهش از هم هنوز و بود نكرده تغييري هيچ. زدم تلخي لبخند

 .بود روشن
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 هم سنگ از بود وقتش. بشم محكم و كنم خطر بود وقتش بود؛ وقتش حاال. كردم مشت رو دستم

 زن اون كنم فراموش رو، مشكي گوي دو اون كنم فراموش. كنم فراموش رو چيز همه و بشم ترسخت

 سنف. بود رحمبي كه آرتيميسي كالبد به برگردم بود وقتش. داشت نام برف يملكه كه رو آبي چشم

 زياد روم فشار رفتممي جلوتر كه لحظه هر. برداشتم مرگ سوي به رو قدم اولين و كشيدم عميقي

 .بودن بسته وزنه پاهام به انگار. شدمي

 لحظه هر! داشتم شك خودم موندن زنده به هم من باراين. كردم حس رو مرگ يفرشته حضور هم باز

 درمقابل اون مثل كردم سعي. استوار هميشه و محكم باشم؛ ديانا مثل كردم سعي. شدممي ترنزديك

 كه ينسيم دست به و كنم پاك ذهنم از رو گذشته كردم سعي و كشيدم عميقي نفس. بايستم مشكالتم

 يتو زدم زل همين براي داشتم؛ رو خودم كشتن قصد امروز. گرفتم باالتر كمي رو سرم. بسپارم وزيدمي

 :گفتم داشتم دادنش نشون محكم در سعي كه صدايي با و داشت نام الكس كه روبروم مرد هايچشم

 !آمديد خوش قصر به... برف سرزمين فرمانده و ملكه بر درود -

 خودم به ملكه صداي با. كردم مشت رو هامدست. آوردم كم نفس جمله چند همين براي! آوردم كم نفس

 :اومدم

 كجان؟ ديانا بانو درود؛ -

 :شد بلند سرم پشت از ديانا محكم و مقاوم صداي كه بگم چيزي و كنم باز دهن خواستم

 !الكس و السا ما سرزمين به اومدين خوش -
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 كنارم اديان. بيارم دست به رو قدرتم تونستم و رفت بين از استرسم تمام. كشيدم راحتي نفس ناخودآگاه

 ملكه سمت به نگاهم. كردمي آرومم من، از حمايتش و حضور ولي بود؛ دشمنم اون كهاين با. ايستاد

 .كرد همراهيش الكس سرش پشت و اومد ما سمت به لبخند با و شد پياده اسب از كه شد كشيده

 :گفت هميشگيش لبخند با و داد دست ديانا با و اومد جلو ملكه

 !بينمتمي هامدت از بعد كه خوشحالم خيلي -

 :گفت الكس به خطاب و زد كجي لبخند ديانا

 !ندارين ويليام فرمانده از كم كارتون توي شنيدم. فرمانده سالم -

 .خوردمي تكون كه دوختم الكس دهن به رو نگاهم

 !بانو داريد لطف -

. شدم پيش از ترآروم اما چرا دونمنمي. زدمي حرف و بود جلوم خودش بود؛ سخت باورش. زدم لبخندي

 .بود شده نرمال بدنم دماي و بود رفته بين از بدنم نبض. نداشتم رو اوليه ترس و هيجان ديگه

 الرا؟ -

 :گفتم و دادم سوق ديانا سمت به رو نگاهم

 من؟ بانوي بله -

 .انخسته حتما و كردن طي رو زيادي راه. كن راهنمايي رو هامهمان -

 :گفتم و كردم خم رو سرم
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 .بانو اطاعت -

 :گفتم و كردم اشاره مسيري به دستم با. ديدم رو ديانا رضايتمند لبخند

 .فرمانده و ملكه بفرماييد -

 :گفتم و كردم اشاره سربازي به. داد دست بهم خفيفي لرزش. گذشتن كنارم از دو'هر

 .كن راهنماييشون -

 :گفتم ديانا به خطاب. رفت سرباز

 بانو؟ -

 .الرا بله -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 .كنيم استفاده محافظت براي مونتازه گارد از بايد نظرم به -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم كمي ديانا

 .كارن تازه اونا ولي -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .هستن ايحرفه هاشونبعضي و دارن قدرت قصر نگهبان دو ياندازه به كدوم هر ولي -

 :گفت و داد تكون رو سرش
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 .بده انجام الزمه كاري هر -

 و ذشتهگ بود؛ من دنبال هميشه گذشته. كشيدم عميقي نفس. كردم نگاه رفتنشون مسير به. رفت بعد و

 سال همه اين طي كهاين با. آرامش گرفتن در سعي داشتن؛ من دادن زجر در سعي هميشه هاشآدم

 گاهي و گرفتممي تصميم تنها. كردممي زندگي تنها و بودم تنها هم هنوز اما بودن؛ دورم زيادي هايآدم

 .زدممي حرف خودم با تنها اوقات

 :كردم زمزمه و زدم لرزوني لبخند خودم تنهايي خاطر به

 ...نبودم عادي غير قدراين كاش اي! بودم نذاشته سرزمين اين توي رو پام وقتهيچ كاش اي -

 .برسن پايان به نبود قرار وقتهيچ كه ايديگه هايكاش اي و

*** 

 :زدم فرياد و دادم تكون مه توي رو دستم و كشيدم هم توي رو هاماخم. كردم نگاه اطراف به گيجي با

 !آهاي -

 توي رو هامدست. لرزيدم ايلحظه براي سرما از. پيچيد دورم عجيبي سرماي يهو. برگشت خودم به صدام

 من فقط نبود؛ آدمي هيچ از خبري. بود گرفته فرا مه و سكوت رو جا همه. برداشتم قدمي و كردم فرو هم

 :كردم زمزمه و كشيدم هم توي رو هاماخم. بودم

 كجاست؟ ديگه جا اين -
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 اون توي. آوردم پايين رو نگاهم و شدم متوقف جام سرِ. كرد حركت خيسي چيز روي پام كردم احساس

 گزن. كردم نگاه زمين به شده گرد هايچشم با. بدم تشخيص رو خون قرمزرنگ رد تونستم تاريكي و مه

 .كردممي حس وجودم تمام با رو اين من و بود پيچيده فضا توي مرگ بوي. اومد در صدا به سرم توي خطر

 .بود وسط مرگ پاي دوباره

 بيشتر خون شدممي ترنزديك هرچه. كردم حركت ناخودآگاه و دوختم خون رد يادامه به رو نگاهم

 .بود اون منشا كه رسيد اينقطه به باالخره كهاين تا. گرفتمي رو جا همه و شدمي

 هايچشم با و رفتم عقب قدم يه بهت روي از. آوردم باال رو سرم و كندم خون قرمزرنگ رد از رو نگاهم

 حس و سرما اين توي تصويري به مه؛ پشت شده مخفي تصويري به. زدم زل روبروم يصحنه به مبهوتم

 .زد يخ قلبم كردم احساس كه شد شديد قدراون سرما ايلحظه براي. مرگ

 كمكم. رفتممي هم رو آخرش تا بايد اومدم جااين تا وقتي. برداشتم ديگه قدمي و دادم خرج به جرأت

 با .لرزيد ايلحظه براي تنم. ببينم پيش از ترواضح رو خون همه اين دليل تونستم من و رفت كنار هامه

 :كردم زمزمه بهت

 ...خبره چه... چـ -

 دوباره كه دادم تكون رو نگاهم. بود گرفته دربر سرخخون رو اطرافش و بود روبروم جسد از ايتپه

 و برداشت عقب به قدم چند. بود زده زل بهم عجيبي طرز به. كردمي نگاه بهم كه ديدم رو مرگ يفرشته

 .روحبي و ترسناك اجسادي. برداشتم اجساد طرف به قدم يه هم من ناخوداگاه. شد ناپديد مه توي
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 هم توي رو هاماخم. موند آشنايي يچهره روي سرگردانم نگاه كه بودم رسيده اجساد متري چند به

 جسد از كه بود بار اولين شد؛مي بيشتر استرسم شدممي ترنزديك چي هر. شدم ترنزديك و كشيدم

 !ترسيدممي

 :كردم زمزمه بهت با

 !ساينا -

 دست به آخرش و بندازم زندان به رو سرزمين يشاهزاده تا كرد كمك بهم كه دختري همون ساينا،

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. بود زده زل بهم كه افتاد بازش هايچشم به نگاهم. شد كشته خودم

 ...كـ من خبره؟ چه جااين -

 شك. كردم حس وضوح به باراين رو دستم لرزش. موند ناتموم امجمله ايديگه جسد ديدن با باراين

 باراين. چرخوندم رو نگاهم دوباره! بود خودش! مارتين مرموز، و بدپيله مرد همون بود؛ خودش! نداشتم

 يفرمانده! رابين. گذاشتم دهنم روي رو دستم. بود مونده هاشچشم فقط صورتش از كه ديدم رو جسدي

 .هاياغي

 فرادا اين... بود نكته يه جااين. كردم نگاه بقيه اجساد به سرگردانم نگاه با و شدم بلند سرعت با جام از

 !شونهمه اجساد؛ اين يهمه. شدن كشته من دست به كه بودن كسايي

 تو واقعيتي. شد پيدا وجودم تو چيزي. زدمي چشمم توي خون قرمزي. كردم نگاه اطرافم به و زدم چرخي

 !شونهمه... هاخون اين يهمه. ريختم من رو هاخون اين يهمه. پيچيد سرم
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 حس رو هانگاه سنگيني. بود روم ايعده نگاه انگار. گرفت نفسم. اجساد طرف به برگشتم دوباره

 شب اون توي كه گناهيبي دختر همون كردم؛ نگاه ساينا هايچشم به. شدم جسدها نزديك. كردممي

 ...من ولي نكشمش؛ كردم التماس بهم. كرد التماس

 محو ايزمزمه. شد گشاد ترس از هامچشم. خورد تكون جسد مردمك ديدم. افتاد اتفاق لحظه يه تنها

 به رو من و پيچيد پام دور چيزي كه كنم دور شدهنفرين محل اون از رو خودم خواستم. پيچيد فضا توي

 ره انگار. پيچيدمي سرم توي و بود شده بيشتر هازمزمه. كشيدمي زمين روي رو من بعد و انداخت زمين

 سردي هاينفس. نداشت فايده اما زدم؛ چنگ رو زمين دستم با كردم، تقال. شدمي ترسنگين سرم لحظه

 .بلرزم شدمي باعث خوردمي صورتم به كه

 االب رو بازم نيمه نگاه بدم نشون العمليعكس هيچ كهاين بدون. شد گرفته ازم هركاري توانايي كمكم

. كشيدنمي خودشون طرف به رو من و بودن زده زل بهم شاكي كه كردم نگاه اجساد به و آوردم

 شد؛مي سردتر هامنفس و شدممي ترنزديك لحظه هر. سرما و مه اون توي ترسناك و سرد هاييچشم

 نآخري من و گرفتن قرار هم روي كمكم ولي بود؛ سرد هامپلك كهاين با. بود زده يخ قلبم از نيمي انگار

 ...بود شاكي و وحشتناك چشم جفت چند ديدم كه تصويري

***  

 يپرده به رو نگاهم بود؟ كجا جااين. كردم نگاه اطراف به زنان نفسنفس و پريدم خواب از وحشت با

 هدوبار كه بستم رو هامچشم و بردم فرو پريشونم موهاي توي رو دستم. بودم قصر توي من. دوختم مجلل

 :گفتم زنان نفسنفس و كردم باز رو هامپلك وحشت با. گرفت نقش هامچشم يپرده روي نگاه چندين

 !بود؟ خوابي چه ديگه اين -
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 تمتونس ثانيه چند از بعد. شد كشيده بود كرده پيدا راه اتاق داخل به كه ماه ضعيف نور سمت به نگاهم

 .بدم تشخيص رو موقعيت و بيارم دست به رو هوشياريم

 ودمب مونده قصر تو خستگي دليل به رو امشب. ايستادم تاريك نيمه اتاق وسط و شدم بلند تخت روي از

 يانجر درونم توي كه التهابي اين جوري يه بايد. كشيدم عميقي نفس. ديدم رو وحشتناك كابوس اين و

 رو بود قصر پشت كه زيبايي اما كوچك يبركه و بستم رو هامچشم ناخودآگاه. كردممي آروم رو داشت

 .كردمي آرومم كه بود محلي تنها اما رسيد؛نمي اينقره بركه پاي به. كردم تصور

 آرامش با و كشيدم عميقي نفس. كردم حس موهام تار اليالبه از رو نسيم گذر ثانيه چند از بعد و

 دهش زيباتر و بود افتاده توش ماه عكس. دوختم روبروم زيباي بركه به رو نگاهم و كردم باز رو هامپلك

. دادم تكيه درخت تنه به رو سرم و نشستم بلندي درخت زير و برداشتم قدم بركه سمت به آروم. بود

 باز رو هامچشم باراين اما گرفتن؛ نقش هامچشم جلوي ايپراكنده تصاوير دوباره. بستم رو هامچشم

 .نكردم

 سد كه كاريـناه گـ و ـناه گـبي افراد. بودم كشته من رو افراد اون يهمه بود؛ روبروم مارتين يچهره

 .قاتلشون به بودن؛ زده زل من به كارشونطلب و شاكي هايچشم با جااون و بودن راهم

! باشم ريخته رو خون همه اون من كه سخت برام باورش. آوردم ياد به رو بود گرفته رو فضا كه خوني

 .بودمش ريخته تمام رحميبي با لحظات اون توي من و بود هم ـناه گـبي افراد به متعلق كه هاييخون

 هر كه هابرگ صداي به بودم زده زل بركه به كه حالي در. كردم باز رو هامچشم هابرگ شكستن صداي با

 هدفش بود مشخص اما مياد؛ طرف اين به داره شخصي دونستممي. سپردم گوش شدمي ترنزديك لحظه

 .مياد جااين آرامش براي و آشوبه دلش توي من مثل هم اون بلكه نيست، شوم
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 هستي؟ كي -

 شتاب با رسم،مي صدا صاحب به وقتي و كنم تجزيه ذهنم توي رو صداش كنممي سعي. لرزممي خودم به

 :ميگم كنانزمزمه و ذارممي قلبم روي رو دستم. زنممي صورتم به تاريكي توي و ميارم بيرون رو نقابم

 هستين؟ كي شما. الرام -

 :افتهمي صورتش روي ماه نور و مياد جلو كه شم بلند خواممي درخت زير از بعد و

 بشينم؟ تونممي... زدم بهم رو خلوتت اينكه مثل! نيست احتياجي -

 :ميگم دستپاچه و ميام خودم به ثانيه چند از بعد و كنممي نگاه سياهش هايچشم به تابيبي با

 .قربان البته -

 متريم يه فاصله تو درست. ميشه وحشتناكي ضربان دچار تنم تمام ناخوداگاه. مياد طرفم به بعد و

 .ميشه حبس سينم توي من نفس و شينهمي

 .قربان بگي بهم هم جااين نيست احتياجي -

 :گفتم ولي بستم؛ رو هامچشم لذت با

 .قربان كنمنمي رو جسارت اين -

 كردم احساس. بود ديگههم روبروي صورتمون درست حاال. كشيد جلو كمي رو خودش و طرفم به برگشت

 :گفت و زد جذابي كج لبخند. شده قطع تنفسيم جريان

 .نميگم چيزي ملكه به نباش؛ نگران -
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 .نگم ربطيبي چيز تا كردم مشت رو هامدست و دادم قورت رو دهنم آب

 بپرسم؟ سوال يه ازت تونممي -

 :گفتم بيچارگي با و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .بپرسين -

 ببينم؟ رو صورتت تونممي -

. كشيدم عقب سريع و شد گشاد وحشت از هامچشم. ديدم رو اومدمي طرفم به كه رو دستش بعد و

 :گفت كشيد هم توي كمي رو هاشاخم و شد خشك هوا روي دستش

 شده؟ چيزي -

 :باشه گيرنفس برام قدراين جمله چند بيان كردمنمي فكر وقتهيچ

 .ببينه رو امچهره كسي خوادنمي دلم همين براي زنم؛مي نقاب سوخته امچهره... چهره چون من... من -

 از يكي الكس، جلوي هم اون كردن بازي نقش. كشيدم راحتي نفس. رفت عقب و داد تكون رو سرش

 با هك كردم نگاه بهش چشم يگوشه از. شد برقرار سكوت بينمون لحظه چند! بود دنيا كارهاي ترينسخت

 :پرسيدم همين براي شه؛ طوالني سكوت اين خواستنمي دلم. بود زده زل بركه تو ماه به مبهمي نگاه

 بپرسم؟ سوال يه تونممي من حاال -

 :گفت كنه ايجاد حالتش در تغييري كهاين بدون ولي خورد؛ خفيفي تكون

 .بپرس -
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 :پرسيدم كنجكاوي با و دادم فشار هم روي رو هاملب

 جاين؟اين چي براي... شما -

 :گفت و انداخت پايين رو سرش و زد آرومي لبخند

 .نفر يه خاطربه -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 كيه؟ نفر يه اون -

 ازير يه بايد چرا الكس كهاين هم اون افتاد، جا ذهنم توي اينكته تازه. انداخت بهم تيزي نگاه و برگشت

 :گفتم و دادم تكون ظاهري شرمندگي روي از رو سرم. بگه ساده نگهبان يه به رو

 .نميشه مربوط من به موضوع اين! متاسفم -

 :كرد باز لب و شد خيره ماه خود به باراين و كند ازم رو نگاهش

 .افتادم پيش سال هشت ياد به -

 ...منظورش يعني. زدم زل زمين به و دادم قورت رو دهنم آب. ريخت فرو قلبم توي چيزي كردم احساس

 ...شه تموم خوب چيز همه بود قرار كه حالي در پيش، سال هشت -

 من كه داشت درد خيلي. كردم نگاهش غم با. كشيد آهي و زد زل زمين به و كرد قطع رو حرفش يادامه

 و تمنگف چيزي. بودم كردن تماشا به محكوم فقط و كنم كاري تونستمنمي و كنارش درست بودم، جااين

 .باشه فشار تحت خواستنمي دلم. كردم سكوت خودش مثل
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 اومدي؟ جااين چي براي تو ناراحتي؟ چرا تو -

 گفتم؟مي بايد دروغي چه باراين. زدم نقابم زير كجي لبخند

 .ناراحتم خودم از من -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه

 چرا؟ خودت؟ از -

 :گفتم و زدم آميزيشيطنت لبخند

 !نميگم چيزي هم من ندادين توضيح شما كه طورهمون -

 و اومد طرفم به قدم چند. شد بلند جاش از ناگهان. داد تكون سري و نشست لبش روي محوي لبخند

 :گفت

 برداري؟ رو نقابت ميشه -

 :كنم كنترل رو خودم كردم سعي و كردم مشت رو هامدست

 ببينيد؟ رو من يسوخته صورت خوادمي دلتون قدراين چرا شما -

 :كرد زمزمه آروم بعد و كرد نگاهم لحظه چند

 .شد دور ازم پيش سال هشت كه كسي همون ندازي؛مي شخصي ياد به رو من تو -
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 هنوز يعني بشناسه؛ رو من كه قدراين نه ولي بودم؛ معتقد الكس تيزبيني به. شد گرد وحشت از هامچشم

 بودم؟ نرفته يادش از هم ايذره سال هشت از بعد

 دقتش از شده تنگ هايچشم از طرفي از و داره ياد به رو من هنوز كهاين بابت بودم خوشحال طرفي از

 :بيام خودم به كردم سعي. ترسيدممي

 .نميشه دليل اين هستن؛ همديگه شبيه دنيا اين تو زيادي هايآدم -

 :گفتم بودم دوخته ماه به رو نگاهم كه درحالي بعد و

 .قربان خدانگهدار برم؛ بهتره من -

. نمك حس رو نگاهش سنگيني تونستممي. شدم دور ازش و كشيدم راحتي نفس. گذشتم كنارش از بعد و

 و داشت ياد به رو من هم هنوز اون كهاين بابت خاص خوشحالي يه مبهم، حس يه بود، دلم توي چيزي

 هم هنوز حالاين با اما بودم؛ رفته پيشش از بود سال هشت كه مني. بودم من اومدنش بيرون اين دليل

 .بود كرده شك هم محافظ الراي هويت به حتي و داشت ياد به رو من

 :كردم زمزمه داشتمبرمي قدم هابرگ روي كه حالي در و بردم فرو جيبم توي رو دستم

 !كن صبر الكس، كن صبر موقع اون تا شه؛ مشخص واقعيم هويت تا نمونده چيزي -

*** 

 باعث و بود افتاده روش ماه نور. زدم زل بهش درخشاني نگاه با و گرفتم بود ميز روي كه رو قرمزي سيب

 .بزنه برق تاريكي اون توي شدمي
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 !سازه سرنوشت ما براي فردا شه؛ تموم چيز همه قراره شب، فردا -

 و ردمك نگاه بود شده پنهان كلبه تاريكي توي هميشه مثل كه فردريك به و زدم آنا هايحرف به لبخندي

 :گفتم

 لرد؟ جناب داري حسي چه -

 :شكست ديگه بار رو كلبه سكوت و دوخت بهم رو درخشانش نگاه

 ...هبيفت ايشده بينيپيش غيرقابل اتفاق ترينكوچك اگه كنه؛ اشتباهي فردا كسي خوادنمي دلم -

 :گفت و گرفت آنا و من طرف به رو انگشتش

 !طرفين من با -

 :گفتم و كردم كوتاهي يخنده

 .بگم بهت رو همين خواستممي عجيبه، -

 :گفت آنا باراين. زد پوزخندي

 .كنين نگاه اين به -

 :گفتم و دوختم بهش اخم با رو نگاهم

 ببينيم؟ رو چيزي چه داري انتظار لعنتي تاريكي اين توي ــ
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 روي و پيچيد فضا توي شمع نور. كرد روشن رو شمعي بعدش و دوخت بهم لحظه چند رو نگاهش آنا

 :گفتم فردريك به خطاب. افتاد مونهرسه صورت

 .شو نور نزديك شب، خفاش آهاي -

 :گفت كنانزمزمه و كشيد هم توي رو هاشاخم

 ...تا خفاش بگي بهم ديگه بار يه كافيه -

 :گفت عصبانيت با آنا

 .ينكن عمل وظايفتون به فردا خواينمي طورچه متعجبم. افتادين هم جون به بچه دوتا مثل! كنين بس -

 :گفتم و انداختم فردريك به خشمگيني نگاه

 .ميره پيش خوب چيز همه فردا! آنا نباش نگران -

 !اميدوارم -

 :گفتم و كردم نگاه بود ميز روي كه اينقشه به و كندم فرد از رو نگاهم

 .شناسيممي رو قصر تمام كه ما چيه؟ براي اين -

 :گفت و داد تكون رو سرش آنا

 .كنيد گوش فقط -

 :گفت و گرفت هدف رو اينقطه دستش با بعد و
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 .شه برگزار جااين قراره جشن جا،اين -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 برج؟ روي چرا عجيبه، -

 داشته فرار براي وقتي ما ميشه باعث برج بلندي. ماست سود به هست كه هرچي اما دونم؛نمي: »آنا

 «.باشيم

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 ميشي؟ وارد طورچه تو كنيم؟ كار چي بايد -

 اب بلكه نميشم، وارد خودم چهره با من كه باشين داشته ياد به. ميشم وارد خدمتكار عنوان به من: »آنا

 «.ميدم انجام رو كارم سو نام به دختري چهره

 :پيچيد گوشم توي فرد پرسشگر صداي

 چيه؟ كاراين دليل -

 :گفت و آورد باال رو سرش آنا

 ...هم دليل دومين شناسه،مي رو من ديانا كه اينه خاطر به دليل اولين -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم. كرد نگاه من به و كند فرد از رو نگاهش

 دليل؟ دومين -
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 :گفت سخت نگاهي با آنا

 .مارتا -

 !مارتا؟. شدن گرد تعجب از هامچشم

 !غيرممكنه اين... اين داره؟ حضور جشن توي هم مارتا يعني -

 :گفت من يزدهبهت يچهره مقابل و داد تكون نه ينشونه به رو سرش

 تحادا پيمان و رزالين تولد مناسبت به كه جشن اين به رو اون خدماتش از تشكر براي ملكه كهاين مثل -

 .آورده دياناست با

 :گفتم و كردم تنگ رو هامچشم

 باشه؟ كرده تونستهمي خدمتي چه مارتا خدمات؟ -

 و اسطوره يه عنوان به تو از برف سرزمين توي ولي باشه؛ ممنوع ديانا سرزمين توي تو نام شايد: »آنا

 تو همراه هميشه مارتا چون كنهمي رفتار خوبي به مارتا با تو احترام به ملكه و ميشه برده نام قهرمان

 «.بوده

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !كنه جبران خوادمي -

 هوم؟ بره، بين از هامونزحمت خوادنمي دلم كن؛ گوش من به و شو مارتا خيالبي فعالً -
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 تتونسنمي هم بودنش سرخ و زدن برق حتي ديگه. انداختم سيب به ميليبي نگاه و دادم تكون رو سرم

 :گفتم سينه به دست و گذاشتم ميز روي رو سيب. كنه خوردن به ترغيب رو من

 .ميدم گوش -

***  

 ...و چهارمين سومين، دومين، گذاشتم؛ پله اولين روي رو پام. كردم نگاه روبروم نشدني تمام هايپله به

 همه بود قرار حاال و برداشتم شب اين به رسيدن براي رو اول قدم. بودم كرده شروع طوريهمين هم من

 وكارهام هازحمت تمام كه بود شبي امشب. برگرده بهم دوباره آرامش بود قرار. شه تموم من نفع به چي

 اگه. كردم نگاه مسيرم به و آوردم باال رو نگاهم. رسيدممي امساله هشت آرزوي به من و دادمي نتيجه

 براي .نداشت برگشتي راه انتقام راه توي برداشتن قدم نبود؛ بازگشتي راه ديگه رفتم،مي رو مسير اين

 و تاريك روحم كهاين بود؛ داده هشدار بهم اون. پيچيد گوشم توي باد يه مثل هافمن هايحرف ايلحظه

 اهيسي از پر كه كردممي همكاري كسايي با من. بدم نجات رو خودم نتونم ديگه ممكنه كهاين شده، سياه

 اعثب نقطه همين. ببينم وجودم توي رو سفيدرنگي ينقطه تونستممي هم هنوز من ولي بودن؛ تاريكي و

 جنس از ايشواليه سرنوشت حال به دلم شد باعث كه بود نقطه همين بدم، نجات رو سايمون كه شد

 به يتاريك كهاين يا بگيره دربر رو وجودم تمام و بشه تربزرگ ممكنه نقطه اين دونمنمي و بسوزه سياهي

 ايادهز. ديده خودش به دنيا كه ايزاده ترينتاريك به بشم تبديل من و كنه غلبه هم كوچيك ينقطه اين

 !ميشه خونده شوم هابينيپيش طبق كه ايزاده باشه؛ خطرناك همه براي تونهمي واقعاً باراين كه

 با. افتاد ديانا به نگاهم. رسيدمي گوشم به روبروم تصوير از خنده و شادي صداي. آوردم باال رو نگاهم

 يچيز كه دختري. بردمي رو هركسي دل كه شادي و ساده دخترك. كشيدمي رزالين سر به دستي لبخند
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 بود؛ من عليه هميشه كه زني. دوختم ديانا به و آوردم باال رو نگاهم. فهميدنمي انتقام و كينه از

 رو من ديانا كه وقتي. پيش سال چندين به برگشتم ثانيه چند براي. كارهاش و رفتارهاش هاش،حرف

 طوراين كنم ثابت تا بودم تالش در من و خطرناكم هاسرزمين يآينده براي من كه گفت و خوند شوم

 ...حاال و نيستم دشمن من كه كنم ثابت نيست؛

 پله آخرين به رو لرزونم نگاه. شد متوقف پله آخرين روي پام. افتاد جا ذهنم توي چيزي ناخوداگاه

 ابتث كه اونه اين رسيده؛ هدفش به كه دياناست اين واقع در برسه، پايان به انتقام اين اگه... اگه. دوختم

 رو من همه كه دشمني ميشم؛ دشمن به تبديل من كه ستموقع همين درست و شومم يزاده يه من كرده

 .خوننمي شوم

 نگاهم. بود درونم تاريكي با جنگ درحال و شده تربزرگ وجودم توي سفيد ينقطه كردممي احساس

 تعجب و بهت كمال در حاال و بودم قدم آخرين منتظر هاسال من. بود مونده قدم آخرين. لرزيد پام روي

 ...من نبودم، تاريك من هدفم، به ترديد بودم؛ شده ترديد دچار

 زده؟ خشكت چرا -

 :گفتم و كردم فردريك به نگاهي اخم با. برداشتم رو آخر قدم ناخوداگاه و اومدم خودم به

 .كردممي فكر داشتم -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه

 .كني تمركز كارت روي بهتره -
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 طورياين هم من هايچشم يعني زد؛مي موج كينه و تاريكي توشون كه هاييچشم. زدم زل هاشچشم به

 بودن؟

 !زد خشكت كه باز -

 :گفتم پيش از ترعصبي. داد هولم جلو به دستش با بعد و

 !برم راه تونممي خودم! كني؟مي كارچي هي -

 آروم نگاهش. رسيد ديانا به كهاين تا داد چرخ هامهمون روي رو نگاهش و ايستاد كنارم و گفت آهاني

 .موند رزالين روي لحظه چند براي و اومد پايين

 زده؟ خشكت چرا ديگه تو -

 :گفت و اومد خودش به

 .نيست مربوط تو به -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .شه خراب چي همه خوادنمي دلم كني؛ تمركز كارت روي بهتره -

 :گفت و زد كجي لبخند

 .پايين بود شده پرت برج اين از حاال تا بود تو جاي كي هر دونيمي ميدي؟ پس خودم به رو خودم حرف -

 داده عذاب رو ديانا من. بودن برداشته رو قدم اين اجبار به كه پاهام به. زدم زل زمين به و نگفتم چيزي

 بايد چرا حاال و بودم برده مرگ مرز تا رو ديانا من. كردممي رو فكرش كه چهاون از بيشتر خيلي بودم؛
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 نهات حاال و بود شده خاموش تقريبا داشتم ديانا از ابتدا در من كه آتشي دادم؟مي عذابش اين از بيشتر

 حدود چيزي. كردم نگاه هاپله به و بردم فرو موهام توي كالفگي روي از رو دستم. بود مونده خاكسترش

. ريخت همبه چيز همه آخر پله توي درست و بودم اومده باال اشتياق با رو اشپله ۹۹۹ من و بود پله هزارتا

. دش بيشتر و گرفت شكل سفيد ينقطه و پيچيد گوشم توي هافمن صداي كه بود آخر پله توي درست

 من. كرد كاريش شدنمي ولي كرد؛ مشكوك هدفم به رو من آخر يپله. بود آخر يپله تقصير چي همه

 !شدنمي كرد؛ كاريش شدنمي حاال. بودم اومده باال رو مسيرها و هاراه و هاپله تمام

 چيه؟ تو اسم -

 زمين طرف به آروم رو نگاهم. شدم پرت زمين به ناراحتي و خيال دنياي از ايدخترونه و نازك صداي با

 كه بودن زيبا قدراون هاچشم اون طرح و رنگ. شدم غرق درخشاني و رنگ سبز نگاه توي كه دادم سوق

 .شدم مات لحظه چند براي

 !ديگه بده جواب -

 غرق قدراون يعني كردم؛ نگاه فردريك خالي جاي به. بدم تشخيص رو چيز همه تونستم تازه. زدم پلك

 نكردم؟ حس رو چيزي كه بودم افكارم

 چيه؟ تو اسم! خانوم آهاي -

 چهره هب لبخندي! رزالين. برگشت بود كرده تن به رنگ سبز لباسي كه ايدختربچه روي سرعت با نگاهم

 :گفتم و شدم خم كمي و زدم كنجكاوش هايچشم و

 .چيه اسمت بگو تو اول -
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 :گفت و چرخوند حدقه توي رو هاشچشم و كرد غنچه رو رنگش سرخ هايلب

 !چيه اسمت بگو تو حاال رزالينه؛ من اسم -

 :گفتم و كردم فرو طالييش و بلند موهاي توي رو دستم. بگيرمش آغوشم توي خواستمي دلم

 .الراست من اسم -

. دادم تحويلش دروغ من و گفت رو راستش بهم معصوم دختر اون. خواستم معذرت ازش دلم توي بعد و

 :گفت شادي لحن با و درخشيد هاشچشم و گرفت نقش لبش روي لبخندي

 !مياد خوشم اسمت از -

 :گفتم و كشيدم عقب رو سرم. برد صورتم طرف به و آورد باال رو دستش بعد و

 كوچولو؟ كني كار چي خوايمي -

 :گفت بود تالش در كه درحالي ايبامزه لحن با

 نميشي؟ خفه صورتته روي چيزه اين وقتي -

 گرفتم دستم توي رو بود من صورت جستجوي در كه رو كوچولوش هايدست و زدم بچگيش به لبخندي

 :گفتم و

 .نميشم خفه نه -

 :گفت اخم با و كشيد عقب رو هاشدست يهو
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 الرا؟ نرفت يادت چيزي يه -

 :گفتم بودم گرفته رو مخنده جلوي كه حالي در. شدمي صميمي زود چه

 كوچولو؟ چي -

 :گفت و شد هم در بيشتر هاشاخم

 !كوچولو نگو بهم -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هاملب

 ازم؟ ناراحتي چي براي بگي ميشه حاال. خواممي معذرت -

 و ريخت صورتش توي طالييش موهاي كه كرد خم پايين به كمي رو سرش. كرد غنچه رو هاشلب دوباره

 :رسيد گوشم به دلخورش صداي بعد

 !نگفتي تبريك بهم رو تولدم -

 شفاف و سبز هايچشم اين از رو غم بايد. كرد بيان رو دلخوريش ساده چه. كردم نگاه بهش شيفتگي با

 .نداشت گناهي بچه اين كردم؛مي بيرون

 :گفتم مهربوني با و گرفتم رو هاشدست

 !نگفتم تبريك بهت رو تولدت كه كوچولو ببخشيد -

 :گفتم و دادم فشارش خودم به و گرفتم آغوشم توي رو اون باالخره بعد و
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 !قشنگ خانوم شاهزاده مبارك تولدت -

 :شد بلند اعتراضش صداي

 !گفتي تبريك دير بهم! نيست قبول درضمن،! كوچولو نگو من به -

 :گفتم كشيدممي سرش به دستي كه درحالي و كشيدمش بيرون خودم آغوش از

 .كنم مراقبت خوب ازت بعد به اين از ميدم قول جاش به. خواممي معذرت... كه گفتم -

 ...من و شدمي تموم چيز همه امشب. ديگه دروغ يه هم باز

 !هادادي قول -

 :گفتم و زدم نقاب زير لبخندي. شد پاره افكارم يرشته زدنش حرف با

 .مونهمي قولش روي الرا البته، -

 :گفت خنده با

 .مونهمي هاشقول روي هميشه اون مامانم؛ مثل درست -

 :گفتم ناخودآگاه. بود جديدش مشاور با زدم حرف حال در. دوختم ديانا به رو نگاهم

 داري؟ دوست خيلي رو ديانا مامان -

 :گفت و شد عشق غرق نگاهش

 !دنياست تو مادر ترينمهربون اون! دارم دوست رو مامانم خيلي من -
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 :گفتم و بستم درد با رو هامچشم

 رزالين؟ كنيمي كار چي تو كنن ناراحتش هابعضي اگه كني؟مي كار چي نباشه ديگه روز يه اگه -

 :گفت داريبغض صداي با

 .كنممي قهر كنه اذيت رو مامانم كه هم كسي هر با... كنممي گريه نباشه مامان اگه -

 و دادم فشار هم روي رو هاملب! ترخطرناك و بدتر تر،كشنده ولي بود؛ گلوم توي بغض شبيه چيزي

 :گفتم مهربوني لحن با اشكش از شدهشفاف هايچشم توي خيره و كردم باز رو هامچشم

 !خوب دختر تو به آفرين -

 :گفتم و كشيدم سرش به دستي بعد و

 كني؟ خوشحال رو مامانت خوايمي -

 :گفت و زد لبخندي

 !اهوم -

 :گفتم و زدم لبخندي هم من ناخودآگاه

 .خوشحاله هم ديانا بانو باشي خوبي دختر هميشه تو اگه. كن تشكر ازش برو توئه؛ براي جشن اين -

 خوشحالي از و بود شده روشن شادي يستاره توشون. نداشتن غم هاشچشم ديگه. خنديد خوشحالي با

 :گفت خنديدمي كه حالي در. درخشيدنمي
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 !دارم دوستت من ولي گفتي تبريك رو تولدم بهم دير كهاين با! هستي خوبي خيلي دوست تو -

 :گفتم و خنديدم

 .خانوم شاهزاده طورهمين هم من -

 :گفت شدمي دور ازم كه حالي در بعد و

 !بخشمتمي پس م،بخشنده خيلي من چند هر! هاندادي كادو بهم باشه يادت -

 .كردم شبدرقه نگاهم با و خنديدم بخشندگيش و سادگي به

 نكرده تجربه رو پدر يا مادر يه آغوش وقت هيچ من. زدم تلخي لبخند. بود دلم توي عجيبي حسرت

 .بودن مارتا و آنا اصليم خانواده از بازمانده عضو تنها نداشتم؛ هم واقعي يخانواده يه حتي من. بودم

 حاال. پيچيد قلبم توي چيزي. شد خشك بود شده غرق مادرش آغوش توي كه دخترك روي نگاهم

 مادر اون چون كردم؛مي حسادت دختر يه به من شد،نمي باورم. بود شده حسادت به تبديل حسرت

 زني. گرفت نقش روبروم ماريا يچهره. بستم رو هامچشم و انداختم پايين رو سرم. نداشتم من و داشت

 يخانواده به و آوردم باال رو نگاهم. نه رو نيتش بودن پاك اما بودم؛ برده ارث به رو شجاعتش كه

 بود شده باعث رزالين مثل شيريني دختر بودن و ديانا كنار سايمون حضور. كردم نگاه روبروم خوشبخت

 من. سوخت خودم براي دلم ايلحظه براي. نشه پاك هاشلب روي از هم لبخند حتي مدت تمام در ديانا

 توي راحت طوراين بودم نتونسته وقتهيچ من كنم؛ تجربه رو لبخندها مدل اين نتونستم وقتهيچ

 بد هاينگاه كردن تحمل درحال بچشم، رو شادي طعم اينكه جاي به بچگي توي من. باشم مادرم آغوش

 خودم مثل درست هم سرنوشتم و امتاريكي از جزئي من بود معلوم هم اولش اون از انگار. بودم بقيه
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 تونستممي شايد كشيدممي كنار رو خودم ديروز اگه بودم، نيومده باال رو برج اين اگه! سياهه و تاريك

 رو خودم من نه. بود شده تموم چي همه حاال ولي باشم؛ داشته وجدان عذاب بدون رو جديدي يآينده

 .داشتم رو كار اين ياجازه نه بودم، كشيده كنار

 شدي؟ خيره طوراين چي به -

 :گفتم و زدم ناگهانيش حضور به لبخندي تنها نشدم؛ متعجب باراين

 داري؟برنمي سرم از دست هم جااين -

 :گفت بشه ايجاد صورتش حالت تو تغييري كهاين بدون. بود جدي اون اما

 زمان هم هنوز. باشي داشته شركت كثيف پايان اين توي خواينمي كه كنممي حس من آرتيميس، -

 !آرتيميس بكش كنار رو خودت هست؛

 :گفتم و انداختم بهش ناراحتي نگاه

 .هافمن محاله خيال يه اين -

 قدراون هافمن ببينه؛ رو هافمن تونهنمي دونستممي. بود زده زل من به كه كردم نگاه ديانا به بعد و

 .بزنه حرف باهام و بياد آشكارا كه نبود عقلبي

 .آرتيميس داري فرصت تو -

 :گفتم و كردم زوم صورتش روي سريع رو نگاهم

 زني؟مي حرف فرصت كدوم از -
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 :گفت و برگردوند طرفم به رو سرش باالخره

 تفادهاس خوبي به گرفته قرار روت پيش كه فرصتي اين از اگه آرتيميس؛ داره بستگي خودت به چي همه -

 ...بدي هدرش اگه اما برسي؛ روشنايي و آرامش به تونيمي كني،

 :داد ادامه و درخشيد نگاهش

 !ديبرگر زمين به شوم و تاريك يزاده يه عنوان به واقعاً باراين بايد تو و نداره وجود برگشتي راه ديگه -

. بود زده بهم بدي يضربه هافمن هايحرف. بدم نشون واكنشي هيچ تونستمنمي. بودم شده مات

 :گفت و زد پلك كه بودم غرق خاكستريش نگاه تو طورهمين

 .نذار اما بشن؛ مانعت هابعضي شايد! آرتيميس باش مراقب -

. شد قلبم وارد نيرويي كردم احساس. گذاشت قلبم روي من مبهوت هايچشم مقابل رو دستش بعد و

 :پيچيد گوشم توي هافمن صداي

 هن خودتي، بده نجات رو تو تونهمي كه كسي تنها. كنم حس قلبت و روح توي رو روشنايي تونممي من -

 .ديگه كسهيچ

. مگذاشت قلبم روي رو دستم. شد محو شدمي وارد قلبم به كه عظيمي نيروي برداشت رو دستش كههمين

 حس داشت جريان قلبم درون كه رو روشنايي هامسلول تمام با! كردممي حس. شد تكهتكه هامنفس

 ور تاريكم روح از قسمتي كه ببينم رو سفيد ينقطه اون ديد هافمن كه طورهمون تونستممي. كردممي

 بيرون به رو نفسم. شدم روبرو هافمن خالي جاي با اما بزنم؛ حرفي كه آوردم باال رو نگاهم. گرفته دربر

 :كردم زمزمه حسرت با و برداشتم قلبم روي از رو دستم و كردم فوت
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 !نبودم تنها خودمم دشمن من كه نبردي سخت، نبرد اين توي كاش اي! كنه كمكم بود يكي كاش اي -

 :پيچيد فضا توي مردي بلند صداي و شد قطع امزمزمه شيپورها، بلند صداي با

 !شوندمي وارد جان امپراطور ها،آب امپراطور و آتريس عاليجناب -

 جشن اين توي هم جان و آتريس نبود قرار! نبود قرار. زدم زل روبروم به وحشت از شده گرد هايچشم با

 ...نبود قرار. باشن داشته حضور لعنتي

 :رسيد گوشم به ديانا صداي كه بستم ناراحتي و عصبانيت با رو هامچشم هاييقدم صداي شنيدن با

 .آمديد خوش -

 الكس و ملكه جلوي كردن بازي نقش براي رو خودم من كردم؟مي كارچي بايد. كردم مشت رو هامدست

. شد غرق رنگيآبي دنياي توي نگاهم كه كردم باز رو هامچشم. آتريس و جان نه بودم، كرده آماده

 كردممي احساس. درياست و هاآب پادشاه اون كه كردنمي ثابت رو اين رنگشآبي العادهفوق هايچشم

 و دوست اولين كه دوختم مردي به و كردم جدا جان از رو نگاهم. شده كندتر هامرگ توي خون جريان

 روي غمگين لبخندي ناخوداگاه رنگش سياه هايچشم ديدن با. بود سرزمين اين توي من دشمن اولين

 مخوف، زندان اون به ورودم. گرفت نقش هامچشم جلوي آتريس با هامخاطره تمام. گرفت شكل لبم

 شده سرخ مرغ اون خوردن و من كردن ناپديد كنه، جدا تنم از رو سرم باهاش خواستمي كه شمشيري

 .كنم حس رو اشمزه تونستممي هم هنوز كه

 خشك امخنده. افتادم آخرمون ديدار ياد به. كردم تلخي يخنده شيرينم و تلخ خاطرات آوردن ياد به با

 واقعيت كه وقتي پيش، سال هشت. بودن زده زل آتريس به كه داد غمگينم هايچشم به رو جاش و شد
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 و بود كرده اجيرش مارتا كه بود كسي آتريس فهميدم كه وقتي. داشتم رو حال همين درست فهميدم رو

 قلبم و نگاه بوده جنيان سرزمين به متعلق سلنا فهميدم كه وقتي. دونستمي رو چي همه هم قبل از

 .بود رفته فرو غم توي طورهمين

 و نشستن شكل بلوري صندلي روي كه زدم زل آتريس و الكس به و كشيدم عميقي نفس سختي به

 مرده آرتيميس. نداشتن ياد به رو من كدومشون هيچ. زدم تلخي پوزخند. بودن صحبت مشغول خندان

 !مرد همه براي پيش سال هشت آرتيميس بود؛

 .بيان نبود قرار -

 :گفتم و كشيدم آهي

 .نيست مهم -

 :گفت و انداخت بهم مبهمي نگاه

 اديان نابودي شاهد بيشتري افراد باراين چون باشي؛ خوشحال بايد ناراحتي؟ اومدنشون از قدراين چرا -

 .هستن

 :گفتم و بستم عصبانيت با رو هامچشم

 .ندادم دست از رو احساساتم هنوز من فرد، تو برخالف -

 !دادمي تمسخر بوي. شنيدم رو اشخنده صداي
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 ديانا جز كسي من يخانواده و احساس قاتل! آرتيميس شد كشته پيش هاسال من احساس احساس؟ -

 .نيست

 :داد ادامه خشم با بعد و

 !گذرمنمي ليا و اميلي خون از من! بده تقاص بايد كه همينه خاطربه و -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم

 و گرفتيم ازش رو پسرش ما باشي؟ گرفته رو انتقام باشي تونسته هم جاشهمين تا كنينمي فكر -

 شكشوري اسناد تمام و كشتيم رو مشاورش تنها مارتين،. فرستاديم درك به رو سربازهاش. داديم عذابش

 بهش نسبت رو مردم ديد. بده دست از رو كشورش و مردم از قسمتي شد باعث كه داديم دشمن به رو

 .كنه باز رو هاشچشم نتونه هفته يه تا اون و ببرن مرگ مرز تا رو اون هاياغي شديم باعث. كرديم خراب

 بودم فريادهايي شاهد من. داديم عذابش ثانيه هر هرلحظه، ساعت، هر ماه، شيش رو اون ما نيست؟ بس

 !كشيدمي خواب توي كه

 رشد حال در سرطاني يغده يه مثل ذهنم توي كه رو هاييحرف تمام. شدمي پايين باال امسينه يقفسه

 !پر يه مثل درست. كردممي سبكي احساس و بودم آورده زبون به رو بودن كردن

 كه كندم ازش رو نگاهم. متعجبه و مبهوت چرا بفهمم تونستممي. زدم زل فرد مبهوت هايچشم به

 .شد دردناكش چنگال اسير بازوم ناگهان

 .كن نگاه من به -

 :گفتم و زدم زل بهش گستاخانه
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 !بندازي راه جنگ بخواي آدم هزارتا جلوي كه نباشي احمق قدراون اميدوارم -

 داغش هاينفس كه طوري آورد نزديك رو سرش. ببينم هاشچشم توي رو خشم هايشعله تونستممي

 .پيچيد گوشم توي عصبيش و ترسناك صداي بعد و سوزوندمي رو پوستم

 تموم رو كارت خودم من بكشي پس پا بخواي اگه كن؛ بيرون سرت از رو ما به كردن خيانت خيال -

 در چيزي اومد سرش كه هم بالهايي اين و سوزهنمي ديانا حال به دلم وقت هيچ من تو برخالف. كنممي

 به تا پيش سال هاده من ولي كشيد؛ عذاب ماه شش فقط اون. نيستن كشيدم من كه زجرهايي مقابل

 درستش برام ديانا كه سوزممي جهنمي توي دارم لحظه به لحظه و ساعت به ساعت روز، به روز حال،

 بود اون ساخت؛ رو هيوال اين كه بود اون. گرفت ازم رو هامكس عزيزترين لعنتي، فطرتِ پست اون. كرده

 فكر به هاسال همون بايد. باشه داشته بخشش انتظار نبايد پس آورد وجود به رو بدي و سياه يشواليه كه

 !بسوزه عمر آخر تا بايد اون كمه، ماه شيش آرتيميس، گذرمنمي گناهش از من... بودمي االن

 برق تونستممي كه بود بار اولين براي. كردم نگاه زدمي سرخي به كه زردرنگش هايچشم به ترس با

 .ببينم هاشچشم توي رو اشك

 :گفت اششده سرد صداي با و كرد ول رو بازوم

 .بشه شروع قراره واقعي جشن! باش آماده -

 الس ده تونستممي كنم؛ دركش تونستممي. كردم نگاه رفتنش به ناراحتي و اخم با. كرد تركم بعد و

 انتقام اين توي ديگه خواستمنمي من بودم، گذشته خودم سهم از من ولي بفهمم؛ كشيد كه رو زجري

  !خواستمنمي. بسوزم لعنتي
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 داشت كه درحالي. افتاد تيره پوست با دختري به نگاهم كه آوردم باال رو سرم و كشيدم عميقي نفس

 هب. كنيم شروع بود وقتش بود؛ خودش. بود زده زل من به تيزش نگاه با كردمي حمل رو هاشربت و غذاها

 زهنو دختر اون نگاه. بودن كار درحال كه زدم زل هانديمه به و ايستادم كنارش و برداشتم قدم ديانا طرف

 :پيچيد گوشم توي آنا صداي. بود من روي هم

 نوبت ربااين شد، پخش هاشربت كه وقتي. باشي ديانا كنار درست بايد تو آرتيميس شدم، وارد من وقتي -

 !تمومه كار بلرزين جا يه اگه! كنين جمع رو حواستون فردريكه،

 هم باز كه آوردم باال رو نگاهم. برگشتم حال زمان به و شدم جدا آنا هايحرف از اومد جلوم كه دستي با

 :گفتم و زدم كجي لبخند. ديدم رو دختر

 !نمياد بهت قيافه و ريخت اين -

 :گفت حرص با و شد درهم آنا هاياخم

 بدي؟ لومون خوايمي آرتيميس؛ ببند رو دهنت -

 :گفتم و گرفتم گاز خنده از رو هاملب

 !ميشي هم ترزشت ميشي، عصباني وقتي تازه -

 و كشيدم عقب رو پام. كردمي لگدمال رو پاهام كه دوختم آنا پاي به رو نگاهم. پيچيد پام توي دردي

 :گفتم جدي

 ...كني خطاها اين از ديگه بار يه اگه برس؛ كارت به بر -
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 :گفت و كرد قطع حرصش از پر صداي با رو امجمله ادامه

 !هيش -

 نظر زير رسيد كه ديانا به. اومدنمي بهش اصالً جديد يقيافه اين. كردم دنبالش خنده با. رفت بعد و

 و نگاه اما نداشت؛ حالتي هيچ اشچهره. زدم زل العملشعكس به و كردم تنگ رو هامچشم. گرفتمش

. زدم پوزخندي. بدم تشخيص هم فاصله همين از رو انتقام و خشم داغ هايشعله تونستممي... هاشچشم

 زود قدراين من چرا كشيدم؟ پس پا زودي اين به من چرا پس بود؛ دلش توي انتقام خشم هنوز هم آنا

 زودتر چرا نكشيدم، سختي نفر دو اون از كم هم من كهاين با سوخت؟ ديانا حال به دلم و شدم سرد

 و بودم هاسرزمين اين تمام ناجي من روزي. بودم قهرمان روزي چون شايد كردن؟ غلبه من بر احساساتم

 شده متنفر همه از. كردممي زندگي شكسته دلي با سال هشت من. بود ديانا شكست رو دلم كه كسي

 هر كه ديدممي رو مردم و شدمي كشيده آينده به ذهنم وقتي. شدم تبديل دشمن يه به ناجي از و بودم

 آروم تونستمنمي كردن،مي تكرار رو ديانا هايحرف و شدمي درهم اشونچهره شنيدنمي رو اسمم وقت

 يقطهن تونستممي هم هنوز من ولي بودن؛ كامل تاريك آنا و فردريك. برسه پايان به انتقام اين تا بشينم

 .ودب تاريكي دادن شكست درحال و گرفته دربر رو روحم از عظيمي بخش حاال كه ببينم رو درونم سفيد

 ناخودآگاه. بود اومده در صدا به خطر ناقوس. كردم نگاه اطراف به و آوردم باال رو سرم ناقوس صداي با

 !بود شده شروع لرزيد؛ تنم

 مادرش سينه توي رو سرش و زدمي چنگ رو مادرش تن نگران و ترسان كه برگشت رزالين روي نگاهم

 هك كردم مشت رو هامدست. كردم بغض ببينه دختر اين بود قرار كه دردي از. كردم بغض. كردمي پنهان

 :رسيد گوشم به الكس صداي
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 افتاده؟ اتفاقي -

 :گفت داشت چهره به كه اخمي با ديانا

 .داده رخ ايديگه شوم اتفاق يه هم باز -

 :گفت ديانا مشاور

 .كنم رسيدگي ميرم من -

 :گفت كردمي كنترلش كه صدايي با بود شده سرخ خشم از كه ديانا

 .بدم پايان چيز همه به بايد خودم ميرم؛ خودم باراين! نه -

 :گفت و اومد جلو آتريس. شدن بلند احترامش به هم بقيه كه شد بلند جاش از بعد و

 .بيام همراهتون بديد اجازه. بكشم سرك مخفيانه كه دارم رو قدرت اين من -

 .كنممي درستش خودم هستيد، من مهمان شما: ديانا

 دور تختش از ديانا. ديدم رو ديانا يشدهمشت دست. شد دور خشمگين دياناي از و نگفت چيزي آتريس

 ناخودآگاه. كردم نگاهش غم با. بود شده جمع خودش توي كه بود ايترسيده دخترك به نگاهم من و شد

 .بود شده قايم بقيه دست از طوريهمين روزي كه افتادم كوچولويي آرتيميس يادبه

 كني؟مي كار چي داري! احمق -
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 جلوي كه رسيدم ديانا به و كردم دنبال رو همه متعجب نگاه. لرزوند رو جا همه كه بود ديانا فرياد اين

 و دكشي بيرون رو شمشيرش عصبانيت با ديانا. رفتنمي كنار راهش سر از سرباز و بود ايستاده سرباز

 :گفت

 كنين؟مي سرپيچي من دستور از كه شدين گستاخ قدراين -

 اجزاي تمام. شدم دقيق سرباز روي و كردم تنگ رو نگاهم. بود زده زل ديانا به گستاخانه طورهمون سرباز

 و ما جنگ. گرفت شكل جلوم ايصحنه ناگهان... گستاخ و سركش نگاه اين بود؛ آشنا برام صورتش

 .ببره در به سالم جون گذاشتم من و كرد تيراندازي كه كسي و ديانا خوردن تير. جنگل در هاياغي

 :كردم زمزمه بهت با

 كنه؟مي كار چي جااين اون -

 :پيچيد فضا توي رزا لرزون صداي كه بياره فرود سرباز گردن روي رو شمشير خواست ديانا

 !مامان... م -

! بودن موننقشه جزء اين. بود گذاشته رزالين گلوي زير رو چاقو كه كردم نگاه آنا به و برگشتم زدهبهت

 توي از رو هشدار تونستممي. برگشت من روي آنا محكم و جدي نگاه كه برم جلو قدمي خواستم

 خودم نقش منتظر. شدم منتظر و بستم رو هامچشم و دادم فشار هم روي رو هاملب. بخونم هاشچشم

 .بودم متنفر ازش كه نقشي كنم؛ اجراش بود قرار كه شدم

 :گفت خشم با آنا كه برداره قدمي خواست آتريس

 !بينيمي چشم به رو دختر اين مرگ وگرنه! نخور تكون جات از -
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 ايهقدم با. داد عصبانيت به رو جاش بهت كمكم. كردم نگاه زدهبهت دياناي به. ايستاد سرجاش آتريس

 هب بيشتر رو چاقو هشدارگونه آنا. بودممي تماشاچي بايد هنوز نبود؛ وقتش هنوز. اومد آنا طرف به محكم

 :كشيد فرياد درد با رزالين كه فشرد بيچاره رزالين گلوي

 !مامان -

 نگاه. ريزهمي فرو طوريچه داره كه وديدم. ديدم رو مردمكش لرزش. لرزيد پاهاش كه ديدم رو ديانا

 :گفت آنا به خطاب و دوخت رزالين به رو اشمادرانه و نگران

 !نداره گناهي اون بردار؛ دخترم سر از دست هستي؟ كي تو -

 كمترين در. افتاد آتريس به نگاهم من كه بزنه حرفي خواست. گرفت نقش آنا هايلب روي پوزخندي

 پاي يجلو و شد پرت جلو به ناگهان كه بزنم فرياد خواستم. برگشت آنا روي سريع نگاهم. شد غيب ثانيه

 آروم در سعي و كشيد آغوشش توي رو رزالين آتريس. كردم نگاه ديانا و آنا به نگراني با. افتاد ديانا

 .داشت كردنش

 :گفت و گذاشت آنا گلوي روي رو شمشير خشم با ديانا

 !بدي رو دخترم به زدن آسيب تقاص بايد مرگت با -

 و دادم تكون آروم رو سرم. بشم صحنه اين وارد من بود وقتش. بود من نوبت. برگشت من روي آنا نگاه

 :گفتم فرياد با و كشيدم بيرون رو تاريكيم شمشير

  !وليعهدته مرگ با مصادف آنا ديدن آسيب -

 :پيچيد مارتا مبهوت صداي زمانهم و افتاد زمين به ديانا دست از شمشير باراين



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 296 

 !آنا؟ -

 :گفت بود زده زل من به كه حالي در مبهوت ديانا كه گرفت شكل آنا لب روي پوزخندي

 چرا؟ ديگه تو الرا، -

 :شنيدم رو ديانا دردناك فرياد. زدم زل هاشچشم به تنها و نگفتم چيز

 بكشي؟ وليعهدت روي به شمشير تونستي طورچه لعنتي توي -

 همه ناگهان. برد ديانا گلوي زير رو شمشمير و كرد استفاده فرصت از آنا كه دادم فشار هم روي رو هاملب

 :گفت فرياد با مارتا. برداشتن ديانا سمت به قدمي

 !نيستي اين تو! آنا كن تمومش -

 :گفت و زد پوزخندي آنا

 !ساختين رو من شماها نبودم؛ اين من. ميگي درست -

 :گفت و برگشت ديانا طرف به بعد و

 من كه بودي تو! تويي هااتفاق اين تمام باعث! ساختي جاش به رو هيوال يه و كشتي رو آنا كه بودي تو -

 !كردي رها جنگل يه تو رو من كه بودي تو اين! كردي جدا امخانواده از رو

 :گفت و بست رو هاشچشم ديانا

 .باشين نداشته كاري رزا و سايمون با ولي مقصرم؛ من باشه -
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 «!داريم احتياج بهشون تو كردن رام براي: »آنا

 :بحث و جر اين به داد پايان رزالين گريه صداي

 !پيشش برم بذارين! مامان... كن ول رو مامانم -

. بود شده روان هاشگونه روي كه بود شفافش هاياشك به نگاهم. بود گرفته رو رزالين محكم آتريس

 :غريد بود اومده خشم به صحنه اين ديدن از كه ديانا

 .بگيرم تخفيف برات بتونم تا كن تموم رو معركه اين زود! آنا كشتمتمي بايد -

 :گفت خشم با آنا

 !شمببخ بهت رو ارزشتبي جون كه كني خواهش ازم و بزني زانو جلوم بايد تو! كني التماس بهم بايد تو -

 .ميشه تموم سنگين براش همه جلوي هاحرف اين شنيدن دونستممي. كردم نگاه ديانا به نگراني با

 سايمون گلوي به بيشتر رو شمشير ناخوداگاه. رفتمي آنا طرف به آروم داشت كه ديدم رو دستش

 :گفتم هشدارگونه و چسبوندم

 !نبر ياد از رو هشدارم! ديانا -

 :داشت دست به رو احساسم افسار كه رسيد گوشم به كسي صداي باراين

 !بخر رو جونت و شو تسليم داري؛ فرصت هنوز تو! نكن رو كاراين الرا -

 :گفتم و زدم زل روبروم مرد سياه هايچشم به و زدم پوزخندي

 !تحسينه قابل بينيت خوش -
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 .كردم نگاه بهش و برگشتم مارتا صداي با

 .بده گوش حرفم به كنممي خواهش. كني بخشش طلب كافيه داري؛ فرصت. نيست مقصر ديانا آنا، -

 :رسيد گوشم به آنا ناراحت صداي

 اين همه توي. شدم شكنجه ديدم، عذاب زندان توي هاسال من! خواهر داشتم بيشتري انتظار تو از -

 عاشقانه كه خواهري! بودم تركوچك ازش ثانيه چند تنها كه خواهري ياد به بودم؛ يادت به هاسال

 .داشتم دوستش

 باعث و شد معلوم واقعيش يچهره كه برداشت رو جادوييش نقاب برد، صورتش طرف به رو دستش بعد و

 :كرد زمزمه درد با. شد همه شدن مبهوت

 !بردم ارث به رو اشچهره حتي كه خواهري -

 :كرد زمزمه دلسوزي با مارتا

 .برگردي تونيمي آنا، -

 :گفت و زد غمگيني لبخند

 .ظالم يملكه اين كشتن با. كنم آروم رو روحم حداقل خواممي همين براي! برگردم تا نيست راهي -

 فرياد باراين. شد ظاهر سرش پشت آتريس ناگهان كه ببره رو ديانا گلوي شمشير با خواست بعد و

 :كشيدم

 !باش مراقب آنا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 299 

 آنا دست از رو شمشير و كرد استفاده فرصت از ديانا كه برگرده خواست آنا. ايستاد حركت از شمشير

 ديانا به خشم با زدمي نفسنفس كه حالي در. افتاد زمين روي آنا كه زد بهش محكمي لگد و كشيد بيرون

 :گفت پوزخند با بود زده زل بهم كه درحالي ديانا. كرد نگاه

 .ميدي دست از رو آنا نكني، جدا سايمون گلوي از رو شمشير اگه -

 :گفتم فرياد با. برگشت مبهوت مارتاي به نگاهم

 !كن كاري يه. كشيد زجر براش كه هموني خواهرشي، تو! مارتا كن كاري يه -

*** 

 است شده ومنتشر سلخته دانلود نگاه سايت در كتاب اين

www.negahdl.com 

*** 

 وير به نگاهم. كشيد عقب كه ديدم تعجب دركمال. ديدممي مارتا نگاه توي رو درماندگي بار اولين براي

 هب شدم،مي كار به دست بايد خودم. گرفت مارتا كار از قلبم. بست رو هاشچشم درد با كه برگشت آنا

 .بودم كرده پيداش تازه كه بود ايخاله مهم. بود آنا مهم! جهنم به شد،مي خراب موننقشه كه درك

 :كشيدم فرياد

 .۳...۲... ۸...ندازيممي رو شمشيرهامون همزمان -

 شهاانگشت با دوباره ديدم كه بود ديانا دست روي دقيقم نگاه. افتاد زمين روي كه كردم رها رو شمشير

 حس ناخوداگاه. كشيدم فرياد. بكشه رو آنا تا برد باال من مبهوت هايچشم مقابل و گرفت رو شمشير
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 از تاريكي از نيرويي كه گرفتم ديانا طرف به و آوردم باال رو دستم. شده جمع دستم توي نيرويي كردم

 ناآ و ديانا و شد منفجر و اومد فرود ديانا پاي زير درست. شد پرتاب ديانا طرف به و زد بيرون هامانگشت

 .شدن پرت عقب به متر چند

. بود شده حاكم فضا توي بدي سكوت. امشده سياه هايرگ به كردم، نگاه خودم دست به مبهوت

. بردم نقاب طرف به رو دستم. كشيدم عميقي نفس. كنم حس رو همه سوالي و مبهوت نگاه تونستممي

 همزمان. كشهمي نفس كي نقاب اين زير بودن فهميده همه ديگه نداشت؛ ايفايده نقاب اين زدن ديگه

 :شنيدم رو الكس و مارتا مبهوت صداي

 !آرتيميس -

. فرستادم هامريه داخل به رو هوا سرماي و بستم رو هامچشم. كشيدم عميقي نفس و برداشتم رو نقاب

 باالخره .كنم بازي رو الرا نقش و باشم نقاب اين پشت اين از بيشتر تونستمنمي ديگه. شدم راحت باالخره

  .كنم بازي رو خودم نقش من شد قرار باالخره شدم؛ خودم

 :پيچيد گوشم توي آتريس سرزنشگرانه صداي باراين

 آرتيميس؟ تويي ما ملت واقعي دشمن نميشه، باورم -

 توي برگشت دوباره تاريكي. كشيدم كه هاييرنج به گذشته؛ به برگشتم باز. دادم فشار هم روي رو هاملب

 :گفتم همه سرزنشگر و متعجب هايچشم تو خيره و آوردم باال رو سرم خشم با. وجودم

 ...نهايت در و كرديم خدمت شما به بارها ما. نبوديم شما ملت دشمن آنا، و من -

 :گفتم بود شده بيدار دوباره كه خشمي با و گرفتم ديانا طرف به رو انگشتم
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 عذابي بكشيم؛ عذاب شد باعث و خوند شوم و گودروغ رو ما اي،كينه و خودخواه يملكه اين زن، اين -

 جاي به پيش، سال هشت. بودم درگير باهاش لحظه هر كه عذابي. كشيد طول سال هشت من براي كه

 تراح شرم از تا فرستادين زمين به مخفيانه رو من كنين، قبول هاسرزمين ناجي عنوان به رو من كهاين

  !شين

 :دادم ادامه و زدم، پوزخندي

 .بودن رسيده آرامش به همه ديگه! كنه نابودش آرتيميس تا نبود دشمني ديگه چون -

 :پيچيد گوشم توي مارتا صداي

 ما جلوي دشمن عنوان به االن گذاشتي چرا شه؟ تبديل واقعيت به ديانا هايحرف گذاشتي چرا پس -

 دوست؟ يه نه باشي

 :شد مانع ديانا صداي كه بگم چيزي خواستم و بستم درد با رو هامچشم

 .بيار جااين به رو سربازها و برو سايمون. شد تموم ديگه بود كه چي هر مسخره يمعركه اين -

 روي از رو شمشيرم و شدم خم. شد دور ازم بود زده زل بهم موشكافانه كه درحالي. بلند جاش از سايمون

 :گفتم و گذاشتم غالف داخل سايمون به توجهبي و برداشتم زمين

 ...تونينمي طورچه كنين؟مي فرض نادون رو بقيه طورچه! شماهايين طوفان اين مقصر -

 زده زل سايمون به كه ديدم لبش روي رو ترسناكش لبخند و درخشان نگاه. شد خشك آنا روي نگاهم

 ديدم كه وقتي. خواستممي آرامش من كنه؛ پيدا ادامه لعنتي آشوب اين خواستمنمي ديگه! نه. بود
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 هك ديانا پرتيحواس از آنا ناگهاني حركت طي اما كشيدم؛ راحتي نفس شد رد ديانا و آنا كنار از سايمون

 .گرفت اختيار در رو سايمون و زد كنار رو شمشير و كرد استفاده بودم كرده ايجاد براش من

 :كشيدم فرياد و دوختم بهش ترس با رو نگاهم

 !آنا -

 :گفت بود لبش روي غمگيني لبخند كه حالي در آنا

 .كنممي كامل رو شب اين من آرتيميس، من با بعدش به جااين از -

 :گفت و زد پوزخندي ديانا

 !نداري سالحي كه تو -

 با رو هامچشم. زياد العادهفوق ارتفاعي با بلند برجي. برجيم باالي ما افتاد يادم كه كشيدم راحتي نفس

 .فرستادم لعنت بوديم توش كه مكاني به و بستم عصبانيت

 چون كردي؛ انتخاب جشن براي رو جااين چرا كه كنيمي لعنت رو خودت مطمئنم! برجه اين من سالح -

 !كنهمي سقوط وليعهد كه جاستهمين

 كردم؛ مشت رو هامدست. شد نگراني از پر همه هايچشم ثانيه يك درعرض. برداشت عقب قدمي بعد و

 :شنيدم رو ديانا نگران صداي. كنم كاري تونستمنمي من و بود آنا انتقام اين. اومدنمي بر من از كاري

 .سايمون با نه داري، جنگ من با تو بگذر؛ سايمون از -

 :گفت و زد پوزخندي آنا
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 اين؟ از بهتر چي كنم؛ نابود رو روحت تونممي سايمون، شدن كشته با ولي -

 :گفتم و گذاشتم جلو قدمي. لرزوند رو تنم بود آنا هايچشم توي كه ايكينه

 .ميشه تموم چي همه و ميان سربازها االن! كن تمومش آنا، -

 !نكن دخالت توش آرتيميس، منه انتقام اين: آنا

 :گفت و رفت جلو قدم چند مارتا. شد نزديك برج يلبه به آنا كه بشه آنا نزديك خواست ديانا

 !بده پايان انتقام اين به آنا، -

 :يدكش فرياد نگراني و عصبانيت با ناگهان. دوختم ديانا به رو نگاهم. بود رفتن عقب تنها آنا پاسخ و

 !بنويسن تاريخ توي كه ميارم سرت باليي شه، وارد بهش آسيبي ترينكوچك اگه -

 :گفت و زد پوزخندي آنا

 ديانا؟ ترسونيمي چي از رو من دادم؛ دست از رو چيم همه من -

 :كشيد فرياد دوباره ديانا

 !فطرت پست كن ول رو پسرم -

 :درد از پر فريادي كشيد؛ فرياد باراين آنا

 !بچشي رو طعم اين كه توئه نوبت حاال! كردي جدا امخانواده از رو من كه تو! تويي فطرت پست-

 .بود گوشم تو هاسال اين يهمه تو كه پيچيد گوشم توي نوايي جدل، و جنگ همه اين بين
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 آرتيميس؟ -

 نگاه ينترمهربون نبود؛ سرزنشگر نگاهش اون بقيه، برخالف. دوختم الكس به رو امخسته نگاه و برگشتم

 :گفت و زد محوي لبخند. بود دنيا

 شناسمش؟مي من كه هستي هموني هم هنوز -

 :گفت كه دادم تكون رو سرم

 تو .بده پايان ظلم اين به پس بود؛ دشمن ظلمي هر با شناختم،مي من كه آرتيميسي. كن تمومش پس -

 .توئه برگشت براي طاليي فرصت يه اين باشي؛ ما ناجي تونيمي هم هنوز

 باهاش تونستممي كه فرصتي. زدمي حرف فرصت يه از هم اون. چرخيدمي ذهنم توي هافمن هايحرف

 دوخته ديانا و آنا به رو محكمم نگاه كه درحالي و برگردوندم سريع رو سرم. بدم هديه خودم به رو آرامش

 :كردم زمزمه كردممي حس رو روشنم روح و بودم

 !همونم هم هنوز كنممي ثابت -

 هايقدم نوبت دوباره. برداشتم قدم. ببينم رو گرفت شكل هاشلب روي كه رو لبخندي تونستممي

 :گفتم آنا به خطاب و كردم توقف مارتا كنار. بود سازسرنوشت

 خواي؟مي رو اين تو ميشه؛ پيش از ترتلخ چيز همه انتقام اين به دادن پايان با آنا -

 :گفت مبهوت

  !گذشتي راحت شد بهت كه ظلمي از دونستمنمي اما كني؛ تموم رو كار نيستي مايل كردممي حس -
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 پاهاي تونستممي. ببينم هاشچشم توي رو خواهش تونستممي اولين براي. دوختم ديانا به رو نگاهم

 گاهن آنا به و گرفتم ازش رو نگاهم. لرزيدمي فرزندش دادن دست از ترس از كه پاهايي ببينم؛ رو لرزونش

 :گفتم و كردم

 به !كن تمومش بسه، ديگه كشيد؛ عذاب كافي ياندازه به ديانا. گرفتم رو انتقامم من فهميدي؛ درست -

 .بده پايان لعنتي كينه اين

 :گفت عصبي و كشيد هم توي رو هاشاخم

 ...تمـ رو چي همه... ذارمنمي -

 :شنيدم رو ديانا يگريه به آميخته فرياد صداي. شد قطع چشممون جلوي از شدنش غيب با اشجمله

 !سايمون -

 هك درحالي و گرفت رو دستم و اومد طرفم به كه ديدم رو ديانا. بودم شده خشك. بخورم جم تونستمنمي

 :گفت بود دوخته بهم رو نااميدش نگاه

 !بده نجاتش -

 روبروم پرتگاه طرف به فكري هيچ بدون. آورد رحم به رو دلم غرروش شدن شكسته و شمادرانه نگاه

 !شه كثيف انتقام اين قرباني اون ذاشتمنمي! دادممي نجات رو سايمون بايد من. دويدم

 مصورت به خشمگين باد. رفتممي پايين سمت به نور سرعت با و بودم معلق هوا توي اومدم كه خودم به

 ادزي اشفاصله قدراون كردم؛ نگاه زمين به ترس با. شدممي نزديك سايمون و آنا به لحظه هر. كوبيدمي

 رو خودم و بستم رو هامچشم. برسونم بهشون رو خودم تونستممي. بكشه طول دقيقه چند كه بود
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 حتي بود؛ من يكننده كمك هميشه كه بودم پيري جادوگر مديون رو قدرت اين. كردم تصور كنارش

 .االن مثل! نبود وقتي

 :كشيدم فرياد سايمون به خطاب باد فشار خاطر به. كردم نگاه هردوشون به و كردم باز رو هامچشم

 !بده من به رو دستت -

 :شنيدم رو آنا فرياد صداي كه آورد باال رو دستش ترس با

 !نكن تالش آرتيميس، مريممي ما -

 آنا ياسرمه نگاه كه كنم تصور رو برج و ببندم رو هامچشم خواستم و گرفتم دستم توي رو سايمون دست

 :زدم فرياد و كردم باز رو هامچشم! نبود حقش مرگ اين. گرفت نقش هامچشم جلوي

 .من بده رو دستت -

 :كشيد فرياد خشم با

 !نيستي ما از تو -

 :گفتم خواهش با

 !بدم دست از رو امخاله خوامنمي من! بيا خودت به! آنا -

 متر چند فقط. شدن گرد وحشت از هامچشم. دوختم پايين به رو نگاهم. خورد تكون نگاهش توي چيزي

 :كشيدم فرياد بلندتر. بود مونده

 !آنا -
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 درحالي بعد و كردم تصور رو برج و بستم رو هامچشم و زدم لبخندي. كردم حس رو دستي گرماي بعد و

 .كرديم پيدا انتقال داشتيم فاصله مرگ و زمين با متر دو كه

 هچهر تونستممي. زدم محوي لبخند و كشيدم راحتي نفس. كنن حس رو سنگي برج تونستنمي پاهام

 :شنيدم رو ديانا متعجب و شادي فرياد. ببينم رو هافمن راضي

 !سايمون -

. گرفت عمق لبخندم. بود رفته فرو ديانا آغوش توي كه ديدم رو سايمون كه كردم باز رو هامچشم

 .شدم بلند جام از. كنم حس رو بقيه تحسين از پر هاينگاه تونستممي

 .كنين دستگيرش -

 :مكن زمزمه تونستم تنها. دوخت بهم رو سردش نگاه. كردن دستگيرش هانگهبان كه كردم نگاه آنا به

 !ميشه درست چي همه -

 :شنيدم رو ديانا صداي كه كشيدم آهي. شد دور ازم بود دوخته بهم رو نگاهش كه درحالي

 ...آرتيميس -

 فشار هم روي رو هاشلب. شد شكسته غرور عظيم سد اون باالخره. كردم نگاه هاشچشم به و برگشتم

 :گفت و داد

 !دادي نجات رو سايمون كه،اين از ممنون -

 :گفت لبخند با هم اون كه دوختم سايمون به رو نگاهم و زدم ايخسته لبخند
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  !بود خواهيد من الگوي شما آرتيميس؛ بانو ممنونم -

 هك كنم حس تونستممي گفت؛مي راست هافمن. دوختم تكشون تك به رو نگاهم. گرفت عمق لبخندم

 هنوز طوفان. رفت لبم از خنده و زد يخ بدنم تمام شخصي خالي صندلي ديدن با اما! بياد قرار آرامش

 :كردم زمزمه بهت و درد با. داشت ادامه سياه روزهاي اين هنوز بود؛ نشده تموم

 !رزالين -

***  

 «!افتادنمي اتفاق اين بود، رزا به حواسم من اگه! ديانا متاسفم: »ملكه

 و بود خطر در اشديگه فرزند يه جون باراين. داشت خودش كنترل در سعي هم هنوز كه ديدم رو ديانا

 و شد مشت پاش روي دستش كه ديدم ولي نگفت؛ چيزي ديانا! كجاست اون دونستنمي حتي اون

 .افتادند هم روي درد روي از هاشپلك

 :گفت من به خطاب آتريس باراين

 نكرده؟ اجير رزالين دزديدن براي رو كسي آنا مطمئني -

 :گفتم بودم گرفته هامدست توي رو سرم كه درحالي و دادم تكون رو سرم

 !مطمئنم رو اين زنه؛نمي هابچه به آسيبي باشه، بد هم قدرهرچه آنا -

 غرق خيالم دنياي توي من و بودن بحث درحال همه. گرفت اوج هاهمهمه شد تموم من يجمله كههمين

 تبريك بهش تا بود اومده. كردم تصور ديدم رو رزالين كه باري آخرين و بستم رو هامچشم. بودم شده
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 چنگ گلوم به بغض گرفت، نقش خيالم توي كه معصومش هايچشم. بخواد هديه ازم تا بود اومده بگم؛

 :كردم زمزمه درد با. زد

 !كنم مراقبت ازت بود قرار من كوچولو؟ كجايي -

 مشت رو هامدست. كرد سرايت هم هامچشم به بغض افتادم بود رزالين از مراقبت كه امهديه بياد وقتي و

 از بعد. پيش شب چند به گردمبرمي و ميارم فشار ذهنم به و گيرممي مشت توي رو لباسم و كنممي

 .شد شروع نقشه رفت فردريك كهاين

 رو انتقامش تا نبود ؛نبود جشن توي اون! فردريك. شدن متوقف من ايست فرمان با افكارم ناخوداگاه

 ...تونستمي طورچه آتشين مرد اون. بگيره

 زده زل جلوي به مبهوتم و زدهوحشت هايچشم با كه درحالي و كردم جدا هامدست از رو سرم بهت با

 :كردم كامل بود گفته پيش يهفته فردريك، كه رو ايجمله بودم

 كنه؟مي كار چي ديانا نباشه، رزالين اگه -

 خاطربه رزالين. شدمي رزالين مات هميشه اون. گرفت نقش ذهنم توي رزا به فرد خاص هاينگاه

 كوچك دختر! مرد كار اين نشدن انجام خاطربه فردريك دختر ولي شد شسته چشمه تو مريضيش

 .بودن انتقام براي اشانگيزه هميشه همسرش و فردريك

 معني چرا كه فرستادم لعنت خودم به اول. بستم رو هامچشم خشم با و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .رسيدمي معصوم يبچه اون به زورش كه فطرتش پست خود به بعد و نفهميدم رو هاشنگاه و هاحرف

 خوبه؟ حالت آرتيميس؟ شده چيزي -
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 و كشيدم عميقي نفس. بودن زده زل بهم پرسشگر همه و بود شده حاكم سكوت. كردم باز رو هامچشم

 :گفتم ديانا به خطاب

 .شده ناپديد طوريچه رزالين فهميدم -

 :گفتم و دادم تكون رو سرم. خواستنمي توضيح ازم و درخشيدن كه ديدم رو هاشچشم

 .فردريكه كار -

 :پروند جا از رو همه كه ديانا فرياد بعد و شدن حبس كه ديدم رو همه هاينفس

 .ريخت رو زهرش سال چند از بعد باالخره. كردممي اعتماد لعنتي اون به نبايد من! بود مارتين با حق -

 :گفت و كوبيد ميز به محكم رو مشتش بعد و

 .فرستممي دنبالش به رو سربازها تمام -

 :گفتم هشدارگونه

 .ذارهنمي سالم رو رزا باش مطمئن بفهمه، اون اگه باشه؛ خطرناك تونهمي كاراين! نه -

 :گفت خشم با و شد خيره هامچشم توي باراين

 كه يكردنمي تحريك رو من داشتم اعتماد بهش كه الرا نقش در تو اگه نبود، تونبچگانه انتقام اين اگه -

 !كيتاري يزاده تو! هستي هاخرابي اين مقصر تو دوباره! افتادنمي هااتفاق اين االن كنم، قبول رو فردريك

 :گفتم پشيمون و بستم درد با رو هامچشم
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 دختري بذارم كه نبودم پست قدراون هم من! ندادي ما به رو عذابي كم هم تو ولي ديانا؛ متاسفم من -

 .شه قرباني رزا مثل

 :گفت فريادكشان و ميز روي كوبيد مشت با دوباره ديانا

 !تويي خطره، توي االن دخترم كهاين دليل! كنهنمي كم گناهانت از چيزي ولي -

 :گفت من از طرفداري به كه شنيدم رو ملكه صداي

 بودن آرتيميس اگه! نداشت وليعهد سرزمين اين االن نبود آرتيميس اگه! كنيمي رويزياده داري ديانا -

 .نيستن قياس قابل هااين خطا؛ يه و داشت خوبي هزارتا اون. كردنمي پيدا پايان انتقام اين

 من به خطاب ديانا دوباره. زد بهم محوي لبخند و خوند نگاهم از رو حرفم كه كردم نگاه ملكه به قدردان

 :گفت

 .كجاست االن رزالين بدوني بايد -

 :گفتم و دادم تكون منفي نشونه به رو سرم

 !كجاست كهاين نه شده، گم طورچه دونممي گفتم من -

 هب خطاب و شدم بلند صندليم روي از. شدمي فشرده همبه بيشتر فشار با كه ديدم رو هاشدست دوباره و

 :گفتم همه

 .نباشه خوشايند شايد شماها بين تاريك يزاده يه بودن كنين؛ صحبت ترراحت تا ميرم -

 .شد بلند همزمان نفر دو سرزنشگر صداي
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 !آرتيميس -

 داشتم؛ سكوت به احتياج. داشتم هوا به احتياج. شدم دور ازشون و زدم الكس و آتريس به لبخندي

 بود تاالر كنار درست كه برجي طرف به و شدم خارج اصلي تاالر از. كنم كاري تونستمنمي طورياين

 عميقي نفس. گرفت نقش هامچشم جلوي شب اون تصاوير دوباره كردم؛ طي رو هاشپله دوباره. رفتم

 زيبا به رو موهام باد كه درحالي و ايستادم برج يلبه روي. رفتم باال روم پيش متوسط برج از و كشيدم

 فردريك اون يعني بود؟ شهر اين كجاي االن رزا يعني. زدم زل پام زير شهر به موشكافانه بود، گرفته

 سيرم اين بايد ناجي، به بودم شده تبديل دوباره كه حاال فهميدم؛مي بود؟بايد شده مخفي كجا االن سياه

 !نيستم دشمن من كهاين براي خطاهام؛ جبران براي. رفتممي آخرش تا رو

 !هامحرف خاطربه متاسفم -

 :گفتم و زدم محوي لبخند. كردم حس كنارم رو ديانا حضور

 .نباشه تنم به سر خواستيمي فقط قبالً! كرده بهتر خيلي رو اخالقت افتاد برات كه هايياتفاق بينممي -

 :گفت و زد زل شهر به هم اون. ديدم رو غمگينش لبخند

 خواستنمي هاالهه كردم، بيرون رو تو كه وقتي درست. كرد تغيير چيزها خيلي سال هشت اين توي -

 درمان براي بايد و شد مريض ناگهان دخترم موقع همون كنن؛ بركنار سلطنت از رو من خطا اين خاطربه

 زير و زدنمي زل بهم بدي نگاه با شونهمه و نداشتن اعتماد بهم مردمم طرفي از. رفتمي چشمه به

 اسطوره يه مثل و محبوبي هاالهه و مردم براي قدراين دونستمنمي. گفتنمي راهبي بدو بهم هم گوش

 .كننمي رفتار باهات
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 !دادمي تقاص داشت جورايي يه بلكه نبود؛ آرامش غرق سال چند اين توي هم ديانا پس

 .دوختم ديانا به و گرفتم شهر از رو نگاهم و اومدم خودم به گرفت رو دستم كه دستي گرماي احساس با

 :گفت ايمادرانه و نگران لحن با كه دادم فشار گرمي به رو دستش

 ...من! كشيدي كه هاييرنج خاطربه كردم؛ كه كارهايي تمام خاطربه! آرتيميس متاسفم من -

 بودن شده شفاف اشك از كه هاييچشم با. لرزوند رو سرزمين اين يملكه صداي بغض، بار، اولين براي

 :گفت تمنا با و زد زل بهم

 از ترمعصوم من، رزاي رزا، نداره؛ گناهي اون! آرتيميس ننويس دخترم پاي به رو من ـناه گـ ولي -

 ...رزا! هاستاين

 اششونه روي رو دستم و رفتم جلو. بودم كرده بغض هم من. من عين كرد؛ حمله گلوش به بغض دوباره

. بودممي هااسطوره مثل بايد پس خوندن؛مي اسطوره رو من همه. كشيدم آغوشم توي رو اون و گذاشتم

 بود دشمنم پيش مدتي شخص اون اگه حتي كردم؛مي درمان رو بقيه ناراحت دل هااسطوره مثل بايد پس

 از رو اشبچه مادر يه خواستنمي دلم من. كرد بيرون ناراحتي با رو من اگه حتي خوند؛مي شوم رو من و

 .بده دست

 :گفت داشت بغضش كردن خفه در سعي كه درحالي ديانا

 !كنممي خواهش ازت... بده نجاتش -
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 كرد؛نمي خواهش كسي از وقتهيچ و بود ملكه يه اون. سخته براش قدرچه هاحرف اين بيان دونستممي

 هك حالي در و فشردم خودم به رو اون بيشتر. كردمي التماس طوراين بود درميون اشبچه پاي وقتي ولي

 :گفتم محكم بودم دوخته چشم غروب درحال خورشيد به

 !شه قرباني ذارمنمي ديانا؛ ميدم نجاتش... داره خبر چيزها تمام از كه دارم سراغ رو شخصي -

 كه بود مادري نبود؛ ملكه ديگه حاال. زدم محوي لبخند. دوخت چشم بهم اميدوار و اومد بيرن آغوشم از

 و برگردوندم رو سرم. دادم اطمينان بهش و فشردم بيشتر رو هاشدست. كردمي طلب من از رو فرزندش

 آروم چيز همه دوباره ميشه؛ شروع چي همه دوباره انگيزغم غروب اين پايان با. زدم زل خورشيد به

 !كنممي آرومش من يعني ميشه؛

 نگاهش و بود گرفته بازي به رو موهاش باد. بود زده زل خورشيد به كه ديدم هم رو ديانا چشم يگوشه از

 ترقوي داره اعتماد بهم طوراين بود متنفر ازم كه كسي ديدممي وقتي. بود ايديگه وقت هر از ترآروم

 :گفت و داد فشار رو هامدست. شدممي

 !كنممي اعتماد بهت -

 خاصي شكوه بهش و بود افتاده صورتش از نيمي روي غروب درحال خورشيد رنگنارنجي نور. زد زل بهم

 :گفت آرامش و نفس به اعتماد با. بود داده

 !سرزمينم ياسطوره كنممي اعتماد بهت مادر يه عنوان به نه، ملكه يه عنوان به -

*** 
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 پيش دفعه كه بود جايي همون درست. دادم درخت به رو امتكيه و نشستم زيبا و رنگارنگ هايبرگ روي

 اون .داشتم احتياج بهش عظيم آشفتگي اين به دادن پايان و بزرگ مشكل اين حل براي. كردم مالقاتش

 طورچه كه دادمي ياد بهم بايد كرد؛مي كمكم بايد باراين و كنم استفاده فرصتم از كه بود كرده كمك بهم

 .رفتممي شيطان اون با جنگ به بايد

 !مونيمي قهرمان دونستممي -

 :گفتم و زدم لبخندي

 توئم؟ دنبال فهميدي كجا از -

 :گفت و زد لبخندي! بود جادوگر اون. زدم دلم توي پوزخندي بعد و

 .بيام تا بخواي كمك ازم ذهنت توي و بياري خاطربه رو من كافيه تنها بودم گفته -

 .پيچيد گوشم توي دوباره هافمن صداي كه دادم تكون رو سرم

 هست؟ هم تريمهم مسائل كهاين يا كنيم تماشا رو بركه خوايمي -

 :گفتم و كشيدم عميقي آه رزالين آوردن ياد به با

 .پيشت اومدم همين براي هافمن؛ دونيمي رو چي همه تو -

 :گفتم باريدمي خواهش ازشون كه هاييچشم با و طرفش به برگشتم بعد و

 !كن كمكم دوني؛مي تو فقط. كجاست فردريك بگي بهم خواممي -

 :گفت كردمي جدا درخت از رو رنگي قرمز برگ كه درحالي و داد فشار هم روي رو هاشلب
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 .دادي انجامش كه بود كار ترينمهم روشنايي به برگشت قدم -

 :كرد آروم رو قلبم كه زد لبخندي و زد زل نگرانم و منتظر هايچشم به بعد و

 .كنممي كمكت همين براي -

 :گفتم و كشيدم راحتي نفس

 .داره رو گردنبندش و شمشير اون كنم؟ مقابله فردريك با تونممي نظرت به -

 :گفت و زد زل دقت با دستش توي برگ به هافمن

 .دربياره پا از رو شواليه يه تونهمي قطعاً بكشه، رو پادشاه دو باشه تونسته كه كسي -

 :داد ادامه قدرت با هافمن. گرفت شكل لبم روي اياميدوارانه لبخند

 قدراين هم هاالهه از بعضي حتي... كردي كه كارهايي بودي، توشون كه هاييجنگ! بيار يادبه رو گذشته -

 !آرتيميس نبودن توانا و شجاع

 :داد ادامه فكرم مطابق درست و بده ادامه تا كردم سكوت و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .باشي داشته ياد به رو چيز دو بايد فقط -

 :گفت و شد نزديك بهم قدمي كه كردم نگاهش پرسشگر

 نابود تونهمي كه طورهمون تاريكي كه بدون رو اين و بيار ياد به رو هاتهرگ تو كه قدرتي هايويژگي -

 .داره هم رو آوردنش وجود به قدرت كنه،
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 :گفتم و شد كشيده هم توي هاماخم دومش يجمله شنيدن با اما كردم؛مي درك رو اولش يجمله

 بدي؟ توضيح بيشتر ميشه -

 :گفتم و گرفتم هامدست توي رو برگ. گرفت طرفم به رو برگ و زد محوي لبخند

 خب؟ -

 .كن نابودش تاريكي با -

 كه مكرد منتقل برگ به رو تاريكي. دادم انجام گفت كه رو كاري و انداختم باال ايشونه ولي كردم؛ تعجب

 .شد گرده به تبديل برگ و كرد پيشروي باال به پايين از سياهي رنگ

 :گفت هافمن كه كردم نگاه دستم تو هايگرده به

 .كن خلقش دوباره حاال -

 :گفتم شده گرد هاييچشم با

 !هافمن شده نابود اون -

 :گفت و داد تكون نه ينشونه به رو سرش هافمن

 .كنه برگ به تبديل رو سياه پودر اين بخواه تاريكي از. بيار ياد به رو شكلش و رنگ دوباره كن؛ تمركز -

 هامدست به رو تاريكي دوباره. دادم انجام گفت هافمن كه رو كارهاي تمام و بستم رو هامچشم متعجب

 ور هافمن راضي صداي. رنگ قرمز و بزرگ برگي. كردم تصور رو پيش دقيقه چند زيباي برگ و فرستادم

 :شنيدم
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 !خوبه كارت -

 رفتمگ هامانگشت با رو برگ متعجب. افتاد دستم توي قرمز برگ به نگاهم تعجب با. كردم باز رو هامچشم

 :گفتم و دادم انعطاف بهش كمي و

 كردي؟ عوض هاگرده اون با و كندي برگ يه بود بسته هامچشم من وقتي نكنه مطمئني؟ هافمن -

 :گفت لبخند با كه كردم نگاه هافمن به

 برگ اين تو كن باور آرتيميس،. نيست دستت روي ايگرده ديگه بگم بايد شي، مطمئن كهاين براي -

 .كردي زنده رو مرده

 رو انگيزشگفت كار اين بودم تونسته من. شدم غرق قرمزش رنگ توي. كردم نگاه برگ به شگفتي با

 درتق اين پس برگردونم، اولشون حالت به دوباره رو شده نابود چيزهاي تمام تونستممي وقتي بدم؛ انجام

 سد كه رو كي هر كه داشتيم رو قدرت اين تاريكي، و من. بدم شكست رو پست فرد اون كه داشتم هم رو

 .برداريم راه از رو شدمي راهمون

 :گفتم و زدم زل هافمن خاكستري هايچشم تو خوشحالي با

 !ممنونم ازت كني؛ كمكم تونيمي دونستممي -

 خوبي چيزهاي كه دادمي رو اطمينان اين بهم كه لبخندي. بود اميدواركننده لبخند يه تنها اون جواب و

 .راهه در

*** 
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 :شنيدم رو ديانا صداي كه كشيدم عميقي نفس. كردم نگاه نگرانشون هايچهره به

 .دارم ايمان بهت -

 :گفت بشنونم من فقط كه طوري كنانزمزمه و شد نزديك بعد و

 !نكن نااميدم -

 :گفتم و زدم ايكننده دلگرم لبخند

 !گردمبرمي رزا با باش مطمئن -

 پر هاييچشم با ملكه. زدم زل هاچهره تكتك به باراين. رفت عقب. گرفت نقش لبش روي لرزوني لبخند

 تداش بهم كه رو اعتمادي تونستممي كرد؛مي نگاه بهم قاطع و محكم الكس. بود زده زل بهم اميد و نور از

 و بود زده زل بهم عميقش و مشكي هايچشم اون با. كردم نگاه آتريس به. بخونم هاشچشم از رو

. كردم نگاه مارتا به. شد غرق رنگي ايسرمه هايچشم توي باراين نگاهم. بود لبش يگوشه هم لبخندي

 واقع در. بود نرفته باال لبخند ينشونه به هم لبش يگوشه حتي خوند؛ هاشچشم از شدنمي رو چيزي

 !بود نكرده تغيير اصالً زن اين. بود زده زل بهم تفاوتبي كه بود كسي تنها

 :شد مانع مارتا صداي كه بردارم عقب به قدمي خواستم

 .كن صبر -

 مارتا؟ يا آناست اين كردم شك لحظه يه براي افتادم؛ آنا ياد به. زد زل بهم جدي. شد نزديك بهم بعد و
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 چون ميگم تو به فقط رو اين. كنممي حس رو شومي نيروهاي من! آرتيميس باش شواليه مراقب -

 !باشه نداشته خوبي پايان شايد داستان اين اما شن؛ نگران بقيه و ديانا خوامنمي

 :گفتم محكم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .تونممي گفت بهم هافمن كنم؛مي درستش خودم! شه تموم بد چي همه قبل هايدفعه مثل ذارمنمي -

 :گفت و كرد فوت بيرون به رو نفسش

 همه ممكنه باش؛ مراقب. شديدن خيلي كنممي حس من كه چيزهايي كنم؛مي تاكيد هم هنوز من ولي -

 .نره پيش داري انتظار كه طوراون چي

 :گفتم و زدم زل ايشسرمه هايچشم به

 !هست حواسم -

 :گفتم و دادم فشار هم روي رو هاملب آوردن؟ سرش باليي چه كهاين به. اومد ذهنم به آنا دوباره بعد و

 داري؟ خبر آنا از -

 :بود استوار و محكم هم هنوز لحنش ولي گرفت؛ شكل دردي هاشچشم توي كردم احساس

 .مرگه... حكمش زندانه؛ توي -

 :گفتم تعجب از شده گرد هاييچشم با

 كني؟ كاري خواينمي مرگ؟ -
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 :گفت و بست درد با رو هاشچشم

 .كرد كاريش نميشه گرفته؛ تصميم ريچارد قاضي -

 :گفتم خشمگيني هايچشم با و كردم مشت خشم با رو هامدست

 !بود يادت به هميشه كه آنا بيچاره -

 :گفت عصبانيت و ناراحتي با و كشيد رو دستم كه شم خارج دروازه از خواستم و گرفتم ازش رو روم

 بده؛ انجام كاري تونهنمي كسهيچ مياد وسط ريچارد پاي وقتي! آرتيميس برنمياد كاري من دست از -

 .هاالهه حتي

 ررفتا بعد و افتممي كه مهتابي شب اون تو آنا هايحرف ياد به. كردم پرت بيرون به خشم با رو نفسم

 نهات. بود تنها واقعي معناي به اون سوخت؛مي آنا براي دلم. گيرهمي آتيش وجودم بينممي رو مارتا واقعي

 ...هم اون كه بود مارتا اميدش

 .خدانگهدار نيست؛ تو كمك به احتياجي -

 :شنيدم رو صداش

 !آرتيميس -

 برام كه كارهايي ياد به. افتادم گذشته ياد به كه بدم ادامه راهم به خواستم. كشيدم هم تو رو هاماخم

 دادم فشار هم روي رو هاملب. دشمن هايقدرت درمقابل من از مراقبت و تاريكي دادن آموزش داد، انجام

 :گفتم دلخور و شاكي و برگشتم دوباره كرد برام كه كارهايي خاطربه و
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 چيه؟ -

 :گفت و گرفت شكل لبش روي كجي لبخند

 .برو سفر به اون با منتظرته؛ قلعه بيرون همراهت -

 :گفتم و انداختم باال ايشونه

 .نفهميدم چيزي كه من -

 درحال نفر دو تنها و بود خلوت. افتاد شهر به نگاهم. شدم خارج قلعه بزرگ و سنگي يدروازه از بعد و

 بودن؛ كرده پر رو آسمون تمام سياه ابرهاي. كردم نگاه آسمون به و آوردم باال رو نگاهم. بودن زدن حرف

 .بباره شديدي بارون بود قرار احتماال

 دهكر آماده برام كه بود اسبي حتماً. آوردم پايين رو نگاهم اسبي صداي با كه بودم آسمون غرق طورهمين

 اين كشيدم؛ هم توي رو هاماخم. كردم حس رو خودم طرف به دويدنش باراين و اسب صداي دوباره. بودن

 :پيچيد گوشم توي مارتا صداي. بود آشنا برام قدرتمند يشيهه

 (.منتظرته قلعه بيرون همراهت) -

 هك چشماني با و برگشتم سريع. گرفت نقش چشمم جلوي رنگ سياه اسبي همتايبي يچهره ناگهان

 :گفتم بلند باريدمي ازشون بهت و شادي

 !مشكي -
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 رشس به دستي خنده با. گذاشت پيشونيم روي رو پيشونيش بود، باهام كه هاييسال عادت طبق دوباره و

 :گفتم و كشيدم

 !قديمي دوست بود شده تنگ برات دلم -

 :گفتم خنده با. ايستاد پاهاش روي و كشيد شيهه دوباره كه زدم پيشونيش به ايـوسه بـ بعد و

 !بتازي دشمن سمت به بايد هم باز كه بيا! نكن لوس رو خودت -

 مارتا. رقصيدنمي هوا توي كه كشيدم سياهش موهاي به دستي. شدم سوارش و رفتم طرفش به

 گوشش زير و كردم خم رو سرم. نداشتم افسار به احتياجي اسب اين كردن رام براي من دونستمي

 :گفتم

 دوني؟مي رو مقصد -

 :گفتم و زدم لبخندي. داد تكون رو سرش

 !بري باد مثل خواممي -

 روي كه رو پاهاش. زمين روي نيفتم تا كردم حلقه گردنش روي رو دستم. ايستاد پاش دو روي دوباره

 فردريك با جنگ به دارم باد بر سوار كردممي احساس كه دويدمي سرعت و شتاب با چنان گذاشت زمين

 دپيچيمي موهام بين باد. سپردم گوش باد يزوزه به و بستم لذت با رو هامچشم آوردم باال رو سرم. ميرم

 يه. بود شده تنگ سرعت اين براي دلم كه بود وقت خيلي. كردمي وادار حركت به رو هااون وارديوانه و

 .بودم بدهكار مارتا به بزرگ تشكر
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 چه تو ديانا االن كهاين مرگش؛ حكم و آنا. كشيدمي پر جا همه به فكرم. بودم غرق خيال و فكر توي

 هرچي حال به تا بودن؟ واقعي كردمي حس مارتا كه شومي نيروهاي اون كهاين همه از ترمهم و وضعيتيه

 شومي اتفاق چه ولي بشه؛ قبل دفعات مثل هم باراين كه بود زياد احتمالش و افتاده اتفاق بود گفته مارتا

 ور كار فردريك برسم من كه وقتي تا اگه! داره رزا و فردريك به ربطي مطمئنم باشه؟ راه در تونستمي

 ...يا باشن رفته جااون از كهاين يا باشه؛ كرده تموم

 زمين روي از رو نگاهم و كشيدم عقب رو خودم. شدم پرت جلو به كمي مشكي ناگهاني شدن متوقف با

 سكوت. دادم قورت رو دهنم آب. گرفت نقش هامچشم جلوي ايمخروبه كه آوردم باال خشك و سرد

 بود گفته هافمن كه طورهمون. كردم نگاه اطراف به و چرخوندم رو نگاهم. بود گرفته فرا رو جا همه مطلق

 كارم وگرنه بشنوه صدايي لعنتي فردريك اون ذاشتممي نبايد. بوديم شهر از خارج و جنگل توي

 !شدمي ترمشكل

 :كردم زمزمه گوشش زير و كردم خم مشكي طرف به رو سرم آروم

 !خوب پسر آفرين... نيا نزدم سوت كه هم وقتي تا و باش منتظر جنگل توي برو -

 :گفتم آروم كه بدوه خواست. شدم پياده ازش بعد و

 .نشه بلند هم هاتسم صداي حتي كه طوري برو؛ آروم خيلي! نه نه، -

 بره؛ ممكن سرعت ترينسريع با خواستممي ازش معموالً من! داشت هم حق. كردمي نگاه بهم تعجب با

 .برداره قدم مورچه يه ياندازه خواستممي حاال ولي
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. مكرد نگاه روبروم سنگي يمخروبه به و برگشتم. شد ناپديد هادرخت بين و شد دور ازم كمكم مشكي

 عشرو وحشيانه باد دوباره. بردم شمشمير طرف به رو دستم و دوختم بازنيمه در به رو امشده سخت نگاه

 تاريكيم شمشير. بود كرده حس رو مكان اين شومي هم اون انگار. وزيدمي مقابل از و بود كرده وزيدن به

 .شدم نزديك چوبي در به آرومآروم و داشتم نگهش دستم دو هر توي و كشيدم بيرون غالف از آروم رو

 شايد. اومدنمي خارج به درون، از صدايي ترينكوچك. كردم تيز رو هامگوش رسيدم، در به كه وقتي

 ايهسم صداي اون شايد. بودممي مراقب كامالً بايد بود چي هر انداختم؛ باال ايشونه. بود بيرون فردريك

 !بود من كمين در حاال و بود شنيده رو مشكي

 داخل رو پام آروم. شد باز صدايي هيچ بدون انتظارم برخالف در كه بردم در طرف به آروم رو دستم

 اين بيرون ظاهر برخالف. كردم نگاه رو جا همه هامچشم با. كردم برخورد گرما از موجي با كه گذاشتم

 به نگاهم. برداشتم قدم و گذاشتم چوبيش سطح روي آروم رو پام. بود مرتب و زيبا داخلش خونه،

 بود؟ كجا جااين افتاد؛ سلطنتي هايصندلي

 ،هرجايي. نبودن كدومشونهيچ ولي فرد؛ و رزا بودم، نفر دو دنبال هامچشم با. برداشم هم رو ديگه قدم

 ارمبرد قدم اتاق طرف به خواستم. بود مونده اتاق يك تنها. نبود كدومشون هيچ از خبري گشتممي كه رو

 .زد خشكم سرجام آروم صدايي با كه

 گردي؟مي چي دنبال -

 رنگ زرد چشم دو به نگاهم كه گرفتم صدا طرف به رو شمشيرم زدممي نفسنفس هيجان از درحالي

 :گفتم قبل از ترخشمگين و دادم فشار هم روي رو هامدندون و كشيدم هم توي رو هاماخم. افتاد

 كجاست؟ رزا -
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 لبش روي كجي لبخند كه درحالي و شد نزديك بهم قدم چند و اومد بيرون تاريكي از عجيبي آرامش با

 :گفت بود

 ...كردي دير يكم -

 اين به ايجمله معني تونستنمي مغرم. اومدنمي كش هاثانيه انگار. ايستاد دنيا تمام كردم احساس

 به عادي حالت كمكم. بود رزالين معصوم و خندون يچهره ديدممي كه چيزي تنها. بفهمه رو سادگي

 بود يكاف همين و بفهمم رو جمله اون كلمه به كلمه تونستم. لرزيدمي دستم توي شمشمير. گرفتم خودم

 يرو رو شمشير و چسبوندم ديوار به رو فردريك سرعت و خشونت با. كنه فوران قلبم از باراين خشم تا

 :كشيدم فرياد خشم و بغض با و گذاشتم گلوش

 فطرت؟ پست كردي كارش چي -

 :گفت كردمي نگاه سرم پشت به كه درحالي و گرفت رو جاش اخم و رفت لبش روي از لبخند

 بري؟مي براش رو دخترش جسد وقتي كنهمي پيدا حسي چه ديانا -

 نگاه. بود سخت برام شمشير تحمل. افتاد پايين بدنم كنار و شد شل دستم. رفت نيروم تمام انگار

 :زد بهم رو تريمحكم ضربه فردريك كه بود زمين روي سرگردونم

. زدمي پا و دست و كردمي التماس بهم. بود زده زل هامچشم توي گريه با بكشمش خواستممي كه وقتي -

 كمك و زدمي صدا رو من اسم هم اون كرد؛مي التماس بهم درد از هم اون! دخترم مثل درست

 !آرومه روحش دونممي حاال اما خواست؛مي
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 هامچشم جلوي رزا يچهره. گذاشتم قلبم روي رو دستم. رفت فرو قلبم توي شمشميري كردم احساس

 نقش جلوم ديانا يچهره. شد سرازير هامچشم از اشك قطرات و شكست باالخره بغضم. گرفت نقش

 رو رزا بازگشت اميد بهش من بودم؛ داده قول بهش من بودخونده سرزمينش ياسطوره رو من اون گرفت؛

 خنثي رو هم انگار داشتن جريان قلبم تو كه مختلفي هايحس. بستم رو هامچشم... حاال و بودم داده

 پيش هاسال كه فراموشي يا حسيبي گرفت؛ شكل قلبم تو عجيبي حسيبي درنهايت، و كردنمي

 قدرت من به دوباره كنه؛ تاريك رو من دوباره تونستمي اين و بود برگشته دوباره بودم، شده دچارش

 .بده نهايتبي

 :گفتم حسي هيچ بدون و شناختمنمي هم خودم كه صدايي با

 ...برممي هم رو اون جسد -

 :گفتم و آوردم باال رو امگرفته آتش نگاه

 .تو جسد همراه به البته، -

 :گفت و گرفت شكل لبش روي پوزخندي

 .ببري رو رزالين جسد ميدم اجازه بهت. ببينم رو همكارم مرگ خوادنمي دلم -

 نزديك بهش بود چشمم جلوي رزالين معصوم يچهره و بود برگشته وجودم تاريكي كه درحالي و سرد

 :گفتم و گرفتم پيش از ترمحكم رو شمشيرم و شدم

 ...فرستادم جهنم به رو قدرتمندترش تو از من -

 :گفتم و زدم پوزخندي
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 !تو به برسه چه -

 ستخوا سرعت با. شد پرت طرفش به هامانگشت الي از تاريكي نور كه گرفتم طرفش به رو دستم بعد و

 بيرون به و كشيد عقب به مترها رو اون و كرد اصابت بهش تاريكي كه ببره گردنبندش طرف به رو دستش

 ناي دست به هم اون بود، مرده رزالين كه حاال. گرفتم دستم توي ترمحكم رو شمشير. كرد پرت خونه از

 .معصوم يبچه اون مرگ تقاص داد؛مي تقاص بايد حتماً فردريك شياد،

 بيرون رو پام كههمين. شدم خارج خونه از و رفتم بود گرفته شكل ديوار روي كه بزرگ سوراخ طرف به

 صورتم به داغي هاينفس. گرفت قرار گلوم زير شمشيري و شد حلقه گردنم دور هاييدست گذاشتم

 :فردريك خشمگين و عصبي صداي بعد و خورد

 !ميشي پشيمون كارت از باش مطمئن دربيفتي؟ من با كردي جرأت طورچه -

 :گفتم كنم جدا گلوم روي از رو هاشدست داشتم سعي كه درحاي و زدم پوزخندي

  !بگم بهت رو همين خواستممي هم من جالبه، -

 :گفت و كشيد فرياد دوباره كه بستم خشم با رو هامچشم. لرزوند رو گوشم يپرده فريادش

 كنيمي مالقات رو مرگ يفرشته زودي به بگيري؛ رو كردي كه هاييتوهين جواب رسيده وقتش -

 !آرتيميس

 شمشير تيز و فلزي يتيغه. بيفتم مرگ دام به نبود قرار وقتهيچ من دونستنمي اون. زدم پوزخندي

 دوباره. شم خالص دستش از تونستممي كه بود راه اين با تنها. بستم رو هامچشم. داد خراش رو گلوم
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 ينهك ازشون كه رو هامچشم. شد برداشته گلوم روي از سنگيني بعد ايلحظه و پيچيد دورم كوتاه نسيمي

 :گفتم و زدم زل فردريك سرخ يچهره به و كردم باز باريدمي نفرت و

 .كنه فرار دستش از راحتي اين به دشمنش بذاره كه بعيده شواليه يه از -

 قرمز هايرگه با كه زردش هايچشم به. گرفتن پيش از ترمحكم رو شمشير كه ديدم رو هاشانگشت

 من، اما ترسيد؛مي نگاه اين ديدن با بود ايديگه هركس شايد. كردم نگاه بود شده مخلوط خشم رنگ

 .بود هاشترينعادي از يكي هم اين و بودم كرده تجربه رو نگاه نوع اين بارهزاران

 نور غرق كه دوختم شواليه شمشير و گردنبند به رو مشده تنگ نگاه. داد آزار رو چشمم رنگيآبي نور

 با كردمي فكر اون ببينم؛ رو پيروزي تصور نگاهش تو تونستممي. دوختم بهش رو نگاهم دوباره. بودن آبي

 و كمان تاريكي،. بودم آماده چيز همه براي قبل از من اما بده؛ شكست رو من تونهمي داره كه نيرويي

 .كنم نابودش راحتي به تونستممي سه اين با و داشتم اختيار در رو شمشير

 :شدم خارج افكارم از شواليه صداي با

 !تويي اون و بميره، بايد يكي جنگ اين تو -

 :گفتم و زدم پوزخندي

 !كن ثابتش تونيمي اگه حرفه؛ فقط اين -

 هم روي رو هاملب. شد غيب ثانيه كمترين در و افتاد هم روي هاشپلك و شد هم در بيشتر هاشاخم

 اصداه تونستنمي اما شه؛ ناپديد تونستمي شايد اون. كردم تيز رو هامگوش. گرفتم گارد و دادم فشار

 .كنه قطع رو
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. نبود چيزي اما زدم؛ ضربه هوا به شمشير با و برگشتم پشت به سريع آرومي خيلي صداي شنيدن با

 گوشم به فردريك صداي. بود فايدهبي اما كردم؛ رو كار همين دوباره. اومد ايديگه جايي از صدا دوباره

 :رسيد

 !نداره اينتيجه تالشت -

 محافظي ياليه و بستم رو هامچشم. داشتم احتياج تاريكي كمك به. دادم فشار هم روي رو هامدندون

 !بيفته تله توي كه كردممي كاري بايد حاال. كردم باز رو هامچشم. آوردم وجود به خودم براي رو نامرئي

 كني؟نمي ثابتش چرا بميره؛ بايد يكي جنگ اين تو گفتي تو -

 روي خواست رو شمشير و شد ظاهر جلوم درست فردريك ثانيه چند از بعد اما شد؛ سكوت ايلحظه چند

 همب بغل از رو شمشير خواست باراين. شكست اليه و كرد برخورد تاريكي ياليه با كه بياره فرود سرم

 ردف و كردم وارد نيرو بهش و گذاشتم شمشيرم روي رو نيروم تمام. شدم مانعش شمشيرم با كه كنه وارد

 رشمشي يتيغه فشار مانع تا گذاشت گردنش روي رو شمشيرش. چسبوندمش درخت به قدرت تمام با رو

 :گفتم سختي به. بشه درهم امچهره شد باعث كه آورد بيشتري فشار. بشه من

 !تو فقط فردريك؛ تويي... ميدون اين يبازنده -

 از كه ديدم رو آتيش هايشعله وضوح به. درآورد لرزه به رو جنگل تمام كه كشيد فريادي دوباره

 .زدمي بيرون هاشچشم

 :گفت شناختمنمي كه صدايي با

 !ميدم نشون بهت رو واقعي جنگ -
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 االب رو دستش ناگهان. بودم نديده حال اين تو رو اون حال به تا. كردممي نگاه مقابلم هيوالي به بهت با

. بود آورده دست به كه بودم قدرتي مبهوت. داد فشار قدرت با و گرفت چنگش تو رو بازوهام و آورد

. بود جادويي گردنبند همين فردريك قدرت منبع. كشيد خودش طرف به رو نگاهم رنگ آبي نور دوباره

 !شدممي خالص شرش از بايد

 دوار يضربه. شدم پرت ايديگه دنياي به محكمي و سفت چيز با سرم اصابت و زمين روي شدنم پرت با

 ادهد دست از رو نيروش بدنم تمام انگار. كنم تمركز خوب تونستمنمي كه بود شديد قدراون سرم به شده

 مش بلند كردم سعي و گذاشتم خاك روي رو دستم. رفتممي فرو هوشيبي حالت توي داشتم كمكم. بود

 .شدمي باز دوباره و افتادمي هم روي مدام هامپلك. بشينم زمين روي تونستم تنها. نشد اما

 وير شمشيرش يتيغه كه درحالي كه ديدم رو فردريك چرخيدمي ذهنم توي كه مبهمي تصاوير اين بين

 جاي به باراين زدم؛ پلك دوباره. اومدمي طرفم به وحشتناك و سرد هاييچشم با شدمي كشيده زمين

 تداش لب به كه كجي لبخند با و كشيدمي زمين روي رو براقش داس كه ديدم رو مرگ يفرشته فردريك

 .اومدمي طرفم به

. دمكشي فرياد داشتم كه حالي از شاكي و افتادم هدفم ياد به. كوبيدم زمين به و كردم مشت رو هامدست

 قدراين حال به تا. كنم حركت پاهام روي يا دارم نگه باز رو هامپلك حتي تونستمنمي. بودم شده كالفه

 .نداشتم ناتواني احساس

 ازب تريطوالني زمان مدت براي رو هامپلك كه نداشتم رو اين توان هم هنوز اما بود؛ شده بهتر كمي ديدم

 نابودش بايد. كرد گير گردنبندش روي نگاهم دوباره. رسيدمي بهم داشت ديگه حاال فردريك. دارم نگه

 .نداشتم تواني ديگه ولي كردم؛مي
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 گردنبندي و بود هري و من بين كه جنگي. گرفت نقش ذهنم توي پيش سال چند از تصويري ناخوداگاه

 كه ديدممي رو هري. پيش سال هشت به بودم برگشته اما بود؛ خاك به نگاهم. بود داده بهم هافمن كه

 دآزا تاريكي و خورد من گردنبند به درست كمان و بود كرده رها رو اون و بود گرفته طرفم به رو كمانش

 .شد

 تباب كردم تشكر هري از دلم توي. بست نقش لبم روي جونيبي لبخند. اومد باال زيادي سرعت با سرم

 حال اين با تونستممي طوريچه من! داشتم بزرگتري مشكل حاال ولي بود؛ گذاشته روم پيش كه حلي راه

 بكشم؟ رو كمان زه

 ادي به! بود هدفم اون و برگردونه بهم رو نيروم تونستمي چيز يه تنها. بستم رو هامچشم و كشيدم آهي

. دمافتا ديانا ياد به و پيش روز چند به برگشتم. خنديدنمي هميشه كه هاشچشم ياد به افتادم؛ رزالين

 روبروم بودن باهام كه افرادي تكتك يچهره. بود خونده اسطوره رو من و بود بسته اميد بهم كه مادري

 همراهم مهربان حال عين در جدي و محكم كه الكس كرد،مي حمايت ازم هميشه كه ملكه. گرفت نقش

 هاينگاه تونستممي طورچه من. بودم كرده پيدا سرزمين اين توي كه بود دوستي اولين كه آتريس بود،

 اين كردن بهم كه اعتمادي و زحمات جبران براي بايد! تونستممي بايد كنم؟ نااميد رو هااين اميدوار

 .كردممي رو تالشم تمام بايد حداقل بميرم، بود قرار اگه حتي بردم؛مي رو جنگ

 و بردم باال رو دستم هم من همزمان. نشست بود رفته باال كه فردريك شمشير روي و اومد باال نگاهم

 توي چيزي هيچ انگار. شنيدمنمي رو صدايي هيچ. كردم لمس رو داشتم تيرم مخزن تو كه رو تيرهايي

 دوباره. شنيدممي رو امخسته و داركش هاينفس صداي. زدم پلك. فردريك و من جز نبود دنيا اين

 .بندازم جا رو تير كردم سعي و كشيدم بيرون رو كمان. گرفت نقش هامچشم جلوي همه اميدوار هاينگاه
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 يگهد تلنگر يه به هنوز نبود؛ كافي نيروم. گرفتم فردريك طرف به رو كمان لرزيدمي دستم كه حالي در

 !كنه قدرتمند دوباره رو من بتونه كه چيزي. داشتم احتياج

 لب به كه لبخندي. درخشيد و گرفت نقش تاريكي بين زني يچهره باراين. بستم درد با رو هامچشم

 پيش سال هشت كه زني بودمش؛ نديده كه زني. كرد باز رو نفسم راه هاشچشم اميد و درخشش و داشت

 هم جنگ اين حاال. شم پيروز هاجنگ توي بودم تونسته كه بود زن همين ياد با. بوده من مادر فهميدم

 .ميشه اضافه بهش

 چند تنها. زدم زل فردريك به بزنم پلكي كهاين بدون و كردم باز قدرت و اطمينان با رو هامچشم

 كش برام زمان ناگهان. بياد فرود سرم روي بود جادويي نور غرق كه شمشيرش تا بود موند مترسانتي

 ياد به با فقط. كردن حمايت ازم كه كساني تمام كردم؛ مجسم ذهنم توي رو افراد تمام هايچهره. اومد

 .بگيرم نيرو تونستممي اونا داشتن

 رد آبي نور اون طرف به و شكافتمي رو هوا كه كردم نگاه تير به اميدوارانه. كردم رها رو تير و زدم پلك

 من به هم فردريك شمشير تير، اون برخورد با همزمان دونستممي. بستم رو هامچشم. بود حركت حال

 ور تالشم تمام من. زدم لبخند و كشيدم عميقي نفس. افتممي مرگ دام به باراين من و كنهمي اصابت

 .باشم داشته تونستممي كه بود مرگي ترينشيرين اين شايد. بودم راضي اين از و بودم كرده

 گردنبندش روي رو دستش كشيدمي فرياد كه حالي در. كردم باز رو هامچشم فردريك درد از فرياد با

 آبي نور و بود شده شكسته گردنبند. بود خورده هدف به درست. بود زده زل بهم ناباور و بود گذاشته

  .بود پيچيده فردريك دور رنگش
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 درهم فردريك درد روي از فرياد و من خنده صداي. شد تبديل كوتاهي يخنده به و شد تروسيع لبخندم

 توي رو قدرت دوباره تونستممي حاال. برگشت صداها و گرفت رنگ برام مكان كمكم. بود شده آميخته

 .كنم حس هامرگ

 هك گردنبند طرف به رو دستش. اومد فرود زمين روي بهت با فردريك و رفت بين از رنگ آبي نور ناگهان

 :كرد زمزمه و گرفت هاشدست توي مبهوت رو اون و برد بود شده شكسته نگينش

 ...نيست ممكن -

 شده قرمز كامالً و نبود زرد رنگ به هاشچشم ديگه. خوردم جا. آورد باال رو نگاهش ثانيه چند از بعد و

 خون به تشنه و بود هااون از يكي هم فردريك حاال و خونن به تشنه كه هاييآشامخون مثل درست. بود

 !من

 :گفت و كشيد فرياد

 !ميدي پس رو تقاصش -

 رو شمشيرش و پريد طرفم به سرعت با. گرفتم دستم توي محكم رو شمشيرم. كردم آماده رو خودم

 مونشده درهم هايصورت حاال. شدم مانع شمشيرم با و شدم بلند زانوم روي كه بياره فرود روم خواست

 تشخيص رو هدفش هاشچشم تو تونستممي. بوديم زده زل ديگري هايچشم به خشم با و بود هم جلوي

 هاييجنايت هاشچشم توي تونستممي وقتي. لرزوندمي رو تنم داشت كه ايپليدانه و ناپاك هدف. بدم

 .بگيرم رو افراد اون خون انتقام بتونم كهاين براي گرفتم؛مي نيرو بيشتر ببينم، رو كرد كه
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 هم من! بده نشون رو قدرتش خواستمي پس زد؛ بيرون شمشيرش از لعنتي رنگ آبي نور اون دوباره

 !نيست تاريكي از ترقوي قدرتي دونستممي چون بودم؛ مشتاق اندازهبي كاراين براي

 بخنديل همين و كنه كارهايي چه تونهمي شه منتقل بهش تاريكي وقتي شمشير اين بود گفته بهم هافمن

 شمشيرم به آوردن فشار از خسته و كشيد فريادي. كرد ترعصبي رو فردريك كه نشوند لبم روي رو

 .زدم زل بهش مبارز چشماني با و ايستادم پاهام روي هم من. كرد جدا ازم رو خودش

 طرفم به كشيدمي فرياد كه درحالي خودش و شد نور غرق شمشيرش ثانيه چند از بعد. شدم منتظر

 .دويد

 به توجهبي و بستم رو هامچشم. كردمي آرومم و بود گرفته بازي به رو موهام باد. ايستاد زمان دوباره

 تونميم بدم نشون بهش بود رسيده وقتش. كردممي بيدارش بايد. رفتم فرو درونم تاريكي توي فردريك

 !كنم كارهايي چه

 رو هامانگشت. بود حركت حال در راستم دست طرف به كه كردممي حس هامرگ توي رو تاريكي جريان

 شده سياهي نور غرق كه ببينم رو رنگش سياه و اينقره هاينقش تونستممي. كشيدم شمشير تيغه روي

 .كردممي منتقل بهش تاريكي با كه بودن

 شمشير و كردم باز سرعت با رو هامچشم. حال زمان به برگردم بود وقتش شنيدم؛ رو فردريك فرياد

 ظيمع موجي شدن، كوبيده اين با همزمان. كوبيدم فردريك رنگ آبي شمشير به و آوردم باال رو تاريكيم

 .كوبوند درخت به رو هردومون و شد آزاد آبي و سياه از مخلوطي رنگ به شمشيرهامون از

 از كردم سعي و بستم رو هامچشم. كنم حاليبي احساس شد باعث و كرد برخورد درخت به سرم دوباره

 مشمشير به و كردم باز رو هامچشم. كنم جبران رو امرفته دست از نيروي تونستم. بخوام كمك تاريكي
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 و شدم جدا درخت از. درخشيدمي هم هنوز و بود نرسيده بهش آسيبي. كشيدم راحتي نفس. كردم نگاه

 قدم طرفش به. موند بود شده خوني كه فردريك بدن روي نگاهم. كردم جستجو رو فردريك هامچشم با

 شمشير به و زدم زانو رسيدم كه بهش. رفتممي اون طرف به شمشيرم با كه بودم من باراين. برداشتم

 طرف به رو اون و بردم اشيقه طرف به رو دستم. بود افتاده زمين روي كنارش كه كردم نگاه اششكسته

 :گفتم و زدم زل كشيدمي رو آخرش هاينفس كه اون به خشم با و كشيدم خودم

 كني؟مي افتخار كردي كه كارهايي به هنوزم -

 :گفت ميزد نفسنفس كه درحالي نفرت با. بود قرمز رنگ به هاشچشم هم هنوز. خورد تكون مردمكش

 !نكشتمت اول همون... چرا كه پشيمونم -

 رزا يچهره كه درحالي و بردم قلبش طرف گرفتم، دستم توي رو شمشيرم. كردم رهاش و زدم پوزخندي

 :گفتم نفرت با رفتنمي بيرون هامچشم جلوي از هم ثانيه يه

 !سياه يشواليه جهنم به برو -

*** 

 :گفتم و دوختم مشكي به رو غمگينم نگاه

 !نيفته باش مراقبش -

 رنگ طاليي موهاي و وزيدمي آرامي به باد. كردم نگاه روبروم مسير به و بستم درد با رو هامچشم بعد و

. زدم زل روبرو به دوباره و برداشتم آويزونش موهاي از رو نگاهم. آوردمي در حركت به رو رزالين

 :كردم زمزمه مشكي به خطاب و بردم فرو جيبم توي رو هامدست
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 .افتيممي راه -

 به و بود زنداني آنا بود؛ مرده فردريك. بود شده آروم چي همه. كردم زدن قدم به شروع آرومي به بعد و

 م،ببين رو هاشخنده تونستمنمي ديگه كه شيريني دختر رزالين، شد؛مي فردريك سرنوشت دچار زودي

 .بود رفته هم اون

 خونش به آغشته و طاليي موهاي. بودمش گذاشته مشكي روي. رزالين طرف به برگشت ناخوداگاه نگاهم

 .آوردمي در حركتشون به باد و بودن آويزون

 مرگ من بودم؛ كرده تحمل رو دردها از خيلي من. كردنمي فرو قلبم داخل داغ ايميله لحظه هر انگار

 لعنتي انتقام اين به هم ربطي هيچ كه معصوم يبچه يه مرگ ديدن ولي ديدم؛ رو هامكس عزيزترين

 !تو به لعنت! فردريك تو به لعنت. آوردمي درد به رو دلم نداشت

 هيچ. زدم زل روبروم خاكي يجاده به و كردم جدا مرده رزالين از ناراحتي و وجدان عذاب با رو نگاهم

 نم عين و بود شده آروم و ساكت جنگل دونمنمي. خوندننمي هم هاگنجشك حتي شد؛نمي بلند صدايي

 بودم؟ داده دست از رو شنواييم دوباره من يا بود كوچك فرشته اين مرگ عزادار

 ...اما بودن؛ قهرمان همه ماجرا، اين توي. اومد پايين نگاهم

 رو ديانا و مردم چشم تو كردن نگاه روي كه بودم ايخورده شكست قهرمان جكسون، آرتيميس من،

 طورچه مرده؟ شونشاهزاده بگم و بدم تحويل بهشون رو رزالين جسد تونستممي طورچه. نداشتم

 تونستم؟مي طورچه كنم؟ نااميد رو اميدوارشون هاينگاه تونستممي
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 اشتم؛ند رو بغضم با مبارزه توان حتي ديگه. گذاشتم گلوم روي رو دستم. كرد حمله گلوم به بغض دوباره

 به و شدن جاري هامچشم از آروم و صدابي اشك قطرات. بده شكست رو من راحتي به گذاشتم پس

 ريختن؟ اشك جز بكنه تونستمي كاري چه خورده شكست قهرمان يه. ريختنمي زمين

 بود گفته بهم ميره، پيش خوب چي همه بود گفته بهم اون. زدن زنگ گوشم توي هافمن هايحرف

 شد؟ جورياين چرا پس. بدم رو همه هايچشم توي اميد جواب و باشم قهرمان دوباره تونستممي

. زدم زل گرفته آسمون به و آوردم باال درد با رو نگاهم. آوردم ياد به رو مارتا هايحرف آخرين طرفي از

 كرده حس رو امروز بودن شوم اون. گذشتممي هاشحرف از راحتي همين به نبايد. بود گفته درست مارتا

 زده زل قلعه در به اميد با كه ديانا به رو گفتنش جرأت ولي شده؛ چي فهميده هم االن مطمئنا و بود

 .نداره

 شهر به. شدن متوقف پاهام. زد خشكم سرجام كه آوردم پايين رو سرم مشكي آروم يشيهه صداي با

 نفس. كردم مشت رو هامدست و دادم قورت رو دهنم آب. بود مونده قدم چند تنها. زدم زل روبروم

 :گفتم كردممي نگاه مشكي به كه درحالي و كشيدم عميقي

 .بيفت راه -

 اتفاقات ترس از شايد. نبود مردم از خبري كه بود عجيب برام. گذاشتم متروكه شهر داخل به قدم بعد و

 قلعه كنار عزيزشون يشاهزاده خاطربه هم شايد. زدم تلخي لبخند... شايد و بودن هاشونخونه توي اخير

 .بقيه مثل درست بودن؛ منتظر

 من منتظر كه بدم تشخيص رو جمعيت تونستممي. كردم نگاه روبروم مسير به و آوردم باال رو نگاهم

 ...هم باز من ولي كنم؛ واقعيت به تبديل رو اميدشون كه بودن من منتظر بودن؛
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 بيرون به رو نفسم. شنيدم رو مشكي يهشدارگونه يشيهه صداي. شديممي ترنزديك بهشون لحظه هر

 :گفتم و كردم فوت

 .نميشه چيزي مشكي، باش آروم -

 هب سرشون همه مشكي هايسم صداي شنيدن با. بوديم رسيده جمعيت به ديگه كه دقيقه چند از بعد و

 متوقف مشكي روي شونهمه نگاه كه گشتنمي رزا دنبال ترسان و نگران چشماني با. برگشت من طرف

 ناگهان همه مردان. كرد گريه و فشرد آغوشش به بيشتر رو اشبچه زني. باخت رنگ اميدها كمكم. شد

 .بودن كرده رو كاراين رزا احترام به. بستم درد با رو هامچشم. طورهمين هم هازن زدن؛ زانو

 .كن صبر -

 .ايستادم قلعه سنگي ديواره جلوي

 نزديك سست پاهايي با بود، گرفته دربر خون از ردي رو صورتش كه دخترك به. رفتم مشكي طرف به

 جسد و زدم كنار رو انگيز نفرت قرمزي به آغشته و طاليي موهاي و بردم جلو رو هامدست. شدم

 روبروم سنگي يقلعه به و كردم جدا رزا خواب در صورت از رو نگاهم. گرفتم آغوش در رو جونشبي

 :زدم فرياد كردممي تصور رو آينده هايساعت كه حالي در درد با و شدم جدا مشكي از. دوختم چشم

 .آوردم رو شاهدخت -

 صداي با. كنم جلوگيري هاماشك ريزش از تا گرفتم باال به رو سرم و دادم فشار هم روي رو هاملب بعد و

 رو ديانا يچهره. بدونن رو واقعيت همه بود وقتش حاال. كشيدم عميقي نفس چوبي بزرگ در شدن باز
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 همه و همه. كردم تصور رو ملكه و الكس متاسف و نااميد هايچشم. شكنهمي طوريچه كه كردم مجسم

 .شدنمي حركتم مانع و بودن شده پاهام روي فشاري

 پاهاي صداي. شدممي نزديك در به هرلحظه. برداشتم رو اول قدم و فرستادم بيرون به رو داغم نفس

 به ور نگاهم كه درحالي دوباره گذاشتم كه قصر يمحوطه به پا. شنيدممي رو قصر داخل از كساني شتابان

 :كشيدم فرياد دوختم، اومدنمي من سمت به كه همه

 .ببندين رو دروازه -

 هك بود كاري كمترين اين شايد. ببينن رو شونملكه شكستن مردم خواستنمي دلم. شد بسته دروازه

 .بكنم ديانا حق در تونستممي

 !آرتيميس -

 همه صورت روي نگاهم. زدم زل ديانا غمگين و مبهوت هايچشم توي و آوردم باال آرومي به رو سرم

 به كه كابوسي! بود كابوس همون اين. زدمي موج ناراحتي و نااميدي هاشونچشم توي. خورد چرخ

 نگاه. انداخت پايين رو سرش و بست رو هاشچشم درد با. موند مارتا روي نگاهم. بود شده بدل واقعيت

 !من به لعنت گرفتم؛مي جدي رو هشدارش بايد. دوختم زمين به رو غمگينم

 خوبين؟ ملكه -

 .لرزيد وجودم تمام زدم زل هاشچشم به وقتي. كردم نگاه ديانا به و آوردم باال رو سرم. بود آتريس صداي

 :كردم زمزمه ناخوداگاه. آورد درد به رو مافتاده كار از قلب كه بود نگاهش توي درد و غم قدراون

 !...متاسفم -
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 :رسيد گوشم به سايمون داربغض صداي. كردمي هضم رو دخترش مرگ داشت انگار. زد پلك

 !مادر متاسفم رزا مرگ خاطربه -

 اشسينه روي رو اششده مشت دست و زد زانو بود شده اشك از لبريز هاشچشم كه حالي در بعد و

 .هاالهه حتي و هانديمه ها،نگهبان كردن؛ رو كار همين ترتيب به هم بقيه. گذاشت

 نظر هب آروم زيادي. زدم زل ديانا به بود گرفته شكل كه مرگباري سكوت توي و آوردم باال رو نگرانم نگاه

 من طرف به كه آرومش هايقدم صداي. لرزيدمي زياد فشار و درد از كه كردم نگاه پاهاش به. رسيدمي

 ونلرزشش شدمي ترنزديك چه هر بخوره؛ زمين نكنه كه بود پاهاش به نگرانم نگاه. شنيدممي رو اومدمي

 .كنه مقاومت پاهاش رو نتونه كه ترسيدممي من و شدمي زيادتر

 روي و اومد پايين نگاهش. زد زل بهم طوفاني نگاه و خونسرد ظاهري با و ايستاد. رسيد بهم باالخره

 :بود اومده در زمزمه صورت به كه شنيدم رو صداش باالخره و نشست رزالين خونين يچهره

 طور؟چه... تونست طورچه... فطرت پست اون -

 حس هم فاصله اون با تونستممي رو داغش هاينفس. كشيدم آهي. آورد رزا طرف به رو هاشدست بعد و

 .تمبايس پاهام روي تونستمنمي ديگه. دادم تكيه دروازه به و رفتم عقب و دادم ديانا آغوش به رو رزا. كنم

 بغض. كرد پاك باهاش رو خون و كشيد رزا صورت روي و آورد بيرون رو دستمالي كه كردم نگاه ديانا به

! ديانا باالخره و ريختنمي اشك و انداختنمي پايين سر آرامي به كه ديدم رو بقيه. كرد حمله دوباره

 رو پيشونيش درد با و برد نزديك رو سرش ديانا. ريختمي رزا صورت روي كه ديدممي رو اشكش قطرات

 و... برسم بهش خواستممي انتقامم ابتداي از كه بود چيزي همون اين كنم فكر. چسبوند رزا پيشوني به
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 دردي دختر؛ يه مرگ ياندازه به دردي. داشت هم درد بلكه نداشت؛ ارزشي هيچ برام ديگه ولي! رسيدم

 !همه نااميد نگاه اندازه به

 با كه شدم دور ديانا از سست و جونبي هايقدم با و شدم جدا دروازه از. كنم تحمل تونستمنمي ديگه

 :ايستادم صداش

 ست؟زنده هنوز... لعنتي فردريك... اون -

 :گفتم شدممي دور كه حالي در ديانا به خطاب و كشيدم عميقي نفس

 !جهنم به فرستادمش -

 هم من و رفتن ديانا طرف به بقيه و سايمون و آتريس الكس، ملكه،. كنم حس رو راحتش نفس تونستممي

 ياد به رو هافمن هايحرف و زدم زل آسمون به و آوردم باال رو نگاهم گيجي با. شدم غرق خودم دنياي تو

 مرد؟ رزا چرا... چرا پس ميشه؛ درست چي همه باشم داشته اعتماد خودم به اگه بود گفته بهم اون. آوردم

 كنه؟ گريه اشمرده دختر براي بايد ديانا االن چرا

! بودم گرفته جدي رو مارتا هايحرف كمي كاش اي. بستم درد با رو هامچشم و كردم مشت رو هامدست

 ...كاش اي! برگردونم سالم رو رزا تونستممي تا بود داده خبر بهم زودتر مارتا كاش اي

 نگاه. زدم زل رازش پر نگاه توي و ايستادم. موند بود گرفته بازي به باد رو موهاش كه مردي روي نگاهم

 رو ذهنم صداي تونهمي دونستممي چرا؟ پرسيدم ازش ذهنم توي و دوختم بهش رو دلخورم و غمگين

 :شنيدم رو پاسخش و شد هم طورهمين و بشنوه

 !تو توي كلماته؛ توي نجات راه. كن فكر زدم كه هاييحرف به! آرتيميس كن فكر -
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 پوفي. بود آورده گير وقت هم هافمن. نداشتم رمزگشايي يحوصله. دوختم زمين به رو امكالفه نگاه

 ...جنگل توي هافمن با ديدارم آخرين به پيش؛ روز چند به برگشتم دوباره و كشيدم

 :گفتم و دادم انعطاف بهش كمي و گرفتم هامانگشت با رو برگ متعجب»

 كردي؟ عوض هاگرده اون با و كندي برگ يه بود بسته هامچشم من وقتي نكنه مطمئني؟ هافمن -

 :گفت لبخند با كه كردم نگاه هافمن به

 مرده رگب اين تو كن باور آرتيميس،. نيست دستت روي ايگرده ديگه بگم بايد شي، مطمئن اينكه براي -

 .كردي زنده رو

 رو انگيزشگفت كار اين بودم تونسته من. شدم غرق قرمزش رنگ توي. كردم نگاه برگ به شگفتي با

 درتق اين پس برگردونم، اولشون حالت به دوباره رو شده نابود چيزهاي تمام تونستممي وقتي بدم؛ انجام

 سد كه رو كي هر كه داشتيم رو قدرت اين تاريكي، و من. بدم شكست رو پست فرد اون كه داشتم هم رو

 «.برداريم راه از رو شدمي راهمون

 فراموشش من كه اينكته باشه؟ گوگفت اون توي تونستمي اينكته چه. دوختم زمين به رو نگاهم

 به درست. رفتم فرو مفهومشون توي و كردم تمركز كلمات تكتك روي و بستم رو هامچشم... كردم

 .كردم باز رو هامچشم. رسيد مغزم به و شد رد بدنم از صاعقه مثل چيزي كه بودم رسيده وگوگفت وسط

 شادي و بهت از كه كنم حس رو هامچشم مردمك تونستممي. بودم افتاده زدن نفسنفس به هيجان از

 .شدنمي بزرگتر ناپذيري وصف
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 گريه و بودن انداخته پايين رو سرشون ناراحت كه كردم نگاه بقيه به. برگشتم و زدم كجي لبخند

 تاريكي با من،. بودم نفهميده رو هافمن هايحرف اول همون از كه بودم احمق قدرچه. كردنمي

 تونستممي برگردونم؛ رو اميد دوباره تونستممي. كنم درست رو چي همه هزارم بار براي تونستممي

 از ترمهم و... برگردونم همه به رو آرامش هميشه براي تونستممي. كنم جبران رو كردم كه رو كارهايي

 .برگردونم رو رزالين دوباره تونستممي همه،

 ريانج خونم توي كه هيجاني كنم؛ حس رو قلبم كوبش تونستممي حيرت دركمال. برداشتم جلو به قدمي

 دوباره بود وقتش. كشيدم عميقي نفس و كردم مشت رو هامدست. كردممي لمس وجودم با رو داشت

 اين گفت؛مي درست هافمن. برداشتم پيش از ترمحكم رو بعدي هايقدم. برگرده اولش جاي سر چيز همه

 بود، وبخ هايانسان نفع به چيز همه باراين كه پاياني باشه؛ داشته زيبا پاياني تونستمي باالخره داستان

 !فردريك مثل پليدي موجودات نه

 داري؟ لب به لبخند چرا خوبه؟ حالت آرتيميس، -

 :كردم زمزمه ناخوداگاه. كردم نگاه آتريس ناراحت چشمان به

 ...ميشه درست -

 فكر شايد كردن؛مي نگاه بهم تعجب با همه. زدم كنار رو جمعيت دستم با و كندم ازش رو نگاهم بعد و

 انجام رو عكسش كامالً بود قرار اما كنم؛ همدردي ديانا با و بگيرم آغوش در رو رزا خواممي كه كردنمي

 .بدم

 ههميش براي دردها اين بود قرار زدم؛ ايدوباره لبخند. بود درد پر نگاهش. كردم توقف رسيدم كه ديانا به

 .برن بين از
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 :كردم زمزمه گوشش زير و شدم خم و دادم فشارش و گذاشتم ديانا شونه روي آرامي به رو دستم

 !ديانا كن اعتماد بهم دوباره... لطفاً -

 توي رو خودم از اطمينان كردم سعي. زد زل هامچشم به مستقيم و صاف. آورد باال آرومي به رو سرش

 بود ارقر باراين چون كنه؛ اعتماد بهم دوباره بتونه تا بدم اميد بهش كار اين با كردم سعي بريزم؛ چشمام

 و فشردم بيشتر رو اششونه و نشستم زانوم روي شد، طوالني كه مكثش. برگرده اول حالت به چيز همه

 :گفتم مطمئن لحني با بقيه حضور به توجهبي

 رو من و كردي اعتماد بهم اينا يهمه با تو و هستم و بودم من مشكالت اين يهمه مسبب دونممي ديانا، -

 دونميم! نكردم ولي كنم؛ خيانت راحتي به بهت تونستممي كه صورتي در فرستادي؛ فردريك با جنگ به

 ناراحتي، رزا مثل ايفرشته دادن دست از براي دونممي شكسته، دلت دونممي ايه،خودخواهانه يخواسته

 بهم دوباره خواممي و دونممي رو اينا يهمه باشيم؛ مرگش مقصر فردريك و آنا و من شايد كه ايفرشته

 .كني افتخار بهم بودن سرزمينت ياسطوره عنوان به دوباره خواممي! كني اعتماد

 :گفتم زدممي زل سختش و سفت هايچشم به خواهش با كه درحالي بعد و

 ميدي؟ اجازه كنم، جبران خواممي -

 چند از بعد باالخره. قبل از ترسفت و ترمحكم حتي شد؛ ثابت دوباره و خورد تكون ايلحظه مردمكش

 :گفت و كشيد عميقي نفس مكث ثانيه

 .كنممي حساب روت آرتيميس، بار آخرين براي -
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 با رو هامچشم. گرفت دربر رو وجودم تمام عجيب جادوي يه مثل و پيچيد قلبم دور عجيبي شادي

 .رزا مرگ جبران كردم؛مي جبران بايد بود كرده اعتماد بهم دوباره ديانا كه حاال. بستم اطمينان

. بود شده تنگ زيباش هايچشم براي دلم. بردم خوابيده رزاي طرف به و كردم جدا اششونه از رو دستم

 .زدمي موج توشون زندگي كه هاييچشم

 كني؟ كارچي خواي مي آرتيميس، -

 :گفتم همه به خطاب و گرفتم آغوشم توي رو رزا حرفبي

 .بينينمي زودي به -

 به رو دستم. خونيش هايپلك به دوختم، رزا پريده رنگ صورت به و آوردم پايين رو نگاهم بعد و

 .شدنمي باز هاچشم اين زودي به كشيدم؛ هاشپلك

 نكرده رو كاراين حال به تا. دادم قورت رو دهنم آب. گذاشتم روش و بردم رزا قلب طرف به رو دستم

 .تونممي كه بودم مطمئن داشتم؛ اعتماد هافمن هايحرف و خودم به ولي بودم؛

 رو رزا و خودم و بردم ياد از كمكم رو همه وجود. كردم تمركز. زدم چنگ قلبش به و بستم رو هامچشم

 حس هامدست زير رو رزا خاموش قلب. فراخوندم آرومي به رو تاريكي. اون و من فقط كردم؛ تصور

 متحرك هايخون. نبود جريان در رزا هايرگ توي خوني هيچ. كردنمي پمپاژ رو خوني ديگه كه كردممي

 ارك به دوباره رو قلب بتونه كه نيرويي داشتن؛ عظيمي نيرويي به احتياج و بودن شده متوقف هارگ در

 .بود تاريكي الزم نيروي تنها و تپهنمي ديگه كه قلبي. بندازه
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 دلم. كنه نفوذ رزا قلب به تا بود من دستور يآماده كه كردم حس هامسرانگشت توي رو تاريكي

 رو اجازه اين من بشينه؛ ايگوشه آروم و ساكت من قلب مثل هم معصوم دختر اين قلب خواستنمي

 .دادمنمي

 عجيبي حس طرفي از. كردم حس رو خورد كه رو خفيفي تكون. كردم بدنش وارد شدت به رو تاريكي

 خونم داشت يكي انگار كنن؛مي كمتر و كم لحظه هر دارن وجودم از رو چيزي كردممي احساس. داشتم

 .داره خونريزي كه كسي مثل درست كشيد؛مي بيرون رو

 قالانت رزا قلب به قلبم از كه بود تاريكي اين بود؛ درست. شد ترقوي درونم حس. كردم بيشتر رو نيرو

 داص زيباترين منتظر. دادم گوش رزا قلب به سكوت توي و دادم توقف دستور تاريكي به. كردمي پيدا

 و كشيدم عميقي نفس. نشنيدم صدايي هيچ ولي كردم؛ صبر ثانيه چند. قلبش كوبش صداي... بودم

 ارمد كردممي احساس. كردم وارد بيشتري فشار با رو تاريكي بار اين. گذاشتم قلبم روي رو دستم دوباره

 تسليم تونستمنمي ولي ميره؛مي نيرو دادن دست از اثر در داره كه داشتم رو كسي حس. ميشم خالي

 .گردوندمبرمي رو رزا شده طور هر من. بشم

 هنوز ولي بودن؛ اومده در گردش به كه كنم حس رو هاخون تونستممي. كردم باز شادي با رو هامچشم

 يچهره به رو نگاهم. داره نگه زنده رو رزا قلب ابد تا بتونه كه شوكي. داشت ديگه شوك يه به احتياج

 :كردم زمزمه و زدم لبخندي. دوختم معصومش

 !نيست مهم -

 خاطربه من ولي شم؛ منصرف ترسيدمي اون. بود نگفته رو نكته اين بهم هافمن چرا فهميدممي حاال

 !تاريكي دادن دست از حتي... كردممي كاري هر دختر اين قلب كوبش
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 :كردم زمزمه دوباره

 !تو خاطربه -

 ور شونهمه و كردم تمركز قلبم توي شده جمع تاريكي روي. كردم تمركز وجودم تاريكي تمام روي بعد و

 سنگين وزنه يه ياندازه به دستم. كردممي حس دستم توي رو عظيمي قدرت. دادم انتقال هامانگشت به

 اريكيت با بود وقتش كنم؛ منتقل رزا قلب به رو وجودم تاريكي تمام بود وقتش بود؛ وقتش حاال. بود شده

 رزا باز نيمه هايپلك به رو نگاهم. دادممي دست از رو تاريكي داشتم سال هشت از بعد. كنم خداحافظي

 به رو قدرتم تمام و بستم رو هامچشم و زدم كجي لبخند. بود كرده باز رو زيباش هايچشم. دوختم

 .نگهداره زنده رو رزا و بتپه دوباره تا دادم انتقال قلبش

 سوتي صداي. شدممي تاريكي از خالي داشتم. شدمي خارج تنم از داشت كه كردممي حس رو تنم نيروي

 نيست قرار ديگه گفتمي بهم كه زنگي. بود هشدار زنگ انگار. شد درهم هاماخم و پيچيد مغزم توي

 .پيش هاسال جكسون آرتيميس به برگردم بود قرار باشم؛ تاريكي يزاده

 هدوبار تونستممي حاال. زدم لبخند و كردم باز رو هامچشم سكوت همه اون توي زيبايي آهنگ شنيدن با

 طورهمين و ببينم رو داشت جريان هاشرگ داخل كه زندگي تونستممي كنم؛ حس رو قلبش تپش

 من و بود دادن نجات من يوظيفه. بود كافي همين. ببيند رو دنيا دوباره تونستنمي كه زيباش هايچشم

 !كنم تجربه رو بودن انسان دوباره بود وقتش. برسونم اتمام به رو وظيفه اين بودم تونسته

 :برگشتم واقعي دنياي به ديانا مبهوت صداي با كه كشيدم عميقي نفس

 !رزا... ر -
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. بودن مادرش تماشاي درحال و شده باز رزا زيباي هايچشم حاال. كردم حس كنارم رو زدنش زانو بعد و

 .بستم رو هامچشم لذت با پيچيد كه زيباش صداي

 !مامان -

***  

 منتظر حال به تا ديروز از. گذاشتم قلبم روي رو دستم. دادم گوش باد يزوزه به و بستم رو هامچشم

 كشممي ميقع نفس وقتي كهاين منتظر. پتپه بيشتر ترسممي چيزي از وقتي كهاين منتظر بودم؛ تپيدنش

 كهينا با كردم،نمي حسش قلبم توي ديگه كهاين با... تاريكي. بود فايدهبي انتظار اين ولي بشه؛ آروم

 .برنگشت اولش حالت به قلبم چرا دونستمنمي هم هنوز اما بودم؛ شده تاريكي از خالي ديگه

 !بزنه زل خورشيد غروب به بسته چشم با كه نديدم رو آدمي حاال تا -

 :گفتم و كردم باز آرامي به رو هامچشم

 ميشي؟ ظاهر يهو چرا -

 و صورت روي غروب حال در خورشيد رنگ نارنجي نور. زدم زل رخشنيم به و برگشتم. ايستاد كنارم

 و انداخت نگاهي بهم چشم يگوشه از. بود گرفته بازي به رو هااون باد و بود افتاده بلندش سپيد موهاي

 :گفت

 !بگم تبريك رو موفقيتت اومدم -

 :گفتم و زدم لبخندي



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 350 

 .كنم حس رو آرامش تونستمنمي هرگز من نبود تو هايحرف اگه نبودي، تو اگه -

 و انداختم پايين رو سرم. نگرفت شكل لبش روي لبخندي ولي خورد؛ چين هاشچشم يگوشه دوباره

 :گفتم و كشيدم آهي

 ...ولي -

 آرتيميس؟ چي ولي -

 بود افتاده روشون خورشيد نور حاال كه خاكستريش هايچشم توي خيره و آوردم باال رو ناراحتم نگاه

 :گفتم

 .دادم انتقال رز قلب به رو نيروم تمام من -

 :دادم ادامه غمگين و گذاشتم قلبم روي ناخوداگاه رو دستم

... نمك حس رو قلبم يدوباره تپش تونمنمي من شده، تاريكي از خالي وجودم و قلبم كهاين با حال،اين با -

 !تونمنمي

 :اومد بيرون دهنش از كلمه يه تنها دقيقه چند از بعد باالخره بعد و زدم زل بهش منتظر

 !احمق -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو ابروهام و اومدم خودم به كمكم. شد گشاد تعجب از هامچشم

 .بدي توضيح بهم تونستيمي كردن توهين جاي به -

 :گفت و ايستاد روبروم و برگشت بار اين



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 351 

 شنيدي؟مي رو من هايحرف اصالً موند؟ يادت به گرفتن انتقام فقط سال، همه اين -

 :گفتم گيج و كشيدم هم توي بيشتر رو هاماخم

 !فهممنمي رو منظورت... بده توضيح -

 :گفت و دوخت بهم رو محكمش نگاه و كشيد عميقي نفس

 اون كه وقتي مگه. ميره بين از نيروت تمام كه نگفتم كني، خلق تاريكي با تونيمي گفتم بهت وقتي -

 شد؟ كم نيروت از آوردي وجود به رو برگ

 :داد ادامه هافمن. كنم هضم رو هافمن هايحرف تونستم تازه و شد باز هم از كمكم هاماخم

 .نميشه نابود تاريكي بودم گفته بهت پيش هاسال من -

 :گفت و كوبيد سرم به محكم اشاشاره انگشت با بعد و

 !بس و بود انتقام فقط تو مغز توي اما -

 :گفتم حرص با و گذاشتم بود كوبيده كه اينقطه روي رو دستم

 بدي؟ توضيح بتوني تا بزني ضربه و كني توهين بايد حتماً -

 :گفت و زد كجي لبخد

 توي هنوز تاريكي كه اينه خاطر به قلبت نتپيدن. باهوشي حال درعين و احمق و شجاع دختر تو -

 قدرت بتونه تا كني صبر بايد. داد رزا قلب به كه زيادي نيروي خاطربه شده؛ ضعيف اما هست وجودت
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 تتقدر تونيمي ديگه هفته يه تا. شده عادي تقريبا چي همه و گذشته روز يه تازه. كنه پيدا رو اشدوباره

 .بازيابي رو

 :فتمگ بود شده پنهان هاكوه پشت نيميش از بيشتر كه خورشيد به كه درحالي و كشيدم عميقي نفس

 ..ديگـ هفته يه -

. بود شده سپرده فراموشي به مغزم يگوشه بود هامدت كه چيزي. درخشيد ذهنم توي چيزي ناخوداگاه

 :گفتم نگراني با و سريع و برگشتم هافمن طرف به

 !آنا -

*** 

 با قلعه هايديواره. دوختم روبروم بزرگ ساختمون به رو نگاهم و آوردم بيرون درخت پشت از رو سرم

. تمدوخ ديدباني برج سه به و بردم باالتر رو نگاهم. بود شده ساخته خاكستري روحبي و بزرگ هايسنگ

 سخت رو محكم ولي كوچك يقلعه اين به ورود و داشت نظر زير رو منطقه تمام كه بلند هاييبرج

 با هاشوندست كه درحالي كه ديدم رو مردم از زيادي يعده كه آوردم ترپايين رو نگاهم. كردمي

 كثيفشون و پاره هايلباس. شدنمي برده ورودي دروازه طرف به بود شده بسته محكم و كلفت زنجيرهاي

 آوردن؟مي دووم طوريچه هوا سرماي اين توي. بلرزم شد باعث

 م؛بش وارد تونستمنمي برج سه اون وجود با. دوختم زمين به رو نگاهم و گرفتم پناه درخت پشت دوباره

 !داشت وجود راه يه صورت اين در



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 353 

 گروهشون به طوريهمين تونستمنمي ولي شدم؛مي وارد كارـناه گـ و بيچاره مردم همون قالب در بايد

 يزوزه صداي و وزيد تندي باد كه كردم وارد فشاري مغزم به و دادم فشار هم روي رو هاملب! بپيوندم

 .آورد خودش با رو هاگرگ

 گرگ ده به دور از هامچشم ناگهان كه شدم بلند جام از آروم. گرفت شكل لبم روي رفته رفته لبخندي

. شد گشاد تعجب از هامچشم مردمك. اومدنمي من طرف به چابكي و سرعت با كه افتاد سفيد و سياه

 !خودشون نه برسه بهم صداشون بود قرار تنها كردممي فكر من

 درخت به. ترسوندمي رو من كه بود عميقي سرماي نگاهشون توي. داشتن فاصله باهام متر چند تنها

 نفس نشستم شاخه روي كههمين. رفتم باال ازش و گرفتم دست به رو اششاخه و زدم چنگ سرم پشت

 باال در سعي و انداختنمي چنگ درخت يتنه به خشم با و بودن رسيده بهم هاگرگ. كشيدم راحتي

 ازيب گرگي. دوختم گرگ بزرگترين به رو نگاهم و دادم فشار هم روي استرس با رو هاملب. داشتن اومدن

 رگگ يه باشه، گرگ دسته اين رئيس اومدمي نظر به. بود زده زل بهم و بود ايستاده عقب كه رنگ سفيد و

 !آلفا

 دويدن به شروع آلفا گرگ كه. شدن جدا درخت از همه. كشيد ايزوزه و گرفت ازم آرامي به رو نگاهش

. شدنمي دور ازم بودن دوخته بهم رو خشمگينشون نگاه كه درحالي هم بقيه. شد دور درخت از و كردن

 پايين درخت از. نبودن كن ول هم هاگرگ اين نبود اون اگه شايد. كردم تشكر آلفا از و زدم لبخندي

 طرف هب داشتن بخونم؛ رو ذهنشون تونستممي. كردم نگاه رفتندمي قلعه سمت به كه هاگرگ به و پريدم

 با كه ديدنمي رو گوشت تكه هزار نگاهشون تو حتما. رفتنمي بودن منتظر دروازه پشت كه نفر هزار اون

 .زدن زل بهشون ترس
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! گرگ. رفت باال گرگ چند يزوزه صداي همزمان. درخشيد ذهنم توي چيزي كه دادم تكيه درخت به

 :گفتم همزمان و گرفت نقش لبم روي شادي لبخند! بود خودش

 نفهميدم؟ طوريچه! احمقم يه من بود؛ هافمن با حق -

 تيقدر از هامدت از بعد بود وقتش حاال. داشتم سابق مثل رو قدرتم من و بود گذشته هفته يه دقيقاً حاال

 !بود من ورود و آنا نجات راه تنها كه قدرتي كنم؛ استفاده بود داده هديه بهم ماوريس كه

 و غرششون به. دادم گوش هاگرگ يزوزه به. كردم مجسم رو سفيد گرگ يچهره و بستم رو هامچشم

 .كوچيك گردباد يه مثل پيچيد؛ دورم بادي. كردم حس رو تغيير ثانيه، چند از بعد

 نوع تغيير كه شنيدممي رو هاماستخوان صداي شدن؛مي تركوچك كه كردممي حس رو هامدست

 اهگرگ پاهاي شكل و شدنمي تركوتاه كه پاهام طورهمين و شدنمي شبيه هاگرگ اسكلت به و دادنمي

 اقعيو گرگ به تبديل من ثانيه بيست از بعد و داد رخ ثانيه بيست توي تنها هااين يهمه. گرفتنمي رو

 .بودم شده

 جديدم يچهره دونمنمي كه زدم لبخندي. افتاد شكلي گرگ هايپنجه به نگاهم كه كردم باز رو هامچشم

 به كه كردم نگاه هاگرگ به. اومدم بيرون درخت پشت از و آوردم باال رو نگاهم. درآورد شكلي چه به رو

 با. كردم دويدن به شروع و اومدم خودم به. بودن منتظر در پشت همچنان هم مردم. بودن رسيده مردم

. مبود نكرده تجربه رو سرعت قدراين حال به تا. كردممي حس رنگم سفيد موهاي بين رو باد گردش لذت

 رو سرعتم بخورم سر هابرف روي كهاين بدون و پريدممي بعدي سنگ به سنگي از مهارت و سرعت با

 .كردممي زيادتر
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 اب و رسيد سربازي باالخره. رفت باال مردم كمك فرياد. كردنمي حمله مردم به كه بود هاگرگ به نگاهم

 بايد. كردم بيشتر رو سرعتم و دادم فشار هم روي رو هامدندون. داد رو دروازه كردن باز دستور فرياد

 اام شد؛مي كوبيده صورتم به و بود بود شده بيشتر سرعتم خاطر به باد شدت. رسيدممي زودتر هرچه

 .شدنمي قلعه وارد داشتن كه بودن مردمي مهم. نبود مهم برام

 دوباره و شدم پنهان قلعه ديواره يگوشه و گذشتم چابكي با هاگرگ الي از. رسيدم بهشون باالخره

. شدم قلعه وارد ترسيده مردم اليالبه و دادم نشون ترسان رو خودم بعد و شدم واقعيم خود به تبديل

 .كنن شكار رو نفر دو بودن تونسته تنها كه شنيدممي رو عصباني هايگرگ غرش صداي

 .كرديم پيدا نجات شكر رو خدا -

 :گفت و دوخت من به رو نگاهش تعجب با كه دوختم كنارم پير مرد به رو نگاهم

 زنجيره؟ بدون هاتدست چرا تو -

 :شد بلند مردي فرياد صداي كه بزنم حرفي خواستم و دادم فشار هم روي رو هاملب

 .بايستيد صف توي و بگيريد نظم همه -

 نظرم به كه پوش زره مرد. ايستاديم صف يه تو بود زده زل بهم شكاكش هايچشم با كه پيرمرد و من

. كشيد هم توي رو هاشاخم افتاد من باز هايدست به نگاهش وقتي اما شد؛ ما نزديك اومدمي فرمانده

 !بودم نكرده رو جاشاين فكر! لعنتي

 .تو هي -

 :گفتم و آوردم باال رو ترسونم نگاه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر ldkh  |( تاريكي زاده سوم جلد) تاريكي طوفان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 356 

 قربان؟ بله -

 :گفت و كشيد هم توي بيشتر رو هاشاخم

 آزاده؟ هاتدست چرا -

 :گفت و زد پوزخندي كه بگم چيزي خواستم

 .نتونستي هاگرگ اومدن با اما كني؛ فرار خواستيمي البد -

 و دادم نشون پشيمون رو خودم عوض در كنه؛ فكر جوابش بودن مثبت به گذاشتم و بستم رو دهنم

 :گفتم گونه التماس

 !ببخشيد رو من لطفاً! قربان متاسفم -

 :گفت و زد پوزخندي

 .ميشي زنداني انفرادي سلول در و موند خواهي خدمتكار ماه شش براي -

 ظاهر به فرمانده اين. شدممي خوشحال هااين شنيدن با كه بودم كسي اولين من شايد. نگفتم چيزي

 ترراحت طورياين! اين از بهتر چي و كرد جااين ساكن رو من خودش هايدست با خودش هم باهوش

 و انداختم پايين رو سرم بود، هاملب رو كجي لبخند كه حالي در. برم زندان ممنوعه بخش به تونستممي

 :گفتم كنان زمزمه

 .قربان متشكرم -

*** 
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 هب توجهبي و زمين روي كوبيدم خشم با و كردم كم رو آبش از كمي و زدم چنگ پارچه به عصبانيت با

 عصبانيت با و دوختم زنداني يه به رو امگرفته چهره. كردم تميز رو زمين خنديدنمي بهم كه هازنداني

 :غريدم

 !شي خفه بهتره! هي -

 .شد جمع ناخوداگاه امچهره. گذاشت نمايش به رو سياهش و كثيف هايدندون كه زد نماييدندون لبخند

 :پيچيد زندان راهروي توي صداش

 ...كردي تميز رو زمين بس از... بيچاره دختره! آخي -

 همزمان. كردم پرت پرحرف مرد طرف به و گرفتم دستم توي كه رو آب سطل و شه تموم حرفش نذاشتم

 .شد ريخته درونم آتيش بر هم آبي سرش روي آب شدن ريخته با

 !ببر جااين از رو ديوونه يدختره اين... نگهبان... نگهبان! احمق -

 :غريد كردمي نگاه داشتم لب به لبخند كه من به عصبانيت با كه درحالي بعد و

 !نگهبان -

 :گفت و رفت مرد سلول طرف به خياليبي با نگهبان

 مرگته؟ چه -

 :گفت و كرد اشاره من به انگشت با و كشيد هم توي رو هاشاخم مرد

 .كرد خيس رو من دختر، اون -
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 :گفت شد قطع اشخنده كهاين از بعد و پيچيد سلول توي نگهبان يخنده صداي

 !كني مجاني حمام يه تونستي هامدت از بعد چون كني؛ تشكر ازش بايد -

 ردمك نگاه بود زده زل بهم خشمگين هايچشم با كه مرد به تمسخر با. رفت باال سلول افراد تمام يخنده

 در طرف به و انداختم توش رو كثيف يپارچه و گرفتم دستم توي رو سطل باريك و آهنين يدسته و

 قرمز. آوردم باال رو هامدست و دادم تكيه بهش و بستم رو در. شدم خارج و كردم باز رو در. رفتم خروجي

 با رو زمين كه هربار. زدمي هم به رو حالم اين و بودم زمين شستن حال در حاال تا صبح از بودن؛ شده

 !بيشعور مردك دادم؛مي لياقتبي فرمانده اون به هم فحشي كردممي تميز پارچه

 صداهاي هميشه ولي بود؛ كرده نامشخص رو درونش تاريكي. دوختم چپم سمت راهروي به رو نگاهم

 جااون رو آنا بودم مطمئن. شدمي سكوت غرق هم وگاهي فرياد جيغ،. شدمي خارج ازش وحشتناكي

 مجازات كه افرادي جااون گفتنمي و ترسيدنمي جااون به رفتن از سربازها همه چون بودن؛ كرده زنداني

 سرزمين اين سلطنتي خاندان جون قصد هم آنا خب و انزنداني هستن هامجرم بدترين از و دارن سختي

 !بودمي جااون بايد حتما پس بود؛ كرده رو

 به بهونه يه با بايد. افتادم آبم از خالي سطل ياد به كه بردارم تاريك راهروي اون سمت به قدمي خواستم

 زمين؟ كردن تميز از بهتر چي و رفتممي جااون

 و كهنه لباس به رو خيسم هايدست بعد و كردم آب از پر رو سطل زندان، بيرون يمحوطه به برگشتم

 برم كجا بايد دونستممي و بودم شده حفظ رو راهروها. شدم زندان وارد دوباره و كشيدم امرفته رو و رنگ

 .كنم برخورد هانگهبان با كمتر تا برم راهرو كدوم از و
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 كمي مشعل. كردم نگاه اطراف به و كشيدم عميقي نفس. رسيدمي آنا به كه شدم تاريك راهروي وارد

 تونستم و كرد عادت تاريكي به چشمم كمكم اما ديد؛ رو اطراف شدمي سخت و داشت وجود جااون

 كه بود روزهايي از يكي امروز. روحبي و سفيد كردم؛ نگاه زندان هايديواره به. بدم تشخيص رو اطراف

 فريادها هاجيغ اون از ترخطرناك سكوت اين شايد و بود رفته فرو سكوت توي مرموز و مخفي زندان اين

 !باشه بوده

. ردمك بيشتر رو سرعتم و درخشيدن هامچشم. ببينم رو ديوار روي مشعل ضعيف نور تونستممي كمكم

 يجلو كه ديدم رو نگهباني كه كردم نگاه تردقيق. بودن كرده سد رو راهم كه رسيدم آهنين هايميله به

 !شم وارد طوريچه دونستممي زدم؛ كجي لبخند. بود زده زل جلو به جديت با و بود ايستاده در

 خواي؟مي چي جااين كن؛ صبر -

 :گفتم و كردم اشاره سطل به سادگي و مظلوميت با

 .قربان اومدم زمين شستن براي -

 :گفت و كشيد هم توي رو هاشاخم

 !برو نيست؛ احتياجي -

 ستر با و گرفتم دستم توي رو نگهبان دست. گذاشتم زمين روي رو سطل و دادم نشون ترسيده رو خودم

 :گفتم لرز و

 .كنم بازي هم رو خدمتكار نقش بايد كه امبيچاره زنداني يه من قربان، -

 :گفتم و شدم نزديكش دادممي نشون ترترسيده رو نگاهم كه درحالي بعد و
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 اگه م؛ش وارد بديد اجازه بهم لطفاً. كنم تميز رو زندان تمام بايد كه گفته بهم زندان اين رئيس و فرمانده -

 دورو اجازه كه كسي سر طورهمين و مياره سرم باليي چه كه دونيدمي... كنم سرپيچي فرمانده دستور از

 باشه؟ داشته تونهمي ضرري چه من مثل ايبيچاره و ضعيف خدمتكار يه تازه. نداد

 و وردآ باال رو سرش ثانيه چند از بعد. زد زل پايين به متفكر و كشيد بيرون دستم از رو دستش نگهبان

 :گفت

 .كن تمومش ترسريع ولي بدي؛ انجام رو كارت و بري تونيمي خب، خيلي -

 :گفتم خوشحالي با و زدم لبخندي

 !دادين نجات بزرگي دردسر از رو من قربان؛ ممنونم -

 شادي از تاريكي اون توي هامچشم كه درحالي. كرد باز برام رو ايميله در و داد تكون رو سرش تنها

 :گفتم بلند شدممي دور سرباز از كه طورهمين و گذشتم در از درخشيدنمي

 !قربان ممنون هم باز -

 همرا به و كشيدم عميقي نفس. شد اكو روشن نيمه راهروي توي صدام و نشست لبم روي لبخندي بعد و

 .رسيدمي گوش به كه بود هامقدم صداي تنها باراين. دادم ادامه

 !نگهبـــان نگهبان،... لعنتيا! برم خواممي من... كنين باز رو لعنتي در اين -

. دمكر وارد دستم توي سطل آهنين يدسته به بيشتري فشار ناخودآگاه و شدم متوقف سرجام تعجب با

 دتربلن و ترواضح لحظه هر كه صدايي پيچيد؛ فضا توي مردي كلفت صداي باراين. برداشتم قدم دوباره

 :شدمي
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 بهش حسابي گوشمالي يه و ببرينش... نگهبانا خواد؟مي كتك دلت كهاين مثل كثيف؛ زنداني شو خفه -

 !بدين

 اآن سر روز هر بالها همين يعني بستم؛ درد با رو هامچشم. رسيد گوش به زنداني مرد فرياد صداي بعد و

 .بود چشيده زيادي هايسختي اما بود؛ داده انجام سنگيني جرم كهاين با كه ايبيچاره آناي اومد؟مي هم

 مجازات بدترين كه تاريك و مخوف زندان اين آخر در و كشورها تمامي از شدن طرد نداشتن، خانواده

 .باشه تونستهمي

 داد؟ ورود اجازه بهت كي تو، هي -

 دوباره و دادم هاملب به كشي. شدم متوقف سرجام و دوختم مقابلم مرد عصبي يچهره به رو نگاهم

 :بدبخت و لوحساده خدمتكار يه قالب به برگشتم

 .دادن ورود اجازه بهم دادنمي نگهباني كه سربازي قربان، -

 :گفتم و آوردم باال رو سطل بعد و

 شم؟ وارد تونممي. اومدم زمين شستشوي براي -

 :گفت و كرد باز رو آهنين در و كشيد هم توي رو هاشاخم

 .داخل برو -

 هب تعجب با. رفت لبم از لبخند غريب عجيب هايسلول ديدن با. شدم وارد و پاشيدم روش به لبخندي

 به كه بود مردي داخلش و شدمي بلند ازش عجيبي بخارهاي و بود يخ جنس از كه كردم نگاه سلولي

 زدم زل زني به بار اين و كندم ازش رو نگاهم. بود دوخته بهم رو رمقشبي نگاه و بود شده آويزون ديوار
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 كبودي هم صورتش روي و نداشت هم رو خوردن تكون توان و بود شده بسته زنجير با تنش تمام كه

 از كدوم هر. كردم نگاه روبروم هايسلول به و دادم قورت رو دهنم آب. بود شده پاره لبش و شدمي ديده

 ناگهان. بودن زده زل زمين به هاافسرده مثل هم اكثرشون و بودن شده زنداني خاصي شرايط با هازنداني

 بود؟ زنده اصالً بيچاره دختر اون بودن؟ آورده آنا سر باليي چه. ريخت فرو قلبم توي چيزي

 ...تو هي -

 رو پاهاش و دست كه شدم مواجه سوخته يچهره با مردي با كه چرخوندم رو سرم. شدم متوقف جام سرِ

 :گفت و كرد تنگ رو هاشچشم كه شدم سلولش نزديك. بودن بسته آهنيني مكعب تو

 !آشنايي خيلي... تو -

 :گفتم و خنديدم لوحانهساده و كشيدم عقب

 .گرفتين اشتباه كسي با رو من حتماً -

 :گفت و دوخت بهم رو قاطعش و آتشين چشمان مرد

 .داري شباهت بهش خيلي -

 :گفتم و كردم نگاه اشسوخته يچهره به

 شدي؟ زنداني چرا هستي؟ كي... تو -

 :گفت و كرد تنگ رو هاشچشم

 .شده سوخته شكنجه اثر در امچهره كه هستم ايخورده شكست يشاهزاده... من -
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 بعد و بيام خودم به كردم سعي. زدم چنگ رو لباسم يپارچه ترس با. شدن گشاد بهت از هامچشم

 :گفتم دادممي نشون غمگين رو خودم كه درحالي

 اين؟شاهزاده كدوم... شما ولي متاسفم؛ خيلي -

 :گفت و آورد باال رو مرموزش نگاه

 .شياطين فرمانرواي پسر. جكه من اسم -

 :گفت و زد پوزخندي. گذاشتم قلبم روي رو دستم و كشيدم عقب مبهوت

 .ترسيمي ازم ولي هام؛ميله پشت كهاين با -

 جذاب و زيبا ايچهره با قوي پسري جك،. باشه جك همون مرد اين كردمنمي باور. بود شده تند هامنفس

 .بود افتاده روز اين به حاال

 يادمه ازش كه چيزي تنها سال همه اين از بعد كه ايزاده! بود احمق يزاده اون ها،اين تمام مسبب -

 .خبيثشه هايچشم

 :كشيد پر تنم از روح كردم احساس بعديش حرف با و گذاشتم قلبم روي رو دستم

 .عوضيه دختر اون شبيه خيلي نگاهت تو، و -

 لوحانهساده دوباره و شدم مسلط خودم به كمي. بود شده وارد بهم زيادي شوك. دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم و خنديدم
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 ورهاسط يه ايشون و بدبختم زنداني يه من كنين؟مي مقايسه آرتيميس بانو با رو من طوريچه شما واي -

 !قهرمان و

 نشون بايد هم من و شناختنمي خودشون اسطوره رو من حاال مردم. بودم خود از تعريف به مجبور

 .نيستم متفاوت هااون يبقيه با كه دادممي

 .نيست فطرت پست يه جز چيزي اون! هه -

 :شنيدم رو پرتمسخرش صداي كه برگردوندم ازش رو روم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 !بياد بدت بايد كه معلومه -

 رو فريادش صداي كه شدم دور ازش و برداشتم جلو به قدمي بهش توجهبي. شد درهم بيشتر هاماخم

 :شنيدم

 !گيرممي دختر اون از رو سرزمينم انتقام و... ميام بيرون جااين از روزي يه كه بدون رو اين -

 كه كردم نگاه ديگه هايزنداني به! زدمي خدمتكار دختر يه به رو هاحرف اين چرا كه بود عجيب برام

 دلم. كردننمي دنبال رو خاصي هدف هيچ و بودن دوخته پايين به رو نگاهشون افسرده و مغموم

. مبر لو بود ممكن كار اين با اما دوباره؛ شانس يه حق. بدم زندگي حق بهشون و كنم آزادشون خواستمي

 .خواستمنمي رو اين من و بردنمي هويتم به پي و ديدنمي رو من قدرت هااون

. نبود زنداني سلول از خبري توش ديگه كه شدم راهرويي وارد من و شد محو جك فريادهاي كمكم

 ولي دم؛ب تشخيص رو آنا سلول بودم نتونسته و بود شده پرت حواسم شايد كردم، نگاه عقب به و ايستادم

 !شناختمي رو صدام كه اون
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 همه هاميله پشت. كردن سد رو راهم آهنين و بلند هايميله دوباره كه نكشيد طولي. دادم ادامه راهم به

 كرده زنداني توش رو آنا شايد كه سلولي. باشه جداگانه سلول يه اومدمي نظر به اما بود؛ تاريك چي

 .بودن

 .بذاريد تنهام خوام؛نمي چيزي گفتم -

 لسط. بياد بيرون گلوم از عميق آهي شد باعث و پيچيد دلم توي ناراحتي. بود غمگين و دارخش صداش

 .برخاست زمين با آهنينش يبدنه برخورد از ضعيفي صداي كه گذاشتم پايين آرامي به رو

 !بريد گفتم -

 به نزديك. بود شقكله و دندهيك هم هنوز پس زدم؛ لبخندي. بود هشدارگونه و بلندتر صداش باراين

 .بدم تشخيص رو آنا تاريكي اون توي كردم سعي و گرفتمشون دستم توي و شدم هاميله

 !بگيرم رو ملكه جون خواستم كه مني ترسي؟نمي من از -

 :گفتم و زدم ايديگه لبخند

 !كرده ترتاحمق زندان -

 با پريده رنگ ايچهره تاريكي، اون بين بعد، و شد برقرار سكوت بعدش و پيچيد سلول توي صدام

 :شنيدم رو صداش و خوردن تكون آرومي به هاشلب. گرفتن رنگ برام ايسرمه ناباور دوگوي

 كني؟مي كار چي جااين... تو -

 :گفتم دلتنگي و لبخند با و چسبيدم ميله به بيشتر
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 .عزيزم يخاله مالقات اومدم -

 رو بزرگي خراش. شد ترواضح اشچهره كه گذاشت جلوتر قدمي. لرزيد هاشچشم مردمك كردم احساس

 بارناي. داشت تن به رنگي سياه و گشاد نسبتاً لباس و بود شده رها دورش پريشون موهاش و بود اشگونه

 :گفت و داد دلتنگي به رو جاش هاشچشم ناباوري

 !اومدي كه خوب چه -

 و گرفتم رو يخش و سرد دست و دادم عبور هاميله از رو دستم. آورد درد به رو دلم دارشبغض صداي

 :گفتم و فشردم

 .هستيم تيم يه كه گفتم بهت هم اولش از -

 :گفت و كشيد آهي و كشيد عقب آرومي به. ديدم رو اشكش از پر و قدردان هايچشم

 .كردي اشتباه ولي -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 !كردم رو كار بهترين نه، -

 :گفت رفتمي عقب به قدمي كه درحالي و بست درد با رو هاشچشم

 .كني دارلكه من با معاشرت با رو نامت نبايد قهرماني؛ يه االن تو -

 :گفتم جديت با و كشيدم جلو به كمي رو اون و گرفتم ترمحكم رو دستش
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 بپوسي زندان اين توي ذارمنمي من ولي نكردي؛ فرار جااين از قدرتت با چرا دونمنمي. نيست مهم برام -

 !بميري هم آخرش و

 :گفت ثانيه چند از بعد

 .گرفته هم رو تو قدرت مطمئناً شم؛ ناپديد ذارهنمي. گرفته ازم رو قدرتم سلول اين -

 :گفتم و زدم كجي لبخند

 !بتونه محاله -

 يتهدا بيرون به سياه طنابي شكل به رو تاريكي و گذاشتم هاميله روي و آوردم عقب به رو دستم بعد و

 :گفتم آنا به خطاب. كردم

 !نداره وجود خطري هيچ ديدي؟ -

 محو تاريكي. آورد وجود به عبور براي رو راهي و كرد خم رو هااون و پيچيد هاميله دور سياه طناب بعد و

 :گفتم و كشيدم عقب. شد

 .آنا آزادي تو حاال -

 بغض با و لرزيد اشچونه. خورد سر اشگونه روي ايقطره. گرفت قرار روبروم و اومد بيرون هاميله بين از

 :گفت سختي به

 !ممنونم آرتيميس؛ ممنونم -

 :گفتم خنده با و فشردمش خودم به. گرفت آغوشش توي رو من بعد و
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 ايشون وقت اون خندن،مي مواقع جوراين همه! بشنوه رو صدات يكي تا كن گريه بلند قدراون حاال -

 .كنهمي گريه

 همه. بودن رسيده آرامش به همه باالخره. زدم لبخند و شنيدم هاشگريه بين رو اشخنده صداي

 رفتمي قطعاً. داشت زندگي حق دوباره آنا و بودم قهرمان دوباره من حاال. بودن كرده پيدا رو مسيرشون

 :كردم زمزمه و زدم ايديگه لبخند. كردمي زندگي باد يقبيله همراه و مارتا پيش

 .شد تموم باالخره -

 :كرد زمزمه خاصي آرامش با و كشيد عميقي نفس

 .شد تموم... آره -

*** 

 :غريد و شد كوبيده ميز روي ديانا مشت

 كنه؟ فرار شده نفرين زندان اون از تونسته طورچه -

 :گفت كنه حفظ رو آرامشش كردمي سعي كه حالي در كنارش سرباز به خطاب و ايستاد صاف بعد و

 برام رو اشزنده يا مرده هركسي كه كن پخش شهر توي نداره؛ اهميت برام بودنش مرده يا زنده ديگه -

 .پاداششه طال يكيسه هزار بياره

! نفر دو جز به بودن ناراحت اتفاق اين از همه. نشست پريشوني با ديانا. كشيد عقب و كرد اطاعتي سرباز

 .ودب يافته دوباره فرصت و بود شده آزاد آنا كهاين ببينم؛ هاشچشم توي رو شادي تونستممي. مارتا و من
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 :شنيدم رو ديانا دارخش صداي

 ارهدوب شايد بگيري؛ عهده به رو هانگهبان فرماندهي خواممي ازت الكس... برين تونينمي تمومه؛ جلسه -

 .كنه تموم رو كارش تا برگرده

 :گفت و كرد خم رو سرش الكس

 .بانو اطاعت -

 يگهد حاال ولي داشتم؛ وحشت ارتفاع از قبالً. رفتم قصر برج بلندترين به و شدم بلند صندليم روي از

 پر. زدم زل آسمون توي خورشيد به و رفتم باال برج نشدي تمام هايپله از. بودم كرده عادت بهش

 وجود خورشيد يه هم اون زندگي تو حاال. زدم لبخندي آنا يادآوري با. درخشيدمي هميشه از ترقدرت

 .داشت

 !آرتيميس ممنونم -

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس. كردم حس رو مارتا حضور

 !فهميدي زود قدرچه -

 اين كردم تصور ايلحظه و كردم نگاه ايشسرمه هايچشم توي هم من و دوخت بهم رو نگاهش مارتا

 :شد محو چيز همه مارتا دوباره صداي شنيدن با اما چهره؛ و هاچشم همون مو، همون. آناست

 .نكردم خواهرم حق در من كه كردي رو كاري تو -

 :گفتم و زدم لبخندي
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 .رسيده باد يقبيله به حال به تا حتماً -

 :گفت و گرفت شكل لبش روي هم كوچكي لبخند

 .كردن پيدا رو راهشون همه و شد صلح از پر دنيا باالخره -

 :خوردم جا بعديش سوال با كه دادم تكان آرومي به رو سرم

 آرتيميس؟ چي تو -

 :گفتم

 من؟ -

 :گفت و كرد اشاره قلبم به و اومد جلو قدمي مارتا

 الكس مثل مردي به كه قلبي وجود با كني، زندگي جااين تنها تونينمي كني؟ كار چي خوايمي -

 .شده مندعالقه

 فكر فرصت كه بود درگير فكرم قدراون مدت اين توي. كردم نگاه آسمون به و دادم قورت رو دهنم آب

 .نداشتم رو بهش كردن

 ميدي؟ جوابي چه بده ازدواج پيشنهاد بهت اگه -

 :گفتم و دوختم بهش رو گيجم نگاه

 .كنممي قبول رسم،مي ابدي آرامش به اون با بدونم اگه... خب -
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 :گفت و كشيد آهي مارتا

 بزرگ و ظلم با جنگيدن يلحظه شدنت، عاشق يلحظه. ببينه رو لحظات اين داشت دوست حتما ماريا -

 .شدنت

 :گفتم و دوختم آسمون به رو نگاهم و زدم لبخندي

 .بينهمي داره مطمئنم -

 :گفتم و كردم اشاره آبي آسمون به انگشتم با بعد و

 .كنم حس رو نگاهش تونممي باال؛ اون از -

 .ارزيدمي تو زندگي به اون مرگ! بود ماريا با حق -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم

 .ستناعادالنه بمونم زنده من تا بميره اون كهاين! مارتا نگو رو اين وقتهيچ -

 .بود اين سرنوشتش اون ولي -

 :گفتم و كردم نگاه بهش تندي با

 .شد اين و خواست خودش مادرم! مارتا سازيممي ما رو سرنوشت -

 :گفتم بودم رفته فرو عجيبي روياي تو كه درحالي بعد و

 !بود باهام هم االن اگه شدمي خوب خيلي -
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 بلند ازش مردم شادي صداي. كردم نگاه قصر به و برگشتم. پيچيد جنگل توي هاگرگ يزوزه صداي

 از خسته من و! هاسختي يهمه پايان بود؛ شده برگزار هاجنگ تمام پايان منظور به جشني امروز. شدمي

 ايشونه خيالبي. بودم شده گم تقريبا جنگل توي حاال و بودم زده بيرون قصر از فرياد صداي همه اون

 به و رفتم درخت سمت به. گرفت اوج هاگرگ صداي همزمان و كردم نگاه شده كامل ماه به و انداختم باال

 شكل آسمون توي كه بازيآتيش به قصر، روبه و نشستم محكمش يشاخه روي و رفتم باال ازش راحتي

 هك رو آرامشي كنم؛ حس رو آرامش تونستممي حاال. گرفتمي رنگي يه بار هر آسمون. زدم زل بود گرفته

 استراحت ياجازه بهم و بود افتاده آروم دور روي زندگيم باالخره. كردممي حس هم هوا توي حتي

 .كنم شادي و ببرم لذت اطرافم از كمي تا دادمي اجازه بهم داد؛مي

 شد؟ غيب كجا -

 گوش اومدمي درخت طرف به كه مردي صداي به و فشردم محكم رو شاخه. شد گشاد تعجب از هامچشم

 :دادم

 .كردم گمش! لعنتي -

 توي شيطنت و درخشيدن هامچشم. افتاد شاخه از آويزون سيب به نگاهم كه گرفتم رو امخنده جلوي

 شپوك يكله اون به دقيقا خواستممي گرفتم؛ هدف و برداشتم رو سيب آرومي به. گرفت شكل هامچشم

 .ديدنمي بودم درخت باالي كه رو من كه بزنم

 .خورد هدف به درست و كردم پرت آرومي به رو سيب
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 !آخ -

 بود كرده ترجذاب رو اشچهره كه اخم با دادمي مالش رو ديدهضرب محل كه حالي در دستش با بعد و

 توي رو امخنده صداي تا گرفتم گاز رو لبم و كردم قايم هابرگ پشت رو خودم. كرد نگاه باال به و برگشت

 .نشوه جنگل سكوت

 !توئه كار -

 كرده حبسش هامدت كه رو امخنده و كردم آويزون شاخه روي رو خودم. شد گرد هيجان از هامچشم

 :گفتم و كردم آزاد بودم

 !الكس ميشي پير داري -

 :گفت خشم با و كرد پرت زمين روي رو سيب

 ذاري؟مي من سرسربه -

 ديدممي رو الكس. تمرين زمين به پيش، هاسال به برگشتم و زدم زل هاشچشم توي و اومد بند امخنده

 .كشيدمي فرياد سرم و كردمي امتنبيه داشت كه

 كه برگردوندم رو سرم و برداشتم الكس خالي جاي از رو نگاهم و اومدم خودم به شاخه رفتن پايين با

 .شدم زيباش هايچشم غرق باراين

 !مردهاست از كمتر هازن عقل هستم؛ حرفم روي هم هنوز -

 :گفتم و كشيدم هم توي رو هاماخم
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 !خارهمي تنت كهاين مثل -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه الكس

 .ذاشتممي دستت كف رو حسابت بود، پيش سال چند اگه -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام شيطنت با

 .بردممي من هم باز موقع اون -

 :گفت و زد زيبايي لبخند

 !نكردي تغييري هيچ -

 :پرسيدم ناگهاني ثانيه چند از بعد. زدم زل آسمون به و زدم لبخندي خودش مثل

 داشتي؟ حسي چه سال، هشت از بعد ديدي، جشن توي رو من وقتي -

 .رو خودش بم صداي بعد و شنيدم رو نفسش صداي

 اديان عليه چرا و جايياين طوريچه تو كهاين بودم؛ مات دقيقه چند تا. شدنمي باورم بخواي رو راستش -

 .كنم هضم رو قضيه اين تونستم من و شد رديف برام پازل مثل چي همه بعد كمي اما شدي؛

 :پرسيدم و دوختم بهش رو نگاهم

 شدي؟ متنفر ازم شدم، بدي آدم من كه ديديمي وقتي... وقتي -

 :گفت بعد و شد جمع درد از امچهره كه زد بازوم به آرومي مشت
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 گذاشتممي جات رو خودم وقتي. بگيري انتقام ديانا از بخواي كهاين دادم؛مي حق بهت جورايييه! اصالً -

 ...ولي كردم؛مي دركت

 :گفتم و كشيدم آهي

 الكس؟ چي ولي -

 :گفت و كرد نگاه بهم

 كردمنمي فكر چون بودم عصباني دستت از لحظه اون. بوده تو كار رزا دزديدن كه كردممي فكر اولش -

 .شدم آروم نبوده، تو كار فهميدم كه بعد ولي كني؛ رو كاراين

 :كردم زمزمه و دوختم درخشان ماه به دوباره رو نگاهم و زدم لبخندي

 !خوبه -

. كردننمي سروصدا ديگه هم هاگرگ حتي بود؛ شده ساكت جنگل تمام. شديم سكوت غرق دوباره

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم آرومي به. كردممي حس رو الكس نگاه سنگيني

 زيبام؟ خيلي من كهاين يا بگي؟ خوايمي چيزي -

 :گفت و زد كجي لبخند

 !مغرور -

 :گفتم لبخندش به توجهبي

 بگي؟ خوايمي چي الكس، -
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 :گفت نامطمئني لحن با. شدن نگران هاشچشم و رفت كمكم لبخندش

 موني؟مي... بدونم خواممي -

 :گفتم ناراحت و كردم نگاه زمين به و زدم پلك

 !دادم قول يكي به من. برگردم بايد من ولي سخته؛ دونممي! الكس متاسفم -

 انگشتان لمس با. بود منتظرم زمين توي كه گرفت نقش هامچشم جلوي مظلومي دخترك يچهره بعد و

 :گفت و بست درد با رو هاشچشم. بود غم نگاهش توي. كردم نگاه بهش الكس

 .ذارممي احترام خواستت به ولي قلبمه؛ يخواسته برخالف اينكه با -

 لز بهش شيطنت با و گرفتم رو امخنده جلوي. باشم راحت تونستممي بود بسته رو هاشچشم كه حاال

 .كردمي وادار خنده به رو من اشزدهماتم قيافه. زدم

 .نيستم تنها البته -

 :گفت و كرد باز رو هاشچشم

 .داره جديد ماموريت يه اون ميري؛ آتريس با البد -

 :گفتم و كردم نوچي و دوختم ماه به رو نگاهم

 ميرم؟ و كنممي ولت سال هشت از بعد كردي فكر واقعاً! احمق -

 :گفت عصباني الكس
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 .بزن حرف واضح! آرتيميس -

 :گفتم و سمتش برگشتم مهربوني با

 .ميريم هم با -

 :گفت متعجب. شدن گشاد تعجب با كمكم هاشچشم

 .شناسمنمي رو جااون من... ولي هم؟ با -

 :گفتم و كوبيدم اششونه به و زدم لبخندي

 .بياد دستت چي همه تا كافيه ماه چند -

 ندچ اين توي و بود زده زل پايين به متفكر دقيقه چند تا. زمين به وبعد دوخت بهم ترديد با رو نگاهش

 هاتن دوباره و كنه موافقت نتونه كهاين استرس. بودم استرس غرق كشيد طول عمر يه برام كه دقيقه

 :گفت محكم و داد اطمينان به رو جاش ترديد باراين و آورد باال رو سرش اما بمونم؛

 .مونمنمي جا ديگه باراين -

 ندلبخ. كردم نگاه ماه به و چسبوندم الكس يشونه به رو سرم. كشيدم راحتي نفس و بستم رو هامچشم

. داشتم چيز همه حاال خواستم؛نمي چيزي ديگه. بود گرفته دربر رو قلبم آرامش و شادي. زدم ايدوباره

 آرامش نام به قرعه باالخره. كنم شروعش الكس با بود قرار كه بخشيآرامش زندگي و الكس آرامش،

 رو ايتازه زندگي و گشتيمبرمي زمين به ما. بدم دست از رو فرصت اين خواستمنمي من و بود افتاده

 درقبال الكس و من يوظيفه ديگه. جااين از دور زندگي زيبايي؛ و شادي سراسر زندگي. كرديممي شروع
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 و ردمك رشد توش كه دنيايي به برگشت وقت بود؛ رسيده برگشت وقت. بود رسيده پايان به سرزمين اين

 .تاريكي يزاده نه شدم جكسون آرتيميس به تبديل

 .شد تموم آرامش با چيز همه كه خوب چه -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم. بود الكس با حق

 !داشتيم بخشيآرامش پايان باراين دوني،مي... برگشتيم آرامش به باالخره -

 

 

 (پايان )

 :نويسنده از سخني

 و من دلگرمي موجب نقد و دادن نظر با و بودن باهام مدت اين توي كه كساني از كنممي تشكر! سالم

 گانه سه اين. كنممي تشكر بودن همراهم يك جلد از كه دوستاني همه از. شدنمي قلمم پيشترفت

 مثل مدت اين طي. داشت همراه به رو خوشي پايان خواستيدمي كه طورهمون و رسيد پايان به باالخره

 مكن حسشون بهتر تا ذاشتممي جاشون رو خودم و كردم زندگي هامشخصيت با من ايديگه نويسنده هر

 و اشهب گذاشته تاثير رمانم توي اين اميدوارم و نكنم نگاه بهشون تخيلي شخصيت يه عنوان به فقط و

 جلب خودش به رو هامخاطب و داشت خوبي نتيجه انجمن توي رمان اين. بگم رو تريمهم چيز قراره حاال

 اهنازنين شما از. ميشيم مواجه باهاش رفت سايت روي رمان وقتي كه كاره نتيجه همه از ترمهم ولي كرد؛

 كه هاييزحمت تا ببريد باال رو رمان پسندهاي كردن، اليك با و باشيد همراهم هم جااون تا خواممي
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 همراهم هميشه مثل اميدوارم. شه شناخته هادوست تخيلي بين بيشتر رمان اين و بده نيتجه كشيدم

  باشيد

 

 متفاوت و جديد داستاني با شد آماده ذهنم كه وقتي و كنممي استراحت رو مدتي من رمان اين بعد

 براي احتماالً اما دونم؛نمي رو جديدم رمان دقيق تايپ زمان. ميشم نوشتن مشغول دوباره و گردمبرمي

 به رو خوبي رمان و كنم استفاده شما نقدهاي و هامتجربه از كنممي سعي و كنممي شروع تابستون

 .باشه داشته رو خوندن ارزش كه بذارم نمايش

 

 منتظر. بوديد سال دو اين تو من ياور و يار هميشه كه گل عزيزهاي شما از كنممي تشكر هم باز درآخر، و

 .نكنين فراموشم و باشين بعديم هايرمان و من
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