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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 :خالصه

 می رو عادیش زندگی دیگه افراد مثل که هست آدرین اسم به پسری درباره رمان

 .آرهمی در عجیب دنیای یه از سر و گیره می بازی به رو اون سرنوشت، ولی گذرونه؛

 !تراگوس سرزمین

 این. هست فراتر ما دید یگستره از و تصوره قابل غیر ماها برای که سرزمینی

 .مرده کردند می فکر هاخیلی که ایشده گم داره، شده گم یه سرزمین

 عدالت؛ جنس از شجاعت، جنس از انسان، جنس از ای شده گم

 مارماهی رمان دانلود

 سوم جلد مزاحم نقاش رمان دانلود

 پاییز ی فاجعه رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2/
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 تا بازگشته االن که بوده قدیمی ای افسانه و هستن هراسان ازش همه که ای شده گم

 .کنه شروع رو کارش

 ...سپید اژدهای اژدها، جنس از ای شده گم

 :نویسنده زبان

 رمان این که عزیز دوستان شما توجه قابل. خونن می منو رمان که دوستانی به سالم

 در...نخونه میدم پیشنهاد نداره، دوست تخیلی که کسی و هست تخیلی خیلی

 بعضی و هستش باستان یونان های افسانه از برگرفته رمان موجودات از بعضی ضمن

 .کردم استفاده رمانم تو من که خودمه ذهن ساخت هم

 ...بزارین بودنم کار تازه پای دیدین، ایرادی اگه و خوشتون امیدوارم

 

 :مقدمه

 .حریر نرمی به و گل بوی از عسل، شیرینی طعم از نور، جنس از عدالتی عدالت،

 !عدالت

 خواهد نوایانبی سر بر نوازش دست هم باز عدالت. شد خواهد فراگیر عدالت آری،

 بر عدالت نور است؛ ظالمین برای زهری و مظلومین زخم مرهم که عدالتی کشید،

 .تابید خواهد هاسرزمین

 ترنورانی و نورانی را آن ایاسطوره که کرد خواهد افشانی نور زمانی درست عدالت،

 ...جز نیست کسی اسطوره آن و کند

*** 
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 خدا نام به

 

 (ناشناس)

 

 امکان لحظه هر و کمه زمانم. کردم باز رو چال سیاه در و کردم هوشبی رو سربازها

 .برسن سر سربازها داره

 به باالخره کردم، رد رو محوطه چند که این از بعد و اومدم پایین سنگی هایپله از

. کردم باز رو بود شده طلسم که رو در قفل و خوندم وِردی رسیدم؛ نظرم مورد شخص

 هم تو رو چهرم که شد باعث چال سیاه بد بوی بود، خوفناک و سیاه محوطه یه

 پایین سرش که خورد زن یه به چشمم آخر و کردم برانداز رو جا همه دقت با. بکشم

 .بود

 من به که وقتی و آورد باال کمی رو سرش. بشه جلب من به توجهش تا کردم ایسرفه

 زن اون بزنم، حرفی خواستم تا و کردم کج رو لبم انداخت؛ پایین رو سرش کرد، نگاه

 .کرد باز دهن

 خوای؟می چی -

 :گفتم مالیمی لحن با و برداشتم جلو به قدمی

 !نپرس پس اومدم، چی برای دونیمی خودت -

 !چیه جوابم دونیمی خودتم -

 :کشیدم سفیدم و بلند ریش به دستی
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 شی؟نمی حرفام متوجه چرا کنی؛ قبول باید دخترم -

 :گفت بیاره باال رو سرش که این بدون

 ...بذار تنهام لطفا نه، یعنی نه -

 تا کردم، طی رو چال سیاه عرض و طول زنان قدم و فرستادم بیرون داری صدا نفس

 .بشه متقاعد که کنم پیدا چیزی

 و دادم تکیه ناکنم و سیاه دیوار به. کردم باز دقایقی از بعد و بستم آروم رو چشمام

 زد، که حرفی به توجهبی کردم، می نگاه رو چال سیاه سوی کم نور که طور همین

 :گفتم لجباز زن این به خطاب

 که شده عاقل ایاندازه به بشه، بزرگ تا کنیم صبر تونیمنمی برگرده، وقتشه دیگه -

 !افتاده خطری چه تو اشواقعی دنیای بفهمه بتونه

 پاش و دست به قطوری زنجیرهای. دادم تکون تاسف از سری و کردم بهش نگاهی

 .کردمی چکه آروم خون و بودن بسته

. بود شده سیاه جا، این کثیفی و چرک از پوستش و بود شده پاره تیکه هایلباس

 باعث و بود شده پخش صورتش روی بود، شده آغشته خون با که طالییش موهای

 :گفت ایگرفته صدای با. نباشه دیدن قابل صورتش که شدمی

 ...لطفا بفهم بچس، هنوز اون برگرده االن نباید نه-

 چه تو واقعا   که فهمهنمی اصال زد، رو خودش حرف باز. کشیدم داری صدا پوف

 حرفی و ندم دست از رو کنترلم تا کشیدم عمیقی نفس شدیم؛ گرفتار ایمخمصه

 کنار چشمام جلوی از رو سفیدم موهای. بشم پشیمون بخاطرش بعدا   که نزنم

 .رفتم سمتش به و کشیدم
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 :گفتم بودم، خیره بهش که طور همین و وایسادم جلوش

. بودن کرده بینی پیش رو لحظه این پیشگوها زنی؟می رو خودت حرف همش چرا -

 رو ارتشش داره هم فطرت پس زاگیت اون کجاست؛ نیست معلوم و کرده فرار اهریمن

 کل که خوادنمی دلت. هستن متحد باهاشون که هم هاگرگینه! کنه می جمع

 بیوفته؟ اونا دست به( خیالی دنیای)تراگوس

 که این بدون. کرد تر زبونش با رو خوردش ترک هایب**ل و داد خودش به تکونی

 :غرید من به رو باریدمی ازش عصابنیت که لحنی با بندازه، بهم نگاهی

 بار یه فقط که مادرم یه من کن، درکم لطفا  . شهمی شروع تازه مشکالت بیاد اون اگه -

 آرتور از یادگار تنها اون ندیدمش، که ساله پونزده به نزدیک االن. دیده رو بچش

 .بره بین از یادگارم تنها نذار پس هست،

 دقایقی از بعد. افتادمی چال سیاه زمین روی که نموند پنهون نظرم از هاشاشک

 بخاطر و انداختم پایین رو سرم. برد بین از رو چال سیاه سکوت هقاش،هق صدای

 .کشیدم دلسوزی سر از آهی کشیده زیادی هایعذاب که فداکار مادر این

 رو فکرش که چیزیه اون از ترقوی اون! کن نگاه دیگه دید یه از ولی کنممی درکت -

 اتفاق اون اگه و دن می نشون واکنش هاشقدرت نیارمش، زودتر من اگه. کنیمی

 .کن دقت خوب حرفام به پس اره،نمی بار به فاجعه جز چیزی بیوفته

 رو سکوت دقایقی از بعد. شد حاکم ما بین سکوتی و شد قطع اشگریه صدای

 :گفت شدمی حس توش لرزش که صدای با و شکست

 .بیاریش تونیمی موقع اون بشه، سالش هجده کن صبر ولی خب، خیلی -
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 که زدم کوچیکی لبخند. شدم خوشحال کردم متقاعد رو زن این که این بخاطر دلم در

 چال سیاه ورودی به و رفت بین از لبخندم. اومد سربازها بیداد و داد صدای ناگهان

 .انداختم نگاهی

 :گفتم شدممی ناپدید داشتم که وقتی و برداشتم ازش چشم

 این از زودی به کن تحمل کمی گرفتی؛ درستی تصمیم بدون خوبه، هم همین باشه -

 .شیمی خالص جا

 .شدم ناپدید و نشدم جوابش منتظر دیگه

 !برگردی که وقتشه دیگه آدرین، باش منتظرم

 ( آدرین)

 

 لحظه هر و اومد بند نفسم دویدم، رو هاخیابون و کوچه بس از دارما، بدبختی عجب

 سگ آخه که کنممی فکر این به ببره؛ خودش با رو من تا بودم عزرائیل رسیدن منتظر

 از دادم؟ گوشت کالباس بهش که کردم اشتباه داره؟آیا مشکلی چه من با جیمز آقای

 .کنمنمی فراموش که آورده در روزگارم از دمار حاال تا موقع اون

 من اتفاقی طور به. دیدم رو جیمزآقای سگ که بزنم قدمی تا پارک برم کرد هوس دلم

 لحظه اون حسم تنها. شد ورحمله سمتم به سرعتش آخرین با و کرد پارسی. دید رو

 .کنم فرار که شد داده فرمان مغزم به ناگهان که بود ترس فقط

 .نیاره سرم بالیی سگ این تا دویدم توانم آخرین با تونستممی تا و کردم گرد عقب
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. کنم تازه نفسی تا دادم لم درخت یه کنار زناننفس و کردم رد رو خیابون تا چند

 .فرستادممی داخل و بیرون عمیق رو نفسم شد،می پایین و باال امسینه

 آویزونه دهن بزاق همیشه که ایقهوه کوتاه پا سگ اون برای لعنتی یه دلم در

 که کسایی به توجهبی. دادم بدنم به قوسی و کش و شدم بلند جام از فرستادم؛

 ویال سمت به بلندی هایقدم با شنیدم،می ناسزایی حرفای و زدممی تنه بهشون

 هایقدم با که شد باعث و بود شده رنگکم برام استرس و ترس دیگه کردم؛ حرکت

 .بدم ادامه راهم به آهسته و شمرده

 نفرت صدای دادم،می ادامه راهم به لبی بر لبخند و خاصی آرامش با که حالی در

 .شد من مهمون ترس و شد خشک م*با*ل رو لبخند شنیدم؛ انگیزی

 بدنم که طور همین. کن کمک من به یاخدا کنم؟ چیکار حاال شد، شروع بدبختی

. شدم رو به رو عصبی چهره یه با و برگشتم عقب به آروم بود، اومده در لرزه به کمی

 گذاشته نمایش به من برای که کردم نگاه هاشدندون به و دادم قورت رو دهنم آب

 جلو قدم چند اون و رفتم عقب قدم یه. اومد سمتم به آروم کوچیکش پای با. بود

 غش خنده از حتما دیدمی رو من خواهرم اگه و دیدنیه االن قیافم که مطمئنم اومد؛

 .کردمی

 سگ به بود شده آمیخته ترس از که نگاهی با و زدم چنگ رو شلوارم استرس از

 از صدایی. داشت باالیی سرعتی عجب کوتاهش قد این با شدم؛ خیره جیمزآقای

 :گفت من به آباد ناکجا

 .کنه حس رو تو بوی تونهمی سگه، اون خنگ خب-
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 شدم، جوری این که نیست من تقصیر انداختم؛ پرتیم حواس این به لعنت یه دل در

 تا آوردممی سرش بالیی یه نداشت، صاحب اگه که آخ. کرده داغون رو من سگ این

 .کردنمی فراموش داشت عمر

. کنم چیکار دونستمنمی دیگه رفتم،می ترعقب من و اومدمی جلو اون چنانهم

 بیشتر جیمزآقای سگ کنانخرناس صدای که زدم بشکن یه و رسید ذهنم به فکری

 و زدم کوچیکی لبخند جیمزآقای سگ به. کنم مشت رو دستم که شد باعث و شد

 بود جیبم تو همیشه که نباتیآب و بردم فرو شلوارم داخل به رو امشده مشت دست

 .درآوردم رو

 و مالیم لحن با بشه، جلب نباتآب به توجهش تا دادممی تکونش که حالی در

 :گفتم دوستانه

 داری؟ دوست نباتآب خوب، پسر بیا -

 .کرد پارسی ایثانیه چند از بعد و کرد کج کمی رو سرش و ایستاد سرجاش

 الی رو اون و رفت نباتآب طرف به سرعت به که کردم پرت طرفش به رو نباتآب

 .کنه جدا رو پالستیکش که کرد سعی و داد قرار تیزش هایدندون

 لحظه همون که کنم فرار دستش از تا شمردم غنیمت رو فرصت و زدم لبخندی

 .زد بوق اومد،می طرفم سرعت به که اتوبوسی

 که بود جوری نگاهش شد؛ خیره من به و آورد باال رو سرش جیمزآقای سگ بالفاصله

. فرستادم یارو آباد و جد به بودم بلد که فحشی هر انداخت؛می آدم دلم به وحشت

 که دادم جیمزآقای سگ به رو حواسم. گفتم ناسزا بیاریم بد این به و زدم پوزخندی

 .کردمی نگاهم خشم با کنانخرناس و داد نشون من به رو دندوناش
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 از ترس حس شدن؛می رد کنارم از کنانخنده شدن،می که روزم و حال متوجه عابرین

 مردم خنده و سوژه سگ، این خاطر به. شد جایگزین خشم جاش به و شد دور تنم

 .بود شده من کابوس سگ این ترسیدم،نمی چیزی از که منی شدم؛

 جلو قدمی و زد پارسی. ساییدم هم روی رو، هام دندون و شدم خیره بهش خشم با

 لحظه اون که کاری تنها و زدم ترس از لبخندی. شدم پشیمون کارم از بگم باید. اومد

 .کنم فرار که بود این دادمی دستور مغزم

 .زدم حرف خودم با ذهنم تو و کشیدم پوفی

 و گیرهمی گازم یا رسممی خونه به سالم یا شه،می چی آخرش دمنمی اهمیت دیگه -

 .شممی بیمارستان راهی

 بکنم، رو تالشم گرفتم تصمیم. شکستم رو گردنم قُلنج و دادم بدنم به قوسی و کش

 کنم؟ پیدا نجات شاید

 بدون کردن؛ نگاهم چپ چپ شدن،می رد رو پیاده از که مردم کردم، پرت که تُفی با

 بهشون هم گاهی که کردم عبور مردم الی به ال از و برگشتم سریع مردم، به اهمیتی

 . کردممی برخورد

 شهر ترین جمعیت پر)  تورنتو شهر روهایپیاده شد؛ می شنیده پارسش صداش

 طرف اون به سرعت به. شدمی سرعتم شدن کم باعث و بودن شلوغ خیلی(کانادا

 دارم کجا که دونستمنمی. کنم تصادف موتورسواری با بود نزدیک که دویدم خیابون

 هه باطل، خیال ولی شم؛می خالص سگ اون دست از دارم که کردم حس ولی رممی

 عقب رو سرم شد باعث که اومد پارسش صدای نشدم، خالص دستش از هنوز

. میومد سمتم به داشت که سرعتی با و شد می رد مردم پاهای الی به ال از. برگردونم

 از که بودم ایچاره دنبال که طور همین. کردم بیشتر رو سرعتم و کردم جزم رو عزمم
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 ازش شدمی راحتی به که افتاد درخت یه به چشمم بشم، خالص کوتاه پا سگ این

. شد بیشتر لبخندم عمق ثانیه چند در و شد هامب**ل مهمون لبخند. رفت باال

 .دویدم درخت سمت به سرعت به و دادم پاهام به رو انرژیم

 که کردم نگاه پایین به. نشستم کلفت شاخه یه روی و رفتم باال درخت از جهش یه با

 رو خدا و کشیدم آسودگی سر از نفسی بیاد؛ باال که داشت سعی و کردمی پارس هی

 .کردم شکر

. کردمی پارس بلندی صدای با لجباز سگ این و گذشت منوال این به ایدقیقه10

 تاسف از سری دیگه عده کردن،می نگاهم خنده با ایعده شدن،می رد که مردمی

. نموند باقی واسم اعصابی دیگه کردن؛می نگاهم ترحم با دیگه عده و دادنمی تکون

 .برده کثیف سگ این رو من آبروی

 خوای؟می جونم از چی نفهم زبون آخه -

 به رو خودم بیشتر من که کرد پارس یه و گذاشت درخت روی رو، جلوش پای دو

 تقصیر همش بودم، کرده بدی عرق که کشیدم صورتم به دستی چسبوندم؛ درخت

 .هستش...  سگ این

 رو صورتم عرق و آوردم در بود، نیلی رنگ به که لی شلوار جیب از رو کاغذی دستمال

 .کردم تمیز

 جا این باید کی تا نیست معلوم گرنه و کنم کاری باید شدم، خسته وضعیت این از

 که این از بعد و گشتم( آدرین خواهر) سارا شماره دنبال و آوردم در رو گوشیم! بمونم

 ! اه دیگه بردار کجاست؛ نیست معلوم پوف،. زدم زنگ کردم، پیداش

 .برداشت رو گوشی سارا خورد، که بوق ششمین
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  سارا؟ الو... الو-

 چیه؟ ها-

 .کردمی ترمعصبی وراین از هم این جوشید، هامرگ تو خون

 داری؟برنمی رو گوشی چرا زهرمار،-

 صدای! دارهبرنمی رو گوشی که بوده خواب خانم این پس کشید؛ بلندی خمیازه

 .بود معلوم گوشی پشت از حالشبی

 خوابم؟ روز از موقع این من دونینمی تو درد،-

 بحث خواستمنمی. فرستادم بیرون داری صدا نفس. زدم پیشونیم رو محکم دستم با

 :دادم جواب مالیمی لحن با پس بشه

 .کنی کاری یه خواممی ازت کن؛ ول رو هااین عزیزم، سارا-

 :گفت بود معلوم صداش لحن در که تعجب با

 کاری؟ چه-

 .خندهمی بهم حتما بگم، رو این اگه دونممی

 سگ این بیاد بگو جیمزآقای به بزن زنگ. بگیره گاز تا منه پاچه دنبال باز سگه این-

 .ببره رو

 فحشی خواستم تا و اومد در حرصم اومد، گوشی پشت از هاشخنده فواران صدای

 ...بدم

 .میاره خودش سر بالیی یه آخر خنگ این. اومد چیزی شکستن صدای
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 مردی؟ سالمتی به الو...الو بود؟ چی صدای شد؟ چی سارا الو-

 .اومد گوشی پشت از مامان صدای. خندیدمی و نداشت تمومی هاشخنده صدای

 .بده جواب مامان الو-

 . سالم الو-

 .داد رو جوابم که بود مادرم صدای

 بود؟ چی صدای مامان، سالم-

 :گفت و کشید پوفی گوشی پشت از

 شد، پرت لیوان خورد دستش که کردمی سکته داشت خنده از پریده ور این-

 .شکست

 .نه یا خندیمی باز که بینیممی موقع اون کنم، پیدا نجات سگه این دست از بذار

 .ببره رو سگش این بیاد بگو و بزن زنگ جیمزآقای به مامان راستی آها،-

 :گفت خشم از بلندی صدای با و کشید کوچیکی جیغ

 افتاد؟ دنبالت سگه اون باز چی؟-

 :گفتم بودم موت به رو عصبانیت از که حالی در و کشیدم پریشونم موهای به دستی

 .منتظرم که بزن زنگ زود مامان، آره-

 .شد تر آروم کمی صداش

 .زنممی زنگ االن پسرم باشه-

 .شد مانعم مادرم صدای کنم قطع رو گوشی خواستم تا
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 .وایسا -

 مامان؟ شده چی -

 بگم؟ جیمزآقای به جوری چه رو هستی که جایی آدرس خنگ پسره آخه-

 صدای و زدم محکم دفعه این. زدم پیشونم رو دیگه دونه یه بودنم، خنگ به هم باز

 .داد بدی

 .اومد گوشی پشت از مادرم نگران صدای

 افتاد؟ اتفاقی پسرم؟ شد چی-

 :گفتم دستپاچه کشیدم،می هم تو رو صورتم که حالی در و مالیدم رو پیشونیم

 .بیاد بیستم خیابان به بگو جیمزآقای به. مامان نیست چیزی-

 کنی؟ می چیکار جا اون تو آخه-

 به نیارم زبون به فحشی تا کردممی آروم رو خودم که حالی در و کردم نگاه سگ به

 :گفتم مامانم

 .نگیره گاز تا درختم روی االنم. کرده دنبالم جا این تا رو من سگ این-

 :گفت بود صداش تو خنده که حالی در و کرد ایخنده

 .زنممی زنگ بهش االن کن قطع خب، خیلی-

 .گذاشتم شلوارم جیب تو و کردم قطع سریع رو گوشی

 پاهاش بین رو سرش و بود نشسته درخت زیر که انداختم جیمزآقای سگ به نگاهی

 .نداره هم رفتن قصد انگار بود؛ گذاشته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

16 

 

 چیه؟ دردت آخه روت، به تف ای-

 .شدم جیمز آقای اومدن منتظر و دادم تکیه درخت به و نگفتم چیزی دیگه

 به مهاجر پرندگان که کردم نگاه آسمون به آوردن؛ خودم به رو من پرندگان صدای

 .رفتن آباد ناکجا به و شدن خارج من دید از کم کم. کردنمی کوچ نظم با دیگه، جای

 به رو من جیمز آقای رگه دو صدای بودم، شده عصبی و کالفه که دقیقه پانزده از بعد

 .آورد خودم

 . جان آدرین سالم-

 .دادم سرد و خشک سالم یه و کردم نگاه پایین به

 و داشت جیب تا شش که بود پوشیده لجنی شلوار انداختم؛ وضعش و سر به نگاهی

 داده باال به رو سیاهش موهای. بود پوشیده داشت اسکلت یه طرح که شرتتی یه

 که بود شده کسایی شبیه کل در. بود کرده سفید تیغ با رو موهاش هایبغل و بود

 زده تیپ هاساله 25-20 آدمای شبیه ولی سالشه چهل جیمزآقای. هستن خالفکار

 :گفتم بود، پیدا گفتارم لحن تو که تعجبی با! شدم کنجکاو تیپش این با و بود

 جیمز؟آقای کردی درست خودت واسه که ایهقیافه و ریخت چه این-

 :گفت کشید، می سرش به دستی و کردمی بغل رو سگش که حالی در

 هستم؟ تنوع عاشق من که شناسینمی منو مگه چرا؟ دیگه تو جان آدرین اوه-

 انجام متفاوتی کارهای همیشه اون گفت،می راست. بودم نکرده فکر بهش دید این از

 .شدمی اطرافیام و من تعجب باعث این و دادمی
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 کارهای به هنوز من که دونیمی هم شما کنی،می گیرغافل رو من همیشه مثل-

 .نکردم عادت عجیبتون

 رفت، بود jack s5 که جدیدش ماشین سمت به که حالی در و کرد کوتاهی یخنده

 .اومد من سمت به و بست رو ماشین در و گذاشت ماشین تو رو سگش

 خوای؟می کمک پایین؛ بیا درخت اون از حاال کنی، می عادت-

 درد پا شد، باعث که پریدم پایین درخت باالی از و دادم تکون نه معنای به سری

 .بگیرم

 بشه، کم دردش از تا دادممی ماساژش که حالی در و بردم زانوم سمت به رو دستم

 :گفت و آورد سمتم به رو دستش جیمزآقای

 افسوس ولی بدی انجام رو کارهات خودت داشتی دوست و بودی شق کله همیشه-

 .کردیمی کاری خراب بار هر که

 هم با دو هر جیمز، آقای حرف با فرستادممی نفرین خودم به درد از که حالی در

 .خندیدیم

 خودم رفت؛ هم تو صورتم و کشید تیر زانوم که شدم بلند جام از و گرفتم رو دستش

 :گفتم جیمزاقای به و درآوردم عادی حالت به رو

 .اومدی که ممنون برم، دیگه من جیمز،آقای خب-

 چشمای به خاکستریش چشمای با. کرد ایمردونه خنده و گذاشت پشتم رو دستش

 .شد خیره آبیم

 .دهمی گیر بهت که چشه سگ این دونمنمی. کنم عذرخواهی ازت باید من پسر هی-
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 سگ از. بیاد بیرون ماشین از تا کردمی تالش که شدم خیره ماشین تو سگش به

 میاد، وجود به جیمزآقای دیدن با که همیشگیم لبخند با و برداشتم چشم جیمزآقای

 :گفتم

 .برم دیگه من جیمز،آقای نداره عیب-

 طور همون. برد ماشینش سمت به. کشید و گرفت رو راستم دست و کرد نچی نچ یه

 خیره سگش به اومده بیرون حدقه از چشمای با من رفت، می ماشین طرف به که

 و اومدم خودم به جیمز آقای حرف با. کنه چپش لقمه یه رو من خواستمی که شدم

 .شدم خیره بهش

 بری؟ خوایمی کجا پات این با برسونمت، خونه تا بیا حداقل-

 جیمزآقای. گذاشت نمایش به برام رو تیزش هایدندون که شدم خیره سگش به باز

 بهم خندش با و کرد ول رو دستم. بیام تونمنمی که شد متوجه و گرفت رو نگاهم رد

 .داد گرمی دل

 .شد برطرف که بود کوچولو درد یه فقط خوبه پام جیمز، آقای ممنون-

 :گفت رفت،می ماشینش سمت به که حالی در

 .باشه خودت مواظب حال هر به-

 .جیمز آقای چشم-

 دور من از سرعت با و کرد روشن رو ماشینش. شد ماشین داخل و داد تکون دستی

 .شد ناپدید آخر در و شد خارج دیدم از کم کم. شد
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 بزرگم روده کوچیکم، روده گشنگی از. برم خونه به تا رفتم تاکسی ایستگاه سمت به

 .خوردمی داشت رو

 .شدم تاکسی منتظر و رسیدم تاکسی ایستگاه به بالخره

 من جلوی زرد رنگ به ایساده ماشین که بودم تاکسی منتظر که بود دقیقه پنج

 :گفت کلفتی نسبتا   صدای با مردی و داد پایین رو شیشه ایستاد؛

 کجاست؟ مسیرت-

 فرمون پشت پوست سیاه مرد یه. بشه مشخص من برای صورتش تا شدم خم

 با و کشید سیگار از پوکی. بود زده بیرون پیراهن از بزرگش شکم اون و بود نشسته

 .زد زل بهم عجیبی نگاه

 :گفتم و کردم ایسرفه

 .برم خواممی دوم خیابان-

 .کرد خارج بینیش از رو دودش و کشید سیگارش از دیگه پوک یه

 .باال بپر-

 .نشستم و کردم باز رو ماشین روی جلو در و زدم لبخندی

 دوم خیابون سمت به و شد خارج بیستم خیابون از و گذاشت گاز روی رو، پاش

 و سیگار بوی. کشیدم هم تو اومد،می ازش که بدی بوی بخاطر رو صورتم. کرد حرکت

 .کرد می خفه رو من داشت عرقش بوی
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 بوی از تا برسم دوم خیابون به زودتر که کردم آرزو دل در و داد دست بهم بدی حالت

 کلفتش سیگار از پوک یه گاهی از هر که بودم شده خیره بهش. باشم امان در بدش

 .کشیدمی

 پایین که رو شیشه. بره بین از ماشین بد بوی تا کشیدم پایین رو ماشین شیشه

 عمیقی هایبازدم و دم. کنه خوب رو حالم تا دادم هامریه داخل به نفسی کشیدم،

 سنگینی وقتی که کردم نگاهش چشمی زیر. دادم تکون تاسف از سری و فرستادم

 .انداخت من به گذرایی نگاه کرد، حس رو نگاهم

 :گفت بندازه من به نگاهی که این بدون و آورد من سمت به رو سیگارش

 .بکش تو هم پوک تا چند یه بیا-

 سیگار من به خوادمی که کرده فکر چی خودش با کشیدم؛ کنار رو دستش کردم اخم

 بده؟

 :گفتم بهش رو کنم، باز رو اخمم که این بدون

 .نیستم سیگاری من ممنون؛-

 سمت به رو سیگارش زد؛ من به پوزخندی و انداخت من به آمیزی تمسخر نگاهی

 .کشید پوک چند و برد دهنش

 .میلته که طور هر-

 ...شدم خیره روم به رو مسیر به و ندادم جوابی

 در. رسیدم دوم خیابون به من و گذشت بود هاساعت من واسه که دقیقه ده از بعد

 :گفتم شدم،می پیاده که حالی
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 شه؟می دالر چند-

 رو لبخند که حالی در و زد زشتی خنده. خاروند و کشید اشفره فره موهای به دستی

 :گفت بود سیاهش لبای

 .شهمی دالر سه-

 بهش و آوردم در اسکناس تا سه درآوردم؛ جیبم از رو پولم کیف و دادم تکون سری

 که کردم حرکت ویال سمت به و کشیدم رو راهم سریع و گرفتم ازش رو نگاهم.  دادم

 تغییر حال در که آسمون به و کشیدم عمیقی نفس. شنیدم رو تاکسی رفتن صدای

 به رو مسیر به و برداشتم چشم آسمون از شدم؛ خیره بود، زاباران ابرهای به حالت

 .رفتممی پیاده خونه تا باید که شدم خیره روم

 بودن؛ ویالیی جا،این هایخونه تمام و بود تورنتو شهر معروف هایمحله از محله این

 کرده ایجاد رو کامل پارچگییک و بودن سفید رنگ به ویالیی هایخونه تک تک

 به که رنگی سیاه بوگاتی یه به خورد چشمم شدم،می رد که خیابون وسط از. بودن

 .اومدمی طرفم به سرعت

 نای و بود زده خشکم لحظه یه. کردممی نگاهش تعجب با من و شدنمی کم سرعتش

 رو پیاده به رو خودم سریع و اومدم خودم به زد، که بوقی با. نداشتم رو خوردن تکون

 تمیز رو شدم خاکی لباس و شدم بلند جام از. نزنه آسیب من به ماشین تا کردم پرت

 من. کردم حرکت ویال طرف به غرغرکنان و دادم آبادش و جد به فحشی یه. کردم

 کردم؟ گناهی چه من آخه! بگیرن رو من جون دارن قصد همه امروز چرا دونمنمی

 .گرفتم پیش در رو خونه راه بلند هایگام با و کشیدم بلندی پوفی

 به. شدم ویالمون حیاط وارد و کردم باز رو در رسیدم؛ ویال به سالم و صحیح باالخره

 دستم که بود درخت روی سیب چند هنوز که شدم خیره حیاط تو سیب هایدرخت
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 برسم؛ خونه به تا کردم طی رو حیاط فرش سنگ. بخورم و بردارم رو اونا تا بود نرسیده

 دارمایه دهنده نشون این که بود شده تشکیل امکانات تمام با مجزا طبقه دو از ویال

 .بود بنده پدر بودن

 .داد جا خودش تو رو زیادی هایدرخت شدمی و بود بزرگی نسبتا   حیاط

 به. کردمی خودنمایی حیاط وسط که رفتم کوچیکی حوض سمت به و زدم لبخندی

 حوض داخل و بودم خریده رنگارنگی هایماهی تازگی به که کردم نگاه حوض داخل

 راهم به و برداشتم چشم حوض از. بشن خالص ایشیشه زندان از تا بودم کرده رها

 شیطون که کرد خطور ذهنم به فکری ناگهان که رسیدم خونه ورودی به. دادم ادامه

 رویراه و کردم باز رو در آروم. بدم انجامش زودتر تا دادمی قلقلک رو من داشت هی

 نوش صبحانه دارن دونستممی چون. رفتم آشپزخونه سمت به و کردم طی رو خونه

 آشکار رو سفیدم هایدندون و زدم شیطانی لبخند یه. رفتم جا اون به کنن،می جان

 .نشن من حضور متوجه تا رفتممی راه آهسته های قدم با. کردم

 باالخره هستن؛ وضعیتی چه در ببینم تا کردم آشپزخونه تو رو سرم آروم ورودی تو

 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با و زدم دریا به دل

 .اومد که کمه گلتون جمه جمتون بینممی بخیر، صبحتون پخ-

 و زد جیغ سارا پرید، جاش از مامان ببینم؛ رو واکنششون تا که بهشون بودم خیره

 .کرد گیر گلوش تو خوردمی رو قهوهش داشت که هم بابا

 و اشسینه رو گذاشت رو دستش ، بپیونده اعلی ملکوت به بود نزدیک که مامان

 :گفت من به رو زناننفس

 کنم؟می سکته االن نگفتی آخه کردی؟ بود کاری چه این بچه، نشی ذلیل آخ-
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 .کشید سر نفس یه و برداشت رو بود دستش کنار که رو آب لیوان

 :غرید من به رو و زد زل بهم ایشقهوه چشمای با کنه خفه منو خواستمی که سارا

 داشتی که عقلی ذره یه اون و گرفته گازت جیمزآقای سگ انگار مامان، گهمی راست-

 پرونده؟ رو

 عمیق لبخندم بود؛ غره چشم یه و کوفت یه تنها جوابم که زدم سارا برای چشمک یه

 .شدم خیره بابام به و شد تر

 بهم گنگی نگاه و کشید صورتش هایریش ته به دستی و برداشت رو عینکش بابا

 :گفت من به رو خنثی حالت با و انداخت

 .کردنمی سکته داشتن ندیدی مگه کردی؟ بود کاری چه این پسرم-

 :گفتم بود شده ایجاد صحبتم حالت تو که لکنتی با و خنده زیر زدم

 .گرفتم انرژی صبح اول صبح کردم حال بودید، باحال خیلی-

 چهره به ایتوجه هیچ بدون من و کردن نگام چپ چپ تاشون هرسه حرفم این با

 .شدم صبحونه خوردن مشغول و نشستم صندلی روی مادرم کنار خانوادم، عصبی

 خودش کنجکاو رو من عجیبی چیز یه و انداختم کوتاهی نگاه تکشون تک چهره به

 آبی چشمام من ای؟قهوه مادرم چشمای و هست سیاه پدرم چشمای چرا! کرد

 اگه که بود نوشته ما زیست کتاب! برده ارث به مادرم از سارا چشمای ولی هست

 چشماشون یا اونا فرزندان ، باشه ایقهوه چشم یکی اون و سیاه چشم والدین از یکی

 نیستم؟ اونا بچه نکنه هست؟ آبی چشمام من چرا پس! ای قهوه یا شهمی سیاه
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 تعجب با و آورد باال رو سرش مادرم که زدم گوشم در دونه یه پوچم، فکر طرز این با

 فکر که کردن نگاهم جوری. دادن نشان رو واکنش همین هم بابام و سارا کرد؛ نگاه به

 زدم که رو لپم سریع هستم، دیوانه نکردن فکر تا! دارن کار و سر دیوانه یه با کردن

 .کردم نگاهشون گیجی حالت با و مالیدم

 کنید؟می نگام جوری اون چرا-

 :گفت کنه بازجویی آدم از خواستمی که جوری و کرد ریز رو چشماش مادرم

 زنی؟می رو خودت چرا خوبه؟ حالت پسرم-

 دلش رو دستش خنده؛ زیر زد بلندی صدای با و اومد بیرون تعجب حالت از سارا

 :گرفت طرفم به رو دیگش دست و گذاشت

 .شد دیوانه پسرتون گل گم،می تبریک-

. داد حالت تغییر نگران حالت به رو تپلش کمی چهره و زد گوشش در دونه یه مامانم

 ...داریم خاصی استعدادهای حاالت تغییر تو خانوادگی کال

 یه پیش شو بلند زود جک وای زدی؟ توهم نکنه پسرم!  بده مرگم خدا وای-

 .بریم پزشکروان

 زد کنار رو بود ریخته پیشونیش روی که سیاهش موهای و کرد کوتاهی ایخنده بابام

 :گفت مالیمی لحن با مادرم به رو و

 .بکن خواستی کاری هر بعد شده چی بپرس اول کنی؟می شلوغ چرا عزیز جولیای-

 :گفت پدرم به رو و گرفت طرفم رو اشاشاره انگشت و کشید عمیقی نفس مادرم

 .زده صورتش به دیدم خودم بار چند نیست، که اولش دفعه-
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 به و خاروندم کمی رو سرم کردم، ریزی خنده و انداختم پایین رو سرم مادرم حرف با

 دونممی هم بردنم پزشکروان به دلیل و زنهمی حرف چی از فهمیدم رفتم؛ فرو فکر

 !چیه

 من ور دور پشه یه دوم دفعه بپره؛ خوابم تا زدم چک یه بودم، آلودخواب که بار یه

 و زدم االن که سومم دفعه زدم؛ گوشم زیر باز من و نشست صورتم روی که پلکیدمی

 .داد نشون حرکاتم به واکنش بالخره مادرم

 بهش نفهما این مثل منم و کرد بهم آوری تعجب نگاه و داد باال رو ابروش تا دو پدرم

 .شدم خیره

 گه؟ می درست مادرت-

 بگم؟ چی بهش حاال شدم، دستپاچه بزنم؛ حرفی تا من روی بود کرده زوم

 برم؛ پزشکروان پیش باید وگرنه نکنن فرض دیوانه رو من تا کنم هم سر چیز یه باید

 :گفتم ساختگی لبخند یه با و دادم قورت صدادار رو دهنم آب

 من ور و دور هم مزاحم هایمگس این رسه،می داره پاییز فصل دونینمی خب-

 .کننمی اذیت و چرخنمی

 .شدن حرفم ادامه منتظر و شدن خیره من به

 .زدم گوشم زیر دادم، بکشمش خواستم منم و لپم روی نشست االن یکیشون بعد-

 !نکردن باور انگار. انداختن بهم گنگی نگاه تاشون سه هر

 .کنه دستگیر رو مجرمی خواستمی انگار که کرد نگام جوری سارا

 .نیست مگس که اینجا-
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 .دراومد آخش که سارا پای به زدم محکم پام با زدم؛ عصبی لبخند حرص از

 .آخ-

 رنگ نگاهشون توی. زدن زل سارا به سریع و برداشتن چشم من از مادرم و پدر

 :گفتم نگرانی با زدم؛ سالم به چشمکی و کردم کج رو لبم. داشت تعجب

 شد؟ چی خواهری-

 همین و شد خندان ش*ا*ب*ل رفت؛ بهم اساسی ایغره چشم و آورد باال رو سرش

 :گفت کشید می نشون و خط برام چشماش با که طور

 .نشده هیچی-

 موهای سارا. شدم سارا سیاه چشمای به خیره و گذاشتم چونم تکیه رو دستم

 چونم روی از رو دستم. شد خیره بهم عصبانیت با و فرستاد عقب رو سیاهش

 .شدم خیره غذا میز به و برداشتم

 .کشیدم عقب رو دستم مادرم حرف با بردارم، رو تست نون خواستم تا

 .بگو رو راستش نبود، کننده قانع حرفت -

 هایسوال این از داشتم کم کم دادم؛ مالش و بردم هامشقیقه سمت رو دستم

 :گفتم بود پایین سرم که طور همون شدم؛ می عصبی موردبی

 .بپرسید سوال من از هی هم شماها میرممی گرسنگی از دارم من دیگه، کنید ول-

 لحن با ، بود نکرده باور چیزی انگار من های حرف از و کرد می نگاهم هنوز که پدرم

 :گفت مشکوکی و مالیمی

 .بخور رو صبحونت ، پرسیمنمی چیزی باشه-
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 و مالیدم تست نون روی قاشق، با رو پنیر برداشتم؛ رو تست نون و دادم تکون سری

 .شدم خوردنش مشغول

 بیرون آشپزخونه از و شدم بلند اجازه، یه با و خوردم رو امصبحونه ایدقیقه ده

 شده تعمیر تازگی به که کردم نگاه اطرافم به دقت با و رسیدم خونه پذیرایی به اومدم؛

 کاغذ. کردمی خودنمایی خونه دور تا دور سیاه هایرگه با سفید هایپوش کف. بود

 رنگ به زیبایی هایگل و سیاه هایرنگ با بود خونه چوبی دیوار روی که هاییدیواری

 در. بود کرده اهدا رو خاصی جلوه خونه به بود، شده طراحی دیواره کاغذ روی سفید

 خودنمایی خونه تو سفید و سیاه هایرنگ ذاشتی،می هرچی روی چشم اگه کل

 اتاقم به راست یه و رفتم باال چوبی هایپله از و برداشتم خونه دکور از چشم. کردمی

 و انداختم چهره به تریدقیق نگاه. رفتم آینه طرف به و کردم عوض رو لباسام. رفتم

 به و دادم باال رو خرماییم کمی موهای کردم؛ برانداز رو صورتم اعضای تک تک

 !شدم خیره رنگم آبی چشمایی

 بود بزرگ کمی که کشیدم امبینی به دستی و کردم تر رو کوچیکم و قرمز هایب**ل

 من برای مثبت چیز یه این که کردمی پنهان رو بینیم بزرگی داشتم، که ایچهره ولی

 .بود

 رو به رو هاپیام از انبوهی سیل با. رفتم هاپیام لیست به و درآوردم جیبم از رو گوشیم

 اومد یادم چیزی ناگهان رفتم،می ور گوشیم با که طور همین بود؛ دوستام از که شدم

 ببرم؟ یاد از بود ممکن چطور زدم؛ پیشونیم رو محکم دستم کف با و

 شهر همین تو خداکنه بدن؛ قرار سایت تو رو دادم که امتحانی نتیجه بود قرار امروز

 یک بودم ساخته خودم برای ذهنم تو که ایآینده نشم، قبول اگه و بشم قبول تورنتو
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 از که هاییشب و خوندم درس هاساعت من طرفی از ولی. رفتنمی بین از باره

 .بشم قبول پزشکی کهاین امید به خوندم درس باز دادم،می جون خستگی

 نشستم صندلی روی کردم؛ روشنش و رفتم کامپیترم سمت به و ریختم بهم رو موهام

 انگشتام اضافی پوست و بود دراومده لرزه به تنم استرس از. کردم بازی انگشتم با و

 .کردم می جدا رو

 تا شدم منتظر زدم، رو کد و اسم که این از بعد و نظر مورد سایت تو رفتم راست یه

 .بیاد باال مشخصاتم

 رو سالم چند این زحمات و بشم قبول که کردم خدا خدا دلم تو و بستم رو چشمام

 .ببینم

 کنم؛ باز رو چشمام گرفتم تصمیم دقایقی از بعد

 که چیزی با. شدم خیره بود اومده باال که مشخصاتم به و کردم باز رو چشام یواش

 :کردم زمزمه رو مشخصاتم! شد چهارتا چشام دیدم

 محمدی آدرین:خانوادگی نام و نام

 86339: کد

 1:رتبه

 پزشکی: قبولی رشته

 گیل مک: دانشگاه نام

 شدم؟ قبول من! شهنمی باورم وای کشیدم؛ موهام الی رو دستم و زدم لبخندی
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 دوره برای جهان برتر هایدانشگاه میان در دانشکده این) گیل مک دانشگاه تو اونم

 .(باشدمی پزشکی های

 !گیل مک دانشگاه تو یک رتبه با اونم سخته، باورش

 عادت مثل شدم؛ خارج اتاق از و شدم بلند صندلی از سریع و کردم بلندی خنده

 :گفتم بلندی صدای با. اومدم پایین و خوردم سر پله از همیشگیم

 . دارم سورپرایز بیایین همه-

 .بود رفته باال تپشش قلبم خوشحالی از

 .کردم تشکر خدا از دلم در شم،می دکتر من آینده در اینکه امید به

 خوشحالم قیافه به تعجب با و اومدن بیرون آشپزخونه از سریع سارا و بابا و مامان

 .کردن نگاه

 گذاشتی؟ سرت رو خونه چرا پسرم؟ شده چی-

 هفده تو گفتم دلم تو پریدم؛ پایین و باال ها،میمون مثل و مبل باالی پریدم هیجان از

 دی؟می انجام جلف کارهای و سالته

 :گفت بابام و مامان به رو دید رو من حرکات که سارا

 .داشتیم کم میمون یه-

 :گفتم بلندی صدای با سارا، حرف به توجهبی و اومدم پایین مبل روی از

 .شدم قبول پزشکی رشته تو من-

 سارا که دادم باال رو ابروم تا دو. اومد وجود به خوشحالی برق همشون چشمای در

 .پرید بغلم تو سریع و برداشت طرفم به قدمی
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 .داد جواب خونی خر باالخره باشی، موفق انشالله داداشی گممی تبریک وای-

 پیاده من مخ رو خیلی و بودم عصبی دستش از که این با. زدم خواهرم روی به لبخند

 بیرون خواهرم آغوش از هستش؛ عمیق سارا خواهرم به من عالقه ولی کرد، می روی

 با و بود مادرم و پدر هایب**ل بر شیرینی لبخند شدم؛ خیره مادرم و پدر به و اومدم

 .بودن شده خیره من به مهربانی

 .بینی می رو زحماتت حاصل گفتم که بهت گلم، پسر باشی موفق-

 .کرد نگام تحسین با و گرفت دستاش بین رو هامشونه و اومد سمتم به پدرم

 .پسرم باشی موفق انشالله کنم،می افتخار بهت-

 .اومدم بیرون پدرم دست حصار از و شد تر عمیق لبخندم

 بگم؟ هم رو بعدی سورپراز حاال-

 سورپرایزی؟ چه ببینیم بگو-

 :گفتم گرفتم که ایجذبه با و زدم چشمکی

 شد؟ چند رتبم و شدم قبول کجا گفتی اگه-

 :گفت بکنه مسخره رو آدم خوادمی همیشه که ایچهره با سارا

 .هستش هاچرت این از که دانشگاتم و آوردی رتبه رقمی 3 دونم،می که معلومه-

 .رفت براش اساسی غره چشم و کرد بهش عصبی نگاه مامان

 .بزنه رو حرفش بذار نکن، مسخره سارا عه-

 :گفت قهر حالت با و زد زمین رو پاش سارا
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 .دیگه گممی راست-

 .کنه مسخره رو خودت نیست یکی حاال بچه، شو هیس-

 :گفت خندیدمی و کردمی نگاهمون داشت االن تا که بابا

 .کنین بس عه-

 :داد ادامه من به رو بابا

 شدی؟ قبول کجا و اوردی ایرتبه چه بگی شهمی پسرم -

 :گفتم انرژی پر و ایمقدمه هیچ بدون

 .گیل مک دانشگاه تو یک رتبه-

 مامان دست که لیوانی ناگهان که بود زد خشکشون تاشون سه کردم؛ نگاه بهشون

 .شکست افتاد بود

 خشکی حالت از شد سپری که دقایقی از بعد بودن؛ شده شکسته لیوان به ایتوجه

 :گفتن زمان هم نفری سه و اومدن در

 واقعا؟-

. خندیدم بلندی صدای با و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه دیدم که رو قیافشون

 بود؛ برداشته رو خونه کل هامقهقه

 .شده بامزه خیلی قیافتون-

 من به ایبامزه و کوچیکی اخم با و رفت قبلیش جای به و زد پام به دونه یه اومد سارا

 .کرد نگاه
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 .بخند خودت به-

 تو. فهمیدم اشچهره حالت از رو این خورد، حرص بیشتر که نکردم بهش ایتوجه

 :گفتم همشون به رو و کردم سارا روز و حال به ایخنده دلم

 .بشم قبول گیل مک دانشگاه تو تورنتو همین تو تونستم و آوردم رو یک رتبه آره-

 .باشه ترزرنگ بعضیا از تونسته و باهوشه قدر این که گلم پسر به آفرین-

 به دست و رفت هم تو بیشتر اخماش سارا انداخت؛ سارا به نگاهی و زد چشمک یه

 سارا حال به. بود گرفته رو مامان منظور انگار شد؛ خیره مادرم و من به قهر با سینه

 .آورده در رو سارا حرص که مامانم از اومد خوشم و زدم قهقه

 میگیرم، زدنش حرف با که آرامشی با و داد من به رو آمیزش تحسین نگاه باز بابا

 :گفت

 .شیمی موفق دونستممی اول از دارم، پسری چنین که کنممی افتخار خودم به واقعا-

 سمت به همگی و اومدم بیرون گرمش آغوش از دقایقی کردم؛ بغل مردونه رو پدرم

 .نشستیم و رفتیم مبل

*** 

 جشن یه و شد قبول مدیریت رشته تو هم سارا و گذرهمی روز چند موضوع این از

 قابل غیر ما دوی هر حس. گرفتیم قبولیمون مناسبت به هم خانوادگی کوچیک

 یعنی ما برای این و میابه تحقق داره کم کم کردیم، تجسم که ایآینده از چون تصوره

 ! خوشبختی
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 تاکش، تیک صدای که کردم نگاه ساعت به و اومدم بیرون اخیر روز چند فکر از

 و نداشتم خوابیدن قصد من و بود شب11 ساعت شکست؛می رو اتاقم سکوت

 !بود کرده کالفم خوابیبی

 بود؟ شده پیدا کجا از موقعبی خواب این اه

 چی صدای اومد؛ خونه بیرون از چوبی شکستن صدای کنم، پلی آهنگی خواستم تا

 بود؟

 نسیم لحظه همون که کردم باز رو پنجره رفتم؛ پنجره سمت به و دادم باال ابروم تا دو

 .بستم رو چشمام و زدم لبخندی ناخوداگاه. کرد نوازش رو صورتم خنکی

 تو که هاییدرخت به و چرخوندم چشم کردم؛ باز رو چشمام ثانیه چند از بعد

 به کنم؛ نگاه رو جا همه دقت با تا کردمی مجبور تاریکی. کردم نگاه بود حیاطمون

 ولی نداشتم ترسی. خوردمی تکون هاشبرگ و شاخ که شدم خیره هادرخت از یکی

 تکون شدت بپردازم؛ عادی غیر عموضو این به تا که کرد می مجبورم کنجکاویم

 خوب تا کردم تیز رو چشمام و دادم قورت رو دهنم آب شد؛ بیشتر هاشاخه خوردن

 اومد؛ پایین درخت از سیاهی گربه ناگهان بودم درخت به خیره که طور همون ببینم؛

 کار جای یه و نبود اینطور قطعا   بود؟ وروجک این سر زیر هاشاخه دادن تکون یعنی

 من نکردم؛ پیدا چیزی گشتم، هرچی ولی شدم خیره درخت اون به دوباره نگید؛لمی

 !بود اونجا نفر یه که مطمئنم

 روی رو خودم رفتم و بستم رو پنجره. شدم اتفاق این خیالبی و انداختم باال ایشونه

 .کردم پرت تخت

 .رفتم خواب عالم به کم کم که بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام
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 .کردم می نگاه ایافسانه مکان این به لذت با و بودم خرم و سبز سر دشت یه توی

 و هاساعت رو منظره و بشینی خواستمی دلت که بود زیاد اونقدر دشت اون زیبایی

 !کنی تماشا هاروز حتی

. کردمی اندازه از بیش رو منظره اون خوشگلی که بود رز هایگل از پر زمین

 هایگل روی رنگارنگی هایپروانه. رفتنمی طرف اون و طرف این به معلق، هایقاصدک

 .اومدنمی در پرواز به دقایقی از بعد و نشستنمی رز

 که رفتم ایرودخونه سمت به و داشت باز منظره این از رو من آب شر شر صدای

 خیره تعجب با رودخونه آب به رسیدم رودخونه به که وقتی. داشت قرار سرم پشت

 به! نداره وجود آبی اونجا کردیمی حس که بود اونقدر آب پاکی و زاللی شدم؛

 اون به کوه دل از آبشاری. شدم خیره داشت جریان جا اون از رودخونه که مسیری

 .بود ساخته خودش برای معنا تمام به بهشت یه ریخت،می رودخونه

 پا سر بودن؛ کرده درست طبیعی آهنگ ها،قورباغه صدای و ها پرنده دلنشین صدای

! آورد خودم به رو من اینعره صدای که بودم بهشت این موجودات آهنگ به گوش

 بود؟ چی صدای

 انداختم؛ نگاه اطرافم به دقت با و برگشتم سریع

 اونجا که ایتپه باالی رفتم اومده؛ باال اون از صدا حتما گفتم خودم با و دیدم ایتپه

 ترس برق دیدم که چیزی از کنم، پیدا رو صدا منبع تا رسیدم تپه باالی به وقتی. بود

 .گرفت بر در رو وجودم کل
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 تیکه تیکه خنجر با رو گوزنی داشتن که دیدم بلندی قد و رنگ سفید موجود تا 3

 ...انگار ولی بودن انسان شبیه پشت از. کردنمی

 با. افتادم زمین روی و کرد گیر ایشاخه روی پام که رفتم عقب آروم و شد چندشم

 در لرزه به بدنم ترس از که کشید غرشی و دید رو من یکیشون من، افتادن صدای

 و افتادش چنگ چهره تیزش، هایدندون. داد من به رو ترسناکش چهره. اومد

 اون غرش صدای با بود؛ ساخته براش ترسناکی و زشت چهره بلندش، نوک هایگوش

 یکی اون با کمی دست دیگه نفر دو. شدن من متوجه هم بقیه زشت، موجود

 . بودن کرده حفظ رو زشتشون و ترسناک حالت و نداشتن

 رو شمشیرهاشون ااومدن؛ طرفم به آروم آروم و کشیدن شده تیکه گوزن اون از دست

 بودم شده میخکوب سرجام. اومدن طرفم ترسناکی لبخند با و بودن آورده در غالف از

 صدای ناگهان که نبینم رو ناگوار مرگ این تا بستم رو چشمام بودم؛ مرگم منتظر و

 یه به خورد چشمم که شده چی ببینم تا کردم باز رو چشمام سریع اومد؛ شمشیر

 .کردمی مبارزه زشت هیوالهای اون با داشت و بود پوشیده شنل که نفر

 :گفت دخترانه و ناز صدای و کرد نگاه رو من برگشت

 ! کن فرار-

 از سریع و اومدم خودم شدم؛به غافل چهرش دیدن از من و بود پایین شنلش کاله

 .شدم بلند جام

 داشت؛ کمی فاصله من با که رفتم جنگلی سمت به اومدم؛ پایین و خوردم سر تپه از

 .دیدم سیاهی جز چیزی که شد خالی پام زیر ناگهان جنگل سمت به دویدن حین در
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 کردمی درد فجیحی شکل به سرم. کردم نگاه ورم دور به زنان نفس و پریدم خواب از

 ناخوداگاه فکرم سوخت؛می که بردم گردنم سمت به رو دستم. بودم کرده بدی عرق و

 !دیدم که کشید عجیبی خواب سمت به

 دیدم؟ من که بود چی دیگه این

 .داد نجات هیوالها اون دست از رو من که افتادم پوشی شنل اون یاد

 رو چهرش که شد این از مانع کالهش ولی هستش جوانی دختر فهمیدم صداش از

 .ببینم

 می نشون رو صبح 6 که کردم نگاه رو گوشیم ساعت و اومدم بیرون خواب این فکر از

 .داد

 کارهای انجام بعد و رفتم دستشویی سمت به ؛ شدم بلند جام از و کشیدم نفسی

 .اومدم بیرون مربوطه

 هم سیاه کتونی یه و پوشیدم لی شلوار و آبی شرتتی یه و رفتم لباسم کمد سمت به

 .شدم خارج بود، کننده خفه برام که خونه از و کردم پام

 از. رفتن بیرون برای دادمی جون و بود تابستونی دیگه روزای برخالف کانادا هوای

 هوای از یکم تا رفتم بود ویالمون هاینزدیکی که پارکی سمت به شدم، خارج که خونه

 . کنم استفاده آفتابیش و پاک

 .دویدم سریع رسیدم، که پارک به کنم؛ ورزش پارک تو کمی گرفتم تصمیم

 سر رو بودم گرفته که معدنی آب. بودم افتاده نفس از و دویدم ساعتی یه حدود

 بچه پسر نشستن، حین در. نشستم آهنی رنگ سبز صندلی یه روی رفتم و کشیدم

 .افتاد زانو با زمین روی من جلوی کوچیکی
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 رفتم سمتش به. شدم پکر و سوخت حالش به دلم کرد؛ گریه بلندی صدای با ناگهان

 .کردم بلندش زمین روی از و

 .آوردم در جیبم از کاغذی دستمال و نشوندمش صندلی روی

 .وروجک کردی چیکار خودت با ببین-

 فریاد صداش تو که ناراحتی با و کرد پاک رو سیاهش چشمای اشک دستش پشت با

 :گفت زد،می

 .عمو کردممی بازی داشتم خب-

 راستم دست با. کنم پاک رو کثیفیش تا کشیدم زانوش روی رو، کاغذی دستمال

 :گفتم شیطنت و خنده با و ریختم بهم رو موهاش

 .بدم جایزه بهت خواممی هستی، خوبی پسری چون-

 .بشه تر عمیق لبخندم که شد باعث و زد قشنگی خنده که زدم چشمک یه

 .داره شرط یه ولی-

 :گفت هیجان با و داد تکون رو سرش تند تند

 .قبوله باشه باشه-

 رو شکالت سری. دادم بهش و آوردم در شکالت یه جیبم تو از و کردم بلندی خنده

 .خورد ولع با دهنش، انداخت و قاپید

 :گفت پر دهن با

 .عمو نکنه درد دستت-
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 .شدم خیره پسرک به مهربونی با و دادم تکون سری

 گردم؟ می دنبالت دارم ساعته یه که کجایی جاستین-

 یه و سینه به دست که شدم رو به رو عصبی چهره و تپل زن با و برگشتم عقب به

 .بود ما به خیره انداخته باال ابرو

 .بشه خوب پام درد تا کرد کمکم عمو این و زمین افتادم ببخشید، مامان-

 .اومد جاستین سمت به و گرفت خودش به ترس رنگ چهرش مادرش

 سالمتی از وقتی مادرش. زدم جاستین مادرش گفته به یعنی پسرک روی به لبخندی

 :گفت مهربونی با و برگشت ، شد مطمئن جاستین

 .کردی کمک پسرم به که ممنون-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بود وظیفه کنم،می خواهش-

 .رفت گرفت بغلش تو و کرد بلند رو جاستین

 .عمو نکنه درد شکالت بابت دستت-

 با صندلی روی رفتم من و شدن محو کم کم. دادم تکون دست براش و کردم ایخنده

 .نشستم آسوده دلی

 و پیرمرد تا گرفته پسر و دختر از و بودن کردن ورزش مشغول که شدم افرادی به خیره

 جا این و من بین خاصی صمیمت و بود بزرگی نسبتا   پارک کردن؛می ورزش ها پیرزن

 .بود اومده وجود به

 .روایم به رو صندلی نشستن دختر تا3 زدممی دید رو ملت داشتم که طوری همین
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 عملی دماغشون داشتن؛ سن سال نوزده و هجده حدود کردم، آنالیزشون چشمی زیر

 .خدا خلقت تو کردن خراب وای وای بودن؛ کردن داغون آرایش و بود

 .شدم بلند صندلی روی از و برداشتم کردنشون آنالیز از دست

 رو خودم روی نگاهی سنگینی. کردم نگاه رو اطراف و کشیدم هم تو رو قیافم یکم

 تای یه. شدم رو به رو دخترا اون از یکی خیره نگاه با که چرخوندم چشم. کردم حس

 دخترا از یکی که گرفتم پیش در پارک خروجی سمت رو راهم و فرستادم باال ابروم

 :گفت ناز با و پیشم اومد

 !آشنایی برام چقدر شما وای-

 .کنه چینی مقدمه نیست بلد بیچاره بزنه رو من مخ اومده هه

 .انداختم بهش گذاری نگاه و زدم داری صدا پوزخند

 بله؟-

 :گفت و زد چندش لبخند یه دختره

 ندارین؟ نیاز همراه یه به شما که میگم-

 خودش. ترسید قیافم دیدن با که دادم بهش رو عصبیم نگاه و کشیدم هم تو رو قیافم

 دارحرص و ساییدم هم روی رو، هامدندون نشه؛ دستپاچه تا کرد جور و جمع رو

 :گفتم

 .ندارم نیاز نه-

 :گفت و کرد کج کمی رو قیافش دختره

 .رفتم من بداخالق چه اه-
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 به دلم تو راه توی. گرفتم پیش در پارک خروجی سمت به رو راهم و ندادم محل بهش

 .دادم ادامه راهم به خنده با و زدم قهقه دختره حال

 .کنیم نگاه فیلم و بخوریم هم با که گرفتم سارا و خودم برای خوراکی یکم

 انگار ولی گشتم دنبالشون گذاشتم، آشپزخونه تو رو هاوسایل و رسیدم که خونه به

 .نبودن

 رفتن؟ کجان اینا پس عجب؛

 :گفتم و بردم باال رو صدام تن

 کجایین؟ سارا، مامان،-

 خرید بیرون رفتن حتما بود؛ شده حاکم خونه تو بدی سکوت و نیومد صدایی هیچ

 .رفتم اتاقم سمت به و شدم خارج آشپزخونه از. کنن

 جلو نافهمومی تصاویر و پیچید بدنم تو عجیب درد اون باز رسیدم، که اتاقم به

 .بست نقش چشمام

. شدم خیره نامعلومی نقطه یه به زنان نفس و شد برطرف درد دقیقه، چند از بعد

 معلوم که عجیب درد از اینم درآورده، رو پدرم که سگ از اون دارما، بدبختی عجب

 .شده بدبخت منه گیر دامن و شده پیداش کجا از نیست

 و کردم کوک عصر پنج روی رو، ساعت کردم؛ عوض رو لباسم رفتم و اومدم خودم به

 .رفتم خواب به سریع و انداختم تخت روی رو، خودم

 

 ( بعد سال دو_ ناشناس)
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 پیداش تونستم زیادی مشکالت با که رفتم غار سمت به مصمم و بلند هایقدم با

 بلند هایعلف. دادم ادامه راهم به و کشیدم آسودگی سر از عمیقی نفس کنم؛

 مسیر این گذراندن از بعد ببینم؛ دقیق رو مسیر تا کشیدم کنار رو شده خشک

 و شد نمایان هامب**ل کنج کوچیکی لبخند. شد نمایان برام غار ورودی طوالنی،

 .رفتم غار طرف به سریع مقدمهبی

 غار داخل بودن امن از تا انداختم غار داخل به رو تیزم چشمای و ایستادم غار جلوی

 ترسناک غار گفتم خودم با داد؛ نوازش رو امبینی غار داخل ناکنم بوی بشم؛ مطمئن

 گفتن؟می که بود این

 تا که کردم حرکت غار داخل به گرفتبرمی در رو وجودم همیشه که شجاعتی از

 بین رو شاخ سه و طالیی هاینیزه. شدن ظاهر محافظ پری دو بشم، غار وارد خواستم

 و خشمگین هایچشم گرفتن؛ نشانه من سمت و گرفتن قدرتمندشون هایدست

 :گفتن همزمان قاطعی، و ترسناک لحن با و دادن من به رو نترسشون

 خوای؟می چی-

 و دادم تکون رو انگشتام گرفتم؛ طرفشون به رو قدرتمندم دستای و زدم پوزخندی

 کردم؛ زمزمه وردی

 عقب رو نیزه گرفتن؛ خوشون به خنثی حالت و کرد تغییر محافظ پری دو این چهره

 از بلندشون قد و طالیی جسم کم کم برگشتن؛ قبلیشون جای به گرد عقب و کشیدن

 .شد ناپدید نظرم

 .شد پخش نظرم مورد فضای تو ایمردانه و بلند صدای

 .بشی وارد تونیمی-
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 به غار ناگهان گذاشتم؛ پا غار داخل استواری هایقدم با و دادم باال رو ابروم تای یه

 واکنشی خواستم تا انداختم؛ نگاهی ورم دور به آوریتعجب چشمای با و اومد در لرزه

 .افتادم سیاهی داخل و شد خالی پام زیر بدم، نشون

 و کشیدم هم تو رو چهرم دیدم؛می تار رو جا همه کردم، باز که رو چشمام! سرم آخ

 به دستی. ببینم رو هستم که مکانی خوبی به تا مالیدم رو دیدمی تار که چشمام

 به بود شده ایجاد که دردی به توجهبی کردم؛ درد از غلیظی اخمی که کشیدم سرم

 :شد خارج دهنم از که حرفی تنها دیدم، که چیزی از و انداختم نگاه بودم که جایی

 ...خدایان سرزمین آلپ، هایکوه-

 پایین داشتم قرار اون روی که سنگی سکوی از و کشیدم کنار رو سفیدم موهای

 آلپ هایکوه به باالخره پس کردم؛ برانداز رو جا همه و چرخوندم چشم اومدم؛

 رسیدم؟

 تا دور و بود آشیبی سر هیچ بدون و صاف کوه سطح که داشتم قرار آلپ کوه باالی

 .بودند کرده احاطه سفیدی ابرهای کوه دور

 که اطراف این هایکوه در دیگه، قصرهای به و بری راه اون روی شدمی که ابرهایی

 گذاشت؛ پا داره وجود

 باشکوه و سفید قصر به مسیر این آخر که شدم خیره رو به رو خاکی مسیر به

 از که قصری نداره، وجود دنیا جای هیچ در اون همانند که قصری رسید؛می خدایان

 .نشده اصال یا و شده جا این دیدن به قادر کسی کمتر و هست پنهان نظرها

 سرزمین مردم انداختم؛ گنگی نگاه بود قصر نزدیکی که کوچیکی و سنگی دهکده به

 کنن؟می زندگی وضع این با خدایان
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 رو شونروزمره هایفعالیت که کردممی حس رو دهکده مردم هیاهوی جا همین از

 قصر به تا گرفتم پیش در رو خاکی راه پی، در پی و استوار هایقدم با دادن؛می انجام

 .برم خدایان

 از نسلی کردن؛می پچ پچ هم گوش در و کردنمی نگاه تعجب با من به دهکده مردم

 ترباهوش و ترقوی زمینی، و فانی هایانسان از و نیستن فانی که بودن هاییانسان

 .هستن

 جلوی رسوندم؛ خدایان سفید قصر به رو خودم سریع و ندادم رفتارشون به اهمیتی

 سرباز بدن؛ رو قصر داخل به ورود اجازه من به تا ایستادم قصر بزرگ و آهنی دروازه

 پیدا چهرش تو حالتی اومد؛ سمتم به داشت دست درد که شمشیری با رنگ، طالیی

 . برم دنبالش به کرد اشاره دستش با سرد، و خشک و نبود

 عنوان به خدایان قصر در که بلند قد و رنگ طالیی موجوداتی: محافظ هایپری)

 .(هستند مشغول محافظ

 .کردمی چندان دو رو قصر زیبایی و بود مرمر سنگ از پوشیده قصر محوطه

 رو دلنشینی مکان و کردمی خودنمایی بیشتر برام قصر زیبایی شدم، که قصر داخل

 صورتم روی رو، روحیبی و سرد چهره و کردم قایم رو تعجبم چهره بود؛ ساخته

 .بمونه جا بر پا گذشته مثل اقتدارم و غرور تا نشوندم

 به اعتماد و غرور با و کردمی خودنمایی قصر دیوار روی بزرگ اساطیرهای از تابلوهایی

 دیده قصر هایسالن در مجسمه شکل به عجیبی موجودات بودن؛ ایستاده نفس،

 سرد صدای با بشم؛ موجود به خیره و نکنم حرکت ایلحظه که شد باعث و شدمی

 .اومدم خودم به محافظ پری
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 .کن حرکت-

 جلوی سرباز سالن، چند گذروندن بعد و افتادم راه به سرباز دنبال به و نگفتم چیزی

 .ایستاد بزرگ در یه

 .هستن شما منتظر-

 به رو اون و رفت در سمت به سرباز گذروندم؛ نظرم از رو سرباز و دادم تکون سری

 .شدم داخل و کردم ایسرفه کرد؛ باز راحتی

 سالن وسط آهنی شکل دایره میز که شدم رو به رو سفیدی تمام و بزرگ سالن یه با

 هاصندلی از یکی روی برم تا کرد مجبور رو من در، شدن بسته صدای داشت؛ قرار

 .بشم خیره موجودی از خالی و سفید فضای به تریدقیق نگاه با و بشینم

 :گفتم وارزمزمه ب**ل زیر دادم؛ تکون تاسف از سری و کشیدم پوفی

 کجاست؟ پس-

 رو سالن سکوت که داشتمبرمی قدم سالن تو اقتدار با و شدم بلند صندلی روی از

 .شکستمی

 خودش دنیای به اون که رسیده وقتش حاال و گذرهمی زن اون با من دیدار از سال دو

 دنیایی همچین و هستش خیالی کنه فکر شاید که دنیایی خودش، دنیای برگرده؛

 که چیزی از و برسه اصلیش جایگاه به تا گردونم می برش من حال هر به نداره؛ وجود

 .بشه خبر با هستش

 ! شد کشیده گذشته به ارادهبی فکرم

 ( قبل سال هزاران_بک فلش)
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 مغروری و ماهر جنگجویان از یکی جانی فرمانده شد؛ وارد فرمانده و شد زده اتاقم در

 شدمی محسوب اعتمادم مورد افراد از یکی از و کردمی خدمت من قصر در که بود

 .بود پشتیبانم و یار مشکلی هر در که

 مطمئن چهرش حالت از داد؛ من به رو کشیدش هم تو چهره و کرد کوچیکی تعظیم

 !اومده پیش مشکلی که شدم

 به تعجب با انداختم؛ میز روی و کردم رها دستم از رو مردم امور به رسیدگی برگه

 .کردم نگاه گیراش و سفید صورت

 جانی؟ فرمانده شده چیزی-

 :گفت خشمگین چهره همان با و کرد ایدوباره تعظیم

 .سرورم بله-

 به و اومدم بیرون میز پشت از شدم؛ بلند صندلی روی از و دادم باال رو ابروم تای یه

 .وایسادم روش به رو و رفتم سمتش

 فرمانده؟ شده چی-

 .شد خیره اتاقم پنجره طرف به و گرفت من از عسلیش چشمای

 .سرورم کنن مالقات شما با خوانمی پیرمرد، اون-

 پیرمرد؟ کدوم-

 .خورد گره بهم چشمامون و شد خیره من به دوباره

 .اومده خدایان سرزمین از که پیشگویی همون-

 .شدم خیره قصر بیرون به و رفتم پنجره سمت به
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 :گفتم بندازم نگاهی بهش که این بدون

 .بیاد بگو-

 .سرورم چشم-

 .اومد گوش به اتاقم در بستن صدای ولی نه، یا کرد تعظیم بهم که ندیدم دیگه

 .اومد در صدا به اتاقم در دقیقه، پنج گذشت از بعد

 .بشین وارد-

 مردی به خیره نشستم؛ و رفتم پادشاهیم تخت سمت به و برداشتم چشم پنجره از

 سرش و بود پوشیده نارنجی دست یک لباسی بود؛ ایستاده فرمانده کنار که شدم

 و بود بسته نقش صورتش رو عجیبی هایخالکوبی نداشت؛ سر در مویی و بود سفید

 .کردمی عجیب کمی رو چهرش

 .تراگوس هایسرزمین عادل امپراطور بر درود-

 .شدم جا به جا کمی تختم رو و دادم تکون سری

 به خدایان سرزمین از که افتاده اتفاقی آیا پیشگوها، معبد کائن تو بر خدایان درود-

 اومدی؟ جا این

 :دادم ادامه و داد تکون مثبت معنای به رو سرش

 .هستم شما خبر منتظر-

 .بود پیشگو این حرف منتظر نگرانی با که کردم نگاه فرمانده به اومد، جلو قدمی

 .کرد وارد ما به بزرگی شوک که خوابی دیدم، خوابی-
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 حالت به تغییری ولی بودم هراسان مرد این هایپیشگویی از اومد، در لرزه به دلم

 :گفتم محکمی صدای با ندادم؛ چهرم

 کردین؟ پیشگویی چه خب-

 .انداخت پایین رو سرش و شد نگران چهرش حالت

 ادامه شما از بعد نسل هفت تا و گردهبرمی تراگوس دنیای به دوباره بدی و شر-

 .داشت خواهد

 پیدا لحنم تو که لکنتی با. شدم خیره چهرش به و کردم بلندی خنده زد که حرفی با

 :گفتم بود

 .نداره رو من با مقابله توان کس هیچ هستم من که وقتی تا-

 .شد قطع خندم زد، که حرفی با و کردم ایخنده دوباره

 ...مرد خواهی تو ولی دونممی-

 پرنده صدای دوباره اومدم؛ آینده به و کشیدم دست گذشته از ایپرنده جیغ صدای با

 !بود عقاب صدای کنم می فکر اومد،

 بود باز متری دو دایره یه اندازه به که رو سالن باالی سقف و شدم بلند صندلی روی از

 .شدم خیره داشت، قرار که هاییالماس و

 سالن وارد قراره که موجودی به خیره من و شد می ترنزدیک و نزدیک عقاب صدای

 داخل بیرون از سریع جسمی ناگهان که رفتم بین از باره یک صداها شدم؛ بشه

 .اومد فرود سالن کف روی و شد سالن
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 دریدن حال در رنگ سیاه و بزرگ عقابی کردم، باز دقایقی از بعد و بستم رو چشمام

 انسان یه به تبدیل آخر در و شدمی ترکوچیک و کوچیک لحظه هر و بود بدنش

 .شد مغرور و ابهت پر و جوان

 برانداز رو صورتم اعضای تک تک دقت با و بود نمایان اشچهره در کوچیکی اخم

 چیه؟ معنای به داد تکون سری آخر در که کرد نگاه من به سینه به دست کرد؛می

 .بود خدایان خدای اون چون کردم، تعظیم بهش و اومدم خودم به

 .بزرگ زئوس خدایان پادشاه بر درود -

 و محکم صدای نشست؛ هاصندلی از یکی روی رفت و داد تکون سری متقابال  

 .هستش قوی چقدر که دادمی نشان قدرتمندش

 اومدی؟ دیر چرا هستم، منتظرت که وقته خیلی پیرمرد، خب -

 کمی شدم؛ خیره تیزش و سیاه چشمای به و نشستم زئوس روی به رو صندلی روی

 .داد باال رو ابروش تای یه که کردم کج لبم

 .بیام تا شد دیر همین بخاطر و کشید درازا به مادرش کردن راضی -

 .داد تکون طرفین به رو سرش و زد داری صدا پوزخند

 دنیا این به رو پسره برو و نده اهمیت نکرد قبول اگه گفتم گفتم؟ چی بهت من -

 .بیارش

 خودخواه و مغرور خدای این به خیره و کشیدم هم توی رو ابروهام کشیدم، بلند پوفی

 .شدم

 ...و کردمی قبول باید مادرشه، اون -
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 رو حرفم نذاشت و زد زل من به خشمگینش چهره با و کوبید میز روی دستش کف با

 .کنم تموم

 یه داره هم آورچندش اورک اون ها؟کرده فرار اهریمن که نیستی متوجه انگار -

 کنه؟ قبول که شدی منتظر تو و کنهمی غلطایی

 ترسی شد؛می ترخشمگین لحظه هر اشچهره و فرستادمی بیرون داری حرص نفس

 :گفتم حالش به توجهبی و نداشتم ازش

 .بگم بهش که بود الزم -

 شلوار یه جز نداشت تن در لباسی شد؛ بلند صندلی روی از و کرد مشت رو دستاش

 .چرم کوتاه

 .کرد می زمزمه چیزایی یه ب**ل زیر و رفتمی ور اون به ور این از زنان قدم

 شده؟ چیزی -

 به کسی اگه شد؛ خیره من به خشمگین و کرد متمایل من سمت سریع رو سرش

 به افتاد؛می لرزه به بدنش ترس از دیدمی رو زئوس خشمگین چهره و بود من جای

 وجودم تو ترسی ترینکوچیک من ولی هست ابهتی پر و قدرتمند خدای که راستی

 .بودم سرد و خشک همیشه مثل و نکردم حس

 !نمیاد در جور وسط این چیزی یه -

 :گفتم متعجب و کشیدم ریشم به دستی

 چی؟ -

 :گفت وارزمزمه
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 .مردگان خدای زیرین، خدای -

 :داد ادامه بلندی صدای با بعد و

 .هادس -

 .شنیدم ترسناکی و رگه دو صدای

 زد؟ صدا رو من اسم کسی -

*** 

 هادس به رو خشمش با آمیخته و تنفر نگاه و نشست هادس مقابل صندلی روی

 رو، دستش و کشید بلند اینعره زئوس که کرد خردکنی اعصاب خنده هادس داد؛

 .کوبید میز روی

 شده انگیز نفرت سیاهش هایدندون و سیاه دست یک لباس اون با هادس که واقعا  

 .بود مردگان یا زیرین دنیای همون لیاقتش و بود

 زئوس شدم؛ خیره بودن تشنه هم خون به که برادر دو این به ایستاده طور همین

 ...ولی کنه کنترل رو خودش خواستمی

 اومدی؟ سال هزاران بعد چی که هادس؟ خوایمی چی -

 داشتم حق کودکیم زمان از که الحق کشیدم؛ هم تو رو امچهره که کرد ایخنده هادس

 .نیاد خوشم ازش که

 بهت که اومدم و افتاده اتفاقی چه دونممی هستی؟ عصبی چرا عزیز برادر اوه -

 .کنم کمک
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 رو از هادس این ولی کرد؛ هادس به تمسخرآمیزی نگاه و زد پوزخندی زئوس

 .رفتنمی

 کنی؟ کمک من به خوایمی تو تو؟ -

 زئوس که معلومه داشت؛ اعصابش کردن مخفی در سعی و کرد کوچیکی اخم هادس

 .زدم قهقه هادس حال به دلم تو آورده؛ در رو حرصش

 کنی؟ چیکار خوایمی خب -

 .داد نشون رو سیاهش هایدندون و مالید هم به رو هاشدست هادس

 .گیرممی رو اهریمن -

 که شد بیشتر هادس لبخند عمق زد؛ زل هادس به و زد خشکش ایلحظه زئوس

 .گرفت بر در رو قصر کل زئوس خنده فوران صدای

 :گفت خنده با بود، صداش تو که لکنتی لحن با

 بیاری؟ رو اهریمن...اهر خوایمی تو...تو -

 خیره خدایان این به سینه به دست خندید؛ دل ته از و دلش رو گذاشت رو دستش

 :گفتم بلندی صدای با و دادم تکون تاسف از سری بودم؛

 .ندارم کافی وقت برم، زودتر چه هر باید من -

 :گفت کجی دهن با و برگشت من طرف به هادس

 هستی؟ کی تو -
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 دونن؛می بزرگ رو اون مردم که هست ایاسطوره انگار که کردمی نگاهم غرور با جوری

 بعد اهریمنه یه خودش اون چون بود، گرفته خندم هادس حرف از من راستش

 کنه؟ دستگیر رو خودش از قدرتمندتر اهریمن یه خوادمی

 .هست ایمسخره و جالب واقعا هه

 هستی؟ کی نگفتی -

 .نیست کس هیچ -

 بهم االن هادس که زنممی حدس کرد؛می نگاه هادس به جدی که کردم نگاه زئوس به

 .کنهمی رو تالشش همه این، فهمیدن برای و شده مشکوک

 بود، داشته نگه دست با رو اشچونه که زئوس به و گرفت من از رو مشکوکش نگاه

 .کرد نگاه

 بگیری؟ رو اهریمن خوایمی پس هادس خب -

 :داد ادامه زئوس و داد تکون سری

 نه؟ خوای می چیزی هم کار این قبال در و -

 .داد باال رو ابروش تای یه و کرد کج کمی رو لبش

 .کنم زندگی جا این باشم، شما بین هم من خواممی -

 قصر سالن باالی به و برد عقب رو دستش شد؛ بلند جاش از و زد پوزخندی زئوس

 به رو خدایان قصر قدرت و بودن شده تزئین عجیبی شکل به هاالماس که شد خیره

 .ذاشتمی نمایش

 .زیرین دنیای باشی، خودت سرزمین تو باید تو-
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 .شد بلند جاش از و کشید اینعره و شد خشمگین اشچهره هادس

 محو و نیورد دوام زیاد که زدم کوچیکی لبخند داد، دست از باالخره رو کنترلش هه

 .شد

 پوسایدون اون با دسیسه و دروغ با که نرفته یادم هست، هم من سرزمین جا این-

 اون از دیروز از بیشتر روز هر و تاریکی جزو شدم دادین؛ من به رو مردگان سرزمین

 من که نیست زندگی این شم،می قدرتمند مردم ترس با و شممی متنفرتر جا

 .خواممی

 و حرفی هیج بدون زئوس و کردمی ابالغ زئوس به بلندی صدای با رو هاحرف این

 .بود گوش پا سر حرکتی

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی زئوس

 و باشی جا این روز دو هفته در که ذارممی منم و بیار رو اهریمن برام تو خب، خیلی-

 چیه؟ نظرت کنی، اقامت خودت سرزمین توی رو روز باقی

 فرصت این هادس یقینا بود؛ برادرش تصمیم منتظر زئوس و رفت فرو فکر تو هادس

 .دهنمی دست از رو مناسب

 .قبوله باشه-

 رفت؛ برادرش سمت به غرور پر و مصمم هایقدم با و زد محوی خنده زئوس

 :گفت هادس گوش در و شد خم گرفت؛ قرار برادرش هایدست بین هادس، هایشونه

 رو اهریمن برام و باشه کارت به حواست پس بیاد، پیش مشکلی که ندارم دوست-

 .بیار
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 به نگاهی و انداخت من به نگاهی برگشت شد؛ دور زئوس از و کرد اخمی هادس

 .شد ناپدید ثانیه چند در و گرفت رو دورش سیاهی آخر در و زئوس

 امیدوارم ده؛می فریب رو همه کردن صحبت با و رسهمی نظر به مشکوکی آدم هادس

 .نکنه درست دردسر باز که

 یه زیباش، قیافه از و بود گرفته بر در رو اون تاریکی که حیف ولی هست زرنگی خدای

 .بود آورده وجود به گریحیله و ترسناک آدم

 .بدم زئوس به رو حواسم تمام که شد این باعث و شد پاره افکارم رشته زئوس حرف با

 ...برو زمین به و بده انجام رو کارت سریع خب-

 که هست سختی خیلی کار نشستم؛ زانو با زمین روی و گرفتم فاصله میز از کمی

 وارد و بدی انجام تونیمی امروز مثل معینی زمان در کار این بشی؛ ایدیگه دنیای وارد

 .بشی ای دیگه دنیای

 زمین یعنی ها انسان دنیای به ترسریع تا اومدم مکان این و روز این دلیل همین به

 .برم

 ب**ل زیر و کشیدم عمیقی نفس دادم؛ قرار پاهام روی رو دستام و بستم رو چشمام

 :کردم زمزمه یونانی زبان به وردی

-Γεια σας Merlin Μεγάλη 

 بزرگ مرلین بر درود

Πάω σε έναν άλλο κόσμο 

 روممی دیگری دنیای به
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Ο κόσμος των θνητών πλάσματα 

 فانی موجودات دنیای

Ο κόσμος των ανθρώπων 

 هاانسان دنیای

 شکل مستطیل ایتوده کردم؛ باز رو چشمام سریع من و اومد مهیبی صدای ناگهان

 ایتوده شد؛ متوقف آخر در و شدمی تربزرگ و بزرگ لحظه هر و بود رشد حال در

 .بود هاانسان دنیای به ورود برای من راه که اومد وجود به سالن وسط

 .باش قدرتمند موجود اون و خودت مواظب-

 سمت رفتم و دادم تکون سری شدم؛ خیره بزرگ زئوس به برگشتم و شدم بلند جام از

 .سیاه توده

 !شدم خیره بهش گنگ و برگشتم زئوس حرف با بشم وارد خواستم تا

 .کنهمی ترش قدرتمند که دادم بهش قدرتی من-

 قدرتی؟ چه-

 ...زن قدرت-

 لحظه آخرین در ولی شدم کشیده توده درون به من بزنه، رو حرفش خواست تا

 ...!شد عنایت بهش قدرتی چه فهمیدم

*** 
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 ایشاخه گرفتن با که بودم افتادن حال در درخت روی دیدم کردم باز که رو چشمام

! شدم هاانسان عجیب خانه متوجه نشستم که شاخه روی کردم؛ کنترل رو خودم

 .هستن باهوشی هایانسان

 صورتش به نسیمی شد؛ نمایان جوانی پسر و شد باز هاخانه از یکی پنجره ناگهان

 و شاخ شدم که جا به جا جام تو یکم ببنده؛ رو چشمانش شد باعث که کرد برخورد

 خیره طرف این به و کنه باز رو چشماش جوان اون شد باعث و خوردن تکون هابرگ

 .شد خیره طرف این به مشکوک و کرد تیز رو چشماش بشه؛

 از و اومد وجود به رنگی سیاه گربه که زدم بشکنی و رسید ذهنم به فکری ناگهان

 .کردمی نگاهش مشکوک و بود شده خیره گربه به جوان پسر رفت؛ پایین درخت

 واقعیش دنیای به منتظرم که هاستسال که جوانی زدم، جوان این به لبخندی

 .گردیمی بر دیگه ماه یک برگردونمش؛

 .شدم ناپدید و ندونستم جایز رو موندن دیگه

 ( آدرین)

 ترعصبی بیشتر من و شدمی بیشتر صداش لحظه هر و داد نوازش رو گوشم صدایی،

 بشه؛ کاسته اومدمی که صدایی از تا دادم فشار سرم روی بیشتر رو بالشت شدم؛می

 آالرم این صدای میاد؛ کجا از صدا این بیینم تا کردم باز رو چشمم یه و کشیدم پوفی

 چه هر ولی خوابیدم دوباره و کردم قطعش بخوابم؛ راحت تا ذارهنمی که بود گوشی

 .نشد بخوابم که کردم تالش

 که رو صورتم رفتم؛ دستشویی سرویس سمت به باز دهن با و شدم بلند جام از

 .اومدم پایین و خوردم سر پله از و شدم خارج اتاق از شستم،
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 هاشون خنده تو و برم پیششون زودتر تا کرد تشویق رو من خانوادم هایخنده صدای

 :گفتم مالیمی صدای با رسیدم، پله پایین که لبخند با بشم؛ شریک

 خندین؟می من بدون که شده چی-

 ایخانواده که خوبه چه کردن؛ مهمونم لبخندشون با و برگشتن عقب به من صدای با

 ها اون با رو زندگیت لحظه به لحظه باشی داشته دوست لحظه هر که باشی داشته

 .بشی مندبهره هااون گرم کانون از و کنی تقسیم

 .بشین کنارم پسرم بیا -

 رو امچهره آورد؛می در شکلک برام یواشکی کردم نگاه خواهرم به و زدم لبخندی

 .نیورد در دیگه رو زبونش که دادم نشون عصبی

 نشون که فیلمی به و گذاشتم امدیگه پای روی رو، پام و نشستم پدرم کنار رفتم

 ترسناک انگار و دادمی نشون بود اصلی زبان به که رو یک احضار کردم؛ نگاه دادمی

 دیدم که هست حالی چه در ترسو سارای ببینم تا کردم کج رو سرم رسید؛می نظر به

 .جوییدمی رو هاشناخن

 بچه؟ کنیمی نگاه چرا ترسیمی که تو-

 به شونه که شدم خیره هم مامان به شدم؛ پرتاب مبل به ترس از که کشید جیغی

 .کردمی نگاه فیلم به ترس با سارا شونه

 ! ترسناکه چقدر وایی-

 .شدیم خیره فیلم به و کردیم ایخنده پدرم و من
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 من اصلی زادگاه که کشوری نرفتم، ایران به که وقته خیلی که رفتم فرو فکر تو

 و بودن آمریکایی و ایرانی رگه دو مادرم و پدر اومدم؛ دنیا به جا اون و هستش

 .کردنمی زندگی ایران ولی بود خارجی اسماشون

 .کرد پاره رو افکارم رشته پدرم که بودم فکرا همین تو

 دانشگاه؟ میری کی نام ثبت برای پسرم-

 :گفتم و شدم خیره پدرم به

 .برم قراره صبح 8 ساعت فردا-

 .کرد نگاه تلوزیون به و داد تکون سری

 .پسرم خوبه آها-

 از شد تموم فیلم که این از بعد شدم؛ فیلم دیدن مشغول و زدم جون کم لبخند یه

 .شدم بلند جام

 .اتاقم میرم من-

 .رو پسرم باشه-

 از که وقتی و زدم دخترکش سیاه تیپ یه شدم؛ اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از سریع

 من خروج متوجه که این بدون و اومدم بیرون اتاقم از کردم، پیدا اطمینان که تیپم

 هم به که وقته خیلی و بود شده تنگ دوستام برای دلم اومدم؛ بیرون خونه از بشن،

 کمی تا کنم جمع رو هابچه و بزنم زنگ الکس به که گرفتم تصمیم نداشتیم؛ دیدار

 .کنیم تفریح
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 که رو شماره گشتم؛ الکس شماره دنبال مخاطبین، تو و درآوردم رو گوشیم جیبم تو از

 .گرفتم تماس سریع کردم پیدا

 .برداشت رو گوشی الکس بوق، تا چند خوردن از بعد

 رو یکی گیری؟حتمانمی خبری که مدته یه کجایی؟ نیستی چطوری؟ الکس سالم-

 نه؟ کردی فراموش رو ما کردی پیدا

 .شدم الکس جواب منتظر زنان نفس و اومد بند نفسم

 طوری همین داری گاز، رو گذاشتی رو پات خبرته، چه بریم؛ هم با شو پیاده هووی-

 میری؟

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نه؟ رفتم انباری منم دیگه بابا، سرجات بشین-

 :گفت و زد ایقهقه گوشی پشت از

 دارم؟ دوست چرا دونیمی رفیق-

 :گفتم دار حرص و ساییدم هم روی هامدندون انداخته؛ دستم که من رفیق از اینم

 . بگو-

 :گفت بود لحنش تو که شیطنتی از

 .تکراری نه شیمی تکرار نه چون-

 .خندید من با هم اون و خندیدم حرفش با

 .بیان بگو هم پیتر و جنیفر به بگردیم بریم دنبالت میام دارم راستی خوبه، آها-
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 :گفت و کرد ایسرفه

 .فعال بینمتمی دیگه ساعت نیم تا زنم می زنگ بهشون رفیق اُکی-

 .پسر فعال-

 پارکینگ سمت راست یه و بیرون زدم خونه از کردم، خاموش رو گوشی که این از بعد

 .گذاشتم قدم

 رد رو هاخیابون سرعت به شدم؛ خارج پارکینک از و شدم رنگم قرمز bmw سوار

 بیبرجاستین آهنگ بشم، سرگرم که این برای برسم؛ الکس خونه به زودتر تا کردممی

 به ساعت نیم از بعد خوندم؛می باهاش بلند صدای با مسیر طول در و گذاشتم رو

 به و شدم پیدا ماشین از کردم؛ پارک خونه جلوی رو ماشین و رسیدم الکس خونه

 .رفتم خونه سمت

 :گفت و دید رو من آیفون از الکس که زدم رو زنگ

 .داداش تو بیا-

 حین در کردم؛ طی رو شده فرشسنگ راه و بستم رو در شدم، داخل و کرد باز رو در

 سرم تو بدی درد مالیدم؛ رو هامشقیقه و ایستادم سرجام کشید؛ تیر سرم رفتن، راه

 لحظه هر سرم درد افتادم؛ زمین روی زانو با و گفتم بلندی آخ دلم ته از بود؛ افتاده

 جلوی نافهمومی تصاویر من و رفت بین از درد باره یک که این تا شدمی بیشتر

 پسری بودن، پرواز حال در آسمان روی ابهتی پر و بزرگ اژدهای بست؛ نقش چشمام

 بودن؛ کرده خم کمر بهش زیادی افرادی و بود ایستاده سیاه دشت یه توی که دیدم

 .دیدم که بود چیزی تنها تاریکی و شدم هوشبی ناگهان

*** 
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 و کشیدم هم تو رو چشمام داد؛ قرار اذیت و آزار مورد رو چشمام رنگی سفید نوری

 رو دستم سریع که کرد اذیت رو چشمم نوری، زیادی حجم کردم؛ بازشون سریع

 سمت رو دستام کنم؛ جلوگیری چشمم به نور این تابیدن از تا کرد چشمم سایبان

 .باشم داشته مکانم به خوبی دید تا مالیدم کمی و بردم چشمم

 کنم؟می چیکار بیمارستان تو انداختم؛ اطرافم فضای به گنگی نگاه

 مکان و زمان ببندم؛ رو چشمام شدم مجبور و افتاد بدنم به فرسایی طاقت درد باز

 بود؛ عجیب درد کرده، مشغول فکرم که چیزی تنها و نداشت برام مفهمومی

 باز رو چشمام صورتم به چیزی برخورد با که بود بسته چشمام مدت چه دونمنمی

 چیزی ولی خوردمی تکون هاشونب**ل که کردم نگاه هابچه به تعجب با و کردم

 .شنیدمنمی

 .شد واضح برام هابچه صداهای آخر در و شنید رو صداها کم کم هامگوش ناگهان

 :گفت باریدمی اشچهره از که آشفته حال با جنیفر

 تا کنم صحبت برم نمیدی؟ جواب زنیممی صدات چی هر چرا شده؟ چی آدرین-

 ببرنت؟ خصوصی بیمارستان

 :گفتم ضعیفی صدای با شدم جا به جا جام تو کمی

 .خوبه حالم من نکرده، الزم نه-

 :گفت نگرانی با و گرفت رو دستم جنیفر

 .بری بهتر بیمارستان یه باید نیستی خوب نه-

 :گفت شوخی به و کرد ایخنده تیپر
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 کنین؟می لوسش چرا خوبه، حالش گنده خرس این بابا-

 :گفت الکس دفعه این که خندیدن جنیفر و الکس

 ...رو بساط این کنین جمع بابا-

 :گفتم بهشون رو کردیم رو خندمون حسابی که وقتی و خندیدیم همگی

 .بگیرین رو من ترخیص نامه برین زود برم، اینجا از خواممی -

 :کرد نچی نچ و اومد جلو قدمی پیتر

 .بریمتمی شدی بهتر وقت هر کن استراحت نشو؛ پرو دیگه-

 :گفت پیتر به رو الکس

-big like 

 در حرف خودشون برای هم اینا نیست؛ چیزیم که من افتادما، گیری عجب بابا ای

 .میارن

 پام زیر پاشم یا برم بده اجازه که گیدمی دکتر به رینمی یا کردین، کچل رو کلم-

 کنم؟ لهتون

 .نداری محبت لیاقت اصال لجبازی خیلی شق، کله بابا باشه-

 .رفتمی غره چشم برام که کردم نگاه جنیفر به

 به و من به بودن شده خیره سینه به دست کردم؛ نگاهشون عصبی و کشیدم پوفی

 بیرون نفس. شدن خارج اتاق از بزنم حرفی خواستم تا دادن؛نمی گوش حرفم

 .شدم برگشتشون منتظر و فرستادم
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 شدن؛ داخل هابچه و پرستار با میانسالی دکتر و شد باز اتاق در دقیقه ده از بعد

 .انداخت دقیق نگاه به عسلیش چشمای با دکتر

 مهمون امشب بود قرار رفتن؛ واسه داری عجله خیلی بینممی محمدی، آقای سالم-

 .باشی ما

 .کرد بررسی رو من هایعالئم و برداشت رو بود بیمارا مخصوص که دفترچه یه بعد

 اینسخه یه که بود افتاد فشارتون فقط ندارین خاصی مشکل پیداس که طور این-

 .دادم دوستاتون تحویل و نوشتم

 :گفتم و زدم لبخندی داد؛ تکون رو سرش و زد لبخندی که کردم نگاه جنیفر به

 .دکتر ممنون-

 .بخورین وقت سر رو هاقرص اون لطفا بود؛ وظیفم کنممی خواهش-

 :داد ادامه و کرد نگاه رو بعد صفحه

 .بشی مرخص تونیمی نیست حرفی دیگه-

 سرنگ اومد پرستار کردم؛ بدرقش چشمام با من و شد خارج اتاق از حرفش از بعد و

 .شد خارج اتاق از حرفی بدون و انداخت آشغال سطل و کشید دستام از رو

 .خندیدنمی و کردنمی پچ پچ هم گوش در که کردم نگاه پوک کله تا سه این به

 .شدم خارج اتاق از بدم بهشون محلی که این بدون و شدم بلند جام از

 داد؛ می نشون من به رو یازده که کردم نگاه رو ساعت و درآوردم جیبم از رو گوشیم

 به رو و بردم فرو جیبم تو رو گوشی هست؛ زیاد بشن نگرانم خانوادم که این احتمال

 :گفتم هابچه
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 نگفتین؟ چیزی که خانوادم به-

 :گفت من به رو و برگشت بود، نشسته جلو جنیفر

 .پیچوندمش بدبختی با که زد زنگ مادرت-

 .کشیدم هامریه داخل به ایآسوده نفس و شد راحت خیالم جنیفر حرف با

 .جنیفر ممنون-

 رو، سرم نشد؛ بدل رد بینمون چیزی دیگه و شد خیره روش به رو به و زد لبخندی

 عاشقانه پسرهایی و دختر که شدم خیره بیرون به و گذاشتم ماشین شیشه روی

 .دادنمی ادامه راهشون به خنده با و گرفتنمی رو هم دست

 و هاتشادی تو لحظه هر خانوادت مثل و باشی داشته خوبی دوستای خوبه خیلی

 هستن قدیمیم هایکالسیهم از جنیفر و الکس و جنیفر باشن؛ کنارت هاتناراحتی

 در و باشیم هم برای خوبی هایدوست تونستیم و شدیم دوست هم با زود خیلی که

 .داره ادامه هم دوستیمون االن تا و بودیم هم کنار همیشه هاناراحتی و هاخوشی

 :گفتم هابچه به رو سریع اومد، یادم که چیزی با

 شدم؟ قبول کجا و آوردم ایرتبه چه که گفتم بهتون هابچه راستی-

 .واداشت خنده به رو من هابچه زمان هم گفتن نه صدای

 .نره دهنتون تو پشه باشید مواظب ولی گممی االن پس-

 :گفت و کرد نگام خشم با برگشت جنیفر

 .بگو نریز مزه-

 :گفتم و کردم ایخنده
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 .گیل مک دانشگاه تو یک، رتبه-

 .شد باز غار مثل دهنشون گفتم که رو این

 .میره پشه االن ببندید-

 :گفت و اومد لبش رو لبخندی جنیفر

  واقعا ؟ من خدای وای-

 :داد ادامه و دادم تکون مثبت معنای به سری

 .دکتر آقا باشی موفق پسر ایول-

 تو جنیفر گفتن؛ رو نتایج هم اونا گفتن؛ تبریک خنده و شوخی با هم الکس و پیتر

 و شدن قبول مدیریت رشته تو هم پیتر و مهندسی رشته تو الکس و پرستاری رشته

 .کردم براشون موفقیت آرزوی منم

*** 

 روی به رو اومدم؛ خودم به ماشین ایستادن با بودیم، راه تو که ساعتی نیم حدود

 .شدم پیدا و کردم باز رو در سریع بودیم؛ ویالمون

 زحمت تو که ببخشید شدین، خسته دونممی آوردین، رو من که هابچه مرسی-

 .افتادین

 :گفت خنده با و آورد بیرون ماشین از رو سرش جنیفر

 .کن استراحت برو زنهمی حرف جوریم چه پسر، برو-

 .رفت بهم اساسی ایغره چشم یه جنیفر که زدم چشمکی
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 .بای باشین؛ خودتون مواظب باشه-

 .شدن خارج من دید از سرعت آخرین با و گفتن بای یه هم اونا

 وارد حیاط کردن رد از بعد و شدم ویال حیاط داخل و کردم باز رو در و درآوردم رو کلید

 خونه رفتن؛ خواب به که دادمی نشون این و بود خاموش خونه هایچراغ شدم؛ خونه

 رفتم آروم بود که بدبختی هر با نداشتم؛ رو جایی دیدن توانایی و بود تاریک و ساکت

 .گرفتم دقیقه15 دوش یه و شدم حموم داخل سریع کردم؛ عوض رو لباسام و اتاقم تو

 به قوسی و کش اومدم؛ بیرون حموم از اومد در تنم از خستگی حسابی اینکه از بعد

 کوک صبح هشت روی رو گوشیم ساعت کردم؛ پرت تخت روی رو، خودم و دادم بدنم

 .نمونم خواب دانشکده به رفتن برای فردا تا کردم

 یکسان آتش و خاک با جا همه بود؛ شده ویران که ایدهکده بودم، دهکده یه توی

 شکل به که بودم موجوداتی به خیره بود؛ کرده ایجاد رو ناکیخوف فضای و بود شده

 و بلند هایگوش ولی بودن انسان شبیه که موجوداتی بودن؛ رسیده قتل به فجیحی

 بود؛ شده تیکه تیکه بدنشون و بودن شده آغشته خون به هابچه و زن داشتن؛ تیزی

 حرف هم با که افراد دسته یه به خورد چشمم کردم،می نگاه رو اطراف که طورهمین

 .دادم گوش حرفاشون به و کردم پنهان هابوته الی رو خودم زدن؛می

 ببریم بین از هم رو دیگه روستاهای باید ما نبینید، صدمه تا باشین مواظب همگی-

 .کشهمی رو ما پادشاه وگرنه

 :گفت بمی صدای با و برداشت افراد اون سمت به قدمی

 .ببریم بین از رو چی همه الف سربازای اومدن از قبل تا باید-

 :داد ادامه هست فرمانده فهمیدم تازه که کسی اون
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 گفتم؟ چی که فهمیدین-

 :گفتن صدا یک سربازا

 .فرمانده بله-

 بزرگی هایگرگ به تبدیل ثانیه، چند عرض در ناگهان حرفشون، شدن تموم از بعد

 لحظه چند که اتفاقی شوک تو هنوز رفتن؛ مکان اون از بیشتری سرعت با و شدن

 عقب خواستم تا و شد گذاشته شونم به دستی ناگهان که بودم بود، افتاده قبل

 ... و کرد برخورد صورتم به ایضربه برگردم،

 !کردم خفگی احساس که شدم بیدار سریع خواب از

 ترراحت برام تنفس دقایقی از بعد بود؛ داغ داغه که گذاشتم گلوم روی رو، دستم

 .شد

 بدی شکل به بینممی هم موقع هر و دیدم دیگه غریب و عجیب خواب یه هم باز

 این اینکه از غافل ولی نبینم رو هاخواب جوراین دیگه بودم امیدوار شم؛می بیدار

 .نداره وجود برام امیدی

 ساعت انداختم؛ نگاهی گوشیم ساعت و کشیدم بیرون رو پوچ افکار این ذهنم از

 .شدم بیدار زودتر ساعت یک من و بود هفت

 و کمدم سمت رفتم شدم، خارج که اونجا از شستم؛ رو صورتم و روشویی رفتم پاشدم

 خودم به سرد عطر یه و کردم دستم رو ساعتم پوشیدم؛ اسپرت شلوار و کت یه

 .پاشیدم

 و شدم خارج اتاق از و برداشتم آفتابیمم عینک آها،! دارم کم چیزی یه کنممی حس

 .رفتم آشپزخونه سمت به
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 دنبال هستن؛ صبحانه خوردن مشغول بابا و مامان دیدم شدم، که آشپزخونه وارد

 .هست زیاد باشه خواب که این احتماد نبود، ولی گشتم سارا

 .بخیر صبح-

 :گفت مهربونی با من به رو پدرم کردن؛ مهمونم لبخندشون با و برگشتن طرفم به

 .پسرم بخیر صبح-

 .ریزممی چای واست االن بشین بخیر، صبحت-

 .داد دستم به رو چای مادرم که نشستم بابا کنار

 .مامان نکنه درد دستت-

 پنیر با همراه تست نان با و کردم درست شیرین چای و گرفتم مادرم دست از رو چای

 .خوردم کره و

 دانشگاه؟ بری خوایمی االن پسرم-

 :گفتم پدرم به رو و خوردم چای از قلوپ یه

 .برم خواممی االن آره-

 .خوبه آها-

 !زده تیپ پسرم گل این که بگو پس-

 .خوردم چای از هم دیگه قلوپ یه و زدم لبخندی مادرم حرف با
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 رفتم اتاقم به راست یه شدم؛ بلند جام از و گفتم ایاجازه با یه و کردم تشکر مادرم از

 سر هاپله نرده از تند شدم؛ خارج اتاق از و برداشتم نام ثبت برای الزم مدارک و

 .برم ماشینم با تا رسوندم پارکینگ به رو خودم سریع و بلند هایقدم با و خوردم

 حیاط تو رو ماشین رسیدم؛ رانندگی ساعت نیم از بعد و گرفتم پیش در دانشگاه راه

 قفل رو ماشین شدم، پیاده ماشین از و برداشتم رو مدارکم و کردم پارک دانشگاه

 که بودم کسی دنبال. شدم خیره مشهور و بزرگ دانشگاه این به تعجب با و کردم

 سمتش به و دیدم رو نفر یه دقیقه چند از بعد که کجاست مدیر دفتر بپرسم ازش

 .رفتم

 کجاست؟ مدیریت دفتر آقا ببخشید-

 :گفت من کردن برانداز بعد که بود دماغ و گندمی جو موهای با میانسال مرد یه

 .اولی اتاق راست سمت سوم طبقه برید کنم،می خواهش-

 :گفتم و زدم زورکی زور لبخند

 .آقا ممنون خیلی-

 :گفت من به نگاهینیم بدون و شد کارش مشغول و گرفت من از چشم

 .کنممی خواهش-

 .کردم پیدا رو مدیریت اتاق دقایقی از بعد گرفتم پیش در رو مدیر اتاق راه

 . بفرمایید: گفت مردانه صدای و زدم در

 .شدم داخل و کردم باز رو در و دادم قورت رو دهنم آب
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 نگاه بود دستش که هاییبرگه به دقت با و بود نشسته میز پشت میانسالی مرد یه

 می نظر به مهربون دارم، غیب علم که اونجایی از و داشت دلنشینی چهره کرد؛می

 جلو رفتم و زدم لبخندی شد؛ بلند صندلیش از من بخاطر و آورد باال رو سرش رسه؛

 .بشینم مبل روی که کرد اشاره دیگش دست با دادم؛ دست مردانه

 :گفتم سریع لرزی و ترس هیچ بدون

 .اومدم نام ثبت برای و هستم محمدی آدرین من جناب سالم-

 :گفت بود من منتظر انگار که مدیر

 درسته؟ گرفته یک رتبه که ایرانی همون! هستین شما محمدی آدرین اقای پس اوه-

 .زدم لبخندی یه و دادم تکون سری

 .هستم خودم بله-

 :گفت و داد باال ابرویی یه

 .میگم تبریک بهتون خوبه خیلی-

 .ممنون-

 :گفت و داد تکون سری

 بدین؟ بهم رو مدارک شهمی خب کنم،می خواهش-

 .میدم االن بله-

 .شد من نام ثبت مشغول دقت با و دادم بهش رو مدارک
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 اومده، یادش چیزی که انگار و خاروند رو چونش شد؛ خیره من به و آورد باال رو سرش

 :گفت من به رو

 گرفتین، رو یک رتبه شما که این بخاطر که هست خبری کنفرانس یه راستی-

 .کنن مصاحبه شما با خوانمی

 مثال؟ چی که نمیاد، خوشم ها کار جور این از اه

 .بینمنمی نیازی کار این به البته کنم؛ مصاحبه ندارم دوست من مدیر آقای راستش-

 .کرد نگاه مدرکم به و داد تکون فهمیدم معنای به رو سرش

 .کنممی رسیدگی خودم نیست مشکلی اُکی هستم، متوجه-

 :گفتم و زدم لبخندی خود به خود

 .ممنون خیلی-

 سرش که بودم هاشکار نظارگر قشنگ چشمم با کرد؛ اکتفا دادن تکون سر یه به تنها

 .کرد نگاه بهم و آورد باال رو

 .برسید دارید که هدفی به امیدوارم شد، تموم هم شما نام ثبت کار خب-

 .بخونم درس خواممی دانشگاهی چنین هم تو که افتخاره باعث تشکر-

 .انداخت نگاهی نیم بهم و برداشت میزش روی از رو عینکش و زد کوچیکی لبخند

 برم؟ من ندارین من با کاری اگه مدیر آقای خب-

 :گفت قدرت پر و قاطع

 .بفرمایید نه-
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 .خدافظ-

 .دیدار امید به-

 .شدم خارج اتاق از و دادم دست شدم، پا

*** 

 ماشینم سوار داد؛می نشان رو نیم و ده که چنده ساعت ببینم تا کردم نگاه رو ساعتم

 .زدن پرسه برای هاخیابون تو افتادم راه و شدم

 خوابم ولی بودم نکرده خاصی کار رسیدم؛ خونه زدن پرسه ساعت یک از بعد

 که کردم پرت تخت روی رو، خودم هالباس همون با و رفتم اتاقم به حالبی اومد؛می

 .برد خوابم سریع

 رو سرم شدم؛ بیدار خواب از گوشیم صدای با زدن، چرت ساعتی چند از بعد

 عوض لباسام بیاد؛ سرجاش حالم تا زدم آب رو صورتم رفتم باز دهن با و خاروندم

 .رفتم پایین حالبی و پوشیدم راحتی لباس یه و کردم

 :گفتم بلندی صدای با رسیدم، که پایین

 .شده بیدار خواب از پسرتون گل کجایید؟ خانه اهل سالم-

 .اومد آشپرخونه از سارا صدای

 .اینجا بیا پسر گل-

 .کردنمی جون نوش قهوه و بودن نشسته مامان و سارا که آشپزخونه رفتم

 :گفت و کرد بهم نگاهی یه سارا

 .داداشی سالم-
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 .بخور قهوه بشین بیا پسرم سالم-

 مشغول و گرفتم مامان از رو قهوه نشستم؛ سارا کنار رفتم و دادم سالمی یه منم

 .شدم کیک با خوردنش

 :گفت من به رو و کرد تموم رو اشقهوه مامان

 شد؟ چی دانشکده پسرم خب-

 .خوردم قلوپ یه و کردم فوت رو قهوه

 مدیر به که بشه اجرا خبری کنفرانس یه بود قرار بعد کردم نام ثبت رفتم هیچی-

 .نیست الزم گفتم

 :گفت تعجب حالت با سارا

 .دیدیممی رو تو تلوزیون تو دیگه ایدیوونه عه-

 .زد بهم نماییدندون لبخند یه و کردم نگاه بهش برزخی قیافه با

 .کردی کاری خوب پسرم آها-

 .کنم کار بوکس کمی تا ورزشی سالن رفتم شدم پا و زدم بهش جوابش در لبخندی یه

 دارم شخصی دفاع و بوکسینگ کیک تو قهرمانی هایمدال من که ذکره به الزم البته

 ! نه یا بمونه سالم نیستم مطمئن بیوفته در من با کی هر و

 کیسه رو داشتم حرص چی هر رفتم؛ بوکس کیسه سمت به و دویدم ساعتی نیم

 .دیدممی که هایی خواب سمت رفت ناخودآگاه فکرم که کردم خالی

 حس چرا زدم؛ بکس کیسه به مشت یه ببینم؟ رو هاخواب این که میده معنی چه

 دیگه غریب عجیب موجودات اون زدم؛ کیسه به دوم واقعیه؟مشت هامخواب کنممی
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 طاقت دردهای شده، عجیب هامخواب که وقتی از زدم؛ هم سوم مشت بودن؟ چی

 در آویز از بکس کیسه که زدم قدرت با رو آخر مشت و کنم؛می حس تنم تو فرسایی

 .افتاد و اومد

 رفتم راست یه و آوردم در دستم از رو کشدست و نکردم صحنه این به ایتوجه

 استخر توی سرعت به و کردم تنم مایو شورت بود؛ خونه پشت که خونمون استخر

 .زدم شیرجه

 بود استخر کنار که حمومی رفتم و شدم خارج استخر از کردن شنا ساعت یک از بعد

 .گرفتم سرد آب دوش یه و

 رفتم؛ اتاقم به حوله همون با و کردم خشک رو خودم اومدم، بیرون حموم از بعد کمی

 .کردم پلی بیبر جاستین از آهنگی و گوشیم سمت رفتم و کردم عوض رو لباسم

 سایت کردم؛ روشنش و رفتم کامپیترم سمت به دادم، می گوش آهنگ که طور همین

 .شهمی شروع هاکالس کی ببینم تا شدم کنجکاو و زدم رو دانشگاه

 من سالگی هجده تولد شبش که شدم متوجه دیدم، رو هاکالس شروع زمان وقتی

 !هست

 یکی پیونده؛می وقوع به داره سرم پشت زندگیم خوبه اتفاق دو افتاده، روزی عجب

 که عالقم مورد رشته تو تونممی که اینه دیگری و هست سالگیم هجده تولد که این

 .کنم خدمت کشورم مردم به و بخونم درس هست، پزشکی

 هستم آماده حاضر و کردم آماده رو دانشکده وسایل من و گذشت سرعت به ماه یه

 و گرفته بر در رو وجودم کل خوشحالی و هیجان برم؛ دانشکده به دیگه روز دو تا

 .کنم شروع رو درسم و برم دانشکده که اینم شمار روز لحظه
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 این و بگیره رو یک رتبه تونسته غربی، کشور تو ایرانی یک محمدی، آدرین من،

 کنممی رو تالشم و سعی و شده نصیبم که هست بزرگی افتخار یک من برای مسلما  

 به و کردم کوک صبح هشت روی رو، ساعتم و اومدم بیرونم فکر از ندم؛ دستش از که

 .رفتم خواب عالم

 خون از زمین بودن؛ سوخته زارهاییبوته و درختان و بود اومده در قرمز رنگ به آسمان

 .بود کرده ایجاد رو ناکخوف صحنه یه و بود شده آغشته

 جنازه یه ذاشتممی پا که جا هر بودن، شده عام قتل که دیدم رو پوشی زره سربازهای

 به قلبم عام قتل این دیدن از و بود آورده هجوم من به ترس گرفت؛می قرار من جلوی

 فرود زمین روی زانو با داشتم؛ مردم این به خاصی وابستگی انگار اومد؛می در لرزه

 شد؛می سرازیر چشمام از که شدم اشکی قطره متوجه انداختم؛ پایین سرم و اومدم

 من که هاستاین برای اگه ریزم؟می کی واسه ریزم؟می اشک چرا من؟

 !شناسمشوننمی

 ...ولی دارم مردم این با قلبی پیوند یه من نه نه،

 .کردمی خطاب رو من که فردی یه صدای شنیدم، صدایی

 .آدرین تو بر درود-

 بودم صدایی دنبال کردم؛ تمیز رو اشکیم چشمای دستم پشت با شدم، بلند جام از

 سرم خود به خود نکردم؛ پیدا چیزی گشتم، خودم دور چه هر کرد؛ خطاب رو من که

 پایین آروم آروم که دیدم ایدایره و سفید نورانی چیز یه ناگهان که بردم باال رو

 که بودم خیره روم به رو صحنه به تعجب با گرفت؛ قرار من جلوی آخر در و اومدمی

 رنگ کم متوجه که وقتی ببندم؛ رو چشمام شدم مجبور که شد تر نور پر کم کم نور
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 نگاه داشت قرار رو به رو که پیرمردی به کردم، باز رو چشمام شدم، نور شدن

 .زدمی موج چشماش تو اقتدار و غرور که انداختم آوریتعجب

 شد؟ ظاهر چجوری این که گفتم خودم با

 با و زیبا بود؛ سفید موهاش مثل سفیدش ریش که بود ایقهوه چشم و هیکلی مرد

 !بود پیرمرد ولی بود وقار

 رو زیادی هاینشیب و فراز از پر زندگی در آدرین؛ شهمی عوض زندگیت فردا از-

 .زد خواهی زخم و خورد خواهی زخم کنی،می تجربه

 .کردممی نگاش گیجی با و فهمیدمنمی هیچی حرفاش از

 هستین؟ کی شما اصال فردا؟ چی برای چیه؟ منظورت-

 :گفت آرامی صدای با و کرد تر ب**ل

 هستی؛ عالم این در مهمی خیلی انسان تو بدون هستم، کی من که فهمیمی روز یه-

 .کنی شروع رو زیادی هایماجراجویی فردا از تو جوان؛ باش خودت مواظب

 :گفت که خاروندم رو سرم زنه؟می من به رو هاحرف این چی برای

 ...بینمتمی باش، خودت مواظب-

 آبی پروانه تا هزار به چشمم جلوی بزنم، حرفی خواستم تا رفت؛ و کرد گرد عقب

 .کرد پرواز قرمز آسمان به و شد تبدیل رنگ

 درگیر رو من ماه چند این که جواببی های سوال تا هزار با گذاشت تنها رو من

 .افتادم مطلق سیاهی تو من و شد خالی پام زیر ناگهان بودن؛ کرده خودشون
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 بدی عرق کشیدم صورتم به دستی زدم؛ نفس نفس و پریدم همیشه مثل خواب از

 کردم حس لحظه یه کردم،می تمیز رو صورتم داشتم کاغذی دستمال با بودم؛ کرده

 حتما شد؛ ناپدید بندازم نگاهی خواستم تا و شد ساطع نوری یه راستم دست که

 .انداختم باال ایشونه و زدم توهم

 خواب به آرامش با دفعه این ولی بخوابم؛ دوباره داشتم تصمیم من و بود شب هنوز

 .کردم سفر

 

 بیخیالش تونمنمی افتادم، خوابم یاد و شدم بیدار که وقتی از بود؛ صبح9 ساعت

 بینممی که تخیلی هایخواب این اصال بیوفته؟ قراره اتفاقی چه امروز یعنی بشم؛

 چیه؟

 بود شده درست بزرگی معماهای و بودن کرده خودشون درگیر رو من سواال این همه

 نیستن واقعی چیزا این و خوابه یه فقط که کردم تلقین خودم به! فهمیدممی باید که

 بلند شدم، آروم که کمی بینم؛می که عادیه که خوابه یه اینم و بیننمی خواب همه و

 به و پوشیدم کن گرم لباس رفتم مربوطه کارهای انجام از بعد رفتم؛ دستشویی و شدم

 .رفتم خونمون تو ورزشی سالن

 به زیاد گرفتم تصمیم دادم، انجام که دشواری و سخت هایتمرین ساعت2 از بعد

 بعد رفتم؛ بود اتاقم تو که حمومی سمت به و شدم خارج سالن از نیارم؛ فشار خودم

 تا کردم پر خنک و سرد آبی از رو وان و آوردم در سریع لباسام رسیدم، که این از

 .بره در تنم از خستگی
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 خارج اتاق از پوشیدم؛ سریع و کردم انتخاب کمدم از لباسی اومدم، بیرون که حموم از

 از روز یه من آخر اومدم؛ وپایین خوردم سر پله نرده از همیشگیم عادت مثل و شدم

 .شکنهمی جام یه و افتممی اینجا

 اثری تا کردممی نگاه اونور اینور همیشه مثل! نبود کسی ولی پذیرایی سالن رفتم

 میاد؛ کجا از ببینم تا کشیدم بو کرد، نوازش رو امبینی خوشی بویی کنم؛ پیدا ازشون

 بین در که آشپزخونه سمت رفتم هست؛ زیاد بیاد بوش آشپزخونه از که این احتمال

 :گفتم و کردم ایخنده اومد؛ شکمم صدای مسیر

 ...بخورم نهار باید پس نخوردم، که صبحونه-

 من به حواسشون اصال و کردنمی درست غذا مادرم و سارا شدم، که آشپزخونه وارد

 :گفتم مادرم به رو و کردم تر ب**ل نبود؛

 ! کردی درست چه ببینم وایسا انداختی، راه بویی چه مامان به به-

 طرفم رو چاقو و آورد باال رو سرش کرد،می خرد رو گوجه داشت که چاقویی با مامان

 .گرفت

 .کنممی قطع چاقو همین با رو انگشتات بزنی انگشت ها،نیای غذا طرف-

 مامانمم شد؛ ساکت که کردم نگاه چپ چپ بهش زد؛ قهقه مامان حرف با سارا

 هایاندام تجزیه حال در که نیست شکمم این فکر به اصال   ها،شده خشمگین تازگیا

 .بود بدنم دیگه

 قطع رو انگشتم خوایمی شما بعد شم،می تلف گرسنگی از دارم من مامان، ممنون-

 کنی؟
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 برداشتم چشم مامان از شد؛ گوجه کردن خرد مشغول و کرد نگاه چپ چپ مامانمم

 وسوسه رو من و داشت خوبی بوهای بود؛ گاز اجاق روی که ایقابلمه سمت رفتم و

 پایین رو سرم و شد خندون هامب**ل کم کم کرد، باز که رو درش کرد؛می خودش

 که ایسبزی قرمه به زدم زل و دادم قورت رو دهنم آب کشیدم؛ عمیقی بوی و آوردم

 قرار میز روی که رفتم ساالدی سمت به و گذاشتم رو درش کنه؛ پر رو شکمم قراره

 ازم نیشگون یه و نموند سارا چشم از دور بردارم، خواستممی که خیار یه داشت؛

 .رفت هوا دادم که گرفت

 سارا؟ چته آخ-

 :غرید من به رو تندی با و رفت بهم ایغره چشم یه

 نزن؟ انگشت نگفت مامان مگه-

 دادم بهش مالی گوش یه که االن کرده؛ باز زبون من برای هم وجبی نیم این عه عه

 .شهمی آدم

 .نکنی زبونی بلبل بزرگترت داداش برای جوری این تا میارم سرت بالیی یه میام االن-

 هر و دنبالش افتادم کرد؛ فرار دستم زیر از بگیرمش خواستم تا و جهیدم سمتش به

 .کردمی فرار پاهام و دست زیر از بگیرمش کردممی سعی چه

 .کنم حالیت تا سفید چشم دختره وایسا-

 :گفت آوردمی در رو من حرص خنده با و چرخیدمی خونه دور طوری همین که سارا

 داری عرضه وایسم که نیستم دیوونه من دوما بزرگتری، من از دقیقه3 فقط تو اوال-

 .خودتی سفیدم چشم سوما بگیر، بیا
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 .جوشید رگام تو خون آخرش حرف با ولی بدم مالیش گوش خواستمنمی االن تا

 .کنممی حالیت االن-

 و انداختمش کولم رو شدم؛ گرفتنش به موفق و چرخیدم آتروباتیک حرکت یه با بعد

 کرد؛می جیغ جیغ و زد می کمرم به دستش با بردم؛ اتاقم تو

 . آدرین کن ول-

 .اومد در مامان داد صدای که کردم ایخنده

 .نکن اذیت رو خواهرت آدرین-

 :زدم داد منم

 .ندارم کاریش-

 .رفتم اتاقم به و آوردم دوام سارا جون کم هایضربه در و کردم شیطانی خنده

 بس از دادم؛ قلقلکش تونستممی تا و گرفتمش و گذاشتمش تخت روی رو، سارا

 نگاه چهرش به کردم؛ ولش و اومد رحم دلم که افتاد کردن غلط به دادم، قلقلک

 و گرد صورت تو و بود رسیده ارث به مادرم از که سیاه چشمای با و سیاه موهای کردم،

 .دادم قلقلکش دوباره که زد شکمم به دست با سارا کرد؛می خودنمایی خوشگلش

 .کنیم آشتی بیا اصال   ندارم، کاریت دیگه خوردم شکر کردم، غلط داداش-

 :گفتم و کردم نچی نچ بزنه؛ گول رو من خوادمی زرنگ هه

 درازی زبون که بشی آدم باید کنمنمی ولت نه بود؛ قدت اندازه زبونت که پایین! عه-

 .نکنی برام
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 ندادم قلقلکش دیگه کرد؛ پاک رو بود اومده در خنده از که اشکایی و خندیدمی سارا

 کرد؛ فرار و آورد در برام زبون یه بشه خارج در از خواست تا و شد بلند کردم؛ ولش و

 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با

 نشدی؟ آدم هنوز تو-

 .اومد پایین از دادش صدای

 . بابا برو-

 کامپیتر پشت نشستم کردم؛ روشن و کامپیتر سمت رفتم خندیدممی که طور همین

 .شدم تیوتی افکال کردن بازی مشغول و

 تا نبود سخت اومد؛ ویال حیاط از ماشین صدای کردن، بازی ساعتی دو و یکی از بعد

 رو کامپیتر اومد؛می خونه به ناهار برای موقع همین روز هر پدرم چون کیه، بفهمی

 اومدم؛ پایین و خوردم سر پله نرده از شدم؛ خارج اتاق از سریع و کردم خاموش

 در کردم؛ باز پدرم برای رو در رفتم بودم، در به تر نزدیک که من و اومد در زنگ صدای

 که کردم نگاه چهرش به شد؛ ظاهر جلوم سیاه شلوار و کت با فرد یه که کردم باز رو

 .بود سرزنده و جوان همیشه مثل

 تو بیام من تا کنار بری داری تصمیم یا بزنی زل بهم شب تا طوری همین خوایمی-

 پسرم؟ خونه

 :گفتم مالیمی لحن با رفتم؛ کنار در از و اومدم خودم به سریع پدرم حرف با

 .نباشی خسته راستی نبود، حواسم بابا ببخشید-

 .گذاشت شونم روی رو، دستش و انداخت دستپاچم چهره به نگاهی
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 .پسر نداره عیب-

 داشتیم که هم با شدم؛ قدم هم باهاش و زدم مهربونش همیشه چهره به لبخندی

 :اومد مامان داد صدای زدیم، می حرف

 .کشیدم رو غذا بیایید هست، وقت زدن حرف واسه آدرین-

 .میاییم االن باشه-

 شدم؛ مواجه پدرم خالی جای با برگشتم، تا و کردم کج آشپزخونه سمت به رو راهم

 .نبود حواسم من حتما زد؟ غیبش بفهمم که این بدون سریع جوریچه

 .گذاشته تاثیر بد مغزم به لعنتی، خوابای این پوف

 بود، درگیر فکر اومد؛ سراغم دفعه یه میلیبی این و کردممی بازی غذام با قاشق با

 مونه؛می واقعیت مثل برام ولی بینممی رویا عالم تو که هاییخوابی هام،خواب درگیر

 از بخشی و شناسممی رو جا اون واقعا که انگار... انگار داشتم، خاصی دلبستگی

 !گهمی دیگه چیز یه عقلم ولی هست من قلبی باور این هست؛ من وجود

 باشه؟ وجودم از بخشی یا بشناسم رو موجودات این که ممکنه چطور

 گرگ یک به تبدیل ولی بودن انسان شبیه که بودن چی موجودات اون چی؟ یعنی

 !دراز گوش موجودات اون یا شدن؟ بزرگ

 .شدن شروع متفاوت هایکابوس بعد به موقع اون از که سفید های هیوال اون یا

 .انسانه فهم و عقل از دور میاد؟ در جور عقل با اصال هستن؟ واقعی هااین

 من عقلم، و قلبم بین جدال نیستن؛ واقعی که فهموندمی بهم که عقلم حرف هم این

 .شممی روانی که مطمئنم و کرده کالفه رو
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 خوری؟نمی رو غذات چرا پسرم-

 .زدم زل مادرم به و آوردم باال رو سرم

 .شدم اشتهابی دفعه یه دونم،نمی-

 کنم؟ درست برات دیگه چیز یه بگو نداری دوست اگه-

 :گفتم شدممی بلند که طور همین و زدم جونی کم لبخند

 .نکنه درد دستت خوشمزس، نه-

 :دادم ادامه اومدم، بیرون که خوری نهار میز پشت از

 .میاد خوابم بخوابم، برم من-

 حرکت اتاقم طرف به و اومدم بیرون آشپزخونه از سریع بشنوم، جوابی که این بدون

 .کردم

 .بستم رو چشمام و گذاشتم پشتم دستام و کردم پرت تخت روی رو، خودم

 

 این کم کم نداشتم؛ رو پاهام کنترل انگار کردم،می طی رو خاکی راه یه فقط هدف بی

 و بزرگ قصر یه که رسیدم ایمنطقه یه به آخر در و شدمی تر سیاه و سیاه خاکی، راه

 .کردمی خودنمایی سیاه، ها زار بوته وسط در سیاه

 قصر سمت به بلندی هایقدم با انداخت؛می هاآدم دل به رو ترس و بود ترسناک

 رو من خطری تا زدممی دید رو اطراف گاهی از هر و کردم حرکت ترسناک و سیاه

 .نکنه تهدید



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

 کنجکاوی کرد؛می ناله بلندی صدای با زنی که سوزاناکی ناله شنیدم، ایناله صدای

 لحظه هر من و شدمی ترواضح کم کم صدا برم، ناله صدای سمت به تا کرد مجبورم

 .کنجکاوتر

 آویزون هاییاسکلت که بودم خیره قصر دروازه به و بودم ایستاده سیاه قصر جلوی

 .نه یا برم داخل که بودم مردد من و آوردن هجوم من به کم کم ترس بود؛

 داره امکان لحظه هر که گذاشتم قصری به پا من و کرد غلبه من به کنجکاوی باالخره

 .بکشه رو من و بشه پیدا عجیب موجود یه

 از بدبختی با که نوری شدم؛ مواجه زده تار و تاریک سالن یه با و کردم باز رو قصر در

 چیز ولی کردمی روشن رو سالن کمی کرد،می عبور ها پنجره از سیاه ابرهای الی به ال

 دیدم؛نمی واضحی

 ؟ داشت وجود مشعل دونه یه چرا بود؛ دیوار روی که رفتم مشعلی سمت به

 به کردم؛ حرکت سالن ته سمت به و گرفتم راستم دست با رو مشعل و ندادم اهمیتی

 هر با شد؛می نزدیک لحظه هر که شنیدم ایخنده صدای رسیدم، که سالن آخرای

 کج رو سرم کمی شدم؛ قایم ستون پشت و کردم خاموش رو مشعل بود، که بدبختی

 کشیدم هم تو رو امچهره شدم؛ خیره بودن زشت و سفید که موجودی پنج به و کردم

 .دادم گوش هاشونحرف به و

 .بود ایخوشمزه موجود عجب به به-

 :گفت داشت داری خش صدای که دیگه نفر یه کرد؛ پر رو سالن کل خندشون صدای

 ...هم رو خوشگله اون بریم چیه نظرتون-

 :گفت آرومی نسبتا   صدای با ایدیگه نفر
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 احمق؟ کنه قطع رو سرمون پادشاه خوایمی شو، خفه-

 خارج سالن از شدم متوجه که وقتی و انداختم باال ایشونه زدن؟می حرف کی درباره

 .داشت قرار سالن ته که رفتم زمینی زیر سمت به شدن،

 ها پله از نمیاد؛ کسی تا کردم نگاه رو اونور اینور اومدن؛ جا این از که دممی احتمال

 .داشت قرار زمین زیر این پایین از که اومد ناله صدای باز رفتم، که پایین

 .هست زندان نیست، زمین زیر جا این که شدم متوجه محوطه، چند کردن رد از پس

 که کردم نگاه سالن ته به بود؛ خالی که داشت قرار بزرگی های قفس روم به رو

 رو امبینی بدی بوی که اومدم پایین سنگی پله از بود؛ شده بسته زنجیر با جسمی

 .بودنش بسته فردی اون سمت به کردم حرکت بلندی های قدم با کرد؛ اذیت

 کرد؛می چکه آروم آروم خون و بودن بسته رو پاش و دست قطوری زنجیرهای با

 .بود ریخته صورتش روی بود، شده خونی که طالییش موهای

 :گفتم انگلیسی زبان به و شدم نزدیک کمی داد، تکون رو زنجیرها و کرد بلندی ناله

 خوبه؟ حالتون خانم-

 .ببینم نتونستم رو اشچهره ولی آورد باال رو سرش کمی و شد قطع نالش صدای

 خودشون واسه رو تو فقط نباش، هااون بازیچه دنیا؛ این به نیا جا، این به نیا-

 .خوانمی

 .زدمی حرف فارسی که دادم گوش حرفاش به تعجب با

 دنیایی؟ چه گید؟می چی خانم-

 :گفت بلندی صدای با و زد داد
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 ...برنگرد...برنگرد...برنگرد-

 بر در سیاهی ورم دور آخر در و شد سیاه بودم، که مکانی و شد ضعیف صدا کم کم

 .گرفت

 کرد؟ خارج رو روحت چطوری گفت؟می چی بهت-

 .شدم خیره هیکلی پیرمرد اون به و برگشتم عقب به سریع

 بینم؟می من که چیه اینا اومده؟ سرم بالیی چه لعنتی-

 :گفت خشکش و سرد صدای با

 .گردیمی بر امشب باالخره که این مهم نیست، مهم-

 .شدم هوشبی من و شد سفید جا همه بزنم حرفی خواستم تا

 هامریه داخل به عمیقی نفس شدم؛ بیدار خواب از شکل بدترین به همیشه مثل

 بود؛ انگیز نفرت برام این و ریختممی عرق پشت عرق بشه؛ منظم تنفسم تا کشیدم

 صورتم رفتم و شدم بلند سریع بمونم؛ تونستمنمی و بود کننده خفه برام اتاق فضای

 .بشم شاداب کمی تا شستم رو

 بود؛ شده سفید دندونام مثل صورتم رنگ که شدم خیره آینده تو خودم قیافه به

 صورتم روی آب و شدم خیره صورتم به دوباره کردم، پر و گرفتم آب شیر زیر رو دستم

 .پاشیدم

 دکمه که طور همین کردم؛ عوض رو هاملباس عادتم، مثل و شدم خارج روشویی از

 .شنیدم صدا بستم،می رو پیراهنم های
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 که ندادم اهمیتی و انداختم باال شونه کردم؛ نگاه تعجب با رو ورم و دور و برگشتم

 !اومد صدایی دوباره

 در رو اتاق کل صدا کنم، حرکتی خواستم تا و بشنوم بهتر تا کردم تیز رو هامگوش

 :برگرفت

 .گردیمی بر زودی به-

 و میخکوب شدم؛ خیره معلومی نا نقطه به تعجب با من و نیومد صدایی دیگه

 .بود اتفاق این مشغول ذهنم و بودم حرکتبی

 .پسرم پایین بیا آدرین...آدرین-

 .شدم خارج اتاق از سریع و بستم رو پیراهنم آخر دکمه و و اومدم خودم به

 ناگهان که بود درگیر فکر و اومدم پایین ها پله از گیج و نخوردم سر نرده از دیگه

 ورق زر از خیلی هجوم با که آوردم باال رو سرم سریع و شنیدم چیزی ترکیدن صدای

 .شدم مواجه رنگی های

 .مبارک تولدت-

 می دست برام لبخند با که شدم خیره دوستام و خانوادم به و آوردم پایین رو سرم

 .زدن

 .کردم نگاهشون خوشحالی و تعجب با و زدم لبخندی ارادهبی

 تا برد خونه وسط به و گرفت رو دستم زیادی ذوق شوق با و دوید سمتم به سارا

 .برقصیم

 ( بعد ساعت 2)
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 .اومدین که شدم خوشحالم خیلی-

 :گفت و زد لبخندی جنیفر

 .کنیممی هرکاری دوستمون خوشحالیه واسه ما حرفیه، چه این-

 .شدم رو به رو پیتر عسلی چشم و الغر چهره با و برگشتم سریع که زد پشتم یکی

 .گذشت خوش ولی نداشتی حال اصال-

 معلوم؟ کجا از ولی بیوفته قراره که بود امشب اتفاق درگیر فکرم گفت،می راست

 .زدم زورکی زور لبخند و کشیدم پوفی

 نه؟ مگه گذشت، خوش که اینه مهم-

 .رفت خروجی در سمت به و برداشت کمرم روی از رو دستش و داد تکون سری

 .بیای فردا هانره یادت آدرین هی-

 :گفتم تخسی با و دادم باال رو ابروم تای یه

 شه؟می چی نیام اگه-

 :داد نشون برام رو هاشدندون و شد خندون ش*ا*ب*ل

 ...اون برم خوایمی-

 .میام نه نه-

 با و ساییدم هم روی هامدندون شد؛ خارج پیتر و جنیفر با خونه در از و زد چشمکی

 .کردم نگاه رفتنشون به خشم
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 گرفته خندم شدم؛ خیره بودن، اینجا پیش لحظه که خانوادم خالی جای با و برگشتم

 .شد می باز و شدمی بسته چشماشون که شدم متوجه چون بود

 اتاق وارد تا بخوابم؛ و برم اتاقم به تا رفتم باال پله از سرعت با و بستم رو خونه در

 .اومد در حدقه از چشمام دیدم که چیزی از شدم،

 ممکنه؟ چیزی چنین چطور

 سیاهی جز چیزی و بود شده ظاهر اتاقم وسط سیاه، شکل مستطیل توده یه

 .دیدمنمی

 به و آوردم باال رو دستم نداشتم، بهش کنترلی و کشیده سمتش به ارادهبی پاهام

 کشیده توده داخل به آخر و رفت هوا دادم صدای ناگهان که کردم نزدیک سیاه توده

 .شدم

 

 ((آدرین پدر)جک)

 جام از انداختم؛ نگاهی ورم و دور به و کردم باز رو چشمام سریع یکی داد صدای با

 .شد بلند هم( آدرین مادر)جولیا که شدم بلند

 جولیا؟ شنیدی رو صدا -

 :داد جواب حالیبی با و مالید رو چشماش جولیا

 بود؟ چی صدای آره، -

 از ببینم؛ رو اطراف این کمی تا رفتم بیرون اتاق از و دادم تکون منفی معنای به سری

 با و کردم تیز رو چشمام شدم؛ آدرین اتاق در بودن باز متوجه که رفتم باال ها پله
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 اومد در لرزه به پاهام دیدم، رو داخلش تا که رفتم آدرین اتاق طرف به محکم هایقدم

 .شد ور شعله وجودم تو نگرانی و

 :گفتم بلندی صدای با و برگشتم نیوفتم، تا گرفتم رو اتاق در دستگیره دستم با

 .باال بیا سریع جولیا -

 .اومدن در لرزه به پاهاش دوباره که زدم زل آدرین اتاق به دوباره

 :گفت تعجب با نیست، خوب حالم دید تا و اومد باال جولیا دقایقی از بعد

 ...خو به داری چرا -

 لحظه همون و بگه نتوست رو حرفش ادامه دید، رو داخلش و شد اتاق نزدیک وقتی

 بزرگی شوک دونممی کردم، بلندش و رفتم سمتش به سریع افتاد؛ زمین روی زانو با

 .نمیاد بیرون تعجب و شوک از حاالها حاال و شده وارد بهش

 فقط و زدنمی حرفی گذاشتم؛ تختش روی و بردمش آدرین اتاق تو کردم، که بلندش

 ...که ای صحنه اون به بود زده زل

 :گفتم نگرانی با و گرفتم رو صورتش دستم با و زدم زانو جولیا جلوی

 .بگو چیزی یه عزیزم...جولیا...جولیا -

 .بود خیره صحنه اون به گنگ و زدنمی حرفی هیچ

 .شدمی موضوع این متوجه آخر اول اون ولی افتاده اتفاقی چه دونممی -

 :گفت ضعیفی صدای با و برداشت چشم صحنه اون از

 .رفتمی نباید اون -
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 این دارم که حسی هر ولی باشم نگران یا زده حرف که باشم خوشحال دونمنمی

 .نیستم خوب اصال که هست

 .برگشته جوریچه اون دونمنمی -

 :کرد زمزمه ب**ل زیر و انداخت پایین رو سرش

 .بود آدرین نگران خیلی بود، اومده خوابم به -

 کرده خراب رو ما حال که رفتم ایصحنه سمت به شدم، بلند جام از و کشیدم پوفی

 .بود

 ...اژدها تراگوس، دنیای نماد -

 .برم سمتش به کرد مجبور رو من جولیا صدای که کشیدم موهام الی رو دستم

 .کنهنمی رحم بهش مونده، زنده اون بفهمه زاگیت اگه -

 :گفتم و گرفتم رو جولیا سرد و نرم دستای

 .بده نجات رو تراگوس تا برده رو اون یکی حتما جولیا، نباش نگران -

 :گفت خشمگینی حالت با و زد پوزخندی

 بکشنش؟ تا بردنش شایدم یا -

 .شدم خیره خونه از بیرون به و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 نیست، کسی هر کار این شدن؟ وارد و کردن باز ما دنیای دروازه که کردی توجه -

 .بردتش و شده ما دنیای وارد قدرتمند فرد یه حتما

 .اومدمی طرفم به که شنیدم رو جولیا هایقدم صدای
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 هم ما نیستیم؟ قدرتمند هایساحره از نسل آخرین ما مگه هستیم؟ چی ما پس -

 .کنیم باز رو تراگوس دنیای دروازه و بخونیم رو ورد تونیممی

 از کاری ولی بگم بهش رو موضوع این خواستمنمی دادم، تکون طرفین به رو سرم

 .نمیاد بر من دست

 .کنیم باز رو دروازه تونیمنمی -

 :گفت نگرانی با و ایستاد کنارم

 تونیم؟نمی چرا -

 :گفتم خشم با و کردم مشت رو دستم

 باز موقع این امشب، نیم بار یک سال هر و گذشته دروازه کردن باز زمان چون -

 .بریم تونستیممی بودیم، شده متوجه زودتر دقیقه چند اگه که شهمی

 و نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت ریخت؛می اشک آروم آروم که کردم نگاه جولیا به

 رو هاشاشک و صورتش طرف به بردم رو دستم کرد؛ می سوراخ رو قلبم که بود تیری

 .کردم پاک انگشتم با

 همه مطمئنم میاد؛ بر خودش پس از و هستش زرنگی پسر آدرین نکن، گریه عزیزم -

 .کنهمی له پاش زیر رو

 :گفت و زد جونیبی لبخند

 .امیدوارم -

 ( راوی)
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 مادر و پدر شد، تراگوس دنیای دروازه یا سیاه توده وارد ناخواسته آدرین که این از بعد

 .شدن فریادی متوجه آدرین

 رو وجودشون کل نگرانی دیدن، رو تراگوس دنیای نماد و رفتن آدرین اتاق به وقتی

 .بره واقعیش دنیای به آدرین نداشتن انتظار چون گرفت

 سرزمین به هااورک پادشاه زاگیت وقتی پیش سال شانزده که ذکره به الزم البته

 که اومد جهنمی و اهریمنی موجودی با کرد، حمله بود هاالف سرزمین که ساتین

 .باشه دنیاها ویرانگر تونستمی

 کردن فرار ایدیگه دنیای به آدرین با شدن موضوع این متوجه جولیا و جک وقتی

 .نداشتن رو شبیخون این انتظار چون

 خوش از و بودن تراگوس دنیای قدرتمند هایساحره از نسل آخرین جولیا و جک

 باز رو دیگه هایدنیای دروازه شهمی که است زمانی آدرین، تولد روز هااون شانسی

 .کرد

 !هستش معما یه جا این ولی

 کرده؟ آزاد رو تایتان اسم به جهنمی موجود زاگیت دلیل چه به

 کرده؟ کمک بهش کسی چه

 خطرناکه؟ زاگیت برای اومده، دنیا به کودکی از چی برای

 بوده؟ دنیا اون تو چطوری انسان نژاد از کودک یک

 .بودن خودشون برای بزرگی های معما که دیگه هایسوال خیلی و
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 و دراز هایگوش ولی هستن انسان به شبیه که رنگی سفید و هیکلی هیوالیی: اورک]

 .هستن تیزی هایدندون

 موهای که دارن تیز و بلند هایگوش با بلند قدی که ایافسانه موجوداتی :ElF الف

 هاسلطنتی و قدرتمندان هستن؛ دارا هم زیبایی بسیار چهره و دارن نرمی و بلند

 .[هستند عقاب به تبدیل توانایی

 

 ( تراگوس دنیای_آدرین)

 ولی کنم جلوگیری تابیدنش از تا آوردم فشار چشمم به بیشتر من، به نور تابیدن با

 که شدم بلند جام از ناگهان بخوابم؛ راحت خیال با من ذاشتننمی ها،پرنده صدای

 :گفتم بسته چشمای با و کشید تیر سرم

 پرنده؟ صدای نور؟ تابیدن -

 این که هاییاتفاق کم کم دیدم؛ دشتی وسط رو خودم و کردم باز رو چشمام آروم آروم

 :گفتم بلندی صدای با و اومد یادم افتاد برام ماهه دو یکی

 ...نه -

 دنبال به بود قرار که بگو رو احمق منه داشت؟ حقیقت پیرمرد اون حرفای پس

 خیال ولی کنه افتخار من بودن به جامعه و بشم کسی خودم برای و برم آرزوهام

 .باطل

 و بردم باال سرم بینم؟نمی هم رو شیطونم خواهر بینم؟نمی رو مادرم و پدر دیگه یعنی

 :گفتم بلندی صدای با
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 باشم؟ دور خانوادم از من که نیست ظلم این خدایا-

 .افتاد چشمم از که شدم اشکی قطره متوجه که انداختم پایین رو سرم

 .کن کمکم خدایا کجاست؟ اینجا شد؟ طوری این چرا

 چی هر ولی کردم فکر شدم دچارش که بدبختی به و کردم بغل غم زانوی ساعت چند

 هازده ماتم مثل دیگه گرفتم تصمیم خوردم؛می بست بن به بیشتر کردم،می فکر

 کنم برانداز رو اطراف این خواستم اول ولی کنه؛ کمکم که بگردم فردی دنبال و نشینم

 .بود العاده فوق شدم، خیره بودم که دشتی به بگردم؛ خوردن برای غذایی دنبال و

 و هاساعت رو منظره و بشینی خواستمی دلت که بود زیاد اونقدر دشت اون زیبایی

 !کنی تماشا روزها حتی

 هاقاصدک کرد،می اندازه از بیش رو منظره اون خوشگلی که بود رز هایگل از پر زمین

 رز هایگل روی رنگارنگی هایپروانه رفتن،می طرف اون و طرف این به معلق

 .اومدن می در پرواز به دقایقی از بعد و نشستنمی

 که رفتم ایرودخونه سمت به و داشت باز منظره این از رو من آب شرشر صدای

 خیره تعجب با رودخونه آب به رسیدم رودخونه به که وقتی داشت؛ قرار سرم پشت

 !نداره وجود آبی اونجا کردیمی حس که بود اونقدر آب پاکی و زاللی شدم؛

 اون به کوه دل از آبشاری شدم، خیره داشت جریان جا اون از رودخونه که مسیری به

 .بود ساخته خودش برای معنا تمام به بهشت یه ریخت،می رودخونه

 پا سر بودن؛ کرده درست طبیعی آهنگ ها،قورباغه صدای و هاپرنده دلنشین صدای

 !آورد خودم به رو من اینعره صدای که بودم بهشت این موجودات آهنگ به گوش

 بود؟ چی صدای
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 حتما گفتم خودم با و دیدم ایتپه انداختم؛ نگاه اطرافم به دقت با و برگشتم سریع

 هست؛ چی باال اون بفهمم خواست دلم و شدم کنجکاو اومده؛ باال اون از صدا

 تپه باالی به وقتی رفتم؛ بود اونجا که ایتپه باالی سریع و بستم رو کتونیم بندهای

 در رو وجودم کل ترس برق دیدم که چیزی از کنم، پیدا رو صدا منبع تا رسیدم

 .برگرفت

 تیکه تیکه خنجر با رو گوزنی داشتن که دیدم بلندی قد و رنگ سفید موجود تا سه

 ...انگار ولی بودن انسان شبیه پشت از کردن؛می

 با افتادم؛ زمین روی و کرد گیر ایشاخه روی پام که رفتم عقب آروم و شد چندشم

 از که کشید غرشی نکشید، طول ایثانیه و دید رو من یکیشون من، افتادن صدای

 .داد نشون شکل بدترین به من به رو ترسناکش چهره دراومد؛ لرزه به بدنم ترس

 و زشت چهره بلندش، نوک هایگوش و افتادش چنگ چهره تیزش، هایدندون

 هم بقیه زشت، موجود اون غرش صدای با بود؛ ساخته چهرش حالت به ترسناک

 و ترسناک حالت و نداشتن یکی اون با کمی دست دیگه نفر دو شدن؛ من متوجه

 به آروم رومآ و کشیدن شده تیکه گوزن اون از دست بودن؛ کرده حفظ رو زشتون

 طرفم ترسناکی لبخند با و بودن آوردن در غالف از رو شمشیرهاشون اومدن؛ طرفم

 مرگ این تا بستم رو چشمام بودم؛ مرگم منتظر و بودم شده کوب میخ سرجام اومدن؛

 ببینم تا کردم باز رو چشمام سریع اومد؛ شمشیر صدای ناگهان که نبینم رو ناگوار

 ...که شده چی

 مبارزه زشت هیوالهای اون با داشت و بود پوشیده شنل که نفر یه به خورد چشمم

 .کرد می

 :گفت ایدخترانه و ناز صدای با و کرد نگاه رو من برگشت
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 .کن فرار -

 از سریع و اومدم خودم به شدم؛ غافل چهرش دیدن از من و بود پایین شنلش کاله

 .شدم بلند جام

 داشت؛ کمی فاصله من با که رفتم جنگلی سمت به اومدم؛ پایین و خوردم سر تپه از

 !نکردم باور رو اومد یادم که چیزی شدم، میخکوب جام سر ناگهان

 ممکنه؟ چطور دیدم، خواب تو رو اتفاق این من

 جونم از تا کردم حرکت سریع و اومدم خودم به هیوالها اون از یکی غرش صدای با

 .کنم محافظت

 سرم که خوردم زمین کله با و خورد پیچ پاهام ناگهان جنگ، سمت به دویدم حین در

 .ندیدم هیچی سیاهی جز چیزی و برخورد سنگ با

 

 ( دایانا)

 و داشتن من با زیادی فاصله ولی بودن دنبالم هنوز سربازها کردم، نگاه رو سرم پشت

 آزاد بود، زندان برام که قصری اون از و بزنم گولشون تونستممی هوشمندانه کار یه با

 .بشم

 .دختر ببینم رو سرعتت خواممی من، خوبه اسب ببینم بدو -

 مجبور من و شدمی پخش موهام که جوری برد، باال رو سرعتش و کرد بلندی شیهه

 .بکشم کنار صورتم جلوی از تا بودم
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 به رو رو، مرگ باتالق ناگهان که کردممی عبور ها برگ و شاخ الی به ال از سرعت به

 باتالق نزدیک و کشید ایشیهه که کشیدم عقب رو افسار سریع دیدم؛ خودم روی

 کنه؛می نابودت و بلعهمی خودش تو لحظه همون بیوفتی اگه که باتالقی ایستاد، مرگ

 رو مرگ و زدنمی چشمک من به رو میومد، بیرون باتالق از که رنگی سیاه هایحباب

 .ذاشتمی نمایش به

 از زمین، روی هااسب پاهای کوبیدن صدای که اومدم پایین اسب از حرکت یه با

 .طال و بود کم برام زمان شنیدم؛ هانزدیکی

 :گفتم گوشش در و کشیدم وفام با اسب گردن به دستی

 .بینمتمی کلبه کنار خوب، دختر -

 :گفتم بلندی صدای با که شد رد کنارم از آروم آروم و کشید بلندی شیهه

 .برو زود -

 دیدم از کم کم که کرد عبور هابرگ و شاخ الی از و کرد زیاد رو سرعتش من، حرف با

 از و کنم پیدا شدن پنهان برای جایی تا کردم نگاه رو اطراف و زدم لبخندی شد؛ خارج

 .باشم امان در سربازها این دست

 .شد قایم شدمی و بود بزرگ خیلی که شدم پنهان سنگ یه پشت و نداشتم ایچاره

 از تا کشیدممی پایین رو خودم بیشتر من و شدمی نزدیک لحظه هر سربازها صدای

 .بشم پنهان ها سرباز دید

 رفت؟ کجا -
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 از دیگه یکی کردن؛می نگاه دقت به اطراف به و بودن وایساده سنگ باالی درست

 :گفت سربازها

 ساتین سرزمین پادشاه)نیکوالس پادشاه وگرنه کنیم، پیداش زودتر باید دونم،نمی -

 .شهمی عصبی بدجور( هست هاالف فرماندهی تحت که

 !جالبه شه؟می عصبی من برای بود، گرفته خندم

 راحت خیال با من و برگشتن قصر به شدن، ناامید من کردن پیدا از که این از بعد

 هایقدم با و انداختم سرم رو شنلم کاله برسم؛ ماجراجوییم و سفر به تونستممی

 .افتادم راه به روم، پیش مسیر به بلند

*** 

 این از باید پوف، نه؛ یا اومدم درست رو راه ببینم تا کردم باز رو بود دستم که اینقشه

 جمع رو نقشه دیگه؛ جنگل یه به رسممی باز کنم، رد هم رو رودخونه بشم، رد دشت

 نظرم از رو رز گل از پر دشت این بلندی هایقدم با و کردم پنهان شنلم داخل و کردم

 .گذرونم

 که کردم کج رو گردنم جوری و شنیدم اینعره صدای رفتم،می پیش که طور همین

 .شکست گلنجش

 اومد؟ کجا از صدا

 !بود نشسته پرتگاه لبه نفر یه اون باالی و داشت وجود تپه یه دیدم رو راستم سمت

 غالف از رو شمشیرم رسوندم، تپه باالی رو خودم سریع و گذاشتم سرم رو شنلم کاله

 .نکنه تهدید رو من خطری تا آوردم در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

100 

 

 .ایستادم اورک سه مقابل و پریدم پسره باال از رسیدم تپه باالی وقتی

 به رو و برگشتم بود؛ ترنزدیک که زدم اورکی شمشیر روی و آوردم باال رو شمشیرم

 :گفتم بود زده خشکش ترس از که پسری

 .کن فرار -

 .رفت پایین تپه از و اومد در گنگی حالت از

 .زدم زل کثیف اورک سه اون به و برداشتم سرم از رو شنلم کاله

 :گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

 .اومدن ما هایسرزمین مرز به کثیف های اورک که بینممی -

 :گفت خنده با بود، دستش روی فرمانده نشان که اورکی یه

 .ساتین سرزمین پرنسس اینجاست، کی ببینید اوه -

 نمایان سیاهش و تیز های دندون که شد بیشتر لبخندش و گفت دارکش رو پرنسس

 :داد ادامه شد،

 .اومدیم شکار برای فقط ما -

 و کرد خیس رو لبش دور زبونش با گرفتم؛ دفاعی حالت سریع که اومد جلو قدمی

 :داد ادامه

 .هست سرورمون برای شکار البته کردم، پیدا خوب شکار یه ولی -

 :گفتم نیشخند با و دادم باال رو ابروم تا دو

 .کنید گم رو گورتون االن همین -
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 :گفت بود گفتارش تو که شیطانی لحن با و کرد کج رو گردنش

 ! تو با ولی کنیم،می گم رو گورمون که البته -

 :گفتم داری صدا پوزخند با که خنده زیر زدن دیگه اورک دو

 .درک به برید -

 .جهید من طرف به و شد عصبی کثیفش، و خندان صورت ناگهان

 قرار سرش پشتش و کردم پرت رو خودم بزنه، سرم به رو شمشیرش خواست تا

 سفیدی خون و کردم کمرش وارد پشت از رو شمشیرم و ندادم بهش مهلتی گرفتم؛

 .شد خارج ازش

 به که ایضربه با شد مساوی دیگه، اورک دو طرف به من برگشت با که شنیدم اینعره

 .شدم پرت عقب متر چند کرد برخورد شکمم

 با رو بزنه خواستمی شمشیر با که ایضربه که شدم بلند جام از سختی به

 این رفت؛ عقب که صورتش توی زدم پا با و دویدم سمتش به کردم؛ دفع شمشیرم

 قلبش به راست یه که کردم پرت طرفش به رو شمشیرم و شمردم غنیمت رو فرصت

 .کرد برخورد

 رو کمانم پشتم از و زدم خبیثی لبخندی که گذاشت فرار به پا دیگه ترسوی اورک یه

 گذاشتم؛ کمان روی رو، تیر سریع و برداشتم تیر یه بود، پشتم که تیردانم از برداشتم،

 روی و کرد برخورد گردنش به که کردم رها رو تیر گرفتم، اورک روی رو، نشانم وقتی

 .افتاد زمین

 .بود مرده که زدم ایفرمانده به چشمکی یه و کردم بلندی خنده خوشحالی از
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 .کن گم رو گورت گفتم که بهت -

 پایین تپه از بیخیالی با و بیرون کشیدم اورک بدن از رو شمشیرم و زدم پوزخندی

 .افتاده زمین روی کسی شدم متوجه که رفتم جنگل سمت به اومدم؛

 که بود پسری همون که ببینم رو اش چهره تا برگردوندم عقب و دوییدم سمتش به

 .نه یا هست زنده ببینم تا گذاشتم قلبش روی رو، گوشم بود؛ تپه باالی

 .شده بیهوش فقط و هست زنده که معلومه زنه،می قلبش که اونجایی از

 زیادی و لخت موهای با سفیدی پوست که شدم خیره اشچهره اعضای تک تک به

 .داشت آبی چشمان دیدمش، که اونجایی از داشت،

 و جمع زود که زدم لبخندی ناخودآگاه داشت، دلنشینی و زیبا العادهفوق ایچهره

 صدای دقایقی از بعد و کشیدم بلندی سوت شدم، بلند و کردم اخمی کردم؛ جور

 .کردم نوازش رو گردنش رسید، من به وقتی اومد؛ اسبم شیهه

 بریم، کلبه سمت به و بذارم تو روی رو، پسره این خواممی حاال خوب، دختر آفرین -

 باشه؟

 .آورد باال رو پاش دو و کشید ایشیهه

 .داره نیاز ما کمک به الیزا، باش آروم -

 .افتادن صورتش جلوی هاشیال که داد تکون پایین باال رو سرش

 به و نشستم الیزا روی خودمم و گذاشتم اسب روی رو، هیکلی پسره این سختی به

 .کردم حرکت کلبه سمت

 ( آدرین)
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 به با که بخوابم بهتر تا کشیدم خودم تو بیشتر رو، پتو و شدم جا به جا جام، تو کمی

 .نشستم بودم که نرمی جای روی سیخ افتاده که اتفاقی آوردن یاد

 صندلی دو و میز یه و تخت یه تنها که چوبی کلبه داخل که کردم برانداز رو ورم دور

 .بود چیزی هر از خالی و داشت که قرار

 سرش و بود نشسته اون روی نفر یه که شد کشیده صندلی سمت چشمام ناگهان

 سمت به کوتاهی هایقدم با و شدم بلند تخت روی از بود؛ داده قرار میز روی رو،

 .اومد در صداش شکمم که کنم صداش تا رفتم پوش شنل

 شنل و و کشیدم هم تو رو ام چهره کردم، حس بدی درد و رفت پیچ گشنگی از دلم

 .کردم صدا رو پوش

 .دیگه شو بیدار...شو بیدار هی -

 و طالیی مو دختر با برداشتم، که رو شنلش کاله شد،نمی بیدار ولی دادممی تکونش

 خاصی زیبایی گردش، و سفید صورت و قرمز کوچیک هایب**ل شدم؛ مواجه زیبا

 .بود داده بهش

 آرومی به نشه؛ بیدار تا دادم قورت رو خندم ولی گرفت خندم که کرد خروپوفی

 .گذاشتم آروم تخت روی و زدم بهش لبخندی گرفتمش، آغوشم تو و کردم بلندش

 زمین و بود درخت از پر ورم دور که شدم خارج کلبه از آهسته، و شمرده هایقدم با

 .زارچمن

 تا کلبه برگردم و کنم سیر رو گرسنه شکم این تا گشتممی خوردن برای ایمیوه دنبال

 .کنم سوال موجودات اون و مکان این درباره دختر اون از
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 و کردم پیدا سیبی درخت باالخره بودم، چیزی کردن پیدا مشغول ساعتی یک حدود

 .کردم سیر رو خودم

 رو بودم اومده که رو مسیری شدم، بلند زمین روی از و کشیدم شکمم به دستی

 .شنیدم صدایی که برگردم کلبه به تونستممی راحتی به و گذاشتم نشانه

 .سالم -

 .نبود هیچکس ولی کرد، سالم بهم کی ببینم تا کردم نگاه رو ورم دور

 .اینجام -

 .نداشت وجود چیزی درختان برگ شاخه جز چیزی کردم، نگاه رو سرم باال

 .پایینم این پوک کله اه -

 جسته با رفتم؛ عقب قدم چند دیدم که چیزی با که آوردم پایین رو سرم سریع

 .اومد سمتم به سریع کوچیکش

 .نشو نزدیک من به -

 باشه؛ خطرناک شاید ولی بود بانمک و باحال خیلی کوچیکش قد و نازک صدای

 .کرد ریزی خنده و گذشت دهنش روی کوچیکش دست

 ترسی؟می هستم، سانت هشت که منی از تربزرگ خیلی که قدت این با -

 به پام که برگشتم عقب به و دادم قورت رو دهنم آب سانتی؟ هشت کوچولو؟ آدم یه

 .افتادم و خورد سنگی
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 چهره با و سینه به دست و اومد شکمم روی کوچولو آدم این بشم، بلند خواستم تا

 هایگوش و سفید، موهای با سانتی، هشت موجود یه شد؛ خیره من به عصبی

 .داشت ایکشیده و سیاه چشمان که بلندش

 خیلی مثال بکش، خجالت قدت از یکم ترسی؟می من از که هیوالم من مگه هی -

 ...هامنی از درازتر

 کشیدم هم تو رو امچهره دادم؛ قورت رو خندم ولی گفتمی راست بود، گرفته امخنده

 :گفتم عصبی و

 .دارم کار کلی که پایین بپر کوچولو خب خیلی -

 .پرید پایین حرص با و کشید جیغ

 گیمی من به چرا درازه قدت تو کوچولو، میگی من به هاباشه بارت آخرین -

 کوچولوها؟

 .خندیدم بلندی صدای با که دارم نگه رو امخنده نتونستم دیگه

 پوک؟ کله خندیمی من به -

 .برگردوند رو سرش قهر حالت به و زد زمین رو پاهاش بعد

 .نکن قهر حاال باشه -

 .شدم خم بود دختر که ایکوتوله این طرف به و شدم بلند جام از

 .هست چی اسمت یا هستی چی دونمنمی که من خب -

 .کرد نگاهم چشمی زیر و کرد کج کمی رو سرش

 .هستم کوتوله هایالف نژاد از و هست ماری اسمم -
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 چیه؟ کوتوله الف چی؟

 .زد پیشونیش روی دست کف با که کردم نگاهش تعجبی

 .کن ولش هیچی -

 .اومد نازکش صدای که افتادم راه به کلبه سمت به و کردم کج رو لبم

 میری؟ کجا -

 :گفتم بلند صدای با و دادم تکون سری

 بیای؟ خوایمی جهنم، -

 .میام منم آره میری؛ خوبی جای چه -

 .بود شده قدم هم من با کوتوله این دیدم که کردم متمایل راست سمت به رو سرم

 .برو خانوادت پیش لطفا   دارم، زیادی کار من ماری ببین -

 :گفت غم از پر و آرومی صدای با و انداخت پایین رو سرش زدم، که حرفی با

 ...پیش وقت خیلی مردن، اونا -

 براش دلم ریخت؛می اشک صدابی و آروم که شدم خیره بهش و ایستادم سرجام

 :گفتم بهش شرمندگی با شدم؛ پشیمون حرفم از و سوخت

 ...دونمی من متاسفم -

 .بزنم رو حرفم ادامه نذاشت

 .نیست مهم نداره عیب -

 :دادم ادامه راهم به و کشیدم پوفی
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 کنی؟می زندگی تنهایی -

 :گفت آرومی نسبتا صدای با

 .بیام باهات خوادمی االن دلم و تنهام آره -

 :غریدم بهش رو و کشیدم طرفش به رو سرم سریع

 .هستن حالی چه در خانوادم نیست معلوم و کجام دونمنمی من -

 :دادم ادامه بلندی صدای با و گرفتم طرفش رو انگشتم

 فهمیدی؟ بذاری تنهام باید تو و برسم بدبختیم به خواممی -

 :گفت من به رو تخسی با کرد؛ نگاهم سینه به دست و داد باال رو ابروش دو

 .میام من نچ -

 رو روم پیش راه و ندادم اهمیتی کنه؛نمی عوض رو چیزی کوتوله این با کردن بحث

 .کردم طی

 .گشنمه بخورم؟ دیمی هاسیب اون از دونه یه -

 کرد؛ می نگاه دستم به بیچارگی با و بود کرده مظلوم رو اشچهره که کردم نگاه بهش

 رو سیب و بود داشته نگه زور با که دادم بهش رو سیب و کشیدم بلندی پوف

 .خوردمی

 .برداشتم قدم کلبه سمت به و نزدیم حرفی هم با دیگه

 رو همه داشت، که اشتهایی با و بود نذاشته سیب از چیزی که کردم نگاه بهش

 :گفت و کرد نگاه من به سریع کرد، حس رو من خیره نگاه وقتی خورد؛
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 کنی؟می نگاهم چرا دراز؟ پوک کله چیه ها -

 .هست آدرین اسمم-

 .اومد دور از ماری صدای که کردم بیشتر رو سرعتم کمی

 ...زیاده سرعتت بیام، منم وایسا آدرین -

 بودن باز متوجه که بودم کلبه نزدیکای بخشیدم؛ سرعت هام قدم به و زدم پوزخندی

 .شدم کلبه در

 بازه؟ چرا کلبه در -

 همانا، شدنم وارد شدم؛ وارد کلبه داخل به و برداشتم رو بود پام کنار که چوبی

 ! همانا گرفتن قرار گردنم جلوی شمشیر

 همون جز نبود کسی بود؛ گذاشته گردنم روی که کردم نگاه شمشیر صاحب به

 .شد من ناجی و داد نجاتم موجودات اون دست از که دختری

 می نگاه من به سبزش چشمای با خشک و سرد اون و بهش بودم زده زل تعجب با

 .کرد

 هستی؟ کی تو -

 پرسه؟می من از که هست ای مسخره سوال چه این

 :گفتم خیالبی و کردم کج رو لبم

 مربوطه؟ تو به -

 .سایید هم روی هاشدندون و داد فشار گلوم به کمی رو شمشیر
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 ! نده جواب سوال با رو من سوال -

 پرت بیرون به و آوردم در دستش از رو شمشیر ناگهانی حرکت یه در و زدم پوزخندی

 آروم گوشش در بردم؛ عقب به و پیچوندم رو دستش بزنه، مشت خواست تا کردم؛

 :گفتم

 .باش آروم پس ندارم، کاری باهات من ببین -

 خنجر یه شنلش داخل از شدم؛ خم که شکمم به زد دستش آرنج با و کشید دادی

 .گرفت من مقابل و آورد در

 .بیارم سرت بالیی نذار -

 :گفتم خشم با و کشیدم پوفی

 داخل دفعه یه و دیدم سیاه توده یه که بودم اتاقم تو دیشب کجام، دونمنمی من -

 مواجه هیوال تا سه با که آوردم در مکان این سر از شدم بیدار هم وقتی شدم، کشیده

 ...دیدم کوتوله یه شدم،

 .بود خیره من به تعجب با اون و گفتممی بلندی صدای با رو هاحرف این همه

 .پوک کله دارم اسم من کوتوله، گیمی بهم باشه بارت آخرین -

 .بود وایساده کلبه در جلوی خشم از شده قرمز صورت با ماری که برگشتم عقب به

 شدی؟ اینجوری چرا ماری -

 دستای با رو پام و بیاد طرفم به و بکشه جیغ بلندی صدای با شد باعث حرفم این

 .کردمنمی حس اصال رو ماری زدن چون بود گرفته خندم بزنه؛ کوچیکش

 ...هانداره تاثیری زدنات این کن، کنترل رو خودت ماری -
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 .نشست کلبه کف روی کشاننفس و کشید دست من زدن از

 یه شد؟ چی فهمیدی اصال ذاری،می تنها و تک اونجا رو من که باشه بارت آخرین -

 ...بخوره رو من خواستمی بزرگ عنکبوت

 .بشیم خیره بهش باعث دختره این صدای که خنده زید زدم بلندی صدای با

 خبره؟ چه اینجا -

 .ببینه رو دختره اون تا شد رد من کنار از و شد بلند جاش از ماری

 خم و کشید جیغی بیاد؛ در بود نزدیک حدقه از چشماش که شدم خیره ماری به

 .شد

 .پرنسس بر درود -

 پرنسس؟ گفت؟ چی این

 خوبه؟ حالتون پرنسسی؟ چه پرنسس؟ -

 .شد خیره من به و وایساد صاف ماری

 .هست ساتین سرزمین پرنسس ایشون آدرین؟ خوبه حالت -

 اومدم؟ اینجا چجوری کانادا از من یعنی کجاست؟ ساتین سرزمین -

 زنن؟می حرف چی درباره اینا کجاست؛ دیگه اینجا خدایا

 .هست ما دنیای اینجا-

 .کرد می نگاهم اخم با که شدم خیره دختره به

 دنیایی؟ چه -
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 .زد زل من به سینه به دست و کرد پنهان شنلش تو رو خنجر

 دنیای وارد و میشه باز که هست دنیاها دروازه گفتی، تو که سیاهی توده اون ببین -

 .شهمی دیگه

 :داد ادامه و کشید پوفی که شدم خیره بهش تعجب با

 .شدی وارد تو و کرده باز یکی رو دروازه اون -

 پایین رو سرم و شد حبس سینه تو نفسم نبود؛ هضم قابل و بود سنگین برام حرفش

 .انداختم

 بیشتر دیگه دنیاهای بین که هاییشگفتی از دنیایی هستش، تراگوس دنیای اینجا -

 .شهمی دیده

 .کنم کنترل رو اعصابم که کردم سعی و نداشتم رو هاشپرت و چرت حوصله

 :زد صدام ماری که اومدیم بیرون کلبه از حرفی هیچ بدون

 .آدرین -

 به نشستم؛ و دادم تکیه هادرخت از یکی کنار و اومدم بیرون کلبه از و ندادم اهمیتی

 ...بدبختم چقدر که کنممی فکر این

*** 

 جوریه؟چه بگو؛ دنیاتون از-

 و شمشیر و کرد من به نگاهی نیم کنه، تیزش تا کشیدمی شمشیرش روی خنجر با

 .گذاشت کنارش رو خنجر
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 فانگل، ترانگت، ساتین، نام، به سرزمین چند از و هست تراگوس اسمش ما دنیای -

 .هست النگین نیگان،

 :گفتم و دادم تکون سری

 چه شما راستی شنیدم؛ هاقصه و داستان توی رو هاحرف این من عجیبه، خیلی -

 هستین؟ موجوداتی

 :گفت و کرد کج کمی رو لبش

 .ساتین سرزمین پرنسس و هستم الف من -

 .خاروندم رو سرم و کشیدم پوفی

 چی هاالف بدونم خواممی ساتینی، سرزمین پرنسس و هستی الف دونممی -

 ؟!هستن

 لبخند با که کردم نگاه ماری به شد؛ جا به جا کلبه توی صندلی روی و گفت آهانی یه

 .بود خوابیده تخت روی خاصی آرامش و

 همیشه و داریم بلندی قد و تیز هایگوش هستیم، جاودانه نیمه موجوداتی ما -

 .مونیممی جوان

 :گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه تعجب از

 ! ببینم رو هاتگوش -

 .شد نمایان تیزش و بلند هایگوش که کشید کنار رو موهاش

 داره؟ دنیا این موجوداتی چه دیگه جالبه، خیلی -

 :گفت خشکش و سرد صدای با کنه، نگاهی به که این بدون
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 صبح تو که هااورک منه، انژاد که هست هاالف ها،اون ترین مهم ولی هستش زیاد -

 ...هادلف و هاگرگینه دیدی،

 هایریش با و دارن کوتاهی قدی که باهوش و زیرک موجوداتی: دولف]

 .[هستند ماموت به تبدیل توانایی هازاده اصل که ماهر جنگجوهای...بلند

 .[دارن جاودانه عمری و هستن گرگ به تبدیل توانایی که هاییشونده تبدیل: گرگینه]

 :گفتم تعجب با و خوردم جا شدت به حرفش از

 دارن؟ وجود مگه گرگینه؟ چی؟ -

 :گفت و داد تکون سری

 .کننمی حکمرانی نیگان سرزمین در و هستند گرگ به هاییشونده تبدیل آره، -

 به دارن، وجود هاگرگینه اگه پس! داره وجود دنیا این حتما   کنم فکر که چی هر

 .دارن وجود هم هاآشام خون هم زیاد احتمال

 نه؟ دارن وجود هم هاآشام خون دارن، وجود هاگرگینه اگه پس -

 :گفت و کشید هم تو رو قیافش

 شناسی؟می کجا از رو انگیز نفرت موجودات این تو -

 شد؟ طوری این من حرف با شد؟ چش این

 .زدم زل خشمگینش چندان نه قیافه به و کردم کج کمی رو لبم

 .دارم باهاشون شناختی یه و هستش افسانه ما دنیا توی موجودات این -

 .شد بیدار خواب از ماری که کوبید میز روی و کرد مشت رو دستش
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 کرده؟ حمله عنکبوت شد؟ چی...ها -

 .کردم جلوگیری بروزش از ولی بود گرفته خندم کرد؛ می نگاه ترس با اونور اینور ماری

 .بخواب ماری نیست هیچی -

 به که نکشید ایثانیه به و انداخت تخت روی رو، خودش و خاروند کمی رو سرش

 .رفت خواب

 هست دایانا اسمش بود گفته ماری که دایانا به متعجب و برداشتم چشم ماری از

 . کردم نگاه

 به من و شد خارج کلبه از بلند هایگام با و شد بلند صندلی روی از حرفی هیچ بدون

 .بودم خیره حرکاتش

 دهنش که کردم نگاه بهش شد؛ مانع ماری خروپوف صدای که برم دنبالش خواستم

 و کردم ایخنده کرد؛می خروپوف بلندی صدای با و بود افتاده بیرون زبونش و بود باز

 .افتادم راه به دایانا دنبال به و شدم بلند صندلی روی از

 کردم بیشتر رو سرعتم دیدم، هادرخت بین دوری، راه از رو دایانا و شدم خارج کلبه از

 .نبینه رو من تا شدم می قایم هادرخت پشت صدا و سربی آروم برسم؛ بهش تا

 تاریکی و بود شده بیشتر هادرخت هایبرگ و شاخ و بودیم رسیده جنگل وسطای به

 نفوذ برگ و شاخ الی به ال از نور ولی کردمی بیشتر جنگل از منطقه این در رو

 .کردمی

 شنا رنگارنگی و درشت هایماهی و دیدم جنگل وسط کوچیکی ایبرکه دور راه از

 .ذاشتنمی نمایش به هاشونرنگ با زیبایی به رو برکه و کردنمی
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 که کردم می نگاه دایانا به زیرکی زیر و شدم پنهان متر سی بلندی به درختی یه پشت

 و نشست رفت، سنگ تخت سمت به و داشت قرار بزرگ سنگ تخته یه برکه، کنار

 .داد تکیه بهش

 پاک ثانیه چند از بعد و کشیدمی عجیبی هایشکلک خاک روی چوب، تکه یه با

 روی رو، اشچونه و کرد بغل رو زانوهاش و انداخت برکه توی رو چوب کرد،می

 به صدابی و شد سرازیر چشماش ازش اشک که نکشید ایثانیه داد؛ قرار زانوهاش

 مانع ماری برم، پیشش خواستم تا و سوخت براش دلم شد؛ خیره نامعلومی نقطه

 .شد

 .تره راحت طوری این کنه، خالی رو خودش کمی بذار -

 .بود شده خیره دایانا به جدی چهره با ماری که کردم نگاه پایین به

 کردی؟ پیدا رو ما چطوری تو -

 .داد باال رو ابروش تای یه و کرد نگاهم سینه به دست و برداشت چشم دایانا از

 ...آسونی به -

 و شیرین و بانمک ولی بود عجیبی موجود کرد، نگاه دایانا به دوباره و زد چشمکی

 فکر تو که ببینم رو موجوداتی برسم؛ جا این به من که کردمی رو فکرش کی مهربونه؛

 ...االن ولی نداشت خارجی وجود رویام، و

 .نکن نگام جوری این -

 :گفت بلندی صدای با که کردم نگاه دایانا به و برداشتم چشم ماری از

 .شدین قایم اونجا دونممی بیرون، بیایین درخت پشت از -
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 پشت از نداشت؛ من از کمی دست من مثل اونم که کردم نگاه ماری به تعجب با

 ما فهمید چطوری این برداشتم، قدم سمتش به آرومی به و اومدم بیرون درخت

 اینجاییم؟

 هیچ باشم؛ زده حرف ماری با بلندی صدای با یا باشم داده نشون رو خودم نمیاد یادم

 با اون و ایستادم دایانا روی به رو ثانیه، از کثری در که نکردم پیدا سوالم برای جوابی

 .زدم زل بهش و کردم اخمی خودش مثل منم کرد؛ می نگاهم اخم

 اومدی؟ دنبالم چی برای -

 :گفتم قاطعی صدای با

 .طوری همین -

 :غرید من روی به رو و شد بلند

 فهمیدی؟ بیوفتی، راه من دنبال نداری حق -

 خواستممی نشستم؛ سنگ تخته کنار و ندادم اهمیت حرفش به و کردم کج کمی لبم

 ...بدونم هاآشام خون اون راجب و کنم تموم رو بحث

 شدی؟ عصبی چرا -

 .کرد نگاهم سوالی و برگشت من طرف به

 .هاآشام خون راجب -

 :گفت اعصبانیت با و کرد غلیظی اخم

 کردن، عام قتل رو ما اجداد و شدن وارد ما دنیای به انگیز، نفرت موجودات اون -

 .هستن دنیا این رحمبی قاتالن هااون
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 نیست؟ هااون دنیای جا این مگه شدن؟ دنیا این وارد چطور ولی -

 .شدم جوابش منتظر و کردم نگاه بهش کنجکاو

 دیگه دنیای از هاآشام خون که داره وجود زیادی دنیاهای گفتم، که طور همین -

 ما که کرده رو کار این قدرتمند خیلی فرد یه ولی شدن وارد چطور دونمنمی هستن؛

 .بود کی نفهمیدیم

 من و میومد وجود به سوال پشت سوال انداختم؛ پایین رو سرم و دادم تکون سری

 .بپرسم تا بودم مشتاق

 هستن؟ کجا االن دیگه، چیز یه -

 :گفت حوصلهبی و کشید پوفی

 به برگشتن شده گفته هاافسانه تو گذره،می که وقته خیلی زمان اون از دونم،نمی -

 .بیارین چنگ به رو دنیا این تا گردنمی بر باز و خودشون دنیای

 من که هست هم دیگه هایچیز خیلی انگار و دنیا این تو افتاده هاییاتفاق عجب

 .ندارم خبر

 !سواله برام و عجیبه برام چیزی یه -

 .خاروندمی رو سرش و کردمی نگاه من به متفکر که شدم خیره ماری به

 عجیبه؟ برات چی -

 :گفت که بودم کارش از متعجب شد؛ خیره بهم باز و کرد نگاه دایانا به

 ؟!چیه از نژادت تو -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

118 

 

 گفته به چرا من اینجام؟ چرا هستم؟ کی واقعا من هست؟ چی نژادم هستم؟ کی من

 دنیام؟ این به متعلق پیرمرد، اون

 دارم؟ فرق خیلی من مگه -

 .داد تکون مثبت معنای به سری و کرد نگاه رو پام تا سر

 .نداره وجود لباسی چنین ما دنیای تو عجیبه، لباسات -

 .بود من جواب منتظر و کردم نگاه دایانا به

 قد هادولف دارن، رو ماه نماد پیشونیشون روی هم هاگرگینه دیدی، که رو هااورک -

 بلند هاتگوش چون نیستی هم الف و هستن بلندی موهای و ریش با و کوتاه

 ...نیست

 کشن؟نمی رو من انسانه از نژادم بگم اگه انسانم؟ که گفتممی گفتم؟می باید

 .بگم بهشون رو راستش که شدمی این از مانع که دیگه هایسوال خیلی و

 دل دو من و بودن خیره بزنم، حرف بودن منتظر که نگاهی با و سینه به دست دو هر

 .کنم چیکار تا دادنمی قد مغزم و بودم

 تا بکنن بهم کمکی بهم بتونن شاید و بگم رو حقیقت تا گرفتم تصمیم باالخره

 :گفتم ترس بی و قاطع صدای با برگردم؛

 .هست انسان از نژادم من -

 .کردن نگاهم اومده بیرون حدقه از چشمای با و پرید اشونچهره از رنگ حرفم این با

 .شهنمی باورم خدایان، وای -

 :گفت آورشتعجب نگاه با ماری رو حرف این
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 ! نفهمیدم چطور لعنت، -

 :گفتم دایانا به رو و کردم تعجب من دفعه این

 چیه؟ مگه کردین؟ تعجب چرا -

 .زدننمی حرفی و بود زده خشکون هااون ولی

 .بشه ما دنیای وارد فانی انسان یه داره دلیلی چه -

 :گفت من به رو دایانا و انداختن بهم نگاهی دایانا و ماری

 .ذارهنمی زنده هم رو انسان این کنه،می ویران رو جا همه بفهمه، زاگیت اگه -

 پرنسس؟ کنیم چیکار حاال -

 ...دونمنمی -

 .آوردممی در شاخ من گفتن،می که ایکلمه هر با و بودم نفر دو این وگوگفت به خیره

 چیه؟ قضیه -

 :گفت و اومد جلو قدمی

 .کشنتمی انسانی تو بفهمن اگه -

 .رسید گوش به جنگل تو هامخنده شلیک دقایقی و شد گرد تعجب از اول چشمام

 بکشن؟ خوانمی... رو من...من...م -

 نفهمی که مسخرست واقعا خندیدم؛ هااین حرف به و گذاشتم دلم روی رو، دستم

 .بکشنت بودنت انسان دلیل به و کجایی

 .دونمنمی هاانسان از رو تنفرش دلیل هست، هااورک پادشاه اون -
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 .شدم بلند جام از و کردم متوقف رو امخنده

 بکشه؟ رو من خوادمی که چی یعنی -

 دستی و شد خم کرد؛ نگاه رنگارنگ هایماهی به و رفت برکه سمت به و کشید پوفی

 :گفت حال همون در و کشید آب به

 .اومده اینجا که باشه انسانی بخاطر شاید -

 هامنوع هم از یکی که شدم خوشحال و آورد هجوم قلبم به امید نور زد، که حرفی با

 .هستش جا این

 .دنمی اششکنجه روز هر کثیف اورک اون ولی -

 چرا؟ -

 .کرد نگاه من به و برگشت عقب به

 ...بود سرزمین این ملکه اون -

 شده؟ ملکه و شده جا این وارد چطور انسان یک

 دنیای این از که بود این ترمهم ولی بدونم ملکه اون درباره بیشتر خواستمی دلم

 :گفتم دایانا به رو و کشیدم بلندی پوفی بشم؛ خالص لعنتی

 طور همین و بذارم دست رو دست تونمنمی برگردم، خودم دنیای به باید من -

 .بشم مواجه ندیدم حاال تا که غریبی عجیب موجودات

 بغض و کرده مجبور کار این به رو من خانوادم از دوری ولی نبودم احساسی آدمی من

 .داشتم سنگینی

 ...شدن نگرانم االن تا حتما برگردم، خانوادم پیش خواممی من -
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 خانوادش دلتنگ هم اون انگار ریخت،می اشک آروم آروم و بود پایین سرش ماری

 .بود شده

 کنه، کاری بتونه شاید سرزمینه این پادشاه پدرم ولی بدم، انجام تونمنمی کاری من -

 ...دونهمی رو چیزایی یه سال سیصد این تو حتما

 سال سیصد پدرم گهمی این و خانوادمم تنگ دل من گرفته؟ مسخرگی به رو من این

 داره؟ سن

 :غریدم بهش رو و کشیدم هم تو رو امچهره

 هستم؟ تو مسخره من مگه -

 :گفت و کرد بهم چپکی نگاه یه

 کردم؟ مسخرت مگه -

 :گفتم تمسخرآمیز و گرفتم طرفش رو اماشاره انگشت و زدم پوزخندی

 سالشه؟ سیصد پدرم گیمی تو بعد برگردم، خودم دنیای به که اینه دردم من -

 .نداد تغییر رو عصبیش چهره ولی زد لبخندی کردم حس

 ...داریم جاودانه عمر هاالف ما -

 .شد خارج دهنم از آهانی و دادم باال رو ابروم تا دو

 .برگردی خانوادت پیش که هست راهی حتما نکن، ناراحت رو خودت آدرین -

 :داد ادامه و زدم کمی لبخند

 .برسی خانوادت به تو کنممی سعی حداقل داشتم، خانواده نتونستم من -
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 و کوتوله موجود این روی به لبخندی نشستم؛ زانو با جلوش و رفتم ماری طرف به

 .کردم پاک رو ریختمی که رو اشکایی انگشتم با و زدم احساسی

 جای نتونم شاید کن، حساب خانوادت یکی جزو رو من کن، ناراحت رو خودت -

 ...میارم درت تنهایی از ولی کنم پر رو خانوادت خالی

 بند هاشاشک شد؛ طور این من حرف با که ببینم رو اشزده ذوق صورت تونستممی

 .زد عمیقی لبخند و اومد

 تو ولی عاقله و کوتاهه قدش یکم اون ولی داداشمی مثل تو آدرین، ممنون خیلی -

 .پوک کله و بلند

 .پیچید جنگل این توی دایانا البته صد و ماری و من هایخنده صدای ماری حرف با

 .شهمی تاریک داره آسمون کلبه، برگردیم بهتره -

 :گفت نگرانی با و گرفت قرار من روی به رو و شد بلند جاش از سریع دایانا

 ...برگردیم نباید نه، -

 :گفتم کنجکاوی با دایانا به رو و کردم پرت برکه داخل رو سیب تکه

 شده؟ چیزی مگه چرا؟ -

 :گفت و کشید پوفی

 .هست زیاد باشه جا اون الف سربازهای که این احتمال االن -

 چی؟ که -

 .خوابه حال در همش که رفت ماری سمت به و گرفت من از رو روش و گفت اه یه
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 تو قطعا دیگه بگیرن رو من هاسرباز اگه و کردم فرار قصر از من که، نیستی متوجه -

 .شممی زندانی اتاقم

 :دادم ادامه و کردم ایخنده

 ...شهمی حل مشکلم منم خب -

 سمت به بلندی قدم با طور همین بودیم؛ اومده که رفت راهی سمت به و زد پوزخندی

 :گفت بلندی صدای با و کرد درست رو شنلش رفت، می کلبه

 های سرباز نکنه، اعدامت هم اگه و کنهمی اعدامت پدرم باش، خیال همین به -

 .کننمی پاره تیکه رو تو زاگیت

 گذاشتم اششونه روی رو، دستم و بهش رسیدم رفتم؛ سمتش به و شدم بلند جام از

 .وایساد که

 ببینم؟ رو خانوادم تونمنمی چی؟ من پس -

 .زد زل من به سبزش چشمای با و برگشت من سمت دایانا که برداشتم رو دستم

 به رو تو که کسی اگه و نیست راهی که دونممی ولی گممی بهت رو این متاسفم -

 .نیست که گردونهمی بر رو تو بشه، پیداش آورده جا این

 دنیای این به که بود من شوم و بد تقدیر این و کنم فرار حقیقت از تونستمنمی

 .بشم وارد ناشناخته

 برای خوبی تجربه یه این و ببینی رو دیگه های سرزمین و بیای تونیمی من با ولی -

 .شهمی ماری و من و تو

 :گفتم بود معلوم صدام تو که ناراحتی با و انداختم پایین رو سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

124 

 

 .باشه -

 :گفت خنده با و زد امسینه روی دست با

 سر یه کلبه به برم من تا کن روشن آتیش یه برو حاال نباش، ناراحت دیگه پسر هی -

 .بیام بزنم

 ناپدید من دید از و رفت سرعت به گرفت، من از رو صورتش سریع و دادم تکون سری

 آتیشی بتونم اون از استفاده با که کنم پیدا سنگی تا گشتم رو اطراف رفتم شد؛

 .کنم روشن

 ایجرقه هم به زدن ضربه با کردم سعی و کردم پیدا رو نظر مورد سنگ بعد دقایقی

 .شدم موفق دقیقه ده از بعد که کنم ایجاد

 نور رقص حال در زیادی هایستاره که رنگ سیاه آسمان به و نشستم آتیش کنار

 .شد گرم کم کم چشمام که کشیدم دراز زمین رو کردم؛ نگاه بودن

 

 ( دایانا)

 .میام جا این فهمید پدرم پس شانس، خشکی به -

 ببینه؛ رو من سربازی مبادا تا چرخوندم چشم و کشیدم کنار چشمام جلو از رو موهام

 شده شب چون و کردم پنهان کلبه کنار هایبوته الی رو خودم بود که نحوی هر به

 .نبودم رویت قابل بود،

 این از پدرم سربازهای تا کردم پنهان بوته داخل رو خودم و کردم صبر کوتاهی مدت

 بر من کردنمی فکر خودشون خیال به و نداشتن رفتن قصد انگار ولی برن جا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

125 

 

 اسب سمت به و اومدم بیرون بوته از صدابی و آهسته و زدم پوزخندی گردم؛می

 اضافه کمان و تیر و شمشیر با ایدیگه اسب داشتم تصمیم رفتم، خودم رنگ سفید

 .برگردم ماری و آدرین پیش و بردارم

 و هااسب بشن، جا اون در من حضور متوجه سربازها که این بدونه آهسته آروم

 کشیدم آسودگی سر از نفسی شدم؛ خارج کلبه از و برداشتم رو کمان و تیر شمشیر

 که دونممی و بیاییم در گشنگی تا کنم شکار چیزی یه باید که مونده شکار وقت و

 .هست گشنش خیلی آدرین

 امشب که بودم ایطعمه دنبال جنگل تاریکی دل در و بستم درخت یه به رو هااسب

 از که بود سیبی خوردن حال در که کردم پیدا رو شکارم باالخره بشه؛ خورده قراره

 رو تیر و گرفتم نشان گذاشتم، کمان روی و برداشتم تیردان از رو تیر بود؛ افتاد درخت

 .افتاد زمین روی و کرد برخورد کوچولو آهوی گردن به که کردم رها

 وقتی بود؛ جنگل وسط که رفتم ایبرکه سمت به و انداختمش خودم اسب روی

 .بود خواب سنگ تخته کنار هم ماری و بود برده خوابش آتیش کنار آدرین رسیدم

 بیدارش آروم هایتکون با و رفتم ماری سمت به کردم، کباب که رو کوچولو آهوی

 .کردم

 .بخور غذا بیا شو بلند ماری...ماری -

 و شد بلند فرفره مثل کنم،می صداش دارم من دید که وقتی و کرد باز رو چشمش یه

 .کرد تعظیم بهم

 .بود برده خوابم پرنسس ببخشید -

 .رفت هم تو اخمام حرفش با ولی بود گرفته امخنده کارش از
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 و همسفریم هم با بعد به این از و هستش دایانا اسمم پرنسس، نگو من به دیگه -

 باشه؟ نیستم، پرنسس منم

 :گفت لرزون و داد تکون رو سرش تند تند

 .جون دایانا چشم اخ...پرن چشم -

 .خندیدم بلند و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه

  دایانا؟ خندیمی چرا خب عه -

 .بود صورتم رو لبخند فقط و دادم قورت رو امخنده

 .بخور غذا بیا نیست، هیچی -

 آب کردم؛ نگاه آتیش روی کوچیک آهوی به و کرد کج رو سرش و زدن برق چشماش

 :گفت و داد قورت رو دهنش

 .گرشنمه خیلی ولی دایانا شرمنده -

 و برداشت ازش بدبختی با کوچیک تیکه یه و رفت آهو سمت به و دوید پام زیر از

 ناگهان ولی بخوره غذا که کنم صداش تا رفتم آدرین سمت به و زدم لبخندی خورد؛

 .گرفت آتیش که زد درخت به آذرخشی آسمان

 .زدم صدا رو آدرین و اومدم خودم به ماری صدای با که بودم اتفاق این از شوکه

 ( آدرین)

 نمایش برام رو شکوهش و قدرت که بودم عظمت با و طالیی قصر یه روی به رو

 .بودم ندیده رو قصری جور این حال به تا و بودم محوش ذاشت؛می
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 و بردم باال رو سرم آورد، خودم به رو من کودکی گریه صدای که بودم خیره طور همین

 اومد؛می قصر داخل از صدا آد؛می کجا از ببینم تا سپردم گوش صدا منبع به

 دور به داشت؛ قرار سالن آخر که رفتم ایپله سمت به و شدم قصر وارد معطلیبی

 در یه جلوی باالخره که بود بچه گریه صدای به رسیدن تنها هدفم و نکردم دقت ورم

 کردم، تعجب من و شد رد ازش گذاشتم که در دستگیره روی رو دستم ایستادم؛

 گرفته بر در رو دورم رنگی زرد هایهاله که شدم خیره بهش و کشیدم عقب رو دستم

 .بود

 صدای بود؛ برده هجوم نامعلومی مکان به و بود سرگردان و آزاد که بودم روحی انگار

 !کیه از صدا بدونم تا کنجکاوتر من و شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر بچه

 و شدم رد دردی بدون در از چشمام مقابل و کرد حرکت در سمت به اختیاربی پاهام

 پسر یه متوجه که شدم مواجه رنگ آبی سلطنتی هایمبل با سفید تمام اتاق یه با

 با و بود کرده بغل رو هاشزانو سلطنتی مبل روی که شدم ساله سه دو، خوشگل

 روی رو دستم نشستم، زانو با کردم حرکت سمتش به کرد؛می گریه بلندی صدای

 .شد رد کشیدم که سرش

 مکانی ناگهان افته؛می اتفاقی چه داره دونستمنمی و بود افتاد جونم به وحشت دیگه

 باال رو سرم دیدم؛ اتاق وسط رو خودم دوباره ایثانیه چند از بعد و شد سیاه بودم که

 دست در پسرک اون سال و سن هم کوچولویی کودک که سیاه پوش شنل دو و آوردم

 بود پوشیده سفید و بلند لباس یه طالیی موهای با زنی و بود هاپوش شنل اون از یکی

 رو پام تونستمنمی من و بود من به پشتشون هااون بود؛ زده زانو پسرک جلوی و

 .بودم چسبیده زمین روی و بدم حرکت

 :گفت گریون و بچگانه صدای با پسرک
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 .برم خوامنمی مامان -

 :گفت غمگین و مهربونی با و کشید پسرک خرمایی موهای به دستی طالیی مو زن

 .خطرناکه تو برای جا این بری، باید پسرم -

 :گفت و داد تکون نه معنی به سرش پسرک

 .نذار تنهام ترسم،می من مامان، رمنمی -

 کرد پاک رو اشکودکانه هایاشک و گرفت دستاش میان رو پسرک صورت طال مو زن

 :گفت مهربون لحن همون با و

 از مدت یه باید ولی کنیممی زندگی ابد تا هم کنار همیشه و آیمی باالخره پسرم -

 .باشیم دور هم

 :گفت آروم و نکرد گریه دیگه پسرک

 مامان؟ دیمی قول -

 یکی دست به رو پسرک دست و شد بلند جایش از و داد تکون سری هم طال مو زن

 .داد هاپوش شنل اون از

 باشه؟ نگردونین برش وقت هیچ و باشین مواظبش -

 دختره بود معلوم که ایدیگه کودک و پسرک همراه و دادن تکون سری هاپوش شنل

 .شدن خارج اتاق از هست،

 تازه رفت؛می اتاقش پنجره سمت به که شدم خیره طال مو زن به شدن خارج که وقتی

 صدای برم، طال مو زن سمت به خواستم تا و شدم شیپورها و صداها و سر متوجه
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 اون برگرده طال مو زن خواست تا شدن؛ ظاهر انگیزنفرت اورک دو و دراومد شکستن

 .شدن تار و سیاه جا همه من( نه) بلند صدای با و بردن هجوم سمتش به هااورک

 من به واج و هاج که شدم مواجه سبز تیله تا دو با کردم، باز که رو چشمام الی آروم

 :رفت کنار و گفت ببخشید یه شد موقعیتش متوجه وقتی کرد؛می نگاه

 .شدی بیدار خودت که کنم بیدارت خواستم -

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 .بخور غذا بیا -

 بوی بود؛ شدن کباب حال در آتیش روی کوچیک جسم یه که کردم نگاه آتیش به

 .بخورمش و برم تا کرد می مشتاق رو من و داشت خوبی

 گاز یه ازش و برداشتم موجود این های ماهیچه از تیکه یه و دادم قورت رو دهنم آب

 .بود دلذیر و خوشمزه که گرفتم بزرگ

 .هستم منم نخورا، زیاد پوک کله هی -

 یه خوردن حال در رو ماری و کردم نگاه جونور پشت به و کشیدم خوردن از دست

 .دیدم جونور این گوشت از بزرگ تیکه

 بچه؟ نترکی -

 :گفت پر دهن با

 .سالمه چهل من خودتی، بچه -

 شدم خوردن مشغول و نگفتم چیز دیگه خندید؛ دید رو من وقتی که کرد کف دهنم

 .شد غذا خوردن مشغول هم اون و نشست متری یک فاصله با کنار دایانا که
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 فاصله با که نورانی چیز یه به خورد چشمم که شدم خیره آسمان به خوردن حال در

 و بود نورانی پشتش و شدمی سانتی پنچ قدش کرد،می پرواز من متری پنچ و شش

 که بود این عجیبش چیز ولی کرد،می پرواز که داشت خودش از تربزرگ هایبال

 .داشت خاصی زیبایی و بود کوچولو هایانسان شبیه

 :گفتم و کردم نگاه دایانا به تعجب با

 موجودیه؟ چه این -

 کرد نگاه موجود اون به که گرفت رو من اشاره رد کردم؛ اشاره موجود اون به دستم با و

 :گفت لبخند با و

 .هست شبتاب پری اسمس نه؟ مگه زیباس -

 رو من متعجب صورت که دایانا شدم؛ خیره دایانا به تعجب با عجیبی، اسم عجب

 :گفت دید

 از هم ما همیشه ولی نیست دنیا این مردم برای اما باشه عجیب تو برای شاید -

 .کنیممی تعجب هم چیزها بعضی

 دید،می کسی اگه و هست عادی غیر چیزا این خودمون دنیای تو گفت،می درست

 .کشتش می حتما

 .نباشن خطرناک امیدوارم -

 .هستن خطرناک هازیباترین همیشه -

 دیگم هایخواب مثل خوابم این افتادم؛ خوابم یاد دفعه یه که دادم تکون سری

 .نداشتم جوابی و بود گنگ و نامعلوم
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 .عجیبه -

 عجیبه؟ چی -

 .کرد نگاهم سوالی اون و کردم نگاه دایانا به

 .هیچی -

 خوردم ایاندازه به دیگه منم شد؛ غذاش خوردن مشغول و نداد نشون العملی عکس

 .ذاشتنمی نافهموم و گنگ خواب اگه بخوابم، دوباره گرفتم تصمیم و شدم سیر که

 .رفتم خواب به بدبختی هزار با و کشیدم دراز خشک و سفت زمین روی

 که هرجایی ببینم؛ تونستمنمی رو هیچی و بود سیاهی فقط نبود، مشخص مکانم

 .شدنمی نصیبم سیاهی جز چیزی آخر در ولی دویدممی شدمی

 شد،می نزدیک بهم لحظه هر که دیدم نور یه ناگهان که کردممی نگاه رو اطراف

 .ببندم رو چشام شدم مجبور من و شد بیشتر نور شدنت

 که چیزی اولین و کردم باز آروم رو چشمام شده محو نور کردم حس که دقایقی از بعد

 خودش درگیر رو من روزی چند که بود رویاهام پیرمرد اون شد ظاهر چشمام جلو

 زده زل من چشمای تو اخم با و لبخندی هیچ بدون و غرور با همیشه مثل بود؛ کرده

 و بود پوشیده سفید دستیک لباس یه بودم، نکرده دقت ظاهرش به وقت هیچ بود؛

 و بود آشکار چشماش کنار کوچیکی هایچین داشت؛ سفیدی و بلند موهای و ریش

 نشان رو پیرمردها ظاهر و بود سیاه رنگ به بود، بیدار درخشش ازش که چشمایی

 .بود هیکلی و شانه چهار ولی داد می

 زل چشمام به حرکتی هیچ بدون جور همون اون، و برداشتم کردنش وارسی از دست

 :غریدم بهش رو و شدم خودبی خود از ناگهان که بود زده
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 که جهنمیه کدوم جا این بینمت؟می خوابم تو همیشه چرا و هستی کی بگو -

 شدم؟ گرفتارش

 .بود زده زل من به فقط هامجسمه مثل

 !دیگه بگو لعنتی د -

 :گفت بهم سرد ولی مالیمی لحن و آرامش با و اومد خودش به حرفم این با

 زودی به ولی بگم تو به تونمنمی زیادی چیزی من باش، صبور جوان باش آروم -

 .بگیر یاد رو تیراندازی و زنی شمشیر و شو سفر هم دایانا با درضمن فهمی؛می

 .کرد پاره رو افکارم رشته پیرمرد که بود حرفاش درگیر فکرم

 رو حقیقت دور چندان نه آینده در و برگشتی واقعیت دنیای به تازه تو بدون رو این -

 .باش صبور ولی فهمیمی

 ...و کردم می پیداش حتما نبود رویا تو اگه و شدم دیوونه پیرمرد این دست از پوف،

 چرا بدی؟ نجات رازها این و معماها این دست از رو من که سخته قدر این -

 .هستن نگرانم االن که دونممی و شدم خانوادم تنگ دل من که فهمینمی

 .بود خیره همچنان چشمام به و زدنمی حرفی

 :گفتم دلم تو

... یا خورده موش رو زبونت آخه کنی،می روی پیاده من مخ رو بدجور خرفت پیرمرد -

 ...کشممی عذابی چه ببینی تا بیوفتی گیر هستم من که موقعیتی تو خداکنه

 .شدن آشکار بیشتر چشاش کنار هاییچین و کرد تیز چشماش شد، تموم که حرفم

 ...بدرود برم، من دیگر -
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 .پیرمرد دارم حرف باهات هنوز من کجا؟ -

 که شونش رو گذاشتم رو دستم و دویدم سمتش به که بره برگشت و نداد رو جوابم

 ناپدید سیاهی دل تو و شد تبدیل آبی رنگ به زیادی هایپروانه به ناگهانی طور به

 .شد

 ...ب لعنت اه_

 پایین به من و شد خالی بود مطلق سیاهی که پام زیر بگم رو بقیش خواستم تا

 .شدم هوشبی ثانیه چند عرض در و کردم سقوط

 پای پام، یکی اون با خندن؛می ریز ریز و دنمی قلقلک دارن پاهام کردم احساس

 آفتاب نور که کردم باز رو چشمام از یکی الی دادن؛ قلقلک باز که خاروندم رو امدیگه

 .نشه اذیت چشمام که بستم دوباره و تابید چشمام به

 دستای با داشت سعی که کردم نگاه ماری خندان چهره به و شدم بلند جام از سریع

 .بده قلقک رو من پاهای کوچیکش،

 .بسه شدم بیدار ماری، -

 چطوری این ببینم، وایستا زد؛ زل من به و برداشت پام کف از رو دستاش ماری

 آورده؟ در پام از رو کفشام

 ...کفشام -

 و کشید هااسب به دستی و گرفت من از رو نگاهش سریع که کردم نگاه دایانا به

 .شد هااسب گردن نوازش به مشغول

 .آورده در رو کفشام کی که نبود سخت جوابش
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 .سنگینه خوابت چقدر شی،نمی بیدار ولی دممی قلقلکت دارم ساعته یه آدرین -

 دراز باز خواستممی کردم؛ پام به و گرفتم دست به رو کفشم و انداختم باال ایشونه

 :گفت بلندی صدای با بخوابم دوباره خواممی دید وقتی دایانا که بکشم

 .کنیم حرکت باید بشور رو صورتت پاشو نخواب دیگه -

 با نشستم، سرجام سیخ و پریدم فنر مثل حرفش این با که بخوابم خواستممی تازه

 :گفتم گیجی

 برم؟ کجا به تو با قراره مگه کنیم؟ حرکت -

 تو که آب کمی حجم و برد آب داخل رو دستاش نشست، و رفت برکه سمت به

 .اومد سمتم به شد بلند و ریخت صورتش روی رو، بود شده جمع دستاش

 !زنیمی گیج خوابیدی زیاد انگار -

 :گفت کشید پوفی یه گذرونممی هپروت دنیای تو فهمید وقتی و اومدنمی یادم چیزی

 .بریم دیگه هایسرزمین به بود قرار اه -

 به و خاروندم رو سرم شد؛ تداعی چشمام رو گذشته روز از پرده یه انگار حرفش با

 .شدم خیره رنگ آبی آسمان

 درست مغزم شممی بیدار خواب از وقتی من دونیمی آخه اومد، یادم تازه آره آها -

 ...کنهنمی کار

 :گفت سردی با و شدم خیره دایانا به و آوردم پایین رو سرم

 .بشور رو صورتت برو خب، خیلی -
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 بود شده خاکی که لباسم زدم؛ صورتم به آبی و رفتم برکه سمت به جوابی هیچ بدون

 .بود وایساده اسب کنار که رفتم دایانا سمت به و کردم تمیز رو

 و نشسته دایانا شونه روی هم ماری بود، خیره بهش دقت با و بود دستش ایبرگه

 .مالیدمی رو چشماش

 کنیم؟ چیکار قراره خب -

 اسم با و بزرگ نقشه یه کردم، نگاه رو بود دستش که ایبرگه و گرفتم قرار کنارش رفتم

 .دیدم عجیبی

 رو اونا و رفت هاکمان و شمشیرها سمت به و برداشت نقشه به کردن نگاه از دست

 .بست رنگ سیاه هایاسب از یکی به

 حال به تا که ببینیم رو آلکونوست اسم به ایافسانه موجود یه بریم قراره خب، -

 ...ندیده مرلین جز کسی

 :گفت و زد دست ماری

 .عالیه این وای -

 بخوره؟ رو ما نباشه خوار گوشت چیه؟ دیگه آلکونوست

 برام خیلی اسمش کنممی فکر کیه؟ دیگه مرلین غریبی؛ عجیب اسم عجب پوف،

 !کیه اومد یادم خاروندم، رو سرم یکم. ندارم ذهن حضور ولی هست آشنا

 .[زیبا زنی سر و پرنده بدن با است موجودی یونانی هایافسانه بنابر: الکونوست] 

 عصر هم او هاافسانه در. است انگلیسی اساطیر در ساحره مشهورترین: مرلین]

 .[است بوده خود عصر در پادشاه ترینقوی آرتور پادشاه. است بوده آرتور پادشاه
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 کنم فکر که همونی اگه شناسممی رو مرلین ولی چیه، دونمنمی که آلکونوست -

 !باشه

 :گفت و اومد سمتم به بست، اسب به رو کمان و شمشیر وقتی

 ببینی اگه که هستش خوشگل خیلی زن سر و زیبا بسیار پرنده یه آلکونوست خب -

 ...شیمی زیباییش نوشیدنی واقعا

 با حق امیدوارم ولی جوریه، چه کنم تجسم نتونستم و بود سخت برام تصورش یکم

 .باشه دایانا

 خون وقتی که بوده، ما سرزمین تو ساحره ترینقوی و بزرگترین از هم مرلین و -

 و رفتن انگیز نفرت موجودات اون جنگ به جادوگرا و هاساحره کردن حمله هاآشام

 .شدن کشته

 :گفتم بود کالمم در که ذوقی با و شد زیاد فهمیدن بیشتر برای اشتیاقم

 مرلین؟ شد چی چی؟ بقیش خب -

 .نشست درخت کنار و فرستاد بیرون نفسی

 موندش زنده به امیدی دیگه که فهمید بود، خورده زخم آشاما خون از که مرلین -

 ساله چهار کودک تا دو اونجا داشت؛ اقامت که رفت ای کلبه سمت به نیست،

 یادگار دختره و بود مرلین فرزند تنها پسره بودن؛ پسر و دختر که کردنمی زندگی

 .بود بودنش کشته که دوستانش از یکی

 .کردم نگاش ذوق با و نشستم دایانا روی به رو رفتم و فرستادم عقب رو موهام

 اش؟ادامه خب، -
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 :گفت زدمی موج سردی که صورتی به و شد جا به جا کمی

 .کن کنترل رو خودت کمی! شدیا زده ذوق خیلی انگار -

 نگاش مغرورم کالبد با و کشیدم هم تو رو چهرم بودم، مشتاق زیاد گفتمی راست

 .کردم

 !کردممی نگاش تعجب با. خنده زیر زد پقی دید که رو چهرم

 خندی؟می چرا چیه، -

 .خندیدمی داشت همچنان

 .نیست مهم چیز هیچی -

 چهره با و ندادم جوابی بود؛ زیبا خودش مثل هم خندش خندید، بار اولین برای

 .کردم نگاش اخمالو

 .کرد باز دهن باالخره بزنه حرف هستم منتظر فهمید که دایانا

 پسره و دختره اون بین رو قدرتش تمام جا اون رفت وقتی گفتم،می داشتم خب، -

 ...مرد مرلین ولی رفتن عمیقی خواب به هابچه اون و کرد تقسیم

 به رو و اومدم بیرون فکر از! مرده دیگه جور مرلین مطمئنم من ولی طور این که پس

 :گفتم دایانا

 رفتن؟ خواب به چرا خب -

 .بودن هاساحره نسل از مونده باقی هایساحره تنها هااون چون -

 .ندارم خبر که افتاده اتفاقایی چه! داستانیه عجب اوه
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 شدن؟ بیدار اونا خب -

 :گفت و داد تکون سری

 هم با سال چند بعد و بودن شده بزرگ شدن، بیدار که هم وقتی و شدن بیدار آره -

 تمام تو بزرگی هایاسطوره که دادن انجام هم کنار بزرگی خیلی کارهای کردن؛ ازدواج

 .شدن هاسرزمین

 .فهمیدممی باید که اومدمی پیش برام بیشتری هایسوال من زدمی حرفی هر

 هستن؟ کجان االن خب -

 .گرفت خودش به غم رنگ چهرش و آورد پایین رو سرش

 .شدن کشته سوزی آتش یه توی پیش، سال شانزده -

 اسب یک سمت به و شد بلند جاش از دایانا که گفتم بهش جوابش در آهانی یه

 .نشست اون روی و کرد جدا درخت از رو طناب رفت، سفید

 :گفت و من سمت برگشت

 .بریم شو اسب سوار بپر باش زود -

 شدم، خیره ماری به و کردم باز رو بود بسته درخت به که طنابی و شدم بلند جام از

 و کردم بلندش آرومی به کرد،می خروپف و برده خوابش زمین روی همیشه مثل ماری

 .داشتم نگهش راستم دست با هم رو ماری شدم، اسب سوار بدبختی با

 با تا کشیدم رو اسب افسار کردم،می حرکت دایانا سر پشت من و کردیم حرکت

 .بشم قدم هم دایانا
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 اسم به منطقه تو که ببینیم رو آلکونوست بریم قراره دونیمی که طور همون خب -

 .هست فاصله جا اون تا روزی چهار و کنهمی سکونت انخل آبشار

 دنبالش کردم قبول کردم غلطی عجب پوف باشم؟ اسب این سوار باید روز چهار چی؟

 .برم

 .بگذریم سیاه جنگل از باید ولی -

 :گفتم دایانا به رو اونجا از آگاهی هیچ بدون

 .ببینیم رو موجود اون ریممی گذریممی نداره عیب خب -

 .کرد کج رو دهنش و انداخت بهم چپکی نگاه

 .بود راحتیا این به کاش -

 :گفتم تعجب با و انداختم پایین رو سرم

 مگه؟ چطور -

 !برنگشته زنده رفته هرکی -

 رسما   ما شنید، دایانا هم رو گردنم قولنج شکستن که آوردم باال جوری رو سرم

 .رفتیممی مرگ دام به داشتیم

 دشتی وارد و شدیم خارج برگ و درخت پر جنگل از که بودیم راه تو ساعتی دو حدود

 از بود، شده پوشیده مختلف هایرنگ به غریبی عجیب هایگل از زمین که شدیم

 پرواز هم کنار نظم با پرندگانی. کردم نگاه کرانبی آسمان به و برداشتم چشم هاگل

 کشیدم، هامریه داخل بلندی نفس و کرد نوازش رو صورتم مالیمی نسیمی کردن،می

 .انداخت جونم به خاصی آرامش و بود بخش لذت
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 به مجبور من و اومدنمی خوشم که بود حاکم دایانا و من بین وحشتناکی سکوت

 .شدم سکوت این شکستن

 برنگشتن؟ سیاه جنگل به رفتن که شد چطور -

 .شد خیره روش به رو به باز و چرخوند من سمت رو سرش

 :گفت دخترانه و نازک صدای با

 ببرهای که گنمی اطراف اون محلی مردم که هست هاییافسانه ولی دونمنمی -

 گفته به ولی حتمیه مرگش بشن اونجا وارد که کسایی و کننمی زندگی اونجا اصیل

 زندگی مردم بین که بودن آزاریبی و خوب ببرهای پیش سال 700 هااون دیگه افراد

 .رفتن سیاه جنگل به دونهنمی کس هیچ که دالیلی به و کردنمی

 .طور این که -

 دونه؟می کجا از رو اطالعات همه این که بود سوال جای برام

 دونی؟می کجا از رو اطالعات همه این تو-

 چی هر و شدمی سپری قصر خونهکتاب توی شب و روز من بودم قصر تو وقتی -

 .خوندممی و کردممی پیدا هاکتاب تو رو هست دنیا این موجودات و افسانه

 .خوبه آها -

 .انداختم نگاه مسیرم به و برداشتم ازش چشم شد، محو زود و زد کوچکی لبخند

*** 

 من که دادیممی ادامه مسیر به سرعت تمام با وقفهبی صبح از ما و بود شده غروب

 .وایسادم درخت یه کنار و کردم کم رو سرعتم
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 و گذاشتم چمن روی آروم هم رو ماری نشستم، درخت کنار و شدم پیدا اسب از

 روی رو خودم و کشیدم عمیق نفس کردم؛ باز و بستم ثانیه چند برای رو چشمام

 .کردم ولو چمن

 .اومد سمتم به بود، شده من متوجه اول از که دایانا

 .کنیم حرکت پاشو باش زود نشستی؟ چرا -

 :غریدم بهش رو عصبانیت با و کردم بهش چپکی نگاه

 اسب روی تونمنمی من ولی باشی نشدی خسته تو شاید خودت؟ برای گیمی چی -

 .من رو گذاشته تاثیر بد هم گشنگی ضمن در بشینم،

 .نداشت اهمیت برام ولی شده کفری من دست از انگار کشید، بلندی پوف

 .کنیممی استراحت اونجا امشب هست، چشمه یه نزدیک این کنیم حرکت پاشو -

 چشمه طرف سرعت به شدم، اسب سوار و کردم بلند رو ماری و کردم قبول ناچار به

 .کردیم حرکت

 (دایانا)

 هیچ بدون و چشمه سمت رفتم مردم،می گرسنگی و تشنگی از داشتم دیگه منم آه

 ازش و شد خندون م*با*ل آب، شیرینی و خنکی از و کردم آب تو رو سرم ایمقدمه

 .نوشیدم

 دستش تو دیدم کردم دقت وقتی اومده، پر دست با آدرین دیدم آب نوشیدن از بعد

 نخورده ها توت اون از بودم امیدوار پرید، چهرم از رنگ. هست سیری وحشی توت

 .باشه
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 نخوردی؟ که اون از -

 .کرد نگاهم تعجب با و آورد باال رو سرش و برداشت چشم ها توت از

 .هستن ایخوشمزه هایتوت چه ببین نخورم؟ چی برای -

 :زدم جیغ دهنش بذاره خواست تا و برداشت هاتوت از دونه یه

 .هستن سمی اونا نخور کن صبر -

 :گفت و آورد پایین رو دستش سریع

 هست؟ سمی کجاشون اینا چی؟ -

 .کن تعریف خنگ این واسه ساعت یه بیا حاال پوف

 خارش حس و کنهمی باد صورتت بخوری اگه هستن، سیری وحشی هایتوت اون -

 .گیرهمی رو بدنت کل

 اون به چندش با و پرید چهرش از رنگ سرش، رو ریختن سرد آب انگار حرفم این با

 .کرد نگاه هاتوت

 حرفی هیچ بدون. کرد له پاهاش با و زمین ریخت رو سیری وحشی هایتوت کل

 .چشمه تو انداخت رو خودش

 هر هر که دید رو من تا اونم خنده، زیر زدم دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه

 .کرد خالی و خیس رو من و شد آب به دست خندممی

 :غرید من به رو و کرد اخمی

 .خندیمی بهم که باشه آخرت بار تا -
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 .خندیدممی رفتارش به چنانهم من ولی

 .خندیدممی هرهر منم کردمی باد صورتت تا گفتمنمی کاشای حقته -

 .کردیمی غلط خیلی تو -

 اخم خنده، جای به و ببرم بین از رو م*با*ل رو خنده شدم مجبور من که کرد اخمی

 .کنه صحبت طوری این من با نداشت حق کردم، جایگزینش وحشتناکی

 کنی؟می نگاه جوریاون چرا چیه؟ ها -

 :داد ادامه کردمی شنا چشمه تو که طور همون

 !شدی زشت چه اه اه -

 رو شه،می خارج دماغم از آتشین هاینفس و شهمی داغ داره کلم کردم احساس

 :غریدم بهش

 ...نک کاری و بزن حرف من با درست -

 .کرد کج برام رو دهنش و داد باال ابرو یه کرد، قطع رو حرفم

 کنی؟ چیکار خوایمی مثال -

 !شنیدم صدایی بدم، رو جوابش خواستم تا

 .بشنوم بهتر تا کردم تیز رو گوشام

 شنوی؟می هم تو -

 .گذاشتم دماغم روی ساکت صورت به رو اشارم انگشت

 !هیس-
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 شد،می بیشتر و بیشتر لحظه هر که دادمی گوش صدایی به و کرد سکوت اونم

 :زدم صداش و رفتم ماری سمت به سریع

 .شو بلند ماری -

 .کرد باز رو چشماش از یکی آروم آروم و خورد تکون لبش

 دایانا؟ شده چی -

 .شدیممی پنهان باید زود و بودیم خطر در

 .خطریم تو کنم فکر شیم، پنهان بریم بیا -

 .شد ترسیده اش چهره حالت و شد پا سریع

 گی؟می چی...چ -

 .فهمیممی بعدا   بشیم، پنهان بریم بیا -

 تو رو خودمون و دویدیم بریم؛ چشمه سمت به کردم اشاره بهش به و داد تکون سری

 :گفتم بهش و کردم شنا آدرین کنار انداختیم، آب

 نزن حرف اصال   -

 می ترنزدیک و نزدیک صدا کردم،می حس رو زمین به چیزی شدن کوبیده صدای

 دیدم، دست دور از رنگ، ایقهوه موجودات ناگهان بیشتر؛ و بیشتر ما ترس و شد

 .اومد آب زیر سریع هم ماری و بردم آب زیر و گرفتم رو آدرین دست

 .بود شنیدن قابل ولی رسیدمی گوش به ضعیفی هایصدا

 کنن؟می چیکار ما قلمرو تو بودن؟ نفر سه مطمئنی -
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 :گفت دیگه یکی

 .هستن اینجا دونممی و کردم حس رو بوشون من ولی سرورم دونمنمی -

 :گفت افرادش به رو هستن موجودات اون دسته سر فهمیدم که کسی اون

 بشه تا کنممی جدا سرتون از رو هاتونشاخ باشین کرده اشتباه اگه ها،بزدل ای -

 ...براتون عبرت درس

 :گفت زد می موج صداشون تو از ترس که صدایی با سربازان

 .شدن پنهان حتما نکردم اشتباه سرورم نه -

 زنده رو هااون من بدین، خبر من به دوباره کردین حس رو بوشون اگه خب،خیلی -

 .خواممی

 .سرورم چشم -

 مواجه هااون خالی جای با و آوردم باال آروم رو سرم شدم، مطمئن رفتنشون از وقتی

 .شدم

 :گفت من به رو آدرین زنان نفس و اومدن بیرون آب از هم ماری و آدرین

 دنیا اونور االن اومدممی باال دیرتر ثانیه چند اگه آب، زیر شدممی خفه داشتم -

 .بودم

 . انداختم بهش تفاوتبی نگاه یه

 .کرد نگام تعجب با همیشه، مثل

 .بودن ایقهوه رنگ به آب زیر از بودن؟ چی اونا -
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 :دادم جواب سریع

 .شده طلسم سانتورهای_

 :گفت و گذاشت دهنش روی رو دست ماری

 .من خدایان وای -

 .کرد نفهمیدن که کسایی این مثل رو قیافش آدرین

 هستن؟ چی حاال -

 هست الف مثل بدنشون باالی نیمه و هستش اسب شبیه بدنشون پایین نیمه -

 بز مثل تنشون باال و شدن طلسم اونا شده، ناپدید ارزششون با گوهر که وقتی از ولی

 ...بلند هایشاخ با و شد

 .گفت من به رو آهانی یه و خاروند رو سرش

 کنیم؟ حرکت نیست بهتر! بگیرن رو ما گفتن شنیدم، رو حرفاشون -

 .کنننمی حس مارو بوی بودیم آب تو ما چون کنننمی پیدامون نه -

 .کنیم حرکت دم سپیده و بگذرونم اینجا رو شب پس خب خیلی -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .دارم رو نظر همین منم -

 شنا خوادمی دلم عجیب کنم، شنا کمی برم منم کن استراحت برو تو خب خیلی -

 ...کنم
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 خوابالو همیشه مثل و اومد باال خودش ماری شدم، خارج آب از و گرفتم ازش چشم

 .داد تکیه بهش و رفت درخت تریننزدیک سمت به

 در رو شنلم شد، خشک هاملباس سریع که کردم زمزمه رو گرفتم یاد قبال   که وردی

 .دادم تکیه و رفتم ماری کناری درخت سمت به و آوردم

 از بود، داده جای خودش تو زیادی هایستاره که کردم نگاه رنگ سیاه آسمان به

 .شنیدم رو آب تو آدرین رفتن شیرجه صدای که گرفتم چشم آسمان

 ( آدرین)

 آبی کنم؛ شنا برم گرفتم تصمیم من رفتن غریب عجیب سانتورهای اون اینکه از بعد

 آب اون تو خواست دلم و کرد خودش مجذوب رو من داشت، چشمه اون که

 .کنم شنا انگیزشگفت

 زدم؛ آب تو جانانه شیرجه یه آوردم، در رو خیسم لباس و اومدم بیرون آب از سریع

. بمونم آب تو بیشتر که شدمی باعث این و بود گرم خنک، هوای به نسبت آب

 .کنم تماشا رو آب زیر دنیای و برم آب زیر به گرفتم تصمیم

 هایخزه کردم، نگاه رو ورم و دور. نشستم آب نرم خاک روی و رسیدم آب کف به

. ببینم رو آب زیر عالم خوبی به نتونم شدمی باعث این و بود زیاد آب زیر دریایی

 کنم جداش پام از تا کردم کاری هر کرد، گیر ایخزه یه به پام که برم باال خواستممی

 .میارم کم نفس دارم که کردممی حس لحظه هر و بود فایده بی تالشم نشد،

 داخل به آب تا بودم منتظر لحظه هر کردم، باز رو دهنم و کنم تحمل نتونستم

 .کنه خفه رو من و کنه نفوذ هامریه

 !زدم حرف خودم با تعجب با و شدمنمی خفه من ولی گذشت می زمان بیشتر هرچه
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 دیگه شه؟می مگه داریم؟ مگه بکشم؟ نفس آب زیر تونممی من یعنی چی؟ یعنی -

 !عجیبه چیش همه کال که هم دنیا این. شممی دیوونه دارم

 بکشم؛ نفس آب زیر تونممی و شد خوب هم خیلی اومد، م*با*ل به لبخندی آب زیر

 .کردم جدا پام از بدبختی با رو خزه

 فرق خیلی آب باالی دنیای با آب زیر دنیای ببینم، رو ورها دور این برم داشتم تصمیم

 .داره

 برام خیلی این و نداره دیگه جای هست، اینجا که آرامشی چون چرا؟ دونیدمی

 .آورههیجان

 .شنیدم ضعیفی صدای که کردممی شنا و بودم آب زیر ساعتی یک

 شدم، مواجه عصبی سبز چشم 2 با اومدم، باال که این از بعد و کردم شنا باال به

 :غرید من به رو دایانا

 بودی؟ کجا زنم،می صدات دارم ساعته یه دیوانه پسره -

 .کردم نگاهش شیطنت با و کردم ایخنده

 !شده نگرانم هم پرنسس اوهوع، -

 :غرید من به رو خیالیبی حالت با و آورد در رو ادام

 شدم؟ نگرانت کی من بابا برو -

 .دیگه معلومه -

 .شیفته خود آقای نیست اینطور خیرنه -

 .اومدم بیرون آب از بهش توجهبی و کردم ایخنده حرفش با
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 ( دایانا)

 .کنهمی شنا داره آب زیر رفته آقا فهمیدم که گشتممی دنبالش ساعت یه

 شدم، نگرانش گهمی پرو پسره بشه؛ گور و گم جا همون تا زدمنمی صداش اصال   کاش

 .نکنه هاخیال و فکر این از تا بگیرم رو حالش باید عه عه

 .شد خارج آب از که بودم آب تو آدرین به خیره

 .شدم خیره بدنش به تعجبش، چهره به توجهبی داره، ایعضله بدنی چه اوه

 خوای؟می قاشق -

 داشت وجود صدام تو که لکنتی با شدم، خیره قیافش به و گرفتم چشم بدنش از

 :گفتم

 گفتی؟ چی... چی...ها -

 :گفت خنده با و فرستاد عقب رو موهاش

 خوای؟می قاشق که گممی -

 :پرسیدم تعجب با حرفش، به توجه بی

 چی؟ برای -

 :گفت زدمی موج صداش در که شیطنتی با و شد بیشتر لبخندش

 .بخوری چشمات با رو من بتونی بهتر تا -

 منظورش ناگهان بود؛ چی منظورش که کردم فکر خودم با و خوردم جا حرفش این با

 .کردم اخمی و گرفتم رو
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 و کشیدم خجالت کمی نرم؛ در کوره از تا ساییدم هم روی رو هامدندون حرص از

 به حرفی هیچ بدون و کوبیدم زمین رو پام عصبانیت با. انداخته گل لپام که مطمئنم

 .رفتم هااسب سمت

 !گهمی بهم چیا ببین نکبت، خیکی پسره

 حرص بیشتر من که گرفت اوج خندش صدای اسبم، سمت رفتم که این از بعد

 .خوردم

 ( آدرین)

 انداخت، گل هاشلپ وقتی رفت، هااسب سمت به و کرد اخمی زدم که حرفی با

 .کردم خندیدن به شروع بلندی صدای با من و بود شده دیدنی واقعا

 بستن حین در پوشیدم، و برداشتم زمین روی از و رفتم خیسم هایلباس سمت به

 .شنیدم صدایی شلوارم، کمربند

 ....آدرین...آدرین -

 به بیشتر کردم،می نگاه بیشتر چه هر کنم، پیدا رو صدا منبع تا کردم نگاه رو اطراف

 .بردممی پی زدنم توهم

 بستن حین در کردم؛ پام رو امکتونی و بستم سفت رو کمربند اتفاق، این به توجهبی

 :اومد صدا همون باز کتونی، بند

 .بگرد اتدیگه قدرت دنبال کردی، پیدا رو قدرتت اولین -

 :گفتم وارزمزمه نکردم، پیدا چیزی شدم؛ خیره اطرافم به دوباره

 میاد؟ کجا از صدا این قدرت؟ کدوم -
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 .کرد وادار شنیدن به رو من عجیب صدای اون باز و خاروندم رو سرم

 .باش بعدیش دنبال کردی، پیدا رو آب در تنفس قدرت -

 بهتر تا کردم تیز رو هامگوش انداختم، اطرافم به تریدقیق نگاه و آوردم باال رو سرم

 .بشنوم

 .بشه خبر با هاتقدرت از کسی نباید که بدون هستم، تو ذهن توی من -

 زنه؟می حرف ذهنم تو چطوری قدرتی؟ چه بود؟ گنگ برام حرفاش

 .نیاوردم یادم کردم فکر هرچی! بود آشنا برام صداش

 پیرمرده صدای اون اومد یادم آوردم، فشار مغزم به بیشتر و کردم فکر بیشتر که کمی

 .بود

 مگه کردی، پیدا رو اولت قدرت گهمی پیرمرد این بعد ندارم، قدرتی که انسانم یه من

 قدرته؟ آب تو کشیدن نفس

 .شممی دیوونه دارم کم کم کن، کمکم خدایا

 نگم؟ چرا! نرسیده زمانش چون بفهمه کسی نباید گفت اون ولی

 .باشه ساز مشکل برام و باشه خطرناک شاید

 واقعا کنم، پیدا هم رو دیگم هایقدرت تا نگم چیزی دایانا به گرفتم تصمیم

 !دارم قدرت من که مسخرست

 .بود سنگین بیشتر برام یکی این و شنیدم حرف کافی اندازه به

 بدون و کردمی تمیز رو هااسب داشت که دایانا پیش رفتم اومدم بیرون فکر این از

 .گرفتم بزرگ گاز یه ازش و برداشتم سیبی نگاهی نیم هیچ
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 خوابی؟نمی -

 .نه -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 چرا؟ -

 :گفت نگاهی نیم بدون و سرد

 .خوابممی بعد منم بخواب، تو -

 دادم تکیه درخت به و کردم پرت رو سیب آخر تیکه نگفتم، چیزی و دادم تکون سری

 .بستم رو چشمام و

 

 ( ناشناس)

 هر دل به رو ترس که خوفناک و سیاه هست، موجود این برازنده قصر این واقعا

 .انداختمی ترسویی موجود

 سیاستم با من ولی کنن دوری ازش و بترسن وحشتناک موجود این از دارن حق

 .باشم شریک دنیاها حکمرانی در و باشم راستش دست تونستممی

 سرزمین این موجودات هایجمجمه با سلطنتی تخت که شدم وارد سلطنتی سالن به

 .بود شده رنگ هااون خون با و بود شده تزئین

 .کردم تعظیمی رسیدم، بهش وقتی و رفتم سمتش به بلند هایقدم با و زدم لبخندی

 ! جهانیان ارباب بر درود -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

153 

 

 :گفت اومد،می آتشینش چهره به واقعا که ترسناکش و خفگان صدای

 شد؟ چی ببینم، بگو -

 :گفتم و زدم زل کردمی فوران آتش که چشمانش به و آوردم باال رو سرم

 .برنگشته اون که دیممی احتمال ما سرورم -

 به محکمی مشت شد، بیشتر چشمانش آتش هایشعله و کشید هم تو رو اشچهره

 .شد پخش ترسناک و سیاه قصر این تو ترسناکش و ابهت پر صدای و زد تختش

 زیر جهان کل نبود، مزخرف خدای اون اگه دنیاست، این تو االن اون که مطمئنم من -

 واقعیت افسانه این کردمنمی فکر بیشتره، من از قدرتش پسر اون ولی بود من سلطه

 .باشه داشته

 .کردم کج رو سرم کمی و زدم پوزخندی

 .سرورم رسهنمی شما پای به کسی -

 .خاروند رو اسکلتش چونه و گرفت من از رو نگاهش

 .بشه کشته خواممی هاشقدرت شدن فعال از قبل کنید، پیداش برام باید -

 بود قدرتمند و ایافسانه موجود یه اون کنم، پیداش که بود سختی کار و داشتم تردید

 .ببره بین از رو ترسناک موجود این تونستمی و

 ...ک گفتم سرورم ولی -

 من و شدمی ورترشعله لحظه هر اشچهره و کرد قطع بلندش نعره با رو حرفم

 .برسونه آسیبی بهم که ترسیدممی
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 موجود این و شدن کشیده زمین روی بلندش و سیاه لباس و شد بلند جاش از

 .گرفت قرار من روی به رو آوردلهره و خطرناک

 .داد فشار و گرفت قرار گردنم روی اسکلتیش دست

 گفتی؟ چی نشدم متوجه -

 ! تر سخت برام کشیدن نفس و شدمی بیشتر و بیشتر دستاش فشار لحظه هر

 ...سرورم... س -

 زور با من و شد آزاد گردنم از دستاش حصار که رفتمی سیاهی داشت چشمام

 .کردممی بدی هایسرفه و کشیدممی هامریه داخل به نفس

 رو تایتان کنی، نابود رو هاالف سرزمین باید کن، آماده ترسریع چه هر رو سربازهات -

 .کنید بیدار موقع همون هم

 .کردم نگاه تفاوتشبی چهره به و برداشتم گردنم از رو دستم

 .سرورم چشم... چ -

 قصر از و شدم خارج سالن از سریع خرابم حال با من و برم که کرد اشاره دست با

 .شدم دور

 .کردم نگاه ترسناک قصر به دیگه بار و شدم اسب سوار

 ...سپید اژدهای کنممی نابودت -

 

*** 
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 شدم بلند باز دهن با و کردم باز رو چشمام کم کم چشمام، به خورشید نور تابیدن با

 .شکست هامقلنج که دادم بدنم به قوسی و کش کشیدم، بلندی خمیازه و

 سمت به و کردم ایخنده بودن، شده ولو زمین روی که شدم ماری و دایانا متوجه

 .بشورم رو صورتم و سر تا رفتم چشمه

 و انگیز شگفت موجود این تا کردیممی حرکت باید زود و بود رفتن وقت دیگه

 .ببینم رو ایافسانه

 :گفتم خودم با و کشیدم آهی

 کنی؟می کار چی داری کوچولوم خواهر -

 .کردم حس چشمام روی رو گرمایی و انداختم پایین رو سرم

 .شدم گرمتون آغوش تنگ دل مامانم و بابا -

 بود؛ شدنش سرازیر امکان لحظه هر و بود شده پر چشمام جلوی اشک الی دیگه

 .بشم ریختنشون از مانع تا مالیدم رو چشمام دستم پشت با و کشیدم عمیقی نفس

 نا و ضعیف رو من و کنه غلبه من به احساسات که ذاشتممی نباید و باشم قوی باید

 .کنم صداش تا رفتم دایانا سمت به و زدم صورتم به آبی دوباره کنه؛ توان

 :گفتم آرومی صدای با و دادم تکونش

 .شو بلند دایانا... دایانا -

 :گفت ضعیفی صدای با و خورد تکونی

 .شممی بلند االن باشه -
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 کرد؛ بیدارم جوریچه که افتادم صبح یاد زدم، شیطونی لبخند و رفتم ماری سمت به

 .زد لبخندی و کرد جمع رو خودش کمی که دادم قلقلک رو شکمش انگشتم با

 .مکس نده قلقکم -

 کیه؟ دیگه مکس شد، گرد چشمام

 ...نکنه

 .دادم قلقکش دوباره که خنده زیر زدم فکر این با

 .مکس دیگه نکن اه -

 و خندیدمی مزه با خیلی نشه؛ بیدار خندم صدای با وقت یه تا گرفتم رو دهنم جلوی

 .دادمی تکون رو خودش

 .کرد باز رو چشماش دادنش تکون با و کنم بیدارش گرفتم تصمیم دیگه

 .شو بلند نیستم مکس من -

 نگاه من به تعجب با و پرید فنر مثل ماری زدم که حرفی با که خندیدممی ریز ریز

 :گفتم شیطنت با کرد،

 .مکس نه دادممی قلقلکت بودم من -

 دایانا و من و شد پخش فضا کل ماری جیغ صدای که گذشت طور همین ثانیه چند

 .خندیدیم هر هر

 دایانا به رو داشتم که ایخنده ته با شد، تموم ماری زدنای و جیغ که این از بعد

 :گفتم

 دایانا؟ کنیممی حرکت کی -
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 .گرفت خودش به ترس حالت اشچهره ناگهان که برگشت من طرف به دایانا

 :گفت بمی صدای ناگهان

 .هستین ما مهمون شما زودی؟ این به کجا -

 .شدنم هوشبی و سرم به ایضربه و دایانا بلند جیغ با شد مساوی من برگشت

 

*** 

 .شو بلند آدرین،...آدرین -

 و توخواب زد؛می صدام احساس تمام با که بود آشنایی صدای زد،می صدام یکی

 .فهمیدممی رو یکی زدن صدا فقط و فهمیدمنمی رو هیچی و بودم بیداری

 .زدمی صدا رو من که بود کی صدای فهمیدم من و شدن ترواضح صداها کم کم

 :نالید دایانا

 مرده؟ نکنه ماری دیگه، شو بلند آدرین -

 .کشه می نفس که بینینمی مگه دایانا نه -

 چشمام کرد؛می درد شدت به سرم و بودم افتاده شکم با خشکی و سفت جای روی

 و نمناک مکان این هامشعل نور فقط و دیدم تاریک جا همه که کردم باز آروم رو

 .کردمی روشن کمی رو خفگان

 آنها روی نفر دو و بودن اونور اسب دو که دیدم رو آهنی هاینرده و چرخوندم چشم

 .بود نشسته
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 زندانی چال سیاه توی ما کجاییم؛ بزنی حدس تا نبود سخت چندان بودم که جایی

 .شدیم

 .شد می بیدار االن تا باید ماری -

 :گفت دایانا به رو بود معلوم دارش بغض صدای که ماری

 کردن؟ پیدا رو ما چجوری بهشون، لعنت -

 .کردن حس رو ما بوی باز حتما -

 .اومد در امناله کنم، بلند رو سرم خواستم و خوردم تکون کمی

 اومدی؟ هوش به آدرین...آدرین -

 توان و بستن زنجیر با رو پاهام شدم متوجه و شدم بلند دستام کمک با سختی به

 .نداشتم حرکت

 انداخته کوچیکی قفس داخل هم رو ماری و بودن بسته چال سیاه از ایگوشه دایانا

 .بودن

 .کنهمی درد سرم فقط خوبه، حالم -

 .دادم ماساژ کمی و بردم گردنم پشت رو دستم

 .شکر خوبه -

 .بود کرده بغل غم زانوی هم ماری و بود پریشون حالش کردم نگاه دایانا به

 کجاییم؟ ما افتاد؟ اتفاقی چه -

 :گفت و کرد ایسرفه دایانا
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 .گرفتن رو ما سانتورها -

 .دادنمی نگهبانی که شدم خیره هااسب اون به سانتورها، قیافه و شکل آوری یاد با

 و بود چسبیده ها اون روی کسی تنهنیم بلکه بود، ننشسته ها اون روی کسی تنها نه

 .داشتن بلندی هایشاخک و هاشاخ

 هستن؟ سانتور االن اینا که هستش این منظورت -

 :گفتم خودم با و شدم خیره موجودات این به دوباره و داد تکون سری دایانا

 ...زاییده بدجور گاومون -

 

*** 

 پاهای به مانندش اسب پاهای با و کرد ول اعصاببی و خشن سانتور این رو بازوهام

 .بزنیم زانو خواه خود و مغرور پادشاه این مقابل تا زد ضربه دایانا و من

 تنهنیم کردم؛ خودخواه موجود این به تریدقیق نگاه و کشیدم هم تو رو صورتم

 حالت به شبیه صورتش ولی بود انسان یه عضله باالش تنهنیم و سیاه اسب پایینش

 ابهت پر ولی زشت رو هااون طلسم این که واقعا داشت، بزرگی هایشاخ و بود بز

 .بود کرده

 :غریدم پادشاه این به رو اعصبانیت با

 .کردی اسیر رو ما روزه چند خوای؟می ما جون از چی -

 .داشت ب**ل بر خبیثی لبخند و اومد جلو قدمی
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 اجازه باید نیست، مرگ جز چیزی شما مجازات و شدین وارد من قلمروی به شماها -

 .گرفتینمی ورود

 شماست؟ قلمروی جا این که گفته کی -

 :گفت و زد پوزخندی

 من و شهمی محسوب من قلمروی پس منه، تصرف به منطقه این که جایی اون از -

 .هستم سانتورها پادشاه

 :گفتم و زدم خندینیش

 .شده طلسم سانتورهای -

 .بزنن رو گردنمون که داد دستور و کشید اینعره و گرفت خودش به عصبی چهره

 ! تبر با رو دایانا و من گردن و بزنن گردن چاقویی با خواستنمی رو ماری

 .بریم بذار کن ول رو ما لعنتی -

 .انداخت باال ایشونه و کرد وحشتناکی خنده

 به که شدین ظالم و رحمبی اینقدر چطور نداشتن، نظیر زیبایی و پاکی تو سانتورها -

 کنید؟می ظلم هم گناهانبی

 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش و داد قورت رو اشخنده سانتورها پادشاه

 اونا نباید نه نه بودم، عادل و پاک که منی شدم، ظالم من بردن رو گوهر که وقتی از -

 .بکشم رو

 .آورد جلو دستش و آورد باال رو سرش که کردممی نگاه بهش تعجب با
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 آزاد زود رو هااون پاک؛ سانتورهای هستیم، سانتور ما بکشین، نباید نکشین، -

 ...کنید

 .شدیم بلند زود ما و کردن باز رو ها طناب و شدن عمل به دست سریع سربازها

 رو ما چشمای به کردن نگاه جرئت و بود انداخته پایین رو سرش شرمسار پادشاه

 .نداشت

 .شین دور جا این از سریع برین، زود -

 بلندش شدم خم و طرفم دوید ماری بود؛ متعجب هم اون که کردم نگاه دایانا به

 :گفتم آروم و گذاشتم امشانه روی کردم،

 .جام این من ماری نترس -

 :گفت گوشم در لرزونش صدای

 .بریم زود ترسم،می من آدرین -

 .شدیم خارج تاریک و سیاه غار اون از و گرفتم رو دایانا دست که دادم تکون سری

 :گفت و کرد خارج من دست از رو دستش دایانا

 .شدیم خالص که خداروشکر -

 .شدیم خارج غار از و شدیم رد سانتور عالمه یه کنار از و زدم جونی کم لبخند

 

*** 
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 و بود جا این هاموناسب شدیم، ولو زمین روی زنان نفس و رسیدیم چشمه همون به

 .بودن نیاورده

 بود گذاشته هاشزانو روی دستاش و بود شده خم که کردم نگاه دایانا به

 چیه؟ گوهر این قضیه -

 .کرد نگاه من به و گذاشت زمین روی رو ماری دایانا،

 اون بود؛ شده بدل و رد سانتورها بین هانسل و داشت ارزش براشون آبی گوهر اون -

 .دزدیدنش که داشت زیبایی و پاکی نقش گوهر

 دزدیده؟ کی -

 .کرد بررسی رو هاوسایل و رفت هااسب سمت به

 ...دارهمی نگه جوان رو اون دزدیده، ذات بد دریایی پری یه -

 حال به دلم شد؛ خم پیچ و پر ماجرای این مشغول فکرم و نپرسیدم ازش چیزی دیگه

 .شدمی طور این نباید بودن، شده طلسم که سوختمی سانتورها اون

 :گفتم دایانا به سریع که زد سرم به ایاحماقه فکر یه

 .بگیرم پس رو گوهرشون برم خواممی -

 .کرد نگاه خنثی و برگشت من به رو بعد و ایستاد حرکت از دایانا لحظه چند

 که؟ نخورده ضربه سرت خوبه؟ حالت آدرین -

 .بود زده زل من به طلبکارانه که کردم نگاه ماری به

 .نیست عادالنه این باشن، داشته رو گوهر که حقشونه هااون ببین -
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 فکر حرفام به داشت نظرم به و بود شده خیره آسمان به سینه به دست دایانا

 .کردمی

 هااون کارمون این با دردسر، بدون زندگی یه کنن، زندگی خوانمی ما مثل هم اونا -

 هوم؟ باشن، ما حال کمک آینده تو شاید و شنمی مدیون ما به هم

 :گفت و کرد پایین باال کمی سرش دایانا

 !نیست بدی فکر -

 :گفت بلندی صدای با ماری

 آبی گوهر ازش خوایمی چطوری! خطرناکه ذات بد ساکورا اون خوبه؟ حالت دایانا -

 بگیری؟ رو

 :گفتم و شدم بلند جام از

 گین؟می رو ذات بد دریایی پری اون نکنه کیه؟ ساکورا -

 .نریم که بود معترض باز ماری و داد تکون رو سرش دایانا

 کنه،می داری نگه دریاچه کف هم رو گوهر و کنهمی زندگی شینین دریاچه توی اون -

 .میاد بیرون جسدش فقط بره آب زیر کسی

 :داد ادامه ماری باز که داد تکون سری

 .میاری کم نفس بیاری، دووم تونینمی و زیاده آب عمق هیچی، این -

 :گفتم سریع که خورد ذهنم به ایجرقه ناگهان

 یاد بهم رو سالح با کار باید ولی بدم انجامش تونممی من نداره، مشکلی این -

 ...بدین
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 .شد دور ما از کنان غرغر و فرستاد بیرون داری حرص نفس ماری

 .شقین کله خیلی تا دو شما -

 لبخند و داشت دستش در شمشیر تا دو که شدم خیره دایانا به و کردم ایخنده

 .زدمی من روی به آمیزی شیطنت

 

*** 

 باشه؟ نگیر شمشیر دستی دو بگیر، راستت دست با ببین -

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 .بده انجام رو دادم یاد بهت که چی هر حاال -

 .باشه -

 بزنم دایانا سر به تا آوردم باال و گرفتم محکم راست دست با رو ساده و بزرگ شمشیر

 .رفتم عقب قدمی چند و شکمم به زد دونه یه پا با شد؛ مانع شمشیرش با که

 .کنی استفاده هم رزمی هایفنون از باید زنی شمشیر حین در باش، سریع -

 خواستم شکمم به صاف رو شمشیرم شدم، ورحمله دایانا سمت به و کشیدم اینعره

 .کردم سپر رو شمشیرم زود بزنه ضربه پهلوم به خواست تا و داد خالی جای که بزنم

 رو شمشیرم رفت؛می عقب قدمی و کردمی دفع دایانا زدممی طرف هر از ضربه هر

 به و شد خارج دستش از که زدم شمشیرش به ایضربه قدرت تمام با و آوردم باال

 .دادم باال ابرو یه و گرفتم گردنش جلوی رو شمشیر شد، پرت ایدیگه طرف

 .کشید کنار رو شمشیر و زد لبخندی دایانا
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 قابل واقعا دادی، شکست رو من و داری ذاتی استعداد زنی شمشیر تو واقعا -

 .تحسینه

 ...دیگه اینیم ما -

 دیدم درخت باالی رو ماری که چرخوندم چشم رفت، چشمه سمت به و کرد ایخنده

 .کردمی نگاهمون و بود گذاشته پاهاش روی رو سرش اخم با که

 و زدم چشمکی بود، شده بامزه بیشتر هاشاخم این با و بامزس خیلی ماری اخالق

 :گفتم

 نکنی؟ قهر من با و پایین بیای دیمی افتخار خانم ماری -

 با گرفت، اونور رو روش و کشید هم توی بیشتر رو اشچهره ماری که زدم چشمکی

 .کرد جیغ جیغ ماری باز که خندیدم بلندی صدای

 ذات بد زنه اون شه،نمی حل چیزی زنی شمشیر با کشین،می رو خودتون آخر -

 ...قویه

 :گفتم ماری روی به و کردم تموم رو امخنده

 .باش مطمئن ماری، شهنمی چیزی -

 .گرفت خودش به غمگین و پریشون رنگ اشچهره برگشت؛ من طرف به ماری

 .دارم رو شماها فقط من بشه، چیزیتون خوامنمی -

 باشه؟ برگردیم زود شد چیزی اگه دیممی قول جان ماری -

 .کردمی نگاه ماری به لبخند با که کردم نگاه دایانا به و برداشتم چشم ماری از

 .قبوله باشه -
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 هم ماری و دایانا بعد دقایقی نشستم، و رفتم سیاه اسب سمت به و زدم لبخندی

 .انداختمی نگاه ورش دور به غمگین و نشست دایانا هایشونه روی ماری اومدن،

 هست؟ فاصله چقدر شینین دریاچه اون تا -

 :گفت بلندی صدای با و افتاد راه به دایانا اسب

 ...رسیم می ساعته دو یکی -

 

*** 

 و عجیب موجودات معلوم قراره از و بود بزرگ که بودیم ایستاده دریاچه یه روی به رو

 .کردنمی زندگی داخلش غریبی

 :گفت دایانا بشم دریاچه وارد خواستم تا و کشیدم عمیقی نفس

 .گیرهمی رو زیباییت نشو، خیره چشماش به -

 از رو ساحل هایشن بلند هایقدم با گرفتم، محکم رو شمشیر و دادم تکون سری

 .رفتم دریاچه داخل به شورتک یه با و گذروندم نظرم

 حس رو نشاطی و شادابی و شد تزریق بدنم تمامی به آب خنکی شدم، که آب وارد

 طور به و رفتم آب زیر به حرکت یه با من و شدمی بیشتر عمق کم کم کردم؛

 .کردم شنا آب زیر به ایماهرانه

 راحتی به کردن؛نمی من به ایتوجه و شدنمی رد کنارم از هاماهی اقسام انواع

 .بود من برای خوب حسن یه این و بکشم نفس آب زیر تونستممی
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 رنگ به سو کم نور یه ولی داشتم باهاش زیادی فاصله که شدم خیره دریاچه کف به

 رو سرعتم گرفتم، دستم با محکم رو شمشیر و زدم لبخندی ناخودآگاه دیدم؛می آبی

 دیدم؛ سنگی روی شکل ایدایره رنگ آبی گوهر یه دقیقه پنچ از بعد که کردم بیشتر

 .ندیدم اطراف دور این کسی هیچ و چرخوندم چشم

 تنها رو ارزش با گوهر این چرا و رفته کجا ذات بد پری این کردممی فکر و داشتم شک

 گذاشته؟

 به خواستم تا و برداشتم رو بود دستم کف اندازه به که آبی گوهر این و زدم پوزخندی

 .شنیدم صدایی کنم شنا باال

 ری؟می پذیرایی بدون نچ، نچ نچ -

 به باشم، داشته استرسی که این بدون بشه، پیدا کلش و سر کردمنمی رو فکرش

 مواجه بود، صورتی رنگ به که ماهیش تنهنیم با زیبا بسیار دختر یه و برگشتم عقب

 .شدم

 دلنشینی چهره واقعا بزرگش چال با و ایشفیروزه رنگ به چشمای با سیاهش موهای

 .بود شده ساخته خودش برای

 ذاته؟ بد دختر این چطور

 .شدی من زیبایی محو دونممی -

 :گفتم ارادهبی و کردم اخمی

 هست؟ ذات بد تو مثل دختری چرا کنممی فکر این به -

 .کرد شنا طرفم به آرومی به و زد زیبایی بسیار لبخند
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 .کنممی محافظت منه به متعلق که گوهری از فقط نیستم، ذات بد من -

 .وایساد من مقابل که زدم پوزخندی

 .(گیرهمی رو زیباییت نشو، خیره چشماش به)  اومد یادم دایانا حرف

 .شدم بود دستم که گوهر به خیره و ننداختم نگاه چشماش به

 :گفت نازش صدای با و گذاشت صورتم روی رو دستش دریایی پری همون یا ساکورا

 .کن نگاه چشمام به هستی، زیبا خیلی -

 .کنمنمی نگاه نه -

 کنم؛ نگاه دریاییش چشمای به تا شممی وسوسه دارم کردم حس ولی چرا دونمنمی

 .کنم نگاه چشماش به که شدممی این از مانع و کردممی مقاومت

 :گفت و کرد نجوا گوشم در ساکورا

 .کن نگاه رو زیبام چشمای کن، نگاه من به -

 .گرفت قرار صورتم دیگه طرف به دیگش دست که شدممی داشتم هیپنوتیزم انگار

 .شد قفل ساکورا چشمای به چشمام که گرفتم طرفش به رو صورتم خود به خود

 شد، سفید هم سیاهش موهای شدن، دراز و تیز هاشدندون ناگهان و زد لبخند

 .آورد وجود به رو ترسناک بسیار موجود یه و شد سیاه تمام چشماش

 :گفت و کرد شیطانی خنده

 .شدی من تسلیم باالخره -

 .شدم خیره بهش فقط و بودم حرکت بی
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 .جوان مرد بشه من برای زیبات چهره که اینه نوبت حاال -

 منتظر و زدن برقی چشماش شد، خیره چشمام به و آورد جلوتر رو زشتش چهره

 خودش به ترس رنگ اشچهره و برداشت صورتم از رو دستش که بودم ناگوارم مرگ

 .گرفت

 .زد جیغ و رفت عقب

 .نداره امکان...بگیرم رو روحت نتونستم من...نداره امکان...نداره امکان -

 .لرزیدمی خودش به و کردمی شنا عقب به طور همین

 ...یه هم تو نکنه -

 طرفم به و زد ترسناکی لبخند شد، ترترسناک اشچهره و نگفت رو حرفش ادامه

 .شد ور حمله

 من متری چند در شده، ورحمله سمتم به ذات بد پری این که دیدم و اومدم خودم به

 سرش که زدم ایضربه و گرفتم نشونه گردنش به رو شمشیرم چرخش، یه با که بود

 .شد جدا بدنش از

 .بودم اتفاق این از شده شوک من و افتاد اتفاق ثانیه چند عرض در صحنه این

 باالی سمت به و برداشتم رو بود افتاده دستم از که آبی گوهر من و نکشید ایثانیه

 .کردم شنا دریاچه

*** 

 .افتاد پایین اون اتفاقی چه که شهنمی باورتون هابچه وای -

 .بودن شده نگران اومدنم دیر از ماری و دایانا
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 افتاد؟ پایین اون اتفاقی چه -

 به رو و فرستادم عقب رو خیسم و بلند موهای و کردم تن به رو رنگم سیاه شرتتی

 :گفتم ماری و دایانا

 .کشتم رو ساکورا -

 :گفتن بلند زمان هم ماری و دایانا

 کشتیش؟ چی؟ -

 :گفتم و دادم تکون مثبت معنای به سری و کردم ریزی خنده

 .کردم قطع رو سرش -

 .بود باور قابل غیر براشون و بود باز تعجب از هااون دوی هر دهن

 ...ندارهامکان -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 ولی شد، خطرناک زشت اشچهره زد، زل من به وقتی ولی بود زیبا جوون خیلی -

 .رفت عقب و ترسید ثانیه چند بعد

 آبی گوهر به و برداشتم چشم اونا آورتعجب نگاه از کردن،می نگاهم مجسمه مثل

 .زدم زل بود شده بیشتر نورش که رنگ

 :گفتم ماری و دایانا به نگاهی بدون و کشیدم گوهر روی دستی

 .برگردونیم رو گوهر باید باشین، زود -

 .کردمپنهان بزرگی برگ الی رو گوهر و زدم جونیکم لبخند
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 ماری و دایانا به دوباره نشستم؛ اسب روی افسار کمک با و رفتم سیاه اسب سمت به

 .بودن وایساده حرکتی بدونی جاشون سر که کردم نگاه

 :گفتم بلندی صدای با

 زده؟ خشکتون چرا دیگه، بریم بیایید -

 اسب سمت به و گذاشت اششونه روی رو ماری دایانا، و اومدن خودشون به سریع

 .رفت سفیدش

*** 

 اما بده شکست تونستنمی کسهیچ رو موجود اون تصوره، قابل غیر برام هنوزم -

 ...تو

 .کردم نگاهش خشم با و کردم متمایل طرفش به رو سرم

 رفتیمی خودت تونستیمی اگه عرضم؟بی ندارم قدرتی و انسانم چون چی؟ اما -

 .آوردیمی

 :گفت شرمسار و انداخت پایین رو سرش

 .نبود این منظورم -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بود همین منظورت اتفاقا -

 :گفتم بزنه ایدیگه حرف خواست تا

 .نگو چیزی -
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 ...اما -

 .شدم زدن حرف از مانع و کشیدم پوفی

 .باش ساکت باشه -

 .شدیم ساکت دیگه مسیر طول در و نزد حرفی دیگه

 رو جنگل سکوت هادارکوب توسط درخت شکافتن صدای و بودیم جنگل وسط

 هاشاخه از و دادمی تکون رو درختان هایبرگ بلندی نسیم گاهی از هر و شکستنمی

 .شدنمی جدا

 بودن؛ شده خیره ما به خشم با نگهبان سانتور دو و شد معلوم هاسانتور غار دور از

 .برسیم بهشون ما تا بودن منتظر و آوردن جلو رو هاشوننیزه

 .اومدم پایین اسب از من و رسیدیم بهشون سریع

 .وایسادم نگهبان سانتور دو روی به رو و فشردم خودم تو بیشتر رو گوهر

 .کنم مالقات پادشاهتون با خواممی -

 :گفت من به رو بود، سیاه بز یک شبیه اشچهره حالت که سربازها از یکی

 بمیرین؟ خوادمی دلتون انگار برین، جااین از -

 .گرفتطرفم رو نیزه دیگه سرباز که اومدم جلو قدمی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .شینمی خوشحال همتون حتما که دارم پادشاهتون برای ارزش با چیز یه -

 .آوردن پایین رو هانیزه و انداختن کوتاهی نگاه بهم سرباز دو
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 .بیام من تا کنید صبر جا همین -

 .شد تاریک غار وارد سریع سرباز که کردم اکتفا دادن تکون سر یه به تنها

 .بود وایساده اسبش کنار که کردم خورد بر دایانا ناراحت چهره به و برگشتم

 .جوییدمی رو کوچیکش هایناخن و ترسیده بود معلوم که هم ماری

 .نخور رو هاتناخن نیست، نگرانی جای ماری -

 با نیوفته؛ تا کرد جا به جا کمی رو خودش بود، نشسته دایانا شونه روی که ماری

 :گفت لرزون صدای با و کشید بیرون دهنش از رو انگشتاش سریع من حرف

 ...ترسناکه اونا چهره نیست، خودم دست -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .شهمی درست -

 .شماست منتظر پادشاه -

 :گفتم بده خبر پادشاه به بود رفته که سانتوری به و برگشتم عقب به سریع

 .میاییم االن باشه -

 :گفتم ماری و دایانا به نگاهی بدون و انداختم نگاهی برگ الی گوهر به

 .بریم بیایید -

 راه به نگهبان سانتور این پشت و گذاشتم قدم غار داخل به و آوردم باال رو سرم

 .افتادم

 .میاد دنبالم داره سرم پشت دایانا فهمیدم که شنیدممی پشت از هاییقدم صدای
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 ایستاده زیادی سانتورهای که غار ته به باالخره بلند، و تاریک غار گذروندن از بعد

 با ایعده و تعجب با ایعده کشیدن؛ کنار شدن، ما متوجه وقتی و رسیدیم بودن

 .بودن خیره ما به خشم

 .ایستادم ابهت پر و سیاه سانتور یه مقابل و ندادم بهشون اهمیتی

 :گفت و کرد کج رو سرش کمی

 داشتی؟ چیکار من با -

 .شدم خیره پادشاه به بعد و کردم نگاه برگ الی گوهر به

 .آوردم براتون ارزش با چیز یه -

 :گفت گریپرسش لحن با و اومد جلو مانندش اسب پاهای با قدمی

 آوردی؟ چی -

 :گفتم بهش رو و آوردم باال رو بودم داشته نگه گوهر که راستم دست

 .بگیرش بیا دستمه، تو -

 .شد بلند سانتورها بقیه پچ پچ صدای و زد خشکش ایلحظه

 :گفتم که داشت فاصله من از قدم چند

 .شیمی خوشحال بیا، -

 گوهر اومد؛ سمتم به و شد راضی باالخره ولی ایدیگه چیز یا داشت تردید دونمنمی

 .کرد نگاه بهش و گرفت من از دستش دو با رو

 .بکش کنار رو برگ -
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 رو ناراحتی چشماش تو شدم؛ چشم تو چشم دایانا با و کردم نگاه راستم سمت به

 .انداخت پایین رو سرش و گرفت چشم من از که دیدممی

 :گفت بلندی صدای با پادشاه و اومد همه هم صدای ناگهان

 چطور؟ شه،نمی باورم -

 داشت دست در رو آبی گوهر که کردم نگاه سانتورها پادشاه به و گرفتم چشم دایانا از

 .بود بهش خیره تعجب با و

 تعجب با و شدنمی نزدیک آبی گوهر به سانتورها جمعیت که کردم نگاه ورم دور به

 .بودن ارزششون با گنجینه به خیره خوشحال اما

 نمناک و تاریک غار اون از و گرفتم رو دایانا کوچیک و نرم دست و رفتم عقب کم کم

 .شدیم خارج

*** 

 میان؟ ما دنبال نظرت به -

 .پرسید سوال من از که کردم نگاه ماری به

 .بیان ما دنبال نکنم فکر دونم،نمی -

 سیاه جنگل سمت به و شدیم خارج جنگل از سرعت به ما و نگفت چیزی دیگه

 .تاختیم

 بین در ولی ریممی سیاه جنگل سمت به راست یه و راهیم تو هست روز سه حدود

 .کرد شکر رو خدا باید که نشد راهمون سد چیزی راه
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 تولدم روز بهم مادرم و پدر که A پالک با طال بند گردن یه به و کردم جیبم تو دست

 .کردم نگاه بودن داده هدیه

 :کردم زمزمه آروم

 کنین؟می کار چی من بدون االن -

 .بدن عذاب رو من خواستنمی و اومدن سراغم به بغض و تنگی دل دوباره

 مه لحظه هر که شدم خیره روم به رو مسیر به و کردم جیبم داخل رو بنددست

 .کردمی ایجاد رو ترسناک فضای و شدمی بیشتر و بیشتر

 .شد پیداش کجا از لعنتی مه این جوریه؟ این چرا جا این -

 .لرزیدمی خودش به ترس از همیشه مثل ماری

 .ترسممی روح از من وای -

 :گفتم ماری به رو و کردم ایخنده

 داره؟ روح هم جا این مگه -

 نداره؟ چرا -

 :گفت دایانا که کردم نگاه رو ورم دور بود؟ کی صدای دیگه این

 هستی؟ تو راهنما روح راهنما؟ روح -

 .پیچید مه همه این بین زنی صدای

 .جوان دختر هستم راهنما روح من درسته، -

 کیه؟ صدای چیه؟ قضیه -
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 من به کمر به دست و شد ظاهر معلق و سفید تمام تپل زن یه چشمم جلوی ناگهان

 .شد ناپدید سریع و زد لبخندی ؛کردمی نگاه

 .شد بلند عقبش پای دو با اسب که کشیدم رو اسب افسار ترس از

 .کشیدمی شیهه هی ولی کنم آروم رو اسب کردم سعی

 آدرین؟ خوبه حالت -

 آدرین؟ شد چی -

 :گفتم ماری و دایانا به رو

 .ترسیدم شد ظاهر تپل روح یه نیست، چیزی -

 و رفتم سمتشون به ایستاد؛ اسبشون و رفت هوا دایانا و ماری خنده صدای ناگهان

 .وایسادم اونا کنار

 خندین؟می چی به -

 و عصبی چهره یه با درنگی هیچ بدون و کرد اشاره چپم سمت به دست با ماری

 :گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب شدم؛ رو به رو خشمگین

 .روح خانم...خا سالم...س -

 :گفت و کشید هم تو رو اشچهره

 بخورنت؟ بیان هاگرگ تا کنم آویزونت درخت روی از االن خوادمی دلت -

 :داد ادامه و دادم تکون طرفین به ترس از رو سرم

 باشه؟ تپل، بگی بهم نبینم دیگه -
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 .باشه... ب -

 لحن با و مالید هم به روی هاشدست شد؛ مهربون اشچهره و داد تکون سری

 :گفت ایزده ذوق و خوشحال

 جوونا؟ بدم انجام تونممی براتون کاریچه -

 .کردممی نگاهش ترس با و بودم غریب عجیب روح این به خیره من

 بریم؟ سیاه جنگل به تا کنی کمک ما به شهمی -

 :داد ادامه و گفت رو این خنده با دایانا

 .کنه کمک ما به راهنما روح تا شیممی خوشحال -

 .داد تکون پایین باال رو سرش و زد برق خوشحال از روح چشمان

 .بیایین دنبالم نه؟ که چرا -

 سرجام من ولی کرد حرکت سرش پشت دایانا و رفت راست سمت به راهنما روح

 .بودم میخکوب

 .دیگه بیا آدرین -

 .کردمحرکت راهنما روح دنبال به و اومدم خودم به ماری حرف با

*** 

 .رسیدم باالخره عزیز مسافرهای خب -

 :گفت و کرد اشاره ما روی به روی به دستش با راهنما روح

 ...سیاه جنگل هم این -
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 .بود فایدهبی دیدن برای ما تالش و شدمی ما دیدن از مانع مه

 .نیست معلوم چیزی -

 :گفت و برگشت من سمت به راهنما روح

 .شینمی جنگل وارد برین، جلو قدم چند -

 .دیدممی بدبخت با رو ماری و دایانا مه این تو

 .بریم جنگل داخل و کن حرکت من کنار دایانا خب -

 قدم وقتی کرد؛ حرکت سیاه جنگل سمت به من کنار و داد تکون سری تنها دایانا

 .شدیم تاریک البته و کاج درختان با جنگلی وارد گذاشتیم، رو پنجم

 فضایی و بود کرده تاریک رو جنگل که بودن بزرگ و بلند قدری به درختان ارتفاع

 .بود شده درست موجودی هر دل به آورهراسان

 .برید بیرون زنده جا این از امیدوارم -

 با دید، رو ماری لرزون بدن وقتی و گفت رو این آمیزیشیطنت حالت با راهنما روح

 .خندید بلندی صدای

 .کوتوله الف تو باحالی خیلی -

 .بود کرده اخم که کردم نگاه ماری به

 .بخند خودت به -

 .شد پدیدنا مه الی به ال خنده با و برگشت راهنما روح

 !عجیبیه روح -
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 . نیست جنسی بد روح ولی آره -

 :گفتم و دادم تکون سری

 گن؟می بهش راهنما روح چرا -

 :گفت من به رو و پایین پرید دایانا شونه از ماری

 به رو اون تا خواست راهنمایی نفر یه از که وقتی و بود مسافر ما مثل اون چون -

 .کشونهمی بیراهه به رو اون ببره، مکانی

 و بست درختی به رو اسبش هم دایانا داد؛ لم درخت به و کرد قطع رو حرفش ماری

 .داد ادامه رو ماری حرف

 خورد قسم نرفت، ارواح دنیای به روحش وقتی مرد، و افتاد بزرگ گودال یه توی اون -

 ...کنه کمک شدن گم که مسافرهایی به تا

 به و گرفتم رو افسارش پریدم؛ پایین سیاهم اسب از و گفتم ب**ل زیر آهانی یه

 .بستم درخت دور و بردم سفید اسب سمت

 :گفتم و ایستادم روش به رو و رفتم دایانا طرف به

 کنیم؟ حرکت کی -

 :گفت و آورد باال رو سرش

 .افتیممی راه کنیم استراحت یکم -

 .باشه -

 هایدرخت تنها که شدم خیره روم به رو و کردم بغل رو هامزانو و نشستم دایانا کنار

 .بود کشیده فلک به سر کاج
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 ! ماری -

 .نداد جواب ولی زدم صدا رو ماری

 خوابی؟می چقدر دختر آخه خوابیدی؟ باز ماری -

 ...عادتشه اون -

 .کردم نگاه دایانا به و چرخوندم رو سرم

 سالته؟ چند تو راستی... اها -

 :گفت کنه نگاهم که این بدون

 .سالمه هفده -

 الی به ال ناگهان که شدم خیره روم به رو به دوباره گفتم؛ اوکی و دادم تکون رو سرم

 تا کردم تیز رو چشمام و کردم بسته و باز رو چشمام شد؛ رد سفید چیز یه درختان

 .بود چی بفهمم

 یه با و انداختم پایین رو سرم آخر که شدممی ناامید کردم،می نگاه بیشتر چه هر

 .کشیدممی عجیبی هایشکلک زمین روی کوچیک شاخه

 کردی؟می گریه روز اون چرا تو -

 .ندیدم اشچهره تو حالتی و کرد نگاهم خنثی و گرفت طرفم به رو سرش

 .نیست مهم -

 .بگو کنم کمکی تونممی اگه -

 .شد بلند جاش از و زد جونی کم لبخند
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 .کنفراموش نه -

 شدی؟ بلند چرا حاال باشه، -

 .پیچوند خودش توی و و داد تکون رو شنلش

 .کنم شکار شایدم بیام، بزنم چرخی اطراف دور این رممی -

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع

 ...خطرناکه نرو نه -

 :گفت و زد لبخندی

 .الکیه هاافسانه و مردم هایخرافات کنم فکر شه،نمی چیزی -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .عقله شرط احتیاط -

 .شهنمی چیزی -

 .نشستم و رفتم قبلیم جای به و دادم تکون سری

 .باش خودت مواظب ولی باشه -

 که ماری با موندم من و شد ناپدید کاج هایدرخت بین و رفت گرفت رو راهش

 .خوابه خدا همیشه

 راز از سر و ببینم رو اطراف این خواستمی دلم شدم، بلند جام از و کشیدم پوفی

 .بیارم در کننمی زندگی اصیل ببرهای گنمی که جا این عجیب
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 مشابه جنگل این ولی کنم پیدا عجیب چیز یه تا کردممی نگاه دقت با رو اطراف

 ناگهان رفتممی راه که طور همین نداره؛ عجیبی چیز و ماست دنیای هایجنگل

 چیز یه آوردم، باال که رو سرم معطلی بی و شنیدم سرم باالی از برگی شاخ صدای

 .شد ایجاد کمرم تو بدی درد و بستم رو چشمام ؛روم پرید سفید

 .کردمی برخورد صورتم روی داری کش و داغ هاینفس

 :شد خارج دهنم از که چیزی تنها و کردم باز که رو چشمام الی آروم

 .اصیل ببر -

 رو من تیزش هایدندان با و بود ایستاده من روی رنگ اینقره زره با سفید و بزرگی ببر

 .بود گرفته نشونه

 تونستمنمی بود، شده وارد بهم که شوکی این با ولی بزنم حرفی تا کردم باز رو دهنم

 .بزنم حرفی

 .داشتم لکنت ولی بزنم حرفی کردم سعی

 هستی؟ اصیل...اص ببر تو...ت -

 .کرد بلندی غرش و کرد نزدیک صورتم به رو سرش

 .کن ول رو من -

 من مرگ با مساوی من خودبی حرف یه و عصبیه که شدم مطمئن اشچهره حالت از

 .شهمی

 :غریدم بهش رو و شدم عصبی لحظه یه

 .کنار برو نه هم اگه کن، عجله بکشی خوایمی اگه -
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 .رفت بین از سفید ببر این مقابل ترسم و شدم شجاع یهو چرا دونمنمی

 فهمیدی؟ ترسمنمی ازت -

 گرفت، فاصله من از که وقتی کرد؛ نگاهم تیزش دندون با رفت کنار من روی از آروم

 .کردم تمیز رو خاکیم لباس و شدم بلند جام از سریع

 ...اهلی یا خنگی یا هستی، ببری عجب -

 .کردممی پارت تیکه اول همون وگرنه دیدم رو پاکی و شجاعت درونت -

 که حیوون ولی زد؟ حرف ببره این کردم، نگاه سفید ببر به و آوردم باال سریع رو سرم

 !زنهنمی حرف

 .نبود ببر این شاید گشتم، داد رو جوابم که کسی به و چرخیدممی خودم دور

 کجایی؟ بود؟ کی -

 .روتم به رو -

 .کردم تیز رو چشمام کردم، نگاه سفید ببر به دوباره

 کنی؟می نگاه جوریاون من به چرا -

 !زدمی حرف باهام که زدم زل ببر این به و شد باز ممکن حد تا دهنم

 چطور؟ اما زنی؟می حرف تو -

 :گفت و اومد جلو قدمی

 .بلدی رو ما زبون چطور تو دونمنمی -

 .ندم نشون ترسی و ضعف خودم از تا ایستادم صاف و بستم رو دهنم
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 اومده کی هر و خطرناکه جنگل این که دونینمی مگه کنید؟می چیکار جا این -

 ؟!مرده

 حیوان یه با که برسم نظر به دیوانه شاید شدم، نزدیک بهش و نداشتم ترسی دیگه

 باشه؟ دیگم قدرت این شاید ولی زنممی حرف

 .بدیم ادامه راهمون به و بشیم رد خواستیممی فقط -

 .ایستادم ترسی بدون جام سر من و اومد سمتم به کنان خرناس

 .بشین خارج جنگل از زود -

 :گفتم سفید ببر این به رو و اومد ذهنم به سوالی که دادم تکون رو سرم

 آره؟ هستی اصیل ببر تو -

 :دادم ادامه و کرد پایین باال رو سرش

 گن؟می اصیل ببر شما به چرا -

 .بودیم بزرگ چیتای هایمحافظ ما -

  هست؟ کی دیگه بزرگ چیتای

 کیه؟ اون -

 .کرد نگاهم بعد و زد لیس رو پاهاش و کرد خم رو سرش

 .بود عالم تو فرد قدرتمندترین اون -

 هستن؟ جا این چرا پس کردم؛نگاهش سوالی کمی و خاروندم رو سرم

 :گفت چیه منظورم فهمید وقتی
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 .شد کشته اون -

 شد؟ کشته ولی بود قدرتمند کردم؛ سفید ببر این نثار پوزخندی و بود گرفته امخنده

 .نمیاد در جور هم با واقعا  

 کشتنش؟ چرا پس نبود؟ قدرتمند مگه -

 .بودن ریخته سم غذاش تو -

 :داد ادامه و گفتم آهانی یه

 ...بلدی هم تو ولی فهمیدمی رو ما زبون که بود کسی تنها بزرگ چیتای -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 اومدین؟ جنگل این به چرا شماها -

 :گفت و کرد من به رو پشتش

 .هستیم دهنده نجات یه منتظر و جا این اومدیم ما مرد، بزرگ چیتای وقتی -

 .فهمیدممی باید که آوردن هجوم ذهنم به زیادی هایسوال و شد بیشتر کنجکاویم

 کی؟ منتظر -

 .کرد کج کمی رو سرش و وایساد سرجاش

 !قدیمی ایافسانه یه منتظر -

 :گفتم سریع

 ای؟افسانه چه -

 :گفت و برگشت من طرف به
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 .سپید اژدهای -

 .رفتم طرفش به و دادم باال ابروم تا دو

 داره؟ وجود هم اژدها مگه اژدها؟ -

 از رو پلیدی و داشت وجود بزرگ چیتای که موقعی داشت، وجود پیش قرن هفت -

 متولد ندیدیم ما که نژادی از فرد یه که فهمید پیشگویی توسط اون بردمی بین

 .شد خواهد بزرگ چیتای حتی موجودات همه از قدرتمندتر و شهمی

 های افسانه و راز چه دنیا این ریخت، بهم باز فکرم و کشیدم امچونه به دستی

 !هاداره عجیبی

 مواجه اصیل ببر خالی جای با ولی زدم پلک هم پشت بار چند و زدم زل روم به رو به

 .شدم

 :کردم زمزمه خودم با

 زد؟ غیبش این کی -

 و تاریک لحظه هر جنگل که انداختم کوتاهی نگاه ورم دور به و انداختم باال شونه

 ترترسناک رو سیاه جنگل این که رسیدمی گوش به جغد صدای شد؛می ترتاریک

 .کردمی

 هم دایانا احتماال گفتم خودم با و برگشتم اومدم که راهی همون از و کردم گرد عقب

 .رسیده

 .کرد نگاه تعجب با من به و رسید هم دایانا رسیدم، قبلی جای همون به وقتی

 بودی؟ رفته کجا -
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 :گفتم آرومی صدای با و خاروندم رو سرم

 .بزنم چرخی ور دور این رفتم هیچی -

 . رفت ماری سمت به شد رد من جلوی از و گفت آهانی یه و داد باال رو ابروش یه

 نکردی؟ که شکار -

 :گفت و گرفت من سمت به رو سرش داد، تکون رو ماری وقتی

 .شهنمی پیدا چیزی جا این نه -

 .خطرناکه جا این ،کنیم حرکت زود پس آها -

 سیاهم اسب سمت به و گرفتم چشم دایانا از زد؛ صدا رو ماری و داد تکون سری

 .بیاد دایانا تا شدم منتظر و نشستم روش سریع کردم، آزادش و رفتم

 .شد اکو ذهنم تو صدایی کردم،می فکر اصیل ببر به که همینطور

 .کردی پیدا رو حیوانات با گفتن سخن قدرت آفرین، -

 چی؟ -

 باید ذهنم تو نبود حواسم اه کرد؛ نگاه مشکوک من به و گرفت چشم ماری از دایانا

 .شدم دیوونه که کنهمی فکر دایانا حتما بزنم؛ حرف

 شده؟ چیزی -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم

 .نشده چیزی نه -

 .باشه -
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 روی از رو ماری و گرفت چشم من از ،زدم لبخندی بشه برطرف شکش که این برای

 .رفت اسبش طرف به و کرد بلند زمین

*** 

 .شدیم خارج سالمتی به سیاه جنگل از باالخره -

 :گفتم ذهنم تو و کردم نگاه دایانا به

 .نخواست اصیل ببر چون -

 .گرفت رو جا همه مه بازم پوف -

 گرفته رو جا همه مه که شدم خیره روم به رو مکان به و اومدم خودم به دایانا حرف با

 .بود

 .شیمی گم کن، حرکت من کنار دایانا -

 .برداشت سرش روی از رو شنلش کاله و کرد بهم نگاهی نیم یه

 .نشی گم باش خودت مواظب تو -

 نگاه رو ورم دور تیز و تند و گرفتم محکم رو اسب افسار و ندادم اهمیت حرفش به

 .نکنه تهدید رو ما خطری تا کردم می

 هر خطر؛ دل تو ریممی داریم کردم فکر و کردممی خطر احساس ولی چرا دونمنمی

 .کردممی خطر حس بیشتر من و رفتیممی بیشتر چه

 !داره مه عادی غیر جا این کنم،می خطر حس دایانا -

 :گفت لرزون صدای با و نگاهی هیچ بدون دایانا
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 !عادیه غیر یکم آره -

 دایانا سمت به که دیدم تیری غیرعادی طور به ناگهان که شدم خیره روم به رو به

 :زدم داد و آوردم جلو رو راستم دست رفت؛می

 ! نه -

 شده شوکه من و افتاد زمین روی تیر دستم، انداختن با و ایستاد تیر عجیبی طور به

 :گفتم

 ممکنه؟... مم چطور... چ -

 زدی؟ داد چرا آدرین؟ شد چی -

 افتاد؟ اتفاق اون چطور کردم، نگاه دقت با و آوردم جلو رو دستم تا دو و ندادم اهمیتی

 رو دهنم آب فهمیدم؛نمی رو هااتفاق این دلیل و بود شده قفل دهنم و بودم شوکه

 .آورد خودم به رو من دایانا جیغ صدای که دادم قورت

 از ماری بود؛ گذاشته گردنش روی دستش که کردم نگاه دایانا به و آوردم باال رو سرم

 .زدمی صدا رو دایانا ترس با و زمین روی بود افتاده دایانا روی

 و پریدم پایین اسبم از زمین؛ افتاد اسب روی از و شد خمار چشماش ایلحظه دایانا

 .دویدم دایانا سمت به

 که گرفت رو وجودم کل ترس کردم؛ قاب دستم با رو دایانا صورت و و ایستادم کنارش

 :گفتم بلندی صدای با

 .کن باز رو چشمات لطفا دایانا شو، بلند دایانا -

 :گفت کنان گریه ماری
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 .بده جواب... شد چت دایانا -

 :گفت و برگشت من سمت ماری

 شه؟ نمی بلند چرا آدرین -

 .کنم چیکار دونستمنمی بودم، شده دستپاچه

 کن صبر لحظه یه دونمنمی -

 کمی که دیدم کوچیک سوراخ یه دایانا گردن روی و کشیدم پایین کمی رو دایانا شنل

 .کشیدم دایانا گردن روی دستی و کشیدم هم توی رو امچهره اومد؛می خون ازش

 :گفت هق هق با ماری

 .بود خوبی دختر وای نه؟ دیگه مرده -

 .کرد جمع رو خودش کمی که کردم نگاهش خشم با و برگشتم

 .کن بس ماری -

 گوش به ایعربده صدای خورد؛ گردنم به چیزی ناگهان که شد کم اشگریه صدای

 زمین روی و شد شل بدنم کمکم دیدن؛می تار چشمام من و کشید جیغ ماری رسید،

 چهار رنگ سیاه پشمالوی بدن با کوتاه قد موجوداتی دیدم، که چیزی تنها و افتادم

 .آوردنمی هجوم سمتم به که دیدم دست

 دایانا -

 .شد بسته چشمم آخر در و

*** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

192 

 

 .شدم جا به جا جام تو کمی و اومدم هوش به اومد،می که نازکی صدای با

 .هستن ایخوشمزه غذای -

 .زیبا هم هستن جوان هم آره -

 بخوریم؟ رو کدوم اول نظرت به -

 کجام؟ من اصال زنن؟می حرف کی درباره کین؟ اینا

 جلوی از فیلم مثل افتاد، دایانا و من برای که اتفاقی شده، چی کردم فکر خودم با

 .شدن رد چشمام

 دوستام تنها اونا باشه، نیافتاده براشون اتفاقی خداکنه بودم، ماری و دایانا نگران

 دست چهار سیاه پشمالو موجود تا سه با کردم باز رو چشمام از یکی الی هستن؛

 معلوم تیزشون هایدندن زدمی حرف وقتی داشتن؛ قرمزی چشمای که شدم مواجه

 .شدمی

 و قرمز چشمای فقط بود معلوم که بدنشون عضو تنها و بودن مو از پر پا تا سر

 هستن؟ موجوداتی چه دیگه اینا بود؛ دهنشون

 نگرفتی؟ رو کوتوله الف اون چرا پسر هی -

 .کرد فرار بود باال سرعتش -

 :گفت و شد بلند جاش از پشمالو موجود اون

 شکم تونستنمی اون نداره عیب ولی نداری، هم دادن انجام درست کار یه عرضه -

 .کنه سیر رو ما

 کرده؟ فرار دستشون از ماری یعنی زدن،می حرف ماری درباره اونا
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 .نرسیده بهش آسیبی و مونده زنده ماری که بودم خوشحال و زدم لبخندی ناخوداگاه

 اومدی؟ هوش به آدرین -

 این متوجه کنم؛ برطرف رو پیچیده پهلوم تو که دردی تا شدم جا به جا جام تو کمی

 بسته طناب با رو ما پای و دست که هستیم کوچیک و سنگی کلبه یه داخل که شدم

 .بودن

 :گفتم نشنون موجودات اون که آرومی صدای با

 خوبه؟ حالت اومدم، هوش به آره -

 جواب منتظر بسته چشمای با و کردم تر رو لبم بود، شده خشک م*با*ل تشنگی از

 .موندم دایانا

 کجاست؟ ماری خوبه، حالم آره -

 .کرده فرار دستشون از ماری -

 .شد خوشحال من مثل که فهمیدم صداش از

 .کرد فرار که شکر رو خدایان -

 بزرگ قابله یه داخل که کردم نگاه موجودات اون به زیرکی زیر و ندادم بهش جوابی

 .خندیدنمی ریز ریز هم با و ریختنمی چیزایی یه سیاه

 . هستن موجوداتی چه دیگه اینا -

 :گفت شنیدم می زور با که تریضعیف صدای با دایانا

 خودشون نوع هم حتی هستن خوار چیز همه که موجوداتی هستن، ساکفورس اونا -

 .کمیاب البته و خورنمی رو
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 .کنم پیدا طناب کردن باز برای چیزی تا کردم نگاه اطراف دور به و گفتم آهانی یه

 کنیم؟ فرار جا این از چطوری حاال دایانا -

 .کنه کمک ما به تونه می ماری ولی دونم،نمی -

 .کرده فرار که ماری -

 بسته دایانا و من دور که طناب تا آوردم فشار خودم به و دادم تکون رو خودم کمی

 خشکی به پوف شد؛نمی باز و بود محکمی و کلفت طناب ولی کنم باز رو بودن

 .دیگه دردسر یه تو افتیممی دردسر تا چند از که شانس

 خواد؟می کمک کسی -

 آویزون کلبه سقف از که شدم مواجه ماری خندون چهره به و آوردم باال رو سرم سریع

 .کردمی نگاه ما به و بود شده

 .اومدن هوش به که هم ما های غذا به به -

 طبیعی تا دادم قوسی و کش سختی به بدنم به و انداختم پایین رو سرم تندی به

 .نبرن بویی کلبه تو ماری وجود از و بشه

 .بشین خورده قراره که باشین آماده کم کم -

 :گفت یکی اون

 .افتاد آب بدجور دلم به به -

 :گفتم حالیبی با و زدم پوزخندی زد؛ زل من به و کشید شکمش به دستی بعد و

 .بخورین رو ما بتونین کنمنمی فکر ولی شرمنده -
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 .بودن حرفم ادامه منتظر و کردنمی نگاه من به کنجکاوی با تاشون سه هر

 خیره ماری به و شدم بلند جام از شد، باز دایانا و من دور طناب که زدم پوزخندی

 از هم دایانا کردم، تشکر ازش و زدم لبخندی بود؛ کرده پاره رو طناب چاقویی با شدم

 .ایستاد کنارم و شد پا جاش

 :گفتم و شدم خیره موجود سه این مبهوت چهره به

 .تونیننمی گفتم که بهتون -

 تا اولی شدن؛ ورحمله ما سمت به و شد درشت قرمزشون چشمای حرفم این با

 هوشبی و افتاد کلبه گوشه به که زدم ایضربه پهلوش به پا با من، روی بپره خواست

 .شد

 .شو قایم جا یه ماری -

 .شد پنهان کلبه توی هایوسایل پشت و گفت باشه نازکش صدای با ماری

 .آدرین نبینی آسیب باش مواظب -

 :گفتم کنم نگاه اشچهره به که این بدون و زدم خندینیش

 .پرنسس مواظبم -

 .شدیم ورحمله پشمالو موجود دو این سمت به و کشیدم ایعربده

 گرفته مه رو کلبه دور شدیم، خارج کلبه از سریع و کردیم هوشبی هم رو دیگه نفر دو

 .هستن کلبه کنار هااسب که دید شدمی ولی بود

 آوردی؟ رو ماری -

 .جام این من -
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 .بود زده زل من به و بود نشسته اسب روی ماری

 .کنیم فرار نیومدن هوش به تا باشید، زود زده؟ خشکتون چرا -

 .شدم سیاهم اسب سوار سریع و اومدم خودم به

 .دادی نجاتمون که ممنون -

 :گفت لبخند با و برگشت من طرف

 .بود وظیفم پس دارم، که هستین کسایی تنها شماها -

 .انداختم گذرایی نگاه دایانا به و گرفتم چشم ازش دادم، جواب لبخند با رو جوابش

 جاشه؟سر چی همه -

 .هستیم آنخل آبشار نزدیک آره، -

 نزدیک دایانا افتاد؛ راه به و خورد تکونی اسب کشیدم، رو افسار و دادم تکون سری

 .شد خیره رو به رو به و شد اسبم

 :گفت دایانا که بودیم راه تو ساعت یک حدود

 .وایسین -

 :گفتم کنجکاوی با و کردم نگاه بهش

 افتاده؟ اتفاقی -

 .گذاشت اشبینی روی رو اشاشاره انگشت

 . هیس -
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 با و کشید سوت ماری افتاده؛ اتفاقی چه بگه دایانا تا شدم منتظر و نگفتم چیزی

 :گفت آرومی خیلی صدای

 .میاد آب شرشر و پرنده صدای -

 رو آب شرشر و پرندگان صدای ناباوری، عین در و کردم تمرکز کمی و بستم رو چشمام

 .شنیدم

 رو پنجم قدم تا گذاشتم، جا مه الی به ال رو دایانا و افتادم راه به حرفی هیچ بدون

 چشمم جلو رو دستمم و بستم رو چشمم تابید، چشمام به خورشید نور گذاشتم،

 .آوردم

 رو دستم و کردم باز رو چشمم کرد، عادت خورشید نور به چشمم که این از بعد

 واقعا   که شدم زیبایی این مبهوت و مات دیدم، رو روم به رو صحنه وقتی آوردم؛ پایین

 .ندیدم رو زیبایی این حاال تا و بود انگیز شگفت

 ایکشیده فلک به سر هایدرخت دره، پایین و بودم ایستاده دره یه قدمی چند در

 زیبایی و شدمی سرازیر دره پایین به زیبایی و بزرگ آبشار یه دره، طرف اون در و بودن

 .بردمی باال زیادی حد به رو منطقه اون

 .زیباست اینجا واقعا -

 سریع دایانا ؛دیدم باز دهن با رو ماری و دایانا و انداختم نگاه راستم سمت به سریع

 .شد نزدیک دره به و پرید پایین سفیدش اسب از

 .ببینم رو جا این روزی تا کردمنمی تصورشم -

 جیغ ماری شدم؛ خیره همتابی بهشت این به باز و زدم ذوقش و شوق این به لبخندی

 :پرید پایین باال و کشید ایخفه
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 .قشنگه جا این چقدر وای -

 .زیباست اینجا درسته -

 که گرفتم کسی طرف رو شمشیرم سرعت نهایت با و برگشتیم عقب به سریع

 که نداشتم خوردن تکون توانایی و شد قفل مغزم دیدم که چیزی با ولی بود؛ ناشناس

 .کرد متحیر بدجور رو من بزرگ موجود این

 جلوی رو بلندش هایبال و بود ایستاده ما روی به رو مختلف های رنگ با بزرگی پرنده

 .بود کرده حفاظ بدنش

 :گفتم زده هیجان

 آلکونوستی؟ تو -

 :گفت ایزنانه صدای با

 .هستم آلکونوست من درسته -

 که گفتمی حسم شدم؛ نزدیک بهش ترس هیچ بدون و آوردم پایین رو شمشیرم

 .کنم اعتماد بهش تونممی

 :گفت داشت که هیجانی با و کشید بلندی جیغ ماری

 .ببینم رو شما خواستمی دلم که بود وقت خیلی -

 گیرا و زیبا هم اشخنده رسید، گوش به هاشبال پشت از آلکونوست خنده صدای

 .بود

 هستین؟ جا این که داره دلیلی بینم،می رو شماها شدم حالخوش خیلی -

 :داد جواب سریع دایانا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

199 

 

 ببینیم، رو ایافسانه موجودات و کنیم سفر رو تراگوس کل خوایممی مسافریم، ما -

 .ببینم رو شما کردمنمی فکر وقت هیچ... شما مثل

 .نداشت پرنده پاهای با فرقی که افتاد پاهاش به چشمم

 .ماری و دایانا پرنسس باشین داشته خطریبی سفر امیدوارم... اینطور که -

 .انداختن کوتاهی نگاه من به شده شوک هم اونا و کردم نگاه دایانا و ماری به

 :گفت و چرخید من طرف به

 پسر این ولی ببینم رو درونتون تونممی هستم، خدا نیمه من نکنید تعجب -

 .داره زیادی قدرتی انگار! است بسته وجودش

 .خندیدم که نکشید ایثانیه و کردم نگاهش شده وارد شوک که کسی به انگار

 .کردن می نگاه تعجب با من به ماری و دایانا و خندیدممی الکی

 ...مسخرست داره؟ امکان چطور -

 :گفت سرد صدای با آلکونوست شد تموم امخنده وقتی و خندیدم دقیقه چند

 شد؟ تموم اتخنده -

 .شد تموم بله -

 .نداشت خنده حرفم ولی خوبه خیلی -

 .کردم عوض رو بحث و گرفتم نادیده رو حرفش

 ترسی؟می ما از شدی؟ پنهان هاتبال پشت چرا -
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 رو زیباییش و شکوه که کرد بازش و کشید کنار رو بزرگش هایبال و کرد ایخنده

 چشمان با زیبا بسیار زن یه سر ،شد قفل صورتش به چشمام ناگهان کرد؛ بیشتر

 .داشت قرار پرنده بدن روی بود پدیدار توش سبز هایرگه که ایفیروزه

 .شیمی من مجذوب چون برنداشتم ترسم،نمی -

 من و بود کرده هیپنوتیزم انگار بزنم، تونستمنمی حرفی و بکنم تونستمنمی حرکتی

 مقابل و گذاشتم جلو به قدمی اومدم، در هپروت از ناگهان بودم؛ وظیفه انجام آماده

 .ایستادم متعجبش چهره

 .شد اکو چیزی ذهنم تو و زدم خندینیش

 .بیاره در پا از رو تو تونهنمی کسی قدرتمندی، تو -

 هستی؟ کی تو ممکنه؟ چطور -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .انسان یه ام،بقیه مثل موجودی یه فقط من -

 :گفت آرومی صدای با و انداخت باال رو ابروهاش تا دو

 .کنهمی تهدید رو تو بزرگی خطر اون، از تر مهم اما داری درخشانی آینده -

 .بزنم پوزخند و بندازم باال رو ابروهام تا دو که بود من نوبت دفعه این

 شدی؟ دنیا این وارد چطور تو ولی -

 :کردم زمزمه و انداختم باال رو هامشونه

 .دونمنمی -
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 سمت بود؛ زده خشکشون سرجاشون که زدم زل دایانا و ماری به و زد لبخندی

 :غریدم عصبانیت با و برگشتم آلکونوست

 افتاده؟ براشون اتفاقی چه -

 .شدن مجذوب فقط هااون -

 آسمان به و شد بلند زمین روی از کرد، بیشتر رو سرعتش و داد تکون رو هاشبال

 .کرد پرواز ابری

 زد؟ خشکمون چرا دفعه یه -

 .بودن منگ و گیج که کردم نگاه هردوشون به و برگشتم

 .نیست چیزی -

 .دیدم رو ما از شدن دور حال در رو آلکونوست و کردم نگاه باال به دوباره

 .ببینمتون باز امیدوارم شدم، خوشحال شماها با دیدار از -

 .شد پنهان ابرها بین و زد حرف این آلکونوست

 .طور همین هم ما -

 :گفتم دایانا به و گذاشتم غالفم تو رو شمشیرم

 بریم؟ باید کجا حاال -

 .نشستن و رفتن هااسب سمت به ماری و دایانا

 .گممی بهت کنیم حرکت -
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 زل هاشچشم به و ایستادم روش به رو رفتم؛ سیاهم اسب سمت به و گفتم ایباشه

 :گفتم آرومی صدای با زدم،

 شی؟می متوجه رو من هایحرف -

 :گفت ایپسرانه صدای با و کشید ایشیهه

 .شممی متوجه سرورم بله -

 .کشیدم گردنش به دستی و زدم لبخندی جاش به و نشدم شوکه

 .آدرین بگو فقط نکن، صدا سرورم رو من -

 ...سرو اما -

 :پریدم حرفش بین و کشیدم هم تو رو امچهره

 .گفتم که همین -

 :گفت و کشید ایشیهه

 .آدرین باشه -

 :گفتم قبل از ترآروم و زدم لبخندی

 چیه؟ اسمت -

 .ندارم اسمی -

 .ذارممی اسم برات من پس -

 :گفت و کشید ایشیهه

 .افتخارمه باعث -
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 .کنم انتخاب اسبم برای مناسبی اسم تا رفتم فرو فکر تو و شد ترپررنگ لبخندم

 .شد زده ایجرقه ذهنم تو ناگهان که کردم نگاه اسبم به و خاروندم رو امچونه

 .بِلَک ذارممی رو اسمت -

 کردم متمایل چپ سمت به رو سرم خورد؛ گوشم به جیغی صدای که کشید ایشیهه

 .زدن زل بهم طلبکار که دیدم رو دایانا و ماری شده قرمز و عصبی چهره که

 .کنیم پیدا امن جای یه باید شه،می تاریک داره هوا کنیم، حرکت باش زود -

 .نشو عصبی باشه -

 .افتادیم راه به دره پایین به و شدم سیاهم اسب سوار

*** 

 خیره آتیش به و مالیدم رو هامدست نشستم؛ دایانا کنار و انداختم آتیش تو رو چوب

 .شدم

 ببینم؟ رو جنگل روح ریممی گفتی -

 .نشده دیدنش به قادر کسی و اومده در حیوان یه شکل به گنمی آره، -

 :داد ادامه و کشیدم سوتی

 .شهمی خوشبخت ببینه رو جنگل روح کی هر گنمی خیلیا -

 .باشه جالب باید پس -
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 من و شد قفل هم رو چشمامون دقایقی برای کرد، نگاه بهم هم اون و کردم نگاه بهش

 بودم غرق چشماش تو زد؛می برق شب تاریکی در که شدم سبزش چشمای نوشیدنی

 .آورد خودمون به رو ما ماری، سرفه صدای که

 .بزنم چرخی اطراف این برم من -

 خطری تا فشردم دستم تو رو شمشیرم شدم، دور جا اون از و شدم بلند جام از سریع

 .نکنه تهدید رو من

 :گفتم خودم با

 .کنهمی خودمبی خود از چشماش خدا؟ شهمی چم داره -

 رو جا همه که شدم خیره کامل ماه به و نشستم درخت یه کنار و دادم تکون رو سرم

 رو جنگل سکوت جغدها قور قور و هاگرگ زوزه صدای بود؛ کرده روشن کمش نور با

 .شکستنمی

 داده هدیه مادرم و پدر که رو طالییم بند گربند و کردم شلوارم جیب داخل رو دستم

 .آوردم در رو بودن

 :کردم زمزمه خودم با

 کنید؟ می چیکار من بدون االن بابا مامان -

 .بشم آروم تا بستم رو چشمام ایلحظه برای و کشیدم سوزناکی آه

 باز رو هامچشم شنیدم، رو نفر یه ضعیف ناله که سپردم جنگل تو صداهای به گوش

 .کردم نگاه اطراف به و کردم
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 بلند جام از خواست؛می کمک ضعیفی صدای با کسی و اومد ایناله صدای دوباره

 .گشتم صدا منبع دنبال سرعت به و آوردم در غالف از رو شمشیرم و شدم

 .کنید کمکم... کمک -

 رو ها برگ و شاخ شمشیرم با و کردم بیشتر رو سرعتم اومد،می راست سمت از صدا

 یه وارد و کشیدم کنار هم رو شاخ آخرین شدم، نزدیک صدا به وقتی زدم؛ می کنار

 جلو به قدمی گشتم، صدا دنبال و چرخوندم رو چشمام شدم؛ باز و خاکی محوطه

 و دویدم سمتش به بود، شده آویزون درخت از که خورد نفر یه به چشمم که گذاشتم

 :گفتمآرومی صدای با

 آویزونی؟ درخت از چرا افتاده؟ اتفاقی چه -

 .کردم نگاه صورتش به تاریکی در و چرخیدم اش چهره سمت به

 داشت درازی کمی بینی شکل، بیضی اشچهره قالب و داشت سیاهی و بلند موهای

 .هست سیاه چشمش که فهمید شدمی تاریکی از و

 .بود تله کنممی فکر شدم، آویزون که شدممی رد داشتم دونم،نمی -

 .افتاد زمین روی کمر با که بریدم رو طناب شمشیرم با و گفتم آهانی یه

 .بشه بلند زمین روی از تا کردم کمکش

 خوبه؟ حالت -

 با و انداخت پام تا سر به نگاهی کرد؛ تمیز رو شدش خاکی لباس و داد تکون سری

 :گفت کنجکاوی

 نیستی؟ ساتین سرزمین مال -
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 .فهمیدم هم رو سوالش دلیل و گذاشتم غالفم داخل رو شمشیرم

 .هستم چرا -

 .زد زل بهم کنجکاوی با و فرستاد باال ابروهاش تا دو

 و نپوشیده لباسی طور این کسی ساتین سرزمین تو عجیبن، کمی لباسات آخه -

 .ندیده

 سماجت با و شد قدم هم من کنار برگشتم، اومدم که راهی به و زدم مصنوعی لبخند

 :گفت

 .زیبان خیلی ولی -

 .دارم متفاوت هایلباس پوشیدن به عالقه خیاطم، من -

 .دادیم ادامه راهمون به سکوت تو و گفت آهانی

 .شکست رو بینمون سکوت دقیقه چند از بعد

 چیه؟ تو اسم هستم، استیو من -

 .هستم آدرین منم -

 .باشه ترکوچیک من از که خوردمی بهش کردم، بهش نگاهی

 .خوشبختم -

 .دادم رو جوابش و دادم تکون سری

 کنی؟می چیکار جا این تو -

 :داد جواب سریع
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 .ماجراجویی -

 :داد ادامه و گفتم آهانی

 ریم؟می کجا -

 .دوستام پیش -

 .اومد در ماری صدای لحظه همون

 ...کج آدرین هی -

 .شد خیره استیو به ایلحظه و شد ساکت دید رو استیو تا

 آوردی؟ خودت با مهمون -

 .کنم معرفیش تا بردم استیو سمت رو دستم و چرخیدم دایانا سمت به

 درخت از رسیدم بهش وقتی شنیدم، رو اشناله صدای جنگل تو هست، استیو این -

 .بود شده آویزون

 .ماری هم این و هستم دایانا منم استیو خوشبختم اینطور، که آها -

 .استیو خوشبختم -

 .شده معذب غریبه یه دیدن از انگار نشست، ایگوشه و گفت رو این ماری

 .شدم مزاحم که ببخشید و دوستان خوشبختم -

 اششونه به دستی اومد، استیو سمت به و شد بلند جاش از و زد لبخندی دایانا

 :گفت و کشید

 .بشین بیا لطفا نیستی، مزاحم -
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 .نشست و برد آتیش دور به و گرفت رو استیو دست دایانا

 بر در رو وجودم کل بدی حس گرفت، رو استیو دست که دیدم رو دایانا دست وقتی

 ! حسادت جز نبود حسی گرفت،

 فاصله هااون از و کردم حرکت شدم؛ بدبین استیو به راه اولین همین از و کردم اخمی

 .کردم تماشا رو استیو و دایانا هایخنده و دادم لم درختی به گرفتم،

 ایثانیه که بخوابم بستم رو چشمام و برگردوندم رو روم و کردم مشت رو دستم

 .برد خوابم که نکشید

 

 به سر و بلند هایدرخت دید؛ رو اطراف شدنمی که تاریک قدری به بود، تاریک فضا

 .کردنمی دریغ زمین از هم رو اندک همون و شدمی ماه نور ورود مانع کشیده فلک

 نا به هدفبی و نبینم نوری تا دادن هم دست به دست طبیعت اجزای کردممی حس

 .بدوم آباد کجا

 سر پشت پا چند صدای که دویدم می فقط هستم چی دنبال بدونم که این بدون

 دنبالم خشمگین چهره با که دیدم رو نفر پنج و فرستادم عقب رو سرم کمی شنیدم،

 دلیلبی گرگینه و دولف الف، اورک، انسان، مختلف، نژادهای از نفر پنج کردن؛می

 .نیوفتم هااون گیر تا کردم بیشتر رو سرعتم بودن، دنبالم

 هایحس بود، شده انباشته درونم که زیادی انرژی از حسی داشتم، عجیبی حس

 .گیجی و لذت آزادی، درد، از متناقضی

 اعمال کنترل و تمرکز به قادر اما کنم فکر راحت تونستممی که بودم گیج لحاظ این از

 .هستم کجا و کی کردممی فراموش و شدمی گنگ گاهی از هر فکرم و نبودم بدنم
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 نفری پنچ دست از فرار به مشغول آزاد فضای توی و اومدم بیرون هادرخت حصار از

 الماس مانند اوجش نقطه در ماه گرفتم، باال رو سرم شدم؛ بودن پشتم که

 .درخشیدمی

 در مختلف نژادهای از افراد پنج که کردم نگاه سرم پشت به و گرفتم ماه از چشم

 و رسیدم بزرگ دره یه به دویدن حین در ناگهان هستن؛ من به شدن نزدیک حال

 و ایستادم دره ب**ل نبود، راهی که کنم پیدا فرار برای راهی تا چرخوندم چشم

 .کردم نگاه نفر پنچ به برگشتم

 .شین دور من از -

 :غریدن من به رو و گرفتن طرفم به بود دستشون مشعل که دولفی و الف

 .بشی کشته باید خطرناکی تو نیستی، دنیا این مال تو -

 فهمید شدنمی و بود کرده نفوذ بهش تاریکی که کردم نگاه دره عمق به و برگشتم

 .داره عمق چقدر

 :گفتم انداختم می دره به کوتاهی نگاه طور همین و دادم قورت رو دهنم آب

 .نیستم خطرناک من -

 .گرفتن من طرف به و آوردن در رو شمشیراشون

 .بشی کشته باید تو -

 دره به رو خودم حتما داشتنمی بر طرفم به قدمی اگه و داشتن کمی فاصله من با

 .کردممی پرت
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 صدای با نفر یه و رسید گوش به غرشی صدای که شدنمی نزدیک لحظه هر بهم

 :غرید ترسناکی

 کنید؟ حمله من جانشین به که کردین جرأت چطور -

 زمین رو شمشیراشون و برگشتن عقب به ترس از که کردم نگاه تکشون تک چهره به

 تنها بعد ایثانیه گرفت؛ در رو دورشون غلیظی دود کنن فرار خواستن تا انداختن،

 .بود بدنشون اسکلت بود مونده باقی که چیزی

 که همین زدم؛ زل هااسکلت به فقط و اومدم جلو به قدمی صحنه این از شده شوکه

 .اومد باز صدا همون اومدم، بیرون تعجب و بهت از

 .دنبالتم که وقته خیلی من، جانشین آدرین، -

 :گفتم تردید با و کردم نگاه اطرافم دور به

 جانشینتم؟ من هستی کی تو مگه توام؟ جانشین -

 :گفت شیطنت با و کرد شیطانی خنده

 .نخوای یا بخوای یا بود، خواهی من جانشین ولی شریک، فهمیمی بعدا   حاال -

 :گفتم محکم لحن با و زدم پوزخندی

 .شمنمی کسی جانشین من -

 نیست؟ انگیزهیجان تو برای این! کنیم فتح رو دنیاها کل تونیممی هم با چرا؟ -

 :غریدم بهش رو

 هستی؟ کی تو اصال   هرگز، -
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 :گفت و کرد شیطانی خنده

 .جانشین هستم کی فهمیمی بعدا   -

 .خندید بلندی صدای با باز که کشیدم ایعربده

 .شممی همراه باهات که نکن فکر وقت هیچ -

 .برد باال رو صداش جاش به و شد متوقف هاشخنده صدای

 از رو تو هااین دیدی؟ رو موجود پنج این جانشینمی، نخوای چه بخوای چه -

 .ببیننمی چشمم یه به رو تو فقط کنن،می دور خودشون

 با شد؛می من سردرگمی باعث این و بود داده قرار تاثیر تحت رو من بدجور حرفاش

 :گفتم و کردم نگاه رو ورم دور ترس

 بینن؟می چی چشم به -

 :گفت آرومی صدای با و کرد ایخنده

 .شیطان -

 همه دقیقه چند زدم، نفس نفس و شدم بیدار خواب از گفت رو کلمه این که همین

 .شدم بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس چی همه آوری یاد با که بود گنگ برام جا

 بشه؛ سرد داشت امکان لحظه هر و بود شده کم حرارتش که رفتم آتیشی طرف به

 .بود خوابیده دایانا کنار که کردم نگاه استیو به و گرفتم ازش رو نگاهم

 اخم بست، نقش چشمام جلو استیو و دایانا گرفتن دست تو دست یصحنه ارادهبی

 . کشیدم داد فریاد با که اومد صورتم به غلیظی

 .رفتنه وقت شید، بلند -
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 خودشون به دفاعی حالت و شدن بلند ترس با جاشون از همه من داد صدای با

 :گفتم بهشون رو و کردم ایخنده گرفتم،

 .نترسین نیست چیزی مرتبه، چی همه -

 جا همین از بردم، خودم با رو اسبم و شدم دور ازشون من اومدم خودشون به تا

 طوری این چرا که داشتن این از شکایت و رسیدمی گوش به زدناشون غرغر صدای

 .کردم بیدارشون

 .کردم نوازش رو هاشیال و کشیدم اسبم گردن به دستی

 بِلَک؟ چطوره حالت -

 :گفت و کشید ایشیهه

 .نیست خوب حالت تو ولی خوبم که من -

 .انداختم باال ابرویی رفتممی راه که طور همین

 مگه؟ چطور -

 .بود گرفته رو استیو دست که شدم دایانا به نگاهت متوجه -

 .نیست طور این -

 .گفت می دیگه چیز یه نگاهت -

 .شدم خیره بهش و ایستادم

 .نزنیم حرف باره این در دیگه بلک، نداره اهمیتی برام -

 .شدم بقیه منتظر و نشستم روش سریع من و نگفت چیزی
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 شدم خیره استیو و دایانا به گرفت، قرار کنارم دایانا سفید اسب دقیقه چند از بعد

 داشتم که حالی در و ساییدم هم روی رو دندونام بودن؛ نشسته اسب یه روی که

 :گفتم دادممی دست از رو کنترلم

 کجاست؟ ماری -

 .نشستم اسبت رو -

 .بود نشسته بلک سر روی که کردم نگاه ماری به و گرفتم چشم اونا از

 بریم؟ باید کجا -

 :گفت آرومی صدای با و کردمی نگاه نقشه به دایانا

 ...اما جنگله، روح بعدیمون مقصد گفتم که طور همون -

 چی؟ اما -

 :گفت مردد و کرد نگاه من به بعد و استیو چشمای به

 .بگذریم الگا هایبومی از باید -

 استیو که حرفی با بعدش اما هستن بومی هایالف حتما شد، خنک دلم حرفش از

 .شد حبس سینم تو نفس زد

 ...دونیممی که چیزی ولی هستن چی دونهنمی کسی و هستن نامرئی اونا -

 :گفت و شد خیره دایانا چشمای به

 .کنننمی رحم مزاحمی هر به -
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 مرگی گذاشتم، دنیا این به پا که موقعی اون از رفتم، فرو فکر به و برگردونم رو روم

 .نباشه چشمم جلو که نبوده

 نداره؟ ایدیگه راه -

 .بیشتره خطرش اما هست ایدیگه راه چرا -

 :گفتم و کردم نگاه دایانا به

 .کنیم انتخاب رو یکی بدتر و بد از باید -

 :گفت جدیت با بود ساکت که االن تا که ماری

 .بهتره بگذریم الگا هایبومی از من نظر به -

 .کردن تایید رو ماری نظر استیو و دایانا

 .نداره خوبی عواقب بریم اجازهبی اگه بگیریم، اجازه باید رسیدم جا اون -

 .شدم چشم تو چشم استیو با و دادم تکون سری

 میای؟ هم تو -

 :گفت و زد لبخندی دایانا

 .بیاد هم ما با کرد قبول هم استیو بگم، بهت رفت یادم اوه -

 .کردم حرکت و انداختم باال رو ابروم تا دو

 .کنین حرکت زود خب، خیلی -

*** 
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 روح به تا رفتیممی کوه به کوهی از ما و گذشت خودش سختی و آسونی به روز دو

 و شدنمی تر نزدیک دیگه بهم لحظه هر استیو و دایانا روز دور این تو برسیم؛ جنگل

 .شکستنمی رو سکوت بلندشون هایخنده با

 .دادممی گوش حرفاشون به بیش و کمی و کردممی حرکت هااون از جلوتر کمی

 هستی؟ ساتین سرزمین پرنسس تو واقعا -

 .آره -

 .کنم زندگی قصر تو که بود این آرزوم من کردی؟ فرار قصر از چرا پس -

 پدرم که این با داد، نمی رو قصر از خروج اجازه پدرم اما داشتم دوست رو آزادی من -

 .گرفت من از رو آزادی ولی داشتم دوست رو

 اشکاش کم کم و بود شده جمع اشک کردم نگاه چشماش به و دایانا سمت برگشتم

 به من قلب اشکاش دیدن با ولی بود حسی چه دونمنمی کردن؛ پیدا رو خودشون راه

 .نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت و اومد درد

 :گفتم و دادم نشون جدی رو خودم بریزه، اشک نداشتم دوست

 .نریز اشک دیگه -

 :گفت داریبغض صدای با و کرد نگاه من به

 .شده تنگ براش دلم اما کنممی سعی -

 آوردن، در جاش از رو قلبم نصف انگار افتادم، شیطونم خواهر و خودم مادر و پدر یاد

 .بودن کردن طاقت کم بدجور رو من ازشون دوری

 :گفتم ب**ل زیر آروم و کشیدم عمیقی نفس
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 .کنممی درکت -

 بود فهمیده رو حالم درد که ماری شدم، خیره روم به رو به و کردم بیشتر رو سرعتم

 :گفت

 .گذرهمی هم روزها این آدرین، باش مقاوم -

 .دادم ادامه حرکتم به و دادم تکون سری ماری به

 مرزی یه به که کردیممی حرکت آفتابی و خشک کوهستان تو ساعت دو حدود

 داخل به ورود برای هم چوبی دروازه یه بودن؛ کرده درست درخت تنه با که رسیدیم

 .بود باز عجیبی طوربه و بود

 زنده رو ما شیم وارد اجازه بی اگه هست، الگا هایبومی قلمرو جا این آدرین -

 .ذارننمی

 .پرید پایین هم استیو و شد پیدا اسب از و گفت رو این دایانا

 .بگیریم ورود اجازه تا دروازه جلوی بریم -

 دروازه به وقتی کردم؛ حرکت دروازه سمت به آرومی هایقدم با و پریدم پایین اسب از

 :گفتم بلندی صدای با من و ایستادیم رسیدیم

 هست؟ ورود اجازه بشیم، رد جا این از خواهیممی مسافریم، ما -

 .هستن شما منتظر ما پادشاه بشین، وارد تونینمی بله -

 جلوه شده شوکه و ترس بدون رو خودم اما دیدم نفر سه هر تو رو ترس وضوع به

 پادشاهشون که قدر این نه ولی کننمی گیرمون غافل اینجوری دونستممی دادم؛

 .باشن ما منتظر
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 .دادم باال رو ابروم یه و چرخیدم راستم سمت به

 شناسه؟می رو ما مگه ما؟ منتظر -

 .شناسنتونمی بله -

 شناسه؟می کجا از -

 .گنمی بهتون خودشون -

 گذاشتیم؛ سنگی هایخانه از کوهستانی به پا شدیم، رد دروازه از و دادم تکون سری

 .کننمی زندگی عادی مردمان جا این انگار

 نظر به که طور این شد، متوقف هابچه هایخنده و مردم هیاهوی صدای ما ورود با

 .هستن نامرئی ولی کننمی نگاه ما به دارن میاد

 :گفت آرومی صدای با و ترس با ماری

 نکشن؟ رو ما آدرین -

 !باشه طور این نکنم فکر نه -

 .عجیبه یکم بازم ولی -

 .نده راه دلت به ترس الکی ماری نه -

 بقیه از تر بزرگ اما سنگی خانه یه به نزدیک ما زد؛ زل رو به رو به و داد تکون سری

 .جاست این پادشاهشون میاد نظر به که طور این و شدیم

 پادشاهی تخت شکل به سنگ تخت یه جز به و زدم دید رو اطراف شدیم وارد وقتی

 .نبود چیزی
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 .ماجراجوها اومدین خوش -

 بردارم چشم سنگ تخت از که این بدون و پیچید فضا تو پیری و دلنشین صدای

 :گفتم

 دین؟می خروج اجازه بگذریم، جا این از خواهیممی ما -

 .شین خارج تونینمی که معلومه خاصین، شما البته -

 چیه؟ تو بودنمون خاص دلیل وقت اون -

 :گفت طوالنی مکث از بعد

 کشتین رو بدذات ساکورای که هستین افرادی همون شما نشناسه؟ رو شما که کیه -

 .برگردوندید شده نفرین هایسانتور به رو آبی گوهر و

 هم استیو دایانا ماری برداشتم، عقب به قدمی و خوردم جا زد که حرفی از وضوح به

 .بودن شده شوکه

 به سری من و کرد نگاه چشمانم به ترسیده، فهمیدم اش پریده رنگ چهره از دایانا

 .دادم تکون نیست چیزی معنای

 فهمیدین؟ کجا از -

 از گفت بهم رو موضوع وقتی هستش، من صمیمی دوست سانتورها پادشاه خب -

 هر که بگم و کنم تشکر شما از طرفش از و کنم پیدا رو شما تا کرد خواهش من

 .دیممی انجام ما خواستین کمکی

 .خوایممی رو اینجا از خروج اجازه فقط ما ممنون -

 :کرد باز ب**ل سکوت کمی از بعد
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 خطرناکی موجودات باشین، خودتون مراقب ولی شین خارج تونینمی خب، خیلی -

 .هست آدرین هدفشون تنها و کمینن در

 بود پیدا لحنش از شکایت ماری که دادم تکون سری فقط و نکردم تعجبی حرفش از

 :گفت

 خطره؟ تو آدرین چرا اونوقت -

 .نیست پادشاه جز کسی مطمئنم داد، فشار کمی و نشست شونم روی دستی

 و بودن وفادار بدذات ساکورای به که داشت متحدهایی و دوست اون ساکورا، بخاطر -

 .بیارن گیر تنها آدرین که هستن این منتظر لحظه هر

 .هستن غافل ازشون اونا که دارم تواناهایی هم من زدم، پوچشون افکار به پوزخندی

 .ایستن به من جلوی تونننمی اونا -

 .اومد در پادشاه خنده صدای

 .جوان بیوفتی در کیا با خوایمی دونینمی هستی، ساده ولی داری زیادی شجاعت -

 .نمیاد بر دستشون از کاری هیچ -

 :گفت شگفتی با و زد برام دستی پادشاه

 میاد نظر به اما کنی اشتباه شهمی باعث همین و جسوری خیلی میاد خوشم ازت -

 .میای نظر به که هستی اونی از تر قوی

 :گفتم میلی با و انداختم باال ایشونه

 .بریم جا این از باید حال هر به -
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 شکار دنبال ها تاریکی این بین که موجوداتی از مطمئنم و شهمی تاریک داره هوا -

 .کنین حرکت فردا و بگذرونید جا این رو امشب بهتره پس هستی، خبر با هسن

 .بپرسم هم رو بقیه نظر باید ولی نبود بدی فکر

 چیه؟ شما نظر راضیم که من -

 کشوندن هاییخونه سمت به صدا با رو ما و کردن اعالم رو خودشون موافقت هابچه

 .کنیم استراحت تا

 تخت روی رو خودم و بستم رو چوبی در رسیدیم سنگی های اتاق یا خونه به وقتی

 بین از تنم های سختگی بارهیک بود؛ لطیف و نرم ابریشم نرمی به که کردم پرت

 .رفت

 :کردم زمزمه خودم با

 .کردم جمع دشمن عالمه یه خودم برای نیومده -

 خواب به و شد بسته خود به خود چشمام زیاد فشار و خستگی از و کشیدم پوفی

 .رفتم

 مرموز پیرمرد اون با باز زدممی حدس من و بود گرفته بر در رو جا همه مطلق سیاهی

 .دارم قرار

 کجایی؟ آهای -

 .سرت پشت -

 .دیدم همیشگیش اخم با رو پیرمرد و برگشتم عقب به

 اینجام؟ چرا باز -
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 .کرد برانداز کمی رو من و اومد جلو قدمی

 .آوردی بدست هم رو ایدیگه قدرت و داشتی خوبی پیشرفت بینممی -

 زده ذهنم به جرقه ناگهان بود؟ چی دیگم قدرت بفهمم تا رفتم فکر به و کردم سکوت

 :گفتم و کردم نگاه پیرمرد به هیجان با شد،

 حرکتبی نیزه ولی شدچی نفهمیدم شد پرتاب اینیزه دایانا سمت که موقع اون -

 .افتاد بعد موند

 :گفت محکمی صدای با و داد تکون سری

 .آدرین کردی پیدا رو جادو قدرت تو -

 :زدم داد توانم همه با

 .ممکنه غیر جادو؟ چی؟ -

 .قدرتمندی خیلی گفتم اول روز تو به من آدرین، نیست ممکن غیر چیزی هیچ -

 هستم؟ کی من اصال قدرتمندم؟ من چرا چرا؟ -

 :گفت و کرد اخمی

 خودش راه تقدیرت کن سعی و باش داشته صبر کنم، تکرار رو حرفم ندارم دوست -

 .بده ادامه رو

 پشت ماه باالخره نکردم، اصراری منم و گهنمی من به چیزی دونستممی نزدم حرفی

 .هستم اینجا چرا و هستم چی فهمممی من و مونهنمی ابر

 :گفت و زد رنگیکم خیلی لبخند که دادم تکون سری
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 تونینمی خودت مطمئنا کنیم؟ تمرین جدید قدرت این واسه کمی چیه نظرت خب -

 !کنی هایی کار چه

 شمشیری بشکن یه با پیرمرد کردم، اکتفا دادن تکون سر یه به فقط و نگفتم چیزی

 .کرد ظاهر

 .کنی بلندش ذهنت قدرت با رو شمشیر این خواممی ازت آدرین خب -

 چطوری؟ ذهنم؟ قدرت -

 .کنی بلند رو شمشیر این کن سعی ذهنت تو و ببند رو چشمات -

 دستور ذهنم تو کردم سعی بستم، رو چشمم و گرفتم شمشیر سمت رو راستم دستم

 .بشه بلند تا بدم

 .بدی تکونش داری و وجودته از تیکه یه کن فکر آدرین، نده دستور -

 بیشتر رو خودم فقط و شدنمی ولی آوردم فشار ذهنم به و دادم انجام گفت رو کاری

 .کردممی خسته

 .کردم پاک رو پیشونیم روی عرق و کردم باز رو چشمام

 .سخته خیلی شه نمی -

 وجودتت تو قدرتی چه که نداری باور و نداری اعتماد خودت به تو نیست، سخت -

 .شده نهفته

 .کنم عمل بهش و کنم تحلیل و تجزیه رو حرفاش کردم سعی

 .کنممی امتحان دوباره باشه باشه -

 .شهمی آسونه واست چی همه که هست موقعه اون و وجودته از بخشی کن فکر -
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 .گذاشتم شمشیر روی رو تمرکزم و بستم رو چشمام و آوردم جلو رو دستم

 از رو من و کنه غلبه من به تونهنمی هیچکس نیست، من جلودار کسی قدرتمندم من

 .بیاره در پا

 .بیار باال و کن تمرکز طوری همین حاال تونستی، تو آدرین عالیه -

 .آوردم باال رو دستم و زدم لبخندی

 .کنی باز رو چشمات تونیمی عالیه -

 معلق شمشیر به تعجب با کردم؛ باز رو چشمام بریزم بهم رو تمرکزم که این بدون

 :گفتم و زدم لبخندی کارمشاه این از زدم، زل هوا روی

 .جالبه خیلی -

 بدی انجام دقیقه چند تونستی تو ولی میده انجام ماه چند طی کسی هر رو کار این -

 .دهمی نشون رو ذهنت قدرت این و

 :گفتم پیرمرد به رو و کشیدم راحتی نفس

 . بدم انجامش تونستم ولی بود سخت که این با -

 . بدی انجام هم ایدیگه کارهای و کنی تمرین بیشتر باید ولی تونستی آره -

 کنم؟ کار چی باید دیگه خوب -

 تکون رو اجسام و ببری جلو رو دستات و ببندی رو چشات باید که کنیمی فکر -

 .بدی انجام کار این چشمات با باید نه بدی؟

 کار این چشمام با ممکنه چطور شدم، پیرمرد آبی چشمای به خیره و کردم سکوت

 بدم؟ انجام
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 چشمم با بتونم تا بیارم ذهنم به بیشتری فشار شهمی باعث کار این بندممی شرط

 .بدم انجام کار این

 :گفت قبل از ترمحکم صدای با دید رو من سکوت وقتی پیرمرد

 خیره و بذار باز رو ذهنت و کن باور رو اون قدرتمندی تو میای، بر پسش از دونممی -

 .بدی حرکتش خوایمی که باش چیزی به

 و گذاشتم شمشیر روی را تمرکزم کردم، نگاه شمشیر به دوباره و دادم تکون سری

 .گرفت درد شدت به سرم هیچ، نکرد حرکتی ولی بدم تکونش کردم سعی

 .گرفت قرار من کنار اومد و داد تکون تاسف از سری پیرمرد

 :گفت من به رو باریدمی ازش کالفگی که لحنی با

 ! تونیمی دفعه این مطمئنم کن، سعی دوباره و بذار باز رو ذهنت -

 چیزی هر از خالی رو ذهنم کردم؛ نگاه شمشیر به دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 با تونستم پی در پی هایشکست بعد که بدم تکونش کردم سعی دوباره و گذاشتم

 .بدم حرکتش بخوام که طرفی هر به چشمام با و کنم کنترل رو شمشیر چشمام

 که هدفی به کنی پرتاب خواممی دفعه این حاال بدی، انجامش تونستی اینم خوبه -

 .ذارممی االن

 :گفت و کرد نگاه من به و شد معلق هوا روی سیب و زد بشکنی

 .بزنی هدف به رو شمشیر که خواممی ازت حاال -

 با که کردم پرت هدف طرف به رو شمشیر ذهنم قدرت با و گفتم ب**ل زیر ایباشه

 .شد تقسیم قسمت دو به وسط از سیب و خورد هدف به شمشیر موفقیت
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 شدمی محو و رفتمی عقب عقب که طور همین و کرد نگاه رو من تحسین با پیرمرد

 :گفت

 یه و کنی تمرین مخفیانه کن سعی میان، دارن دوستات رم،می دارم دیگه من -

 کمینته در دشمن نکن، اعتماد کسی هر به کن، گوشت آویزون حتما که بگم چیزی

 .آدرین

 .کرد پرواز سیاهی سمت به و شد تبدیل رنگ آبی پروانه هزاران به زنی بهم چشم تو

 به زنان نفس و پریدم خواب از دفعه یک کردممی تماشا رو رفتنش داشتم که وقتی

 .زدم زل کردممی نگاهم که هاییچشم

 .سنگینه قدر این خوابت دونستمنمی -

 :گفتم و زدم ماری روی به زورکی لبخند

 .کنه بیدارم تونهنمی هیچکس و سنگینه خوابم آره -

 .داریم مهمون که شو بلند زود پس باشه، آها -

 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

 .شیمی متوجه بیا خودت -

 جا؟ این ریختین همگی چرا خب حاال باشه، -

 :گفت و جلو اومد کمی دایانا

 بیدار هاراحتی این به که بودم مطمئن و کنیم صدات تا اومدیم طوریهمین -

 .اومدیم همگی همین خاطر به شی،نمی

 :گفتم حالت ترین سرد با و انداختم استیو به گذرایی نگاه
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 .بیام تونستممی خودم بیاید همگی نبود الزم -

 سنگی اتاق از حرفی هیچ بدون و کرد نگاهم کمی تعجب با شد که حالم متوجه دایانا

 .رفتن و کردن حرکت سرش پشت هم استیو ماری و رفت بیرون

 :کردم زمزمه خودم با

 راست و هستش دایانا کنار که ببینم تونمنمی ندارم، استیو به خوبی حس اصال -

 .کنه نزدیک دایانا به رو خودش کنه می سعی راست

 :کردم تشر اعصبانیت با خودم به

 حس این ای؟کاره چه تو بده، انجام تونهمی بخواد که کاری هر اون پسر؟ چه تو به -

 ...عجیب نژاد از دختر یه به تو نکنه داری؟ که چیه حسادت و پوچ

 .شد گشاد چشمام تعجب از شدم، حرفم متوجه تازه

 ...بهش که نداره امکان نه...نه -

 بهش نباید نیست، هضم قابل اصال کنه،می خراب رو اعصابم بهش کردن فکر اصال

 .بیوفته اتفاق این بذارم نباید کنم فکر

 شیفته رو مردی هر که زد لبخندی بست؛ نقش چشمام جلو دایانا چهره ناگهان

 .کننمی تالش آوردنش دست به برای صد در صد و کردمی خودش

 که هم حسی اون اما کنهمی داغونم هم بشه نزدیک بهش کسی که این فکر حتی

 .کنم یکاری باید کنه،می عصبی هم رو من دارم بهش

 :غریدم خودم به رو

 دایانا؟ دارم دوستت من چطور آخه -
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*** 

 ( دایانا)

 ترپریده رنگ صورتش شد، حبس سینم تو نفس شدم آدرین سنگی اتاق وارد وقتی

 .بود شده قبل از

 با که گذاشتم قلبش رو گوشم گرفتم، رو اششده سرد دست و رفتم سمتش به

 .کشیدم آسودگی سر از نفس کوبید،می بیشتر سرعت

 حس کنارش من و داشت فرق برام پسر این شدم، خیره خوابش در غرق چهره به

 اصال شم؛می خودبی خود از و میره باالتر تپشش قلبم کنارشم وقتی داشتم، آرامش

 ولی برام دوسته از بیشتر پسر این باشه دوستم تنها پسر این کنم باور تونمنمی

 .بگم بهش عجیب حس این از چیزی تونمنمی

 :کردم زمزمه

 هر داشتم، رو آرزوش که باشه همونی دارم بهت که حسی اون نیستم مطمئن -

 ...ازرشی با برام باشی که موجودی

 ...اومدن هم استیو ماری که گرفتم فاصله ازش

 :گفت داشت که حالتی سردترین با بلند آدرین وقتی

 .بیام تونستممی خودم بیاید همگی نبود الزم -

 بغض و گرفت قلبم نداشتم، برخوردی همچین انتظار کردم، نگاهش تعجب با کمی

 .رفتم پادشاه پیش سرعت به و اومدم بیرون اونجا از سریع انداخت، چنگ گلوم به
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 ( ناشناس)

 .کشیدم تخت روی هایجمجمه روی دستی و نشستم پادشاهیم تخت روی

 تزئین برای رو شدتون قطع سرهای که باشین خوشحال انگیز،رقت موجودات اوه -

 .کردم انتخاب تختم

 .آوردم پدید وجودم تاریکی از دودی و آوردم باال رو اسکلتیم دست

 .نخوای چه بخوای چه باشی، من جانشین شیمی راضی باالخره -

 .کردم ریزی برنامه بچینم تدارک آدرین برای خواممی که کاری به و زدم ایقهقه

 .آوردم خوبی خبر براتون ارباب -

 :گفتم کنم نگاهی که این بدون

 بدین؟ انجامش تونستین هامصرفبی شما باالخره -

 .ارباب هستن الگا هایبومی قلمروی در هااون -

 زیاد رو هیجانش هم ما پس خواد،می هیجان و ماجراجویی دلشون پس خوبه خوبه -

 .کنیممی

 :دادم ادامه و زدم لبخندی

 .حشت و ترس کمی با البته -

 .آوردم بیرون شنلم زیر از رو بینم جهان گوی و دادم سر به ایقهقه

 .بری تونیمی -

 .ارباب چشم -
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 :کردم زمزمه و کشیدم گوی روی به دستی

 .بده نشونم رو آدرین -

 حال در که گذاشت نمایش به رو آدرین بعد و کرد ساطع رو تاریکی نور سیاهم گوی

 .بود سانتور یه با صحبت

 .شد خواهی محو تراگوس از هم شما باالخره ستارگان، پیشگوهای هه -

 .شدم آدرین دیدن مشغول و زدم شیطانی قهقه

 .من جانشین رسیم می هم به -

*** 

 ( آدرین)

 با و ایستاده من مقابل زیباش و واقعیش چهره با سانتور پادشاه که شهنمی باورم

 .کنهمی نگاهم لبخند

 اومدین؟ جا این تا چطور شما -

 نکنم؟ تشکر کردی بهم که بزرگی کمک بخاطر ازت که نداشتی انتظار -

 .نکردم کاری -

 .داد قرار امشونه روی رو دستش و اومد جلو قدمی

 .کردی خالصمون نفرین اون دست از که ممنونم واقعا -

 :داد ادامه و کرد اخمی که زدم لبخندی تنها

 کشتی؟ رو بدذات پری اون چطوری حاال -
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 .شدممی کشته حتما دادمنمی خالی جای اگه که افتادم لحظه اون یاد

 .کردم قطع رو سرش -

 .دید شدمی چشماش از رو تحسین برق

 .شدیم نفرین این دچار که سالیانه بود، حقش واقعا -

 .گذشت خیر به باالخره -

 .تو لطف به البته -

 .دادم رو بدم انجام تونستممی که کاری -

 بود گرفته رو دایانا دست که افتاد استیو به چشمم که نشد دل به و رد بینمون حرفی

 .شدم خیره ها سانتور پادشاه به و کشیدم هم تو اخمام کردن؛می پچ پچ هم با و

 .کنیم حرکت زودتر چه هر باید ما -

 :گفت بشنوم من فقط که آرومی صدای با و اومد جلو کمی

 .کمینه در دشمن باشین مواظب ولی البته -

 .دونممی -

 .خواباته تو کهاونی مخصوصا داری زیادی دشمن تو نیست، کنیمی فکر اونیکه -

 .فهممنمی رو منظورت -

 .کنه نابود رو تو خوادمی اون نخور، رو حرفاش گول وقت هیچ -

 .باشه خطرناک که نمیاد بهش و نمیاد خوابم به پیرمرد جز کسی کردم، فکر کمی

 ...اون پس...پس -
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 .باشه تو جانشین خوادمی که همونی درسته -

 .خبیثه که فهمیدم -

 .خطرناکه اون نکن اعتماد بهش -

 .رفتم بقیه پیش و دادم تکون سری

 .دارین رو خروج اجازه شما آدرین خب -

 :گفتم اومدمی پادشاهیش تخت کنار از صداش که نامرئی پادشاه به رو

 .بریم کنیم حرکت هابچه خب ممنون، -

*** 

 به دستی شدیم، دور کوهستان از و شدیم خارج الگا هایبومی قلمروی از سرعت با

 :گفتم و کشیدم سیاهم اسب روی

 بلک؟ کنهنمی تهدید رو ما خطری نظرت به -

 :گفت و کشید ایشیهه

 .داره وجود خطر همیشه -

 .درسته -

 و زدنمی حرف هم با که شدم خیره ماری و استیو دایانا به و برگشتم عقب به

 .خندیدنمی

 .گرفته گرم جوری این نیومده لعنتی -

 .بگی بهش رو حست باید تو آدرین -
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 :گفتم بلک به رو و برداشتم چشم ازشون

 .بفهمه خوامنمی اصال   -

 ...اما -

 .کنم کوچیک رو خودم خوامنمی نداره، حسی من به اون بلک نه -

 .بخوای تو هرچی -

 وجود ایکشیده فلک به سر هایدرخت رسیدیم، جنگلی به که بود غروب نزدیکای

 .بود برگرفته در رو جا همه وحشتناکی سکوت و داشت

 .دهمی مرگ بوی اینجا سکوت -

 :گفت مرموزی حالت با استیو گرفت، قرار من اسب کنار دایانا اسب

 .طوفانه قلب آرامش -

 .بشیم رد اینجا از باید نیست، این جز ایچاره -

 زود کرد تهدیدمون خطری اگه تا پاییدممی رو ورم دور ثانیه هر و شدم جنگل وارد

 .بشیم عمل وارد

 .هست جا این چیزی یه باشین، من کنار -

 عقب به اومد؛ سرمون پشت از خشی خش صدای زدم، رو حرف این که همین

 .شدیم پرت زمین به خورد، ما به که ایضربه با که برگشتم

 .سرم آخ -

 .شدم خیره بهش و کردم باز رو چشمام موجودی نعره با و بستم درد از چشمام
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 :کرد زمزمه ناباورانه دایانا

 .سایکالپس -

 غیرقابل و زشت هیوالیی واقعا کردم، نگاه سیاه پوستی با تپل و چشم یه موجودی به

 .بود کشتن

 وسط در چشم یک با هاییغول یونان، هایاسطوره در هاسایکالپس: سایکالپس)

 هاآن حرکات و بودند بینی پیش غیرقابل و سرسخت قدرتمند، هاآن. هستند پیشانی

 .(بود قدرت و خشونت با همراه همیشه

 پوست به وقتی که کرد پرتاب موجود این سمت به تیر و شد بلند جاش از دایانا

 .کردی پرتاب تیری سنگی به که انگار نرفت؛ فرو بدنش به کرد، خورد بر سیاهش

 کنیم؟ چیکار حاال زد، تیر بهش شهنمی اصال ضخیمه پوست اون من، خدای -

 خشکمون جامون سر اما کرد، حمله ما به بالفاصله که شدم خیره هیوال این به کمی

 .بودند افتاده زمین روی هوشبی که کردم نگاه ماری و استیو به بود؛ زده

 :گفتم و کردم نگاه دایانا به

 که مطمئنم نکنه، برخورد بهت باش مواظب باش، امان در اون ضربات از -

 ضعفش نقطه باید شو، پنهان تونیمی که جایی تا شه،می خورد بدنت هایاستخوان

 .کنم پیدا رو

 .باشه داشته ضعفی نقطه کنمنمی فکر -
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 درختی به و شدم پرتاب خورد، من به که ایضربه با بدم، دایانا به جوابی اینکه از قبل

 رو مرد یه صدای شدم؛می هوشبی داشتم دیدن،می تار چشمام کردم؛ برخورد

 .شنیدم

 .بده نجاتشون پسرم، شو بلند -

 :گفت و زد لبخندی بست، نقش سیاه بلند بلند مو و قامت بلند مرد یه چشمام جلو

 .پسرم شو بلند -

 ولی داشتم مرد این به حسی گرفت، بر در رو وجودم کل ناپذیر وصف حسی

 .شناختمشنمی

 .بدی انجامش تونیمی آدرین، شو بلند -

 هیوالی اون چنگال در که کردم نگاه دایانا به شدم؛ بلند جام از و کشیدم دردناکی آه

 .بود چشم یه

 زود کنهمی بیشتر رو فشارش داره لحظه هر بیارم، دووم تونمنمی آدرین، کن کمکم -

 .کن کاری یه باش

 و شدم بلند جام از بیارم؛ دست به رو امهوشیاری تا دادم تکون طرفین به را سرم کمی

 .انداختم نگاهی رو ورم دور

 .دممی نجاتت االن بیار دووم کمی -

 .بده انجامش زود فقط کنیمی کاری هر -

 .غریدمی دایانا به رو همش چشم یه هیوالی
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 تیر برداشتمشون، و دویدم داشت؛ فاصله من از کمی افتاد کمانی و تیر به چشمم

 مورد چشمش که بودم بدنش از نرم جای دنبال گرفتم، هدف و گذاشتم کمان روی

 .گرفت قرار من توجه

 حواسش که هیوال کردم، رهاش بالفاصله و گرفتم هدف رو چشمش و زدم پوزخندی

 کرد؛ پرت رو دایانا و کرد ایکننده کر غرشی چشمش به تیر برخورد با نبود، من به

 ناگهان که کردمی بلندتری هایغرش لحظه هر و گذاشت چشمش روی رو دستش

 در رو دورش سیاهی دود و افتاد زمین روی سایکالپس برگرفت، در رو جا همه سکوت

 .شد ناپدید و برگرفت

 ترسی با و دادم قرار صورتش روی رو دستم زدم، زانو کنارش و دویدم دایانا سمت به

 :گفتم بود افتاد جونم به که

 .لطفا پاشو عزیزم خوبه؟ حالت دایانا...دایانا -

 تونستمنمی بودم، کرده وحشت خورد،می تکونی نه زدمی حرفی نه ولی دادم تکونش

 .باشه شده چیزیش دایانا که کنم باور

 .پاشو لطفا دایانا -

 با و گذاشتم پیشونیش روی رو پیشونیم بودم؛ شده شوکه من و نشنیدم جوابی هیچ

 :گفتم آرومی صدای

 .باش زنده من خاطر به -

 .رسید گوشم به ضعیفی صدای ناگهان

 .آدرین...آد -
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 آروم رو چشماش که کردم نگاه دایانا به شده گشاد چشمای با و کردم بلند رو سرم

 .بزنه حرفی خواست و اومد در لرزه به هاش ب**ل کرد؛ باز

 .اینجام من دایانا جانم، -

 .زدم لبخندی و کشیدم موهاش روی به دستی

 مرد؟ موجود اون...او -

 .مرد آره آره -

 اتفاقی که کردم شکر بار هزار رو خدا بوسیدم، رو پیشونیش و کردم نزدیک رو صورتم

 .نیوفتاده براش

 کنه؟نمی درد که جاییت -

 :گفت و زد جونی کم لبخند

 .نباش نگرانم شهمی خوب که دارم درد کم یه فقط جاودانم، که رفته یادت کنم فکر -

 اشگونه رو کوچیکی س*و*ب تردید کمی با و کردم نوازش رو نرمش هایگونه

 .گذاشتم

 .باش خوب تو فقط باشه -

 رو شیرینی لبخند و بود انداخته گل تپلش کمی هایلپ و بود بسته چشماش

 .داشت ب**ل

 بخاطر به و باشه شده شوکه شاید گذاشتم، تنها کمی رو دایانا و شدم بلند جام از

 بود؟ چی اشخنده ولی بشه عصبی کارم
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 ارزیابی رو ماری رفتم؛ استیو و ماری شده هوشبی جسم سمت به و کشیدم پوفی

 .شده هوشبی ترس از احتماال بود، نیوفتاده براش اتفاقی ولی کردم

 .شو بلند ماری هی -

 جلوی رو انگشتم کشید؛ بلندی جیغ دید رو من که وقتی و خورد تکون چشماش

 :گفتم و گذاشتم دهنش

 .باش آروم هیس -

 کو؟ هیوال...هی اون...او -

 .کشتمش -

 :گفت اومده در حدقه از چشمای با و ایستاد حرکت از ای لحظه

 .مردگانیم دنیای االن که کردم فکر گی؟می راست -

 :گفتم خنده با و خندیدم

 .نه -

 ...هادس های روح کلکسیون تو نمیرم دیگه شکرت، خدایا اووف -

 .استیو پیش برم من مرتبه؛ چی همه نباش نگران عجب، -

 ولی ندارم بهش خوبی حس که این با رفتم، استیو سمت به خورده گره بهم اخمای با

 .بمیره بذارم که شهنمی دلیل

 .دادم تکون رو هاششونه و نشستم کنارش

 .شو بیدار پسر هی -
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 .زدم خندینیش رسید ذهنم به که فکری با نشد، بیدار زدم صداش چی هر

 صورتش روی رو دستش و نشست سیخ که زدم استیو به چک یه قدرتم تمام با

 :گفت تعجب با و کرد نگاه رو من گنگ دقیقه چند گذاشت؛

 زدی؟ چرا -

 .برد بین از رو جنگل سکوت امخنده صدای بود، مظلومانه لحنش جوری

 خندی؟می چرا -

 :گفتم ترجدی لحن با و دادم قورت رو امخنده

 .رفتن کجا نیست معلوم ها،اسب دنبال برو شو بلند -

 .افتاد راه به جنگل داخل سمت به پاسخی بدون و داد تکون سری

*** 

 اتفاق درگیر فکرم کردم؛می نگاه زدمی زبانه که آتش به من و بودیم نشسته آتش دور

 بگیرم؟ رو احساساتم جلوی که نتونستم چطور بود، امروز

 کنه؟می من درباره فکری چی خودش پیش دایانا االن

 دست از دایانا قطعا   میومد، پیش اتفاق اول نباید پشیمونم، واقعا کردم که کاری از

 ! شاکیه من

 .بودش فکر تو انگار بود، پایین سرش که کردم نگاه دایانا به

 هستن؟ جنگل توی موجوداتی بازم شما نظر به -
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 ترس از بلکه سرما از نه لرزید،می که کردم نگاه ماری به و اومدم در دایانا فکر از

 !لرزیدمی

 :گفتم لبخند با نترسه، دیگه که این برای

 .باشه کنمنمی فکر نه -

 .خوبه خوبه -

 .کردمی نگاه رو ورش دور مدام و ترسیدمی هم باز ولی شد کم بدنش لرزش

 خودتی؟ تو چرا دایانا، هی -

 رو دستش و نشست کنارش رفت نشنید دایانا از جوابی وقتی و گفت رو این استیو

 .گذاشت اششونه روی

 کجایی؟ دایانا هی -

 .زد کمرنگی لبخند و کرد استیو به نگاهی اومد، خودش به و خورد تکون کمی دایانا

 .بود درگیر فکرم هیچی -

 .شهمی دایانا نزدیک و کنهمی سوءاستفاده هی پسره این بود، هم تو اخمام

 فکری؟ چه -

 ازش برداشتن چشم از و شدم چشم تو چشم باهاش انداخت، بهم نگاهی دایانا

 عمق تو چیزی یه ولی داره حسی چه فهمید چشماش از شدنمی نبودم؛ هراسان

 .آوردمی در لرزه به رو قلبم که بود نگاهش

 .نیست مهم چیز -
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 جوریاین وضع این امیدوارم انداختم؛ پایین رو سرم منم و برداشت چشم من از

 .نره پیش

 که شد خوابم درگیر فکرم دادم، تکیه و رفتم درختی طرف به و شدم بلند جام از

 .بودم کرده جایی به جا تمرین

 و گذاشتم آزاد رو ذهنم و شدم خیره سنگ به افتاد؛ کوچیک سنگ یه به چشمم

 بخوام که جا هر تونستممی چشمم و ذهن فرمان و شد بلند سنگ خوشبختانه

 .بدم حرکتش

 دایانا شیرین لبخند و شدم متمایل چپم سمت به کردم، رها رو سنگ و زدم لبخندی

 و انداختمی من به گذرایی نگاه گاهی از هر کرد؛ می صحبت ماری با که دیدم رو

 .شدمی صحبت مشغول بعد

 .برد خوابم خستگی از و شد بسته چشمام بودم، بهش خیره که طور همین

*** 

 .آدرین کن سعی دوباره -

 :نالیدم

 .شهنمی ولی بیارم وجود به چیزی یه کنممی رو تالشم همه دارم -

 مونهنمی جادویی دیگه بدی انجام رو این اگه گرفتی، یاد زیادی جادوهای االن تا تو -

 .بیاموزی که

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .دممی انجامش باشه -
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 .بده انجامش پسر، دارم امید بهت -

 مثل هم این کردم، فکر بیارم وجودش به خواممی که چیزی به و بستم رو چشمام

 انجامش تونستممی کردم تمرین قدری به من که خواستمی آزاد ذهن قدرت بقیه

 .کردممی فکر که بود چیزی از ترسخت یکی این اما بدم،

 .بیاره وجود به رو اون ذهنم دادم اجازه و آزاد رو ذهنم کردم، فکر شمشیر یه به

 .تونستی تو عالیه -

 پیداش کجا از دونمنمی که شدم خیره چوب تیکه یه و کردم باز رو چشمام بالفاصله

 .شد

 چیه؟ دیگه این بیاد، وجود تا کردم فکر آهنی شمشیر یه به که من -

 :گفت و کرد نوازش کمی رو سفیدش و بلند هایریش پیرمرد

 .امیدواریه جای بدی، انجامش تونستی روز چند طی -

 ...اما -

 هم حاال بیاری، وجود به بخوای که چیزی اون تونیمی بدی انجام بیشتری تمرین -

 .بری باید

 .ندیدم خوب روز یه گذشته زندگیم تو رو پاش که روزی از انداختم، بهش چپکی نگاه

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 .خرفت پیرمرد -

 .گفتی چی شنیدم -
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 :گفتم و زدم خندینیش

 .بشنوی تا گفتم منم -

 .دیدم درخت روی رو خودم و شدم بیدار خواب از من و نزد حرفی

 

 بک فلش -(راوی)

 یه به و گذاشتن سر پشت رو سخت هایموانع که روز چند از پس دوستاش و آدرین

 زیبایی شدن؛ مواجه گردهبرمی قبل سال هزاران به آن قدمت که بلندی نسبتا   درخت

 توسط شدنشون محاصره متوجه بقیه و آدرین که بود قدری به درخت آن شکوه و

 .نشدن نیرومند و سفید شیرهای

 روح از سفید شیرهای و بود زیبا و آراسته جنگل روح زندگی محل که راستی به

 کمک به نیازی که بود قوی قدری به جنگل روح ولی کردنمی محافظت جنگل

 .نداشت

 خورد سرشون به که ایضربه با کشید، نعره سفید شیرهای دسته سر وقتی ولی

 اومدنشون برای تصمیم جنگل روح تا بردند مکانی به رو هااون و شدن هوشبی

 .بگیرن

 خودشون و شدن بیدار خواب از ماری و استیو دایانا، آدرین، ساعت پنج حدود از بعد

 .دیدن درختی اتاقی در حریری و نرم تخت در رو

 برای جوابی دنبال آنها ولی داشتن سر در بدی درد سر احساس شدن، که هوشیارتر

 پیدا اتفاق این برای دلیل که این از ماندن ناکام ولی بودن بود، اومده پیش که اتفاق
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 به رو شدن، خارج وقتی و اومدن بیرون اتاق از نفر چهار هر گذاشت که کمی کنن؛

 .بودن زیبا و بزرگ درخت همون روی

 زد صدا رو نفر چهار آن ایدخترانه و لطیف صدای شدن، نزدیک درخت به که وقتی

 .بود زده خشکشون شوک از برگشتن صدا سمت به وقتی و

 هاشوندل در آرزویی و موندن ناکام اون دیدن از خیلیا که دیدن رو کسی نفر چهار هر

 سعی خداوند که انگار درخشید،می زیبایی از و نداشت همتا که دیدن رو کسی موند؛

 با ایفرشته که موجودی داشت، موجود اون در خود زیبایی از تیکه یه دادن نشان در

 .شناختنمی رو اون جنگل روح عنوان به که داشت درخشان پوستی و سفید های بال

 حرفی و بود اومده بند زبانشون جنگل روح یا فرشته زیبایی و شگفتی از نفر چهار هر

 .نداشتن گفتن برای

 دلیل و کردن گفتگو جنگل روح با کردن، نگاه رو جنگل روح سیر دل یه که این از بعد

 .بود نفر چهار هر اومدن منتظر بود، دانا که جنگل روح اما گفتن رو اومدنشون

 ماجراجوی به کردن حرکت خواستار آدرین رسید، اتمام به وگوگفت که این از بعد

 دیدن از خوشحال جنگل روح و افتادند راه به استیو و ماری موافقت با که بود بعدی

 .شد آنها

 این که دید خودش از ترقوی حتی قوی نهایتبی قدرتی یکی وجود در جنگل روح ولی

 دل در تاریکی نیروی چون نداد نشون واکنشی اما انداخت او دل به شکی اتفاق

 .نیست خطرناک که کرد نشان خاطر را او این و نداشت
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 موجود دیدن به که گرفتن تصمیم آنها علف، و آببی دشت چند طی از پس

 عادل و نیرومند بیشتر رو اون که موجودی بیوفتند، راه به دیگری ایافسانه

 .هستند موجود اون دیدن به قادر خدایان تنها خیلیا گفته به و شناسنمی

 قبل روزای از بیشتر آدرین و شدمی بیشتر دایانا و استیو صمیمیت روزها این تو

 فکر چون بود دور آدرین خیره هاینگاه از همیشه دایانا خورد؛می جوش و حرص

 دایانا ذهن تو رو فکر این که کسی تنها که کنهمی سوءاستفاده اون از آدرین کردمی

 .بود استیو فقط داد جای

 کنه؟می رو کار این چرا استیو راستی به

 کاری هر غافل دایانای تا کرد نشینی عقب و کنه کاری تونستنمی آدرین دیگه

 .هست آنها روی پیش بدی اتفاق چه دونستننمی نفر دو این اما بکنه داره دوست

 

 ( آدرین)

 به وقتی بریم؛ نیوفتم بلند ارتفاع این از تا کردم احتیاط و اومدم پایین درخت از آروم

 :زدم داد هابچه به رو رسیدم درخت پایین

 .نیوفتین باشین مواظب -

 .رسیدن درخت پایین به دقایقی از بعد و رسید گوشم به هابچه باشه صدای

 .بودیم جواب یه دنبال و بودیم زده زل دیگه هم چشمان تو

 کردیم؟می چیکار باال اون بگه یکی -

 :گفت چونه به دست استیو
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 .بودیم درخت باالی ولی بودیم خوابیده زمین ما دارم، سوال همین منم -

 :گفت باشه رسیده ذهنش به فکری که دایانا

 به گذاشتن، درخت باالی رو ما بردن و کردن طلسم رو ما خوابیدنمون بعد احتماال   -

 کیه؟ نظرتون

 :گفت ایمزه با اخم با ماری

 .هستش ورا همین هست که کی هر -

 کردیم نگاه ورمون دور به هراسان ما رسید؛ گوش به شیطانی زن قهقه صدای ناگهان

 .شد خاموش صداها باره یک که

 کیه؟ دیگه این -

 :دادم قورت رو دهنم آب و آوردم در غالف از رو شمشیرم

 .باشه جمع حواستون و باشین نزدیک هم به دونم،نمی -

 .بودیم صدا مالک از اینشونه دنبال ما و رسید سر دوباره قهقه صدای

 برین؟ خالی خشک خوایینمی و اومدین ساکنم من که جنگلی توی نفر چهار شما -

 .نیست درست کاری نچ نچ نچ

 :زدم داد کردیم؛می نگاه دیگه هم هایچشم به نفر چهار ما و داد سر قهقه دوباره

 خوای؟می ما جون از چی -

 :گفت باشه طرف بچه با که جوری و کرد نازک رو صداش

 سختیه؟ چیز کنم، بازی کوچولو یه خواممی فقط -
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 :غریدم

 لعنتی؟ بودی گذاشته باال اون رو ما تو -

 .عزیزم آره -

 بود؛ صفر بودنش زنده احتمال دیدمشمی اگه و بود گرفته رو وجودم کل عصبانیت

 چهره با که دیدم رو دایانا و کردم خم رو سرم فشرد، رو دستم گرمی چیز باره یک

 .بود شده خیره بهم نگران

 .باش آروم آدرین -

 رو زمان و زمین که جوری کردم، فراموش رو چی همه و شد باز اخمام و شد گرم دلم

 .شد دایانا معصوم لحن با مظلوم چهره درگیر ذهنم و فکر فقط و کردم فراموش

 .باشه -

 :گفتم و انداختم نگاهی دورم به زد؛ نرمی لبخند دایانا و کشیدم عمیقی نفس

 شه؟می چی ندیم انجام گفتی که رو کاری اگه وقت اون -

 .شیدمی تیکه تیکه یا کنیدمی بازی یا ندارید، بیشتر راه دو -

 .بدی نشون رو خودت که ترسیمی حتی تو جوری؟چه وقت اون هه -

 :گفت و زد ای قهقه باز

 .بترسین قیافم دیدن با که ترسممی این از -

 ...ریختبی ترکیب بد بزنه، مفت حرف بلده فقط دختره این -
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 حرف به تا گرفتم گاز رو پایین ب**ل بودم، حوصلهبی و عصبی که موقعیت این تو

 .نخندم ماری

 .گفتی چی شنیدم کوتوله الف هه -

 :گفت و کشید هم در رو ابروهاش ماری

 .بشنوی تا گفتم منم -

 ...تحسینه قابل شجاعتت خوبه درازه، که زبونتم -

 !بدی نظری تو نکرده الزم -

 .بریمی سر رو حوصلم داری پوف -

 ...جهنم به -

 بخندن تونستننمی و بودن شده قرمز خنده از که کردم نگاه استیو و دایانا چهره به

 دایانا هایخنده صدای باالفاصله خندیدم، بلندی صدای با و نیاوردم طاقت دیگه ولی

 .اومد استیو و

 خندین؟می چی به زهرمار -

 .هاشونهخنده آخرین این بخندن، بذار -

 ترسو؟ زدی حرف باز تو -

 .اومد جیغ صدای ناگهان

 .طرفین کی با دونیننمی انگار ها،نادون کنین بس -
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 چه که شدم شوکه من و گرفت رو ما دور غلیظی و سیاه دود حرفش، شدن تمام با

 بیوفته؟ ما برای قراره اتفاقی

 جلوی داشت کم کم کردن،می سرفه من از بدتر هابچه و کردممی پی در پی هایسرفه

 هر سیاه دود که کردم احساس که ترسخت کشیدنم نفس راه و شدمی تار دیدم

 .بکشم نفس تونستم و شدنه کم حال در لحظه

*** 

 قد داشت، سر بر بلند هایکرم شکل به موهایی و بود آبی تا سر که زنی به تعجب با

 .کشیدم هم تو رو امچهره دیدنش با کل در که داشت دراز هایناخن و بلند

 .اومد ماری و استیو دایانا همزمان داد که بودم روم به رو موجود به خیره

 کالیوار؟ -

 :گفتم آورشون تعجب قیافه به رو و برگشتم

 شناسینش؟می -

 .شدم خیره کالیوار همون یا روم به رو موجود به و دادم تکون سری

 و کردم اخمی گرفتم، طرفش رو شمشیرم من و اومد ما سمت به آروم هایقدم با

 .بود پیدا تیزش هایدندون برق جا همین از که زد من به خندینیش

 !مرده یا میره زنده یا بگیره قرار من راه سر که موجودی کالیورام، درسته -

 :غریدم و گرفتم طرفش رو شمشیرم

 .کنممی قطع رو سرت شمشیرم همین با وگرنه بردار ما سر از دست -

 .کرد نگاه ما به خشم با و زد ایقهقهه
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 بچه؟ هستم ساکورا مثل من کردی فکر -

 شمشیر و زد پوزخندی کردم؛ نگاهش خشمگین دوباره و کردم نگاه تعجب با ایثانیه

 دستم و انداختم زمین رو شمشیر شد؛می ترداغ لحظه به لحظه و شد داغ دستم تو

 .کردم نگاه رو بود شده قرمز کمی که

 .ایدبچه که گفتم -

 :زدم داد و گرفتم باال رو سرم

 خوای؟می چی -

 کنید، انتخاب رو نفر یک ولی همین کنیم بازی یکم فقط کنم؟ تکرار بار چند اوه -

 .بده نجاتتون من بردن با تونهمی نفر یک اون

 گی؟می راست که بشم مطمئن کجا از -

 .زد لبخندی و افتاد ما تک تک به نگاهش

 .گمنمی دروغ وقتهیچ من -

 اخم با چون نیومد خوشش کارم این از انگار کردم، نگاه رو پاش تا سر و زدم پوزخندی

 :گفت غلیظی

 .شممی کشته بگم دروغ اگه بندیم،می پیمان -

 .کردم اخم رسید ذهنم به که فکری با که زدم رضایتی لبخند

 چی؟ قرارت و قول زیر بزنی و کردیم پیمان اگه -

 :کرد زمزمه انداخت؛ پایین رو سرش و داد باال رو ابروش یه
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 .مخیه رو موجود عجب -

 .آورد باال رو سرش و زدم خندی پوز

 بخوام اگه دونیدمی خوب شم؛می عصبی دارم کم کم بردی، سر رو حوصلم دیگه -

 .وسط بیاد یکی پس بکشمتون، تونممی االنشم همین

 طرفی از میره، مخم رو داره بد لعنتی موجود این! کنم چیکار باید دونستمنمی

 به درستیه؟ کار واقعا اما بدم انجام رو مزخرفش بازی این و کنم اعتماد خواستممی

 :ذهنم تو اومد پیرمرد حرف ولی کنم نابودش حرکت یه با تونستممی من حال هر

 .نکن استفاده هم بمیری اگه حتی آدرین، نکن استفاده قدرتت از وقت هیچ -))

 چی؟ برای چرا -

 .بمیری خوادنمی دلت اگه کن گوش حرفم به تو -

 .((سپردم ذهنم تو رو حرفش و دادم تکون سری

 قدرتم بدون کرد اشتباهی کار اگه و کنم اعتماد بهش که شدم مجبور و کشیدم پوفی

 بقیه از کمی کرد؛می اذیتم و سوختمی دستم واگیر و هاگیر این تو اه کنم؛می حمله

 .برگردوند عقب به رو من دایانا صدای که گرفتم فاصله

 .شناسم می رو موجود این من آدرین -

 .دادم تکون سری کالفه

 خب؟ -

 .کرد اعتماد بهش شهمی ولی بدذاته و گرحیله خیلی -

 مونه؟ می حرفش سر دونیمی کجا از -
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 :گفت و شد نزدیک بهم کمی

 ...هاساحره آخرین جز به نشده برنده هاشبازی تو کسی -

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 داری؟ بهشون شدیدی عالقه که بودی کرده تعریف که همونی -

 .گرفت خندم اشمزه با حرکت از که کرد پایین باال بار چند رو سرش

 موقعیت؟ این تو خندیمی چی به درد -

 کنیم؟ چیکار حاال کن، فراموش هیچی -

 به اخم با و بودن نشسته درختی یه کنار که دید رو استیو ماری و برگشت عقب به

 .کردمی نگاه ما به خبیثی لبخند با کالیوار و بودن شده خیره کالیوار

 .میدم انجام رو کار این من -

 :زدم داد و گرفتم چشم کالیوار از

 .بدم اجازه عمرا تو؟ چی -

 .شد ترمزه با اشچهره که کرد اخمی دایانا

 .کنم کمکتون خواممی من دفعه این کردی، کمک زیاد ما به تو آدرین -

 .میرم خودم اندازم،نمی خطر به رو تو من عمرا   -

 .بدم شکستش دممی قول بهت بدم انجامش من بذار آدرین؟ نیستی متوجه چرا -

 .نشه ما هایحرف متوجه کسی تا بقیه از دورتر کمی بردم و گرفتم رو دستش

 .بدم اجازه تونمنمی من دایانا ببین -
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 :غرید من به رو و کرد اخمی

 نترس یه عنوان به رو تو تراگوس کل خوایمی بیاری؟ در بازی قهرمان خوایمی چیه -

 پس داشتی ترس از اولی روز که تو خوای؟می رو این تو ها؟ بدونن؟ جنگجو و

 .ندیدم تو از ترخودخواه شدی؟ قوی و نترس االن افتادیمی

 .دایانا گممی چی فهمینمی تو -

 .بدی نشون رو خودت خوایمی فقط گم؛می چی دارم فهمممی خوب اتفاقا   چرا -

 پیدا خودم به بدی حس کرد؛می نگاه من به خشم با و بود نشسته بغض صداش تو

 !بشم غرور از پر و خودخواه کردمنمی فکر وقت هیچ کردم،

 هااون جون بخاطر من نکردم، کارارو این شدن قهرمان و شدن مشهور سر از من اما

 فهمیدنمی اون بود، سنگین برام دایانا حرف نداختم؛می هامخمصه این تو رو خودم

 .بیاد پیش براش مشکلی که خوامنمی و داره اهمیت برام که

 .گرفتم رو دایانا صورت دستام با و کشیدم عمیقی نفس

 کارا این من نه، اما کنممی رو کارا این شدنم مشهور بخاطر من که کنی فکر تو شاید -

 دستت از ندارم دوست دایانا؛ تو مخصوصا   هستین مهم برام شماها چون کنممی رو

 .شهنمی راضی دلم خب اما ندارم باور و اعتماد بهت که نیست معنی این به ولی بدم

 :گفت آرومی صدای با و زد لبخندی دایانا برداشتم، صورتش از رو دستم

 باشه؟ میدم انجامش من باش داشته ایمان بهم ولی مهمی من برای هم تو -

 ...اما بدم اجازه تونستمنمی اومد، م*با*ل به لبخندی دایانا حرف مقابل

 .نیوفته اتفاقی خودت برای بده قول ولی باشه -
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 حد این تا رو دایانا وقت هیچ پرید؛ پایین باال ذوق با و شد تروسیع لبخندش

 .ندیدم حالخوش

 تپشش قلبم داشت، خاصی گیرایی که افتاد ش*ا*ب*ل به چشمم خندیدمی وقتی

 احوالم و حال متوجه دایانا وقتی ببوسم؛ رو دایانا تا کردمی تشویق و گرفت شدت

 دایانا سمت به رو سرم ناخوداگاه شد، خیره چشمام به و ایستاد حرکت از شد

 تا خوردمی دایانا سفید پوست به تندم نفس بست؛ رو چشماش دایانا که کشوندم

 .آورد خودمون به رو ما کالیوار صدای ببوسمش خواستم

 .کشید طول وقته خیلی زدین؟ رو حرفاتون آهای -

 و استیو سمت به و شدم دور ازش معذرت یه با و گرفتم فاصله دایانا از دستپاچه

 .رفتم ماری

 .بود من استرس نشونه این که بودم کرده بدی عرق و بود اومده دهنم تو قلبم

 که کردن سرزنش رو من اعصبانیت از کردم تعریف ماری و استیو برای رو ماجرا وقتی

 .بده انجام رو بازی اون دادم اجازه چرا

 شدی؟ دستپاچه که بینممی کوچولو خانم خب -

 .انداختم پایین رو سرم سریع که افتاد من به نگاهش دایانا

 .بده انجام خوایمی کاری هر ندارم، رو مزخرفات این حوصله -

 هست؟ ایعجله چه حاال اوه -

 .دادم گوش نفر دو این مکالمه به و گرفتم باال رو سرم

 .کنمامی داغونت جا همین زنممی کالیوار ببین -
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 :گفت مرموز و زد ایقهقهه کالیوار زدم؛ دایانا شجاعت همه این به لبخندی

 .بکنم حسابی درست بازی یه تونم می هاسال از پس -

 :داد ادامه و زد ایقهقهه دوباره

 شکست رو من اگه و شینمی کشته تو و دوستات ببازی اگه دونیمی که طور همون -

 .برین که آزادین بدی

 :گفت کالفه دایانا

 خب؟ -

 .داره مختلف مرحله تا ده بازی این که گفتممی داشتم خب باش، شاد یکم دختر -

 :داد ادامه و زد خندی پوز

 .ذهن اشتباه اول مرحله -

 باالفاصله که گرفت رو دایانا هایشقیقه دستاش با و شد نزدیک دایانا به کالیوار

 .شد بسته دایانا چشمای

 .بشینم کرد مجبور و گرفت رو دستم استیو بشم بلند خواستم تا

 کالیوار که چیزی پس از اگه و میده بازی به رو دایانا ذهن اون نکن، ایاحمقانه کار -

 .بازهمی نیاد بر کرده ایجاد ذهنش تو

 .شدمی سفیدتر لحظه هر پوستش که زدم زل دایانا به و نگفتم هیچی

 .آدرین -

 :گفتم کنم نگاه که این بدون
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 .ماری بله -

 .دارم رو دروغ و راست فهمیدن قدرت من -

 خب؟ -

 .باش مطمئن راسته، حرفاش کالیوار -

 .بودم نگران من ولی شد راحت خیالم کمی که این با

 ...باشه گفتی که همینطور امیدوارم -

 ( دایانا)

 گذاشت؛ هامشقیقه روی و آورد جلو رو دستاش که کردممی نگاه کالیوار به نفرت با

 فهمید کالیوار میردم؛می استرس از داشتم و گفتم دروغ نداشتم استرس بگم اگه

 و شد سرایز وجودم کل تو سردی نیروی باالفاصله و زد خندینیش دارم استرس

 .شد بسته چشمام

 .شو بلند عزیزم، شو بلند دایانا -

 و نزدیکی حس که بود دلنشین قدری به رسید،می گوشم به ایگونه نوازش صدای

 .داشتم صمیمیت

 هوشم کم کم دیدم، چمن روی برهنه پای جفت دو و کردم باز رو چشمام از یکی الی

 .دیدم رو پا این صاحب پای تا سر از و آوردم دست به رو

 هر تو و داشتم رو دیدنش آرزوی ساله چندین که دیدم رو کسی ناباوری کمال در

 و شدم بلند جام از آروم خواستم؛می رو اون با دوباره دیدار فقط و فقط زندگیم لحظه
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 نگاه من به زنان لبخند و سبزش چشمای با که دیدم رو مادرم دلنشین و زیبا صورت

 .کردمی

 راه دائما   مادرم نداشتن بخاطر روز هر که اشکی چکید، چشمم از اشکی قطره

 .کردنمی پیدا رو خودشون

 :گفتم لرزون صدای با

 .مامان -

 .بود شده هافرشته مثل براق، و سفید لباس اون تو و شد تروسیع لبخندش

 .قشنگم دخترک جانم -

 .مامانم شده تنگ برات دلم -

 :گفت لبخند با و کرد باز رو دستاش که گرفت شدت امگریه

 .دخترکم شده تنگ برات منم دل -

 رو تنش عطر فشردم، خودم به و انداختم بغلش رو خودم و دویدم سمتش سرعت به

 .کردم نوازش رو مادرم ایقهوه موهای و کردم استشمام

 رو مادرم گرم آغوش فقط و بود غوغا دلم کرد، نگاهم مهربانی با و شدم جدا ازش

 .خواستمی

 .شدی بالغی دختر و شدی بزرگ شدی، زیبا خیلی -

 خواستمی دلم خیلی هستی، اون از زیباتر اما داشتم رو تصویرت فقط اینکه با -

 .مامان ببینمت

 :گفت و کرد نوازش رو موهام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

257 

 

 .کردممی محافظت ازت همیشه قلبت؛ تو دخترم، بودم کنارت همیشه من -

 .ذارمنمی تنهات دیگه -

 .رفت عقب عقب و گرفت فاصله من از

 مامان؟ میری کجا -

 :گفت و کرد دراز رفتمی عقب که طور همین رو دستش

 .بیا دنبالم پس بمونی؟ باهام خواینمی مگه -

 .رفتمی ترعقب اون و رفتم سمتش به تردیدی هیچ بدون

 .بیام وایسا مامان -

 .زد برام قبل از ترشیرین لبخند و ایستاد پرتگاه یه ب**ل مادرم

 .مونیمی من کنار در عمر آخر تا دیگه تو دخترم، بیا -

 :گفتم ترس با و ایستادم مادرم قدمی یک در

 .خطرناکه جا اون اینور، بیا مامان -

 .کن اعتماد بهم بریم، بیا دخترم نه -

 .میریممی پرتگاهه، اونجا مامان -

 داری؟ اعتماد بهم -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .دارم اعتماد بهت -

 .زیبام دختر بیا پس -
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 .شد اکو ذهنم تو چیزی کردم حرکت که سمتش به

 .نیست واقعی اون دایانا، نخور رو ذهنت گول -

 .اومد یادم چیزی باالفاصله که دادم تکون طرفین به رو سرم

 .ذهن اشتباه اول، مرحله -

 :زدم داد و رفتم عقب عقب زده وحشت

 .نیستی مادرم تو نیستی، واقعی تو -

 :گفت و رفت هم تو بود مادرم شبیه که کسی صورت

 شد؟ چی دفعه یه ببینی، رو من خواستیمی تو مادرتم، من -

 .نفهمیدم زودتر چرا لعنتی اه هست، کالیوار کلک و دروغ همش هاحرف این دونممی

 .کنی گمراه رو من خوایمی که رویایی یه فقط تو کن بس -

 کنی؟نمی باور چرا هستم مادرت من قشنگم دختر دایانا -

 .رفتم ترعقب من و اومد سمتم به

 ...وگرنه بیای من با باید تو -

 :زدم داد

 چی؟ وگرنه -

 .کرد نگاهم دوستانه چندان نه قیافه با و رفت باال لبش گوشه

 ! کشمتمی -
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 پرید؛ من روی بیارم در غالف از رو شمشیرم خواستم تا و برداشت خیز سمتم به

 .گرفت رو گردنم و زد موهام به چنگی

 .تو به لعنت -

 .کرد بیشتر رو دستاش فشار

 .بمونی زنده نباید اما نخوردی رو من حیله گول و زرنگی خیلی خوبه -

 .بکشم تا نبود نفسی و شدمی تار دیدم من و داد سر ایقهقهه

 اومد؛ دستم سفت چیز یه دفعه یک کنم، پیدا چیزی تا کشیدم اطراف به رو دستم

 راحتی نفس تونستم و رفت کنار من روی از کوبیدم، سرش تو محکم و برداشتم

 .بکشم

 غرق بود، گذاشته مادرم جای رو خودش که زنی به و کشیدممی داریکش هاینفس

 .دیدم خون در

 :کردم زمزمه و زدم لبخندی

 .شد تموم کالیوار هه -

 اولین کردم، باز رو چشمام سریع و شد تار و تیره ورم دور فضای ثانیه از کسری در

 .انداخت دلم به عجیبی آرامش دیدم مقابلم که کسی

 دایانا؟ خوبی -

 و زدم زل چشماش به نیوفتم؛ تا گرفته رو من مهربونی با که زدم آدرین به لبخند

 .دادم تکون سری

 .دادم شکستش باالخره خوبم، آره..آ -
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 ...دایانا -

 رو خشمش از شده قرمز چهره و کردم ریزی خنده کردم، نگاه رو پایین دایانا جیغ با

 .کردم برنداز

 کنی؟می جیغ جیغ چرا ماری؟ شده چی -

 شدی؟ برنده دیر قدراین چرا ببینم، نخند -

 گذشت؟ ساعت چند مگه -

 .ساعت شش -

 !کردم تعجب کردم؛ نگاه استیو به و کردم مایل چپ سمت به رو سرم

 دادم؟ شکستش که نشد هم ساعت نیم من

 ...داره دلیلی حتما ولی دونمنمی -

*** 

 .برین ذارممی و ندارم باهاتون کاری دیگه کنی رد رو مرحله این اگه دایانا خب -

 :داد ادامه و زد زل بهم تمام خباثت با و زد آمیزی شیطون لبخندی

 که؟ دونیمی میرید،می همتون نتونستی اگه -

 :گفتم پوزخند با و دادم تکون رو سرم

 ترسی؟می هستی؟ چی منتظر -

 داری؟ رفتن عجله قدر این دختر؟ داری عجله -

 .بودم شده خیره بهش اخم با و ندادم بهش محلی
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 .کنی پیدا رو واقعیم خود باید مرحله این تو نکن، نگاهم طوری اون خب خیله -

 و بودن شده جمع دورم کالیوار شکل به نفر صد از بیشتر یا صد نکشید ایثانیه به

 .زدن زل بهم بدست شمشیر کدوم هر

 .کنم پیدات تونمنمی که معلومه بازیه؟ مسخره چه دیگه این -

 نه؟ کنیمی قبول رو شکست داری پس -

 تو شدم؛ خیره بودن سفرمهم و همراه سفر این تو که دوستانم چشمای به و برگشتم

 بد کالیوار شکست برای رو شرایط این و کردمی بیداد التماس کدومشون هر چشمای

 .کردمی فراهم ذات

 :گفتم همه به رو و گرفتم چشم ازشون

 .بدی شکستم ذارمنمی بره گردنم -

 ...نه مرحله این از بگذری هرچی از ولی میاد خوشم اخالقت این از... خوبه -

 اعصاب موجود که گفتنمی اشدرباره همیشه داد، سر دوباره رو شیطانیش قهقهه

 اون برای دلم من که کردمی رو فکرش کی کرد؟ که میشه چه ولی هست کنی خورد

 افراد دسته اون جزو منم حاال و شدنمی کالیوار هایتله گیر که سوختمی افرادی

 ذارمنمی نه کنن؛ دلسوزی من برای دیگه افراد بعد و بخورم شکست شاید که هستم

 ...کنه دلسوزی ساتین سرزمین پرنسس برای کسی

 .کنی پیدا رو من باید ترسریع چه هر و کمه زمان ولی -

 چطوری؟ -

 ...این با -
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 .برداشتمش زمین روی از و شدم خم شد؛ ظاهر جلوم کمان و تیر تا سه ناگهان

 ...کم زمان با کنی استفاده تونیمی تیر تا سه -

 خود بفهمم که چی هر یا سرنخ یه دنبال کشیدم، و گذاشتم کمان روی رو اولین

 تمسخر با دادن،می انجام مشترک کار یه در ها اون همه گشتم، هست کالیوار واقعی

 .زدن پوزخند و کرد نگاه

 .کردم رها رو تیر و بستم رو چشمام

 .کن دقت بیشتر نچ نچ نچ -

 عرق و بود شده قبل از تر سوزناک آفتاب برداشتم، دیگه تیر و کردم باز رو چشمام

 .ریختممی زیادی

 که ایهاله چون بشنوم تونستمنمی رو ها بچه صدای چرخیدم، می خودم ور دور

 .شدمی صدا شنیدن از مانع بود ساخته کالیوار

 .کنی پیدا رو مهم نکته باید خودت دایانا، کنن کمکت تونننمی هااون -

 .کردمی غلبه بهم لحظه هر شکست حس و اومد در لرزه به تنم

 پرتاب تیر بود جلوتر که کالیواری به آخر در و کردم نگاه کالیوار چشمای تک تک به

 .شد رد ازش که کردم

 .شانس این به لعنت -

 بازی جونم سر دارم که کنم تحمل تونستمنمی بود، مخم رو بدجور کالیوار قهقهه

 .میرن دست از دوستام هم خودم جون هم ببازم اگه و کنممی

 .داره بهتری پایان البته و شده جالبی بازی -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

263 

 

 .پلید شیطان ببری تو ذارمنمی -

 .بازیم این برنده که میده نشون اینطور -

 باعث و کرد برخورد صورتم به کوتاهی نسیم بستم، رو چشمام و ندادم رو جوابش

 .شد زده ذهنم تو ایجرقه ناگهان که کنه غلبه بهم نشینیدل حس شد

 .کردم باز رو چشمام نفس به اعتماد با و گرفت شکل م*با*ل کنج روی کوتاهی خنده

 شه؟می تموم بازی کنم پیدات اگه -

 .شد پخش فضا تو پوزخندش صدای

 .آره کنی، پیدا رو من بتونی اگه -

 اصلی کالیوار سانتی چند در که رها رو تیر نظرم مورد شخص به و نکردم صبر

 .موند واقعی کالیوار خودت فقط و شدن ناپدید همه باره یک ایستاد،

 .کرد نگاهم متعجب کالیوار و افتاد زمین روی تیر

 ممکنه؟ چطور -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 درسته؟ داشتی سایه تو و داره سایه ایزنده هرچیز -

 .کرد زدن دست به شروع کالیوار که گذشت ایثانیه

 ...همین برای و بردم لذت بازی این از که بگم باید اومد، خوشم بود خوب -

 .کردم نگاهش سوالی

 .برین ذارممی همین برای و -
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*** 

 ( آدرین)

 .تمومه کارمون دیگه کردممی فکر دایانا آفرین -

 .دادم شکستش که دیدی ولی کردممی رو فکر همین منم ماری آره -

 بهم بدجور رو من دایانا شیرین لبخند کردم، نگاه ماری و دایانا بین بحث به لبخند با

 .ریزهمی

 .پسر هی -

 :داد ادامه و کرد پاره رو افکارم رشته استیو

 .داری بهش هاییحس معلومه چشمات از -

 :گفتم و برگشتم استیو طرف به و ایستادم

 کی؟ به -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .زدی زل بهش چجوری که بینممی دایانا، به -

 .رفتمی راه داشت من مخ رو استیو و اومد سراغم باز خشم

 .استیو نداره ربطی تو به -

 .تره صمیمی من با اون -

 :غریدم و گرفتم رو اشیقه رفتم؛ استیو سمت به و کردم ول رو اسبم افسار

 فهمیدی؟ بچرخی ورش دور خوامنمی هستین، که هستین صمیمی -
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 شده؟ چی آدرین -

 .ندادم محل اشپی در پی پوزخندهای به و کردم ول رو استیو یقه

 :گفتم و شدم اسبم سوار

 .نیست چیزی -

 .شدم دور سرعت به بعد

*** 

 شیردال دیدن برای دایانا گفته به که ایدریاچه بودیم، ایستاده دریاچه یه روی به رو

 .بگذریم ازش باید

 های گوش و عقاب سر شیر، بدن با یونایی،موجودی هایافسانه گفته به: شیردال)

 .(است اسب مانند

 ...کشتی تو بیایید باشین زود خب -

 دایانا کنار و رفت من از زودتر استیو رفتیم،می باید که بودیم استیو و من نفر آخرین

 زد صداییبی خندنیش دید رو حالم استیو وقتی و کشیدم هم تو رو ابروهام نشست؛

 .گرفت من از رو صورتش و

 کشتی؟ تو بیای تا کنن پهن قرمز فرش برات خوایمی آدرین -

 شدم؛ کشتی داخل و رفتم باال چوبی تخته از گرفتم، رو اسبم افسار و کردم ایخنده

 دریاچه از اتفاقی طور به که کردم نگاه کشتی ناخدای به و نشستم کشتی از ایگوشه

 .بود یکی مسیرمون خوشبختانه و بود عبور حال در
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 و گذشتمی سنش از سال هزاران که بود الف خورده سال پیرمرد یه کشتی ناخدای

 .بود نیرومند قوی اما بود شده پیر زیادش سن همین بخاطر

 :زد فریاد ما به رو کشتی ناخدای

 شدن؟ سوار همه -

 :زدم داد متقابال   منم

 .کن حرکت ناخدا بله -

 و چسبوندم کشتی به سفت رو خودم اومد، در حرکت به کشتی حرفم اتمام با

 .بخوابم کمی تا بستم رو چشمام

 در قصر از خارج به و بود سیاهش اسب بر سوار خرمایی بلند مو و شونه چهار مردی

 زیادی هایسرباز بود، پادشاه معلوم قرار از و داشت سر بر بزرگی تاج بود؛ رفتن حال

 .شدن خارج قصر از پادشاه این دنبال به طالیی هایزره با

 از که وقتی و بودم دویدن حال در سرشون پشت هم من و نداشتم رو خودم اختیار

 حال در جهنمی و بزرگ موجودی شدم؛ رو به رو بزرگ جهنم یه با شدم خارج قصر

 .بود سرزمین این برای که بود شهری تخریب

 .شدن ورحمله طالیی سربازهای به و اومدن در جهنمی هیوالی اون پشت از هااورک

 .کنید حفاظت آرتور پادشاه از -

 .کردنمی دور رو کثیف هایاورک و کردنمی حفاظت خودشون پادشاه از سربازهایی

 :گفت و زد فریاد سربازها از ایعده به رو پادشاه

 .برسه اونا به دستشون نذارید کنید، محافظت فرزندم و نیکا ملکه از برین -
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 .برگشتن قصر داخل به و کردن اطاعت سربازها

 بود، کننده کر شهر مردم فریادهای و جیغ بود، شده ایجاد دلخراشی صحنه

 اما نکنه ایجاد خسارتی تا کردن می پرتاب تیر هیوال سمت به طالیی سربازهای

 .داشت سختی سر پوست

 رو سربازها کردمی خارج دهنش از که آتشی و کردمی زیر رو سربازها پاهاش با هیوال

 .کشیدمی آتیش به

 هیوال به گرفت؛ اوج و شد سیاهی و بزرگ عقاب به تبدیل که افتاد پادشاه به چشمم

 .افتادنمی اتفاقی اما دریدمی رو هیوال بزرگش چنگال با و کردمی حمله

 به پادشاه شدن تبدیل بود، اژدها که جهنمی هیوالی بود، شده وحشتناکی جنگ

 .سیاه عقاب

 .پادشاه -

 برخورد زمین به بدی ضربه با دیدم؛ سقوط حال در رو بزرگ عقاب و چرخوندم چشم

 .کرد

 .بدین نجات رو سالشون دو فرزند و نیکا ملکه... مرده آرتور پادشاه مرده، پادشاه -

 چه دیگه این شدم؛ بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس پریدم، خواب از ناگهان

 دیدم؟ بود خوابی

 به بلندی های موج و بود خروشان دریا افتاد، خوفناک تیره سیاه آسمون به چشمم

 .کردمی برخورد کشتی
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 و عجیبه چیزی یه بودند؛ نشده دریاچه شدن طوفانی متوجه و بودند خواب هابچه

 ! خروشان و طوفان حاال و بود سوزان و آفتاب هوا که این

 بلندی موج دقیقه هر که زدم زل روم به رو به و کردم حرکت کشتی ناخدای سمت به

 و کردم ناخدا چروکیده کمی و مصمم چهره به نگاهی کرد؛می برخورد کشتی به

 :گفتم

 شده؟ طوریاین دریاچه چرا افتاده؟ اتفاقی -

 :گفت محکمی صدای با

 .بودم ندیده طوفان همچین اخیر سال چند این تو دونم،نمی -

 عادیه؟ غیر یکم که اینه منظورتون یعنی -

 :گفت مرموز کرد، ریز رو چشماش و کرد نگاه بهم

 .شهمی بیدار داره که کنممی فکر -

 شه؟می بیدار داره کی -

 رو کمر با شدم؛ پرتاب عقب به من و کرد برخورد کشتی به بلندی خیلی موج ناگهان

 .افتادم کشتی

 ...آخ -

 :غریدم هابچه به رو و شدم بلند جام از

 .افتهمی داره اتفاقایی یه باشین، زود شین بلند -

 و دور به و شد هوشیار دایانا شدن؛ بیدار منگ و گیج همه من داد صدای با بالفاصله

 .بود شده طوفان که کردمی نگاه ورش
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 طوفانیه؟ دریاچه چرا افتاده؟ اتفاقی چه آدرین -

 داره که زدمی حرف چیزی از ناخدا افتادیم، جدید مخمصه توی انگار دایانا ببین -

 .شهمی بیدار

 .کرد نگاه ورش و دور به و کرد تعجب کمی دایانا

 شده؟ چی هابچه -

 .بزنم حرف تا بودن من منتظر و اومدن طرفم به هم ماری و استیو

 .شده بیدار انگار گفت ناخدا عجیبه، کمی هوا دفعه یک تغییر این -

 :داد سوق طرفش به رو ما ناخدا فریاد صدای که انداختن بهم نگاهی استیو و ماری

 .باشین زود اینجاس اون بگیرین، پناه -

 .شدم خیره دریاچه به و دویدم کشتی باالی سمت به سریع

 موجودیه؟ چه دیگه این -

 .شدم مواجه هابچه باز دهن با و برگشتم

 آبی؟ غول -

 :گفت ما به رو و زد رو حرف این دایانا

 و بگیرین پناه باشین زود هاست،دریایی پری سرزمین محافظین از آبی غول یه اون -

 .نیوفتین آب داخل تا بگیرین رو کشتی جاییه

 آب بود، گرفتن شکل حال در که کردم نگاه آبی غول به باز و دادیم تکون سری

 .دادمی تشکیل آبی غول یه شکل و کردمی حرکت باال به رو و چرخیدمی دریاچه
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 دیوونه یه به رو من حتما کردممی تعریف خانوادم به دیدم من که رو چیزایی این اگه

 دلیل اینجام؟ چرا که ذهنمه تو هاییسوال بازم که این و عجیبه واقعا بردن،می خونه

 چیه؟ من داشتن قدرت

 پیرمرد اون ولی بده رو جوابم که هست کسی نه دارم جوابی نه که باطل خیال اما

 .زنهنمی حرفی خرفت

 :غریدم ناخدا به رو و گرفتم محکم رو ستون یه رفتم سریع

 .مرگ دل تو بردی قشنگ رو ما -

 دلیل دونمنمی ولی آبی غول شدنه بیدار از گذشته زمان خیلی نیستم، ایکاره من -

 !چیه االنش شدنه بیدار

 شده؟ بیدار هم قبال   مگه -

 :گفت و برگشت من سمت

 بیدار بگیره رو دریایی پری سرزمین تا فرستاد رو ارتشش تاریکی ارباب که زمانی -

 .شد

 .شد تداعی برام بیشتری هایسوال و شد می جالب داشت بحث

 کرد؟ حمله کی هست؟ کی تاریکی ارباب -

 جهنمی چال سیاه در تو االن اون... شومه آریمنمی زبون به رو اون اسم ما هیس -

 ...قبله سال هزاران برای قضیه و شده زندانی خدایان قصر

 :پرسیدم اومد پیش برام که سوالی باز و دادم تکون سری

 کجاست؟ دریایی پری سرزمین دقیقا -
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 ...قصر محافظ هم این و هست دریایی پری قصر پات زیر درست -

 و شد نصف کشتی و اومد فرود ما سر بر محافظ آبی غول از بزرگ آبی مشت ناگهان

 صدای با استیو و شد بلند دایانا و ماری جیغ صدای شدیم؛ کشیده دریاچه داخل به

 دیدیم که چیزی تنها و کرد برخورد کشتی بر مشت دومین خواست؛می کمک بلند

 .بود حمله حال در شاخ سه نیزه با دریایی پری چند

 :شد نجوا گوشم به زنی از نوازیگوش زمزمه

 این به تو آدرین کنی؛ قبول رو شکست نباید بشی، بلند باید تو... شو بلند آدرین -

 بخوری، شکست نباید منی، پسر تو بخوری؛ شکست نه بدی شکست تا اومدی جا

 ...نباید

 ایهاله متوجه شدم؛می کشیده و بودم آب زیر شد، باز امکان حد تا چشمام ناگهان

 مواجه دریایی پری با و برگشتم عقب سمت به بود؛ شده کشیده سرم دور که بودم

 کشیده جلو سمت به عجیبی طور به و بود گرفته سمتم طالیی شاخ سه نیزه که شدم

 .شدممی

 رنگ به ماهی دم شبیه پایین تنهنیم و بود انسان شبیه باالش تنهنیم دریایی پری

 .مختلف های رنگ به هم بقیه و بود آبی

 :گفتم بردمی دریا کف به رو من که دریایی پری به رو

 هستن؟ کجا دوستام بری؟ می کجا رو من داری -

 .داد ادامه خودش کار به و نداد بهم جوابی

 ...مزخرف دریایی پری -
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 .مهاجم زنیمی حرفی همچین ما به باشه بارت آخرین -

 :گفتم و کردم نثارش پوزخندی و برگشتم

 .شدیممی رد دریاچه از داشتیم فقط ما -

 :گفت و کرد نگاه بهم

 قصد و هستین مهاجم یه که کرده فکر و دیده قوی نیروی شما از یکی در محافظ -

 .کنی حمله ما سرزمین به دارین

 .نمیاد نظر به اینطور اما -

 .کنهمی تعیین هاگون ملکه رو اون -

 رسیده دریاچه کف به دیگه کردم، نگاه شدم می کشیده که مسیری به و نزدم حرفی

 حال در و شد زیاد سرعتمون رسیدیم دریاچه کف به وقتی بود؛ شده تاریک و بودیم

 .بودم برخورد

 .وایسا کنیمی داری چیکار -

 آب زیر باشکوه بزرگ قصر یه مقابل و شدیم رد ازش رسیدیم، کف به وقتی ناگهان

 .شدیم مواجه

 وجود زیادی هایخانه ورم دور کردن،می نگاه من به تعجب با دریایی پری صدها

 .داشت وجود آب زیر شهر این در زیادی هایمجسمه و هاسازه و داشت

 ایستاده طالیی رنگ به و بقیه از تربزرگ دریایی پری یه رفتیم، قصر داخل به وقتی

 .بود هادریایی پری این ملکه که انگار داشت؛ دلنشینی صورت و زیبا بود،

 .آدرین -
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 و بودن ایستاده قصر از ایگوشه در ماری و استیو دایانا که کردم نگاه چپم سمت به

 .کردمی محافظت ازشون شاخ سه نیزه با هاییمحافظ

 ها؟بچه خوبه حالتون -

 .کردن نگاه من به نگران و دادن تکون سری

 .کرد نگاه لبخند با من به اون و ایستادم ملکه مقابل

 .مهاجمین از دیگه یکی هم یکی این هاگون، ملکه بر درود -

 :گفت بخشآرام بسیار صدای با و داد تکون سری

 .برین تونیدمی فرمانده، ممنون -

 .بذارم تنهاتون هااین با خطرناکه ملکه اما -

 :گفت و آورد باال رو دستش ملکه

 .نیستن مهاجم دوستان این که هست ذکر به الزم کنم، محافظت خودم از بلدم من -

 شدن؛ خارج باهاش هم بقیه و داد تکون سری کردم؛ نگاه فرمانده این به و برگشتم

 :گفت من به رو لبخند با و برگشتم ملکه سمت

 .خواممی معذرت دوستات و شما از اومد پیش که اشتباهاتی این بابت -

 .شدن خیره ملکه به و گرفتن قرار من کنار بقیه و دایانا

 .میاد پیش نداره عیب -

 .کرد حرکت ایدیگه سمت به و گرفت عمق لبخندش

 .شدینمی رد دریاچه از داشتین چی بخاطر که دونممی بیایین، دنبالم -
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 بیشتر رو سرعتم انداخت؛ باال ایشونه و انداختم نگاهی دایانا به کردم، تعجب کمی

 حس رو کنارش در من حضور وقتی جهیدم؛می ماهی مثل رسیدم، ملکه به و کردم

 .ایستاد سفید بزرگ در یه مقابل و انداخت بهم نگاهی نیم کرد،

 :گفتم ملکه به رو بودن؛ ایستاده در مقابل هم بقیه و دایانا

 بود؟ کی منظورتون شما -

 :گفت و کرد باز رو در

 ...شیردال هست، این منظورم -

 نزدیک کمی دیدیم؛ تخت روی سفید و سیاه شکل به شیردال یه و شدیم اتاق وارد

 .دیدم شکمش ناحیه در عمیقی زخمی رسیدم، بهش وقتی و شدم

 :گفتم ملکه به رو و برگشتم

 کنید؟نمی درمانش چرا زخمیه؟ چرا -

 :گفت زدمی موج صداش از که ناراحتی با و شد غمگین اشچهره

 .نیست کسی ولی بده شفاش شفادهنده یه باید شه،نمی خوب -

 قدرت ماری یادمه کرد؛می بازی سفیدش موهای با داشت که کردم ماری به نگاهی

 .داره بخشی شفا

 بدی؟ انجامش تونیمی تو ماری -

 به و کرد شنا چیه، به چی قضیه فهمید وقتی و کرد نگاه رو من منگ و گیج ماری

 رو چشماش گرفت، طرفش رو دستاش و کرد زخمش به نگاهی شد؛ نزدیک شیردال

 .کرد زمزمه چیزی ب**ل زیر و بست
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 می رو فکرش که بود اونی از ترخوشحال که انداختم ملکه به نگاهی

 به منم شدن؛ خیره ماری حرکات به و شدن ما نزدیک استیو و دایانا و ملکه کردم،

 از بعد و بود ترمیم حال در زخمش ناباوری کمال در که کردم نگاه شیردال زخم جای

 .نداشت تنش در زخمی دقیقه چند

 کاسه از چشماش بود نزدیک که کرد بغل جوری رو ماری و کشید کوتاهی جیغ ملکه

 .بیاد در

 :گفت ماری به رو ملکه و کردم ریزیخنده

 . کن خواست در من از خوایمی هرچی کردی، خوشحالم خیلی -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت از ماری

 .بود وظیفم نکردم کاری -

 .کرد نگاهش مهربونی با و کرد نوازش رو موهاش ملکه

 بود؟ کی کار زخمیه؟ شیردال چرا -

 :گفت و رفت ایدیگه سمت گرفت؛ خودش به غم رنگ دوباره اشچهره و کرد نگاهم

 ...ساکورا بود، ذاتم بد خواهر کار -

 بود؟ خواهرت ساکورا چی؟ -

 .شد نزدیک بهم کمی و زد رو حرف این دایانا

 خواهرش؟ کشتن خاطر به نکشه رو ما -

 .مرده که هستم خوشحالم نه -
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 :گفتم و شدم نزدیکش کمی

 بود دزدیده که رو چیزی یه باید ولی بکشمش خواستمنمی متاسفم، خواهرت برای -

 .گردوندمشمی بر صاحبش به رو

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش زد؛ لبخندی و برگردوند من سمت رو سرش

 کشته باید اون نباش متاسف خواهرمم درباره داشتم؛ خبر هستین، کی دونممی -

 .شدمی

 :گفت و شد وارد هراسان سربازی و شد باز اتاق در بزنم حرفی خواستم تا

 کنیم؟ چیکار کرده، حمله دوباره زاگار ملکه -

 :گفت و کشید هم در اشچهره ملکه

 .ببینه صدمه کسی نذارید کنید، حمله بهش و کن حاضر رو شیوان دارهاینیزه -

 :گفت و کرد تعظیمی

 .ملکه شهمی اطاعت -

 :گفت و کرد نگاه بهم ملکه شد؛ خارج سریع در از بعد

 .کنین فرار اینجا از باید -

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 شیردال سر روی دستی و رفت بود خوابیده شیردال که تختی روی و کشید پوفی

 :وگفت کشید

 .دزدهمی رو هاپری و کنهمی حمله ما به دریایی هیوالی زاگار وقته چند -
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 تغذیه دریایی پریان از که باشدمی پیگیر غول سوسمار مانند که آبی هیوالیی:زاگار)

 .(کندمی

 در و کرد شنا در سمت به ملکه بپرسم سوالی خواستم تا شد، فعال دوباره کنجکاویم

 .کرد نگاهم و ایستاد لحظه آخرین

 .بگین بهم دارین خواستی در هر لطفا کردین، کمک خیلی من حق در شماها -

 :گفتم ملکه به رو اومد؛نمی بدش که انگار زد، لبخندی که کردم نگاه دایانا به

  کنین؟ تهیه آذوقه ما برای تونینمی خب -

 :گفت من به رو و بست رو چشماش کوبید؛ بهم رو هاشدست و زد محوی لبخند

 .آذوقه هم حاضره اسباتون هم دریاچه اونور -

 شد؛ خیره لبخند با من به رو و کوبید بهم دستی دوباره ملکه که کردم ازش تشکری

 .گرفت بر در رو دورم قرمزی نور ناگهان که کردم نگاهش سوالی

 افته؟می داره اتفاقی چه -

 :گفت لبخند با ملکه که پرسیدن ملکه از رو این زمان هم ماری و دایانا

 هاست، دریایی پری سرزمین ساخت که لباسی دارم، آدرین برای مخصوص چیز یه -

 ...کمیابش نوع از

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...که نبود الزم اما -

 :گفت و کرد قطع حرفم
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 .کن قبول منه، طرف از هدیه یه این -

 و قرمز لحظه هر رنگ قرمز نور شد؛ خارج اتاق از و زد چشمکی که دادم تکون سری

 .شد محو نور آخر در که شد می قرمز

 .شدی جذاب چه من خدای وای -

 برم؛ آینه سمت که کرد اشاره دستش با کردم، نگاهش سوالی و برگشتم ماری سمت

 .شدم متحیر لباس زیبایی از رفتم آینه سمت وقتی

 چرمی زره یه داشتم، پشتم قرمزی شنل و بود دار پولک که فلز جنس از پیراهنی

 .اومدمی بهم خیلی کل در بود؛ پام سیاهی شلواری و سیاه

 .شدی محشر واقعا -

 .فشرد و گرفت رو دستم گرفت، قرار کنارم و زد رو حرف این دایانا

 .خطرناکه آدرین، بریم باید -

 :گفتم هابچه به رو افتادم؛ ناخدا یاد ناگهان که دادم تکون سری

 شد؟ چی ناخدا -

 :گفت و زد پوزخندی استیو

 .خوبه حالش -

 اومدیم که راهی اون از و کردم شنا سرعت به و کردم اکتفا دادم تکون سر یه به

 .برگشتیم

*** 
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 دریاچه سطح نزدیک تا و بودم نفر آخرین بودم، شنا حال در دریاچه باالی به رو

 دریاچه سطح نزدیک تا کرد؛ کردن شنا سریع به وادار رو من زاگار غرش که شدم

 تا بودم زاگار با جدال حال در افتادم؛ گیر زاگار سیاه و قدرتمند هایدست بین شدم

 فرو شکمم داخل رو بلندش نیش و کرد تری بلند غرشی که بشم خارج دستاش از

 .کرد

 حس شکمم داخل رو زهرش ریختن و کرد وارد شکمم داخل رو نیشش تمام زاگار

 خارج دهنم از خونی و کردم ایسرفه ناگهان گرفت؛ فرا وجودم کل تو بدی درد کردم،

 .شدمی نزدیک بهم لحظه هر مرگ شد،

 نگاه خانوادم به و زدم لبخندی بمیرم؛ تا بودم منتظرم داشتم، تنم تو جونی دیگه

 .کردن می نگاهم زیبایی لبخند با و بودن گرفته رو دیگر هم هایدست که کردم

 با و بود من شبیه کرد،می نگاه بهم زیبایی تاج با شونه چهار مردی ایگوشه در

 که پادشاهی با داشت زیادی شباهت که افتادم خوابم یاد کرد؛می نگاه مهربونی

 .شد کشته

 :گفت و اومد جلو کمی

 .بده شکستش و باش قوی قبل مثل آدرین، بزنی جا نیست وقتش االن -

 محو کم کم پادشاه اون و خانوادم بود؛ اومده در لرزه به هامب**ل و بودم شده خمار

 .ماندم تنها آبی هیوالی این چنگ در تنها من و شدن

 به چشمام که چرخوندم چشم شدم؛ می خالص دستش از که کردم می کاری یه باید

 و زدم لبخندی خورد؛ دریاچه زیر در بزرگ مجسمه دست در بزرگ شاخ سه نیزه یه

 .آوردم در مجسمه دست از رو شاخ سه نیزه داشتم که قدرتی با
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 با و دادم حرکت رو شاخ سه نیزه چشمام با بشه، کشته که بود هیوال این نوبت حاال

 فشار رو من کمی زاگار شد؛ جدا بدنش از و اومد فرود زاگار سر بر نیزه سرعت آخرین

 بی و اومدم بیرون دستاش حصار از شد؛ کشته و زد جونش آخرین از غرشی و داد

 .موندم معلق آب توی حال

 چشمم جلوی داشت سیاهی شد، خارج من از زیادی خون باز و کردم ایدیگه سرفه

 لبخندی بود، کردن شنا حال در سمتم به نفر یه کردم نگاه سرم باالی به رفت؛می رژه

 .شد بسته چشمام و زدم

*** 

 ( دایانا)

 

 نمیاد؟ باال چرا نگرانی، از میرممی دارم خدا وای -

 هااین از زودتر باید بود؛ نیومده هنوز و بودم آدرین نگران چرخیدم،می خودم دور هی

 .اومدمی

 :گفتم و برگشتم استیو سمت

 .افتاده اتفاقی چه ببینم دریاچه تو میرم کنم، صبر تونمنمی -

 :گفت و کشید هم تو رو اشچهره استیو

 تا دریاچه تو بیایین نباید شرایطی هیچ تو که گفت بهت بیار، یادت رو آدرین حرف -

 .نیومدم من که وقتی

 :غریدم و جهیدم سمتش
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 .بیاد قراره آدرین سر بالیی چه ببینم تونمنمی منم -

 .گرفت رو هامشونه و زد محوی لبخند استیو

 کشته زیادی هایپری انداخته، راه کشتار دریایی هیوالی یه پایین اون دایانا ببین -

 دیدی؟ که خودت شدن،

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 ...هم آدرین شاید -

 رو آدرین دادن دست از فکر حتی کردن؛ پیدا رو خودشون راه اشکام و کشیدم جیغ

 .بکنم باور نه بکنم رو فکرش نه خوامنمی

 .استیو بگیری رو جلوم تونینمی دریاچه، تو میرم من -

 .کرد ترسخت برام رو کردن نگاه و شدنمی جاری هی هام اشک

 .میارمش میرم من بمون اینجا تو دایانا باشه -

 .بدم نجاتش خواممی خودم من -

 بده اهمیت بهم که این بدون کشید؛می داریکش هاینفس و بود شده عصبی

 مایع که آورد در کوچیک شیشه یه و کرد لباسش تو دست آورد، در رو لباساش

 .داشت وجود داخل سبزرنگی

 .کردم نگاه شیشه به مرموز و رفتم سمتش

 چیه؟ اون -

 .شکست و افتاد دستش از شیشه و شد پاچهدست لحظه یه
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 .شانس این به لعنت اه -

 .کنهمی قایم داره ما از رو چیزی یه و مرموزه استیو این که کردم پیدا یقین دیگه

 بود؟ چی اون استیو -

 :گفتم و کشیدم جیغ افتاد؛ راه به دریاچه سمت به و زد محوی لبخند

 بود؟ چی گفتم استیو -

 .گرفتم سمتش و آوردم در غالف از رو شمشیرم خاروند؛ کمی رو سرش و ایستاد

 .کشمتمی جاهمین یا چیه قضیه میگی یا -

 :گفت آرومی صدای با و کرد بهم نگاهی نیم

 ...چی همه بود شما خاطربه اما نکنی باور رو بفهمی که چیزی شاید دایانا پرنسس -

 .استیو زنیمی حرف چی درباره -

 :غرید کنه نگاهم که این بدون

 .پرنسس نیستم استیو من -

 هستی؟ کی پس -

 رو هاشناخن که کردم نگاهش برگشتم پرسید، لرز و ترس با رو سوال این ماری

 .جویدمی

 .پرنسس شناسیشمی که هستم یکی من -

 رنگ به و کرد کردن رشد به شروع استیو سیاه موهای شدم، صداش تغییر متوجه

 .ببینمش قراره که آدمی از ترسیدممی گرفتم، دلهره اومد؛ در ایقهوه
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 :گفتم و فشردم دستم تو محکم رو شمشیرم

 خوردی؟ شکل تغییر معجون -

 .کرد حرکت دریاچه سمت آروم و داد تکون سری

 .ببینمت خواممی برگرد -

 :گفت نبود شنیدن قابل که آرومی صدای با و ایستاد دوباره

 .نیست پدرت تقصیر بدون اما گردمبرمی -

  داره؟ پدرم به ربطی چه شدم،نمی متوجه

 :گفتم لکنت با افتادم چیز یه یاد ناگهان

 تویی؟ نکنه..نک -

 اخم با همیشه مثل داشتم؛ ازش کامل شناخت که شدم رو به رو نفر یه با و برگشت

 .بود من محافظ و من معلم که کسی کرد، می نگاه بهم مغرور و

 .آیکان فرمانده -

 .کرد بهم تعظیمی و اومد جلو قدمی

 .هستم آیکان فرمانده پرنسس درسته -

 زد زبون غرورش و زیبایی که کرد نگاه آیکان فرمانده به و گرفت قرار من کنار ماری

 .هست ساتین سرزمین

 نیستی؟ استیو تو پس -

 :گفت و کرد نگاه ماری به اخم با فرمانده
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 .دادم قیافه تغییر فقط من خیر؛ -

 که شهنمی باورم هنوزم کردم؛ نگاه فرمانده به و گذاشتم غالفم داخل رو شمشیرم

 .باشه ساتین سرزمین فرمانده همون استیو

 درسته؟ فرستاده رو شما پدرم -

 :گفت و کرد غلیظی اخم

 و دیدم من شدین خارج قصر از که موقع اون گرفتم، رو مچتون خودم همیشه مثل -

 .اومدم دنبالتون

 آهی کنه؛نمی تعقیبم کسی که بودم مطمئن من شد، گشاد قبل از بیشتر چشمام

 :گفتم و کشیدم جیغی افتادم، آدرین یاد که کشیدم

 ...بیار برو رو آدرین فرمانده -

 .رفت آب زیر به و زد شیرجه دریاچه داخل سرعت به و داد تکون سری

 می اومده پیش که اتفاق همه این از داشت مغزم نشستم، سرجام و کشیدم پوفی

 رو خودش که آیکان فرمانده از اینم نیومده، چرا نیست معلوم که آدرین از اون ترکه؛

 .بود زده جا استیو جای

 .گردونهمی بر قصر به رو من حتما افتاده، اتفاقایی چه که داده خبر پدرم به مطمئنم

  چیه؟ قضیه -

 .شدم بدبخت بدون فقط ماری، بگم چی -

 : گفت تعجب با و کشید ریزی جیغ

 چرا؟ -
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 زندانیم دفعه این پدرم پدرم؛ یا باشم آدرین فکر به دونمنمی انداختم، پایین رو سرم

 .داشت نخواهم امیدی دیگه قطعا کنه،می

 به همیشه مثل و انداخت گیرم همیشه مثل آخه؟ فهمید چطور آیکان فرمانده اه

 .میده تحویلم پدرم

 .کنهمی زندانی اتاقم تو رو من برگردم پدرم پیش اگه -

 :گفت ناراحتی با و داد تکون سری

 .داری رو پدرت نگرانته، که داری رو یکی تو خوبه -

 .بمونم اتاقم تو دیگه زادهاشراف دخترای مانند خوامنمی من ماری، نیستی متوجه -

 .چکید چشماش از اشکی قطره و کرد نگاه بهم ماری

 هم زدمی غر همیشه که مخمم رو برادر اون حتی شده، تنگ مادرم و پدر برای دلم -

 .بودن پیشم کاش شدم، دلتنگش

 شدم؛ تنگ دل هم من و گذاشت تاثیر من روی ماری حرف شد، جاری دوباره اشکام

 .مادرم و پدرم تنگ دل

 بود مادرم اگه شدم، محروم گرمش آغوش از و دادمش دست از بچگی از که مادری

 نژاد از که پسری کرد؛ آب رو یخیم قلب که کردم پیدا رو یکی اما نبودم اینجا شاید

 .بود ای دیگه دنیای از و دیگه

 .میرهمی داره آدرین پرنسس -

 روی رو آدرین فرمانده دوییدم؛ دریاچه سمت به و شدم بلند جام از فرمانده حرف با

 .ایستاد سرش باالی و گذاشت خشکی
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 شده شوکه و افتادم زمین روی زانو با دیدم، رو شکمش و رسیدم آدرین به وقتی

 .کردم نگاهش

 .شد کشته عجیبی شکل به زاگار -

 شه نمی باورم ریخت؛می چشمام از که بود اشک فقط کردم،نمی ای توجه حرفاش به

 ...آدرین

 .هست امید جای پرنسس -

 .تابید قلبم به امید نور کردم، نگاه فرمانده به

 .فرمانده کن کمکش -

 .رفتمی آدرین سمت که کرد نگاه ماری و کشید پوفی

 رو فکرش که اونیه از ترقوی خیلی زهرش باستانیه، موجود یه اون نداره، فایده ماری -

 .کنیمی

 مردونه و سرد هایدست کرد؛ کردن گریه به شروع بلندی صدای با و ایستاد ماری

 بود، آورده در ریش ته که کردم نگاه صورتش به اومد؛ در لرزه به قلبم گرفتم، رو آدرین

 .بودم نشده تغییرش متوجه اصال

 .خوابه و بستس چشماش وقتی شدمی معصوم خیلی

 .کن کمکش فرمانده -

 .دهنمی راحتی به که بگیری باید کسی از دشواره، اما هست درمانش برای راهی -

 :گفتم و دادم تکون سری

 فرمانده؟ کیه اون -
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 :گفت و کرد اخمی

 .بگیری رو آتش گل ازش باید مذاب، فرزند -

 کی هر دونستممی و داشتم ازش کامل شناخت زدم، آیکان فرمانده به رو پوزخندی

 یا کنه پیدا رو زندگیش محل نتونسته یا کنه درخواست ازش آتش گل تا رفته

 .بگیره ازش نتونسته

 کنم؟ پیداش تونممی کجا -

 کرد؛ بررسیش و آورد در اینقشه هاکوله از یکی داخل از و رفت هااسب سمت به

 .زد محوی لبخند و کرد نگاه بهم

 .داره دوست خیلی خدایان -

 .اومد سمتم و کردم نگاهش سوالی

 بلد رو ورودش راه البته و اونجاست مذاب فرزند بری، الوا اسم به کوهی به باید -

 .نیستم

 خب؟ -

 :گفت و گرفت کوهی سمت رو اشاشاره انگشت

 ...کوهه همون دقیقا -

 بلند جام از تابید؛ قلبم به امید نور هم باز گرفت، شکل م*با*ل کنج کوچیکی لبخند

 .نشستم روش و رفتم سفیدم اسب سمت به و شدم

 .آیکان فرمانده باش مواظبش میام من تا -

 :گفت و داد تکون سری
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 .کمه وقت دایانا، باش سریع -

 .فرمانده باشه -

 : گفتم سفیدم اسب لینا گوش در و شدم خم

 .بتاز الوا کوه سمت به خب، دختر بتاز -

 کرد؛ دویدن به شروع باالیی سرعت با و ایستاد اشعقبی پاهای رو و کشید ایشیهه

 .رفتممی هدفم سمت به بیشتری امید با بود، اومده در پرواز به موهام

 جای و نبود بزرگی کوه رسیدم، الوا کوه به کردن حرکت وقفه بی ساعت یک از بعد

 :گفتم لینا به رو و پریدم پایین اسبم از داشت؛ شکر

 .بیام تا باش منتظر -

 کوه باالی از سرعت به و زدم لبخندی کرد، اعالم رو خودش موافقت و کشید ایشیهه

 و گرفتم اومد دستم درخت شاخه یه وقتی که بودم رسیده کوه وسطای به رفتم؛ باال

 .اومدم باال

 غار یه کنار و داشت وجود غار یه شدم؛ شکل دایره محوطه یه وارد اومدم باال وقتی

 رو نوشته و رفتم سمتش به بود؛ شده خطاطی روش اینوشته که بود چوب تخته یه

 .کردم زمزمه

 .کوه خروشان قلب آتش، گل -

 خاصی چیز اما کردممی حل رو معما این باید مذاب فرزند به رسیدن برای باید انگار

 .کنه راهنمایی رو من تا نداشت توش
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 ذهنم به چیزی اما بشم معما متوجه تا شدم خیره متن به ایدقیقه چند حدود

 داخلش معمام جواب شاید رفتم،می غار تو باید کردم، نگاه غار به کرد؛نمی خطور

 .باشه داشته وجود

 شمشیرم بود، ناکخوف تاریک و دادمی نم بوی شدم؛ غار وارد و کردم جزم رو عزمم

 روشن رو کوچیک غار و شد ساطع نور شمشیرم از کردم؛ زمزمه وردی و آوردم در رو

 .ببینم رو غار تونستم راحتی به کرد،

 رفتم جلوتر کمی وقتی ولی خوردمی صورتم به سردی نسیم و بود خنک غار هوای

 منو صورتم شدن داغ و دادم قورت رو دهنم آب کرد؛ برخورد صورتم به گرمی سوز

 در رنگی قرمز نور که کشیدممی داریکش هاینفس کرد؛ رفتن راه آروم به وادار

 .دیدم غار انتهای

 غار انتهای به وقتی کردم، بیشتر رو سرعتم و نکردم بودنم داغ به اهمیتی دیگه

 غالفم داخل رو شمشیرم و کشیدم پوفی شدم؛ مواجه مذاب از پر دره یه با رسیدم

 .گذاشتم

 شد؛ زده ذهنم تو ایجرقه بود، داغ و خروشان کردممی نگاه رو مذاب که طور همین

 .میرممی قطعا   نباشه، درست ذهنم تو من که ایایده اگه

 مذاب دره این تو بپرم که این مذاب فرزند دیدن برای کوه خروشان قلب واقعا اگه

 دیوونگی حاال تا کنم،می رو کار این آدرین نجات برای حتما کنم؛می رو کار این حتما

 .بودم نکرده حد این تا

 در هم کنار در و میاد مردگان دنیای به من با هم آدرین نمیرم، امیدوارم که بمیرم اگه

 مذاب داخل به که گرفتم رو تصمیم کنیم؛می تجربه رو خوشبختی زندگی آخرت

 .بپرم
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 به و دادم قورت رو دهنم آب رفتم، عقب داشت الزم که جایی تا و میرم عقب عقب

 چند در کشیدم؛ جیغی و کردم پرت رو خودم رسیدم دره لبه به وقتی دویدم؛ سرعت

 !شدم بیهوش که بودم مذاب مواد سانتی

*** 

 کنارم که انداختم دقیق نگاه یه بود، گنگ برام اطرافم فضای کردم، باز آروم رو چشام

 .کردم تمیز بود شده خاکی که رو وضعم و سر پاشدم بود؛ مذاب مواد از رودی یه

 :زدم داد بلندی صدای با کردم؛ نگاه بودم داخلش که بزرگی غار به و چرخوندم چشم

 هستی؟ کجا مذاب فرزند نیس؟ اینجا کسی -

 یه که شدم خیره ریزی نگاه با اومد، داشت جریان مذاب مواد که رودی از صدایی

 باال سمت به و ایستاد کرد؛ حرکت من سمت به رود داخل از مذاب مواد دفعه

 .اومد وجود به مذاب مواد از انسان یه شکل و کرد پیدا جریان

 .کردمی نگاهم تفاوتبی که بودم بهش خیره فقط و بود اومده بند زبونم

 چیه؟ بودنتون دلیل جوان، الف الوا کوه به اومدی خوش -

 :گفتم و اومدم بیرون هپروت از اومد؛می نظر به خطرناک ولی بود زیبا بودم، محوش

 .خواممی چیز یه شما از -

 :گفت و فرستاد باال رو آتیش ابروی

 خوای؟می من از چیزی چه -

 :گفتم محکمی صدای با و کردم حرکت سمتش به قدمی

 .خواممی رو آتش گل -
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 :گفت متفکر و کرد من نثار پوزخندی

 .کرد ازش نامناسبی استفاده دادم یکی به رو آتش گل که باری آخرین -

 نقش چشمام جلو آدرین شدن زخمی و دلخراش صحنه و گرفت غم رنگ امچهره

 .بست

 .خواممی رو آتش گل یکی نجات برای من -

 :گفت زدم رو حرفام وقتی کردم؛ تعریف براش رو ماجرا تمام و انداختم پایین رو سرم

 بیای، اینجا به که شد باعث آدرین به تو زیاد عالقه فهمیدم من که اینجایی تا خب -

 .میکنم تحسینت من و بشی کوه دل وارد تونستی

 :داد ادامه مهربونی با و کرد مکسی

 که بشم مطمئن باید ولی میدم، بهت رو آتش گل فداکاریت این برای منم پس -

 !نکنی خطرناکی کار و باشی نگفته دروغی

 :گفتم و کردم پایین باال سرم

 بشه؟ ثابت شما برای تا کنم چیکار -

 .دستم رو بزار رو دستت -

 دستش روی رو دستم کرد اشاره آتشینش چشمای با و گرفت من طرف رو دستش

 بشه؟ جزغاله نسوزه دستم که گفتم خودم با بذارم؛

 !میره بین از دستم و سوزممی که بذارم رو دستم اگه ولی -

 گل به درستی کار برای که میشه ثابت بهم و نیوفته اتفاقی باشی گفته درست اگه -

 .نیازمندی آتش
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 وجود ترسی و نگرانی جای پس بدم، نجات رو آدرین خواممی که من رفتم، فرو فکر تو

 .نداره

 شد، منتقل بدنم به خوبی گرمای گذاشتم؛ دستش تو رو دستم و رفتم جلو آروم آروم

 .اومد م*با*ل رو کوچیکی لبخند یه

 در که چیزی اون منم پس جوان، دختر گذشتی هم مرحله این از خب، خیلی -

 .میدم بهت رو کردی خواست

 رو چپش دست مالید، هم رو دستاش تا دو و کرد خارج دستم از رو دستش بعد

 شد؛ ظاهر آتشی و سیاه از ولی زیبا گلی یه راستش سمت دست تو که برداشت

 .زدم لبخند یه و گرفتم رو آتش گل منم و گرفت طرفم

 ماجراجوییمون به هم کنار در و ببینم رو آدرین دریایی چشمای قراره که این فکر

 .کرد تپیدن به شروع قلبم و شدم خوشحال بدیم ادامه

 .کمه وقتم بشم؟ خارج اینجا از چطور اما ممنون -

 :گفت و داد تحویلم زیبا لبخند یه

 .جوان دختر بده من به رو دستات -

 .شد تزریق بدنم به خوب حالت همون و دستاش تو گذاشتم رو دستام

 .جوان دختر مجدد دیدار امید به داره، درخشانی آینده پسر اون -

 سریع رو چشمام شدم مجبور که گرفت، رو جا همه درخشانی نور حرفش این بعد

 دیدم؛ کوه پایین رو خودم کردم، باز که رو چشام منم و شد محو کم کم نور ببندم؛
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 به و نشستم روش و رفتم سفیدم اسب سمت سرعت به و شد تررنگ پر لبخندم

 .کردم حرکت دریاچه سمت

 .بود دستام تو هم آتش گل و بودم غار ورودی جلوی

 .(بیماری هر برای بخش شفا آتش، جنس از گلی:آتش گل)

 رو افسارش و شدم سوارش سریع اومد، سمتم به لینا دقیقه دو از بعد و زدم سوت

 .کشیدم

 ...بتاز لینا باش زود -

 آتش گل کرد؛ حرکت بود دریاچه که جایی شرق، طرف به سرعت به و کشید ایشیهه

 .بود برگرفته در رو من کل خوشحالی فشردم، و کردم نگاه رو

 فرمانده و کردمی نوازش رو آدرین موهای ماری رسیدم، دریاچه به ساعت چند از بعد

 داشت، برم ترس بود؛ زده زل آدرین به و بود کرده بغل رو زانوهاش صدابی گوشه

 سمت به و پریدم پایین اسب از صدابی آوردن؛ هجوم من به منفی فکرای و احساس

 .کردم حرکت آروم آدرین

 شده؟ چی... چ -

 بدی دلهره واقعا دیگه انداخت؛ پایین رو سرش اشکی چشمای با و کرد نگاهم ماری

 رو کرد می اذیت رو من داشت فکرم تو که چیزی اون اصال افتاد، جونم به

 .کنم باور خواستمنمی

 مجسمه مثل حرکتبی گرفتم، رو سفیدش و زده یخ های دست و زدم زانو آدرین کنار

 .بود چشم تو خیلی زخمش جای بود؛ کشیده دراز
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 .دایانا پرنسس اومدی دیر خیلی -

 پیشونیش رو ایه*س*بو و کردم قاب دستم با رو آدرین صورت و ندادم بهش اهمیتی

 .کاشتم

 مرده؟ آدرین االن یعنی

 باشمش؟ داشته بود آرزوم که کسی

 .کنم باورم تونمنمی باشه؛ مرده آدرین نداره امکان نداره، امکان

 .نشده چیزیش آدرین -

 .کردم پیداش تازه من بذاره تنها رو من نباید دادم، تکونش و گرفتم آدرین یقه از

 .شو بلند نذار تنهام لعنتی آدرین، شو بلند -

 هق صدای که ریختممی اشک صدابی کردن؛ پیدا رو خودشون راه دوباره هاماشک

 .شد انداز طنین هم هق

 .کنیم خاکش باید پاشو، پرنسس -

 .زندس مطمئنم زندس، اون کنن خاکش نباید نه نه

 .آوردمش رفتم آتش گل طرف به و دادم هلش که کرد بلند رو من فرمانده

 کردنش درست راه میرم؛می آدرین بدون من وگرنه کنم امتحان باید بدم، نجاتش باید

 گل و نشستم آدرین کنار میشه؛ استفاده درمان برای چطور تونستممی و بودم بلد رو

 و ندادم اهمیتی کردن؛می نگاهم ناراحتی با فرمانده و ماری گرفتم، مشت به رو آتش

 .ریختنمی طور همین اشکام

 :کردم زمزمه رو مخصوص ورد
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- Make a potion of illness (شو ساخته بیماری معجون). 

 رو دستم شده، درست آتش گل معجون که فهموند رو من دستم شدن داغ احساس

 رنگ به معجون ریختم؛ روش رو دستم داخل مواد و گرفتم آدرین عمیق زخم سمت

 .برگرفت در رو هازخم تا دور و شد پخش آدرین های زخم روی مذاب

 و فرمانده نداشت؛ وجود زخمی که انگار و شد بسته دقیقه چند از بعد هاشزخم

 نگاه نیست ازش اثری دیگه که زخمش جای به خوشحالی با و جلو اومدن ماری

 .بود سرد اما گرفتم رو آدرین هایدست کردن؛

 نگاه فرمانده به تپید؛نمی قلبش کشید،نمی نفس زد،نمی اما گرفتم رو آدرین نبض

 .بود پایین سرش اما کردم

 شه؟نمی بیدار چرا کنه؟نمی اثر چرا فرمانده -

 .پرنسس دونمنمی -

 منتظر و شد ناراحت دوباره خوشحالم قلب و رفتمی تاریکی به رو داشت کم کم هوا

 .بیاد هوش به تا بود آدرین

 و بودم ایستاده هازده ماتم مانند آدرین سر باال من و گذشتمی طور همین روزها

 .نبود چیزی اما ببینم آدرین بودن زنده از عالمت یه منتظر

 وجود آدرین دیگه که کنید قبول لطفا   کردیم، صبر که هست روز چهار پرنسس -

 .شده کشته نداره،

 تو نداره؛ وجود آدرین دیگه بود، اون با حق انداختم، آیکان فرمانده به تفاوتیبی نگاه

 زنده آدرین ولی دادممی قسم رو خدایان ریختم،می که بود اشک فقط روز چهار این

 .نشد
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 .برگردیم قصر به باید آمادست، انتقال دایره پرنسس -

 :گفتم و نشستم آدرین کنار و گفتم ایباشه

 نجاتم جاها خیلی رفتی؛ زود خیلی ولی اومدی دیر بودی، زندگیم عشق اولین تو -

 خیلی بدون رو این ولی... ندیدی رو خانوادت که شد حیف کردی، کمکم و دادی

 .دارم دوستت

 ...بشم بلند خواستم تا که چکید چشمم از اشکی قطره

 رو هام گوش و شدم خم و کردم نگاه آدرین به تعجب با شنیدم، ضعیعی صدای

 .کردم آدرین دهن نزدیک

 .دارم دوست... دوس... منم... م -

 در لرزه به قلبم شدم؛ مواجه آدرین خمار چشمای به تعجب با و کردم بلند رو سرم

 .زدم صدا رو آدرین اسم جیغ با برگرفت؛ در رو من خوشحالی اومد،

 ! آدرین -

 و کردم بارون ه*س*بو رو صورتش اومد؛ در آخش که کردم بغلش و آدرین روی پریدم

 خم و کردم قاب هامدست با رو آدرین صورت کنم، چیکار دونستمنمی خوشحالی از

 . بوسیدمش شدم

*** 

 ( آدرین)

 قابل اما کردممی درد احساس کمر ناحیه از کمی شدم، بلند جام از دایانا کمک با

 .بود تحمل
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 .آدرین -

 لبخندی شدم؛ مواجه اشکیش صورت به و کشیدم پایین رو سرم ماری جیغ صدای با

 .کردم بغلش و کردم بلندش زمین رو از و زدم

 :گفت کنان گریه هق هق با ماری

 .کنیم خاکت خواستیم مردی، کردم... کر فکر -

 .اینجام من باش آروم هیس، -

 .بشم تنها باز ترسیدم خیلی -

 .کردم نوازش رو سرش و زدم لبخندی

 . سالمتم و سالم ببین -

 :گفتم بهش و گذاشتمش پایین آروم

 .ماری نکن گریه دیگه -

 و زدم بهش چشمکی کرد؛ پاک رو صورتش اشک دستش پشت با و داد تکون سری

 کردم؛ بغلش و رفتم سمتش داشت، ب**ل بر زیبایی لبخندی که کردم نگاه دایانا به

 .کردم نوازش رو طالییش موهای

 .دایانا دارم دوستت خیلی -

 .آدرین دارم دوستت منم -

 تزریق بهم زیادی انرژی کردنش نگاه کردم، نگاه سبزش چشمای به و شدم جدا ازش

 .کنهمی
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 .سرحالی و شدی زنده که بینممی -

 :گفتم و دادم باال رو ابروم یه شدم؛ مواجه اخمالو پسر یه با و برگشتم تعجب با

 هستی؟ کی تو -

 :گفت و زد پوزخندی

 .آیکان فرمانده ساتین، سرزمین فرمانده -

 .انداخت باال ایشونه که کردم نگاه دایانا به

 .دادم قیافه تغییر معجون با هستم، استیو همون من -

 ممکنه؟ چطور موند، باز دهنم

 کرد؟می جاسوسی داشت مدت همه این یعنی

 :گفتم و زدم خندینیش

 .شده کم شرش که خوشحالم اومد،می بدم استیو از -

 :گفت ماری بره تا کرد گرد عقب و سایید هم روی هاشدندون

 .داری قوی بدن معلومه اما انسانی که این با -

 .اومدمی در کاسه از داشت چشماش تعجب از برگشت، و ایستاد آیکان فرمانده

 گفتی؟ چی تو -

 پایین رو سرش و گذاشت دهنش رو هاشدست گفته چی فهمید وقتی ماری

 :گفت پته پته با دایانا انداخت؛

 .نیست... ن هیچی... هی -
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 دید وقتی کشید، کنار رو هامگوش دور موهای و اومد سمتم خشم با آیکان فرمانده

 :غرید خشم با و کرد پرت رو من نیست تیز و بلند هامگوش

 فانی؟ موجود یه شدین؟ انسان یه عاشق شما پرنسس -

 .گرفتم رو هاشدست و رفتم سمتش به بود، ترسیده دایانا

 شده؟ چی -

 مگه کرد؟ حمله زاگیت بود انسان که نیکا ملکه بخاطر دونینمی مگه پرنسس -

 کرد؟ آزاد رو موجودی چه جهنم از ندیدی

 .کردمی نگاهش ترس با فقط و نزد حرفی دایانا

 و شدیم متحد باهاشون تازه ما میشه؟ چی بفهمه زاگیت اگه که دونینمی مگه -

 .کردیم صلح

 :گفت جیغ با و کرد نگاهش متعجب اول دایانا

 ممکنه؟ چطور شده؟ پیمان هم هااورک اون با پدرم چی؟ -

 :گفت و کشید پوفی فرمانده

 هامونجاسوس چون شد پیمان هم مردم و شما جان حفظ برای نیکوالس پادشاه -

 .هست افزایش حال در هااورک ارتش که رسوندن خبر

 :گفت و نشست زمین رو دایانا

 اون از یکی دست به مادرم بده؟ انجام رو کاری همچین پدرم داره امکان چطور -

 .شد کشته کثیف هایاورک

 .کنهمی آزاد رو تایتان باز بفهمه زاگیت اگه دایانا، پرنسس نیست این مشکل -
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 خیلی دایانا بگم؛ چی دونستمنمی بودم، آیکان فرمانده و دایانا بین بحث گرنظاره

 :گفت و کرد نگاه رو فرمانده مظلوم

 فرمانده؟ گینمی چیزی که پدرم به -

 :گفت و کرد اخمی فرمانده

 باید نیکوالس پادشاه بندازم، خطر به رو سرزمینم جون تونمنمی نداره، امکان اصال -

 .بگیره تصمیم

 ...اما -

 خوامنمی برگردونم، سالم رو شما که موظفم منم دایانا، پرنسس نداره اگر اما -

 نیکا ملکه مانند شما و بشه کشته جهنمی اژدهای توسط آرتور پادشاه مثل پدرتون

 .باشین قصر چال سیاه تو

 :گفتم و وسط پریدم

 دلیل؟ چه به خطره؟ در من جون االن یعنی -

 :گفت و انداخت تفاوتی بی نگاه من به رو فرمانده

 جنگل تو هوشبی رو اون تصادفی آرتور پادشاه که بود انسان تو مثل نیکا ملکه -

 دلیلی هیچ به هااورک پادشاه زاگیت شدن؛ هم عاشق و گذشت هامدت کرد، پیدا

 .شد ورحمله ساتین سرزمین به اون کمک به و کرد آزاد رو تایتان

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 و برد خودش قصر به رو نیکا ملکه به زاگیت سربازهای و کشت رو پادشاه تایتان -

 خیلیا که نیکا ملکه و آرتور پادشاه بچه بود، بچه اون دنبال زاگیت اما کرد، زندانی
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 کشته بود انداخته راه تایتان که سوزی آتش در هاساحره آخرین همراه به گنمی

 .شدن

 داره؟ من به ارتباطی چه این اما رسیدمی نظر به جالب

 ام؟کاره چه من وسط این خب -

 :گفت و اومد سمتم آیکان فرمانده

 .شهمی شروع عام قتل باز و میاد تایتان و میشی کشته انسانی بفهمه اگه زاگیت -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 کنین؟می حکمرانی شما االن چرا پس بودن، کرده تصرف رو سرزمینتون که هااورک -

 :گفت بلندی صدای با و کرد گرد عقب

 .بریم قصر به باید بسه سوال هم حاال رسیدن، ما داد به ها دولف چون -

 :گفت و رفت فرمانده سمت دایانا

 .آیممی موقع اون بمونه، زنده تا کنی کمک آدرین به بده قول -

 :گفت و انداخت نگاه نیم و ایستاد فرمانده

 .نیست امن زیاد اینجا بریم، بیایین هم حاال پرنسس، کنممی رو تالشم -

 .بود هویدا غم رنگ اشچهره تو کرد، نگاهم دایانا

 .بریم باید آدرین، نیست ایچاره -

 :گفتم مهربونی با و گرفتم رو هاشدست رفتم، سمتش به و زدم لبخندی

 .شهمی درست چی همه من، عزیز نداره عیب -
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 .زدم پیشونیش رو ایه*س*بو که زد لبخندی

 بیام؟ قراره منم که گممی اوم -

 رو موهاش داشت که کردیم نگاه ماری به و انداختیم پایین رو سرمون دایانا و من

 .آورد در رو زبونش که کردم بلندی خنده داد؛می بازی

 .نخند دراز پوک کله -

 :گفت و کرد بلند رو ماری دایانا بود؛ شده تنگ اش جمله این برای دلم

 .شهمی درست نباش ناراحت هم آدرین بخاطر بیای، من با باید منی دوست تو آره -

 ...امیدوارم -

*** 

 رو سپید اژدهای رمان و برین آپارات به سپید اژدهای رمان فیلم دیدن برای دوستان

 .کنین جستجو

 .هستم عزیز های خواننده شما نظرات منتظر

 

 گفته به بود؛ شده کشیده ایستاره که ایستادم ایدایره داخل ماری و دایانا همراه به

 .برهمی ساتین سرزمین قصر به رو ما و انتقاله دایره دایانا

 .کنم ولش تونمنمی و کردم پیدا رو دایانا تازه استرس، هم داشتم هیجان هم

 بودنش کنه؛می تزریق بهم رو بخشی لذت حس باهام بودنش فهمممی که االنه تازه

 .نیوفته ما هردوی برای اتفاقی که کنممی رو سعی تمام و ارزشه با برام خیلی
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 .ببندین رو چشماتون خب -

 کرد برخورد چشمام به آبی نور بعد دقایقی بستم، رو چشمام و گرفتم رو دایانا دست

 .شد قطع باره یک که شدمی بیشتر و بیشتر هی و

 بوی رسید، گوش به مختلف پرندگان آواز صدای کرد، برخورد پوستم به خنکی نسیم

 انرژی و گرفت رو وجودم کل ناپذیری وصف آرامش رسید؛می مشامم به گلها عطر

 .کردمنمی حس شکمم ناحیه تو دردی هیچ دیگه گرفتم، زیادی

 .اومدین خوش ساتین سرزمین پایتخت الیا شهر به -

 بزرگ نسبتا   شهر یه تپه پایین که دیدم ایتپه باالی رو خودمون و کردم باز رو چشمام

 بود؛ چشم تو خیلی چیز یه ولی شدم، مواجه برنگ رنگا چوبی هایخانه با

 .داشت فاصله اونجا از کمی شهر که بزرگ نسبتا و طالیی قصر یه

 چشم بود؛ درخشان و تابان خورشید مثل و بود تحسین قابل عظمتش و شکوه

 رو شهر و قصر دور تا دور که شدم کشیده فلک به سر هایدرخت متوجه و چرخوندم

 .بود برگرفته در حصاری مانند

 .موننمی حصار مثل که هادرخت جنگل اون مخصوصا نظیره،بی واقعا   -

 .قشنگه چه اینجا دایانا وای -

 :گفت ما به رو و کرد شیرینی خنده دایانا

 برای که هست تاریکی جنگل بینیدمی که هم رو جنگل اون اینجام، عاشق درسته -

 .هست قصر از محافظت

 .برداشتیم زدن دید از دست آیکان فرمانده حرف با که دادم تکون سری
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 .کنیم حرکت باشین زود -

 شهر ورودی در کردیم، حرکت دنبالش به ما و اومد پایین تپه از آیکان فرمانده

 .داشتن تن به طالیی زره که سربازهایی بودن، ایستاده سرباز تعدادی

 تعظیمی و اومدن ما طرف به سرباز ده و رسیدیم شهر ورودی به دقیقه چند از بعد

 :اومد جلو سربازها از یکی و کردن

 .آیکان فرمانده و دایانا پرنسس بر درود -

 :گفت و کرد نگاه ماری و من به بود پنهان اشچهره که پوش زره سرباز

 .همراهان شما بر درود و -

 :گفت جواب در دایانا

 .سرگروهبان شما بر درود -

 :گفت و کرد تعظیمی سرباز

 .کنهمی قطع رو سرم پادشاه دفعه این چون نزنه سرتون به فرار فکر دیگه امیدوارم -

 .داد قورتش آیکان فرمانده اخم دیدن با که کرد ریزی خنده دایانا

 به پاش به پا هم من و افتاد راه دایانا شد؛ شهر وارد و نگفت چیزی آیکان فرمانده

 خودشون زندگی و امور به رسیدگی مشغول و بودن هیاهو در مردم شدم؛ وارد شهر

 .داشتن خاصی زیبایی کدوم هر و بودن اینجا زیادی هایالف بودن،

 رو شهر این سکوت هاشونخنده صدای با و میدویدن هم دنبال به کوچیکی هایبچه

 .کردم برانداز قشنگ جارو همه و چرخوندم چشم شکستن؛می
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 چشمم لحظه یه کردم، پاک رو بودم کرده که عرقی و کشیدم پیشونیم روی رو دستم

 .افتادم هادریایی پری ملکه یاد که افتاد دارم پولک و آهنی لباس به

 اوضاییه؟ چه در هادریایی پری ملکه نظرتون به راستی -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون فرمانده

 ملکه گفت هادریایی پری از یکی شد، کشته مشکوک خیلی طور به زاگار وقتی -

 .کنهنمی تهدیدشون چیزی و خوبه حالش ولی شده زخمی

 پچ پچ هم گوش در و بودن خیره من به تعجب با که کردم نگاه مردم به و گفتم آهانی

 نیم از بعد دادم، ادامه خودم راه به و ندادم اهمیتی کردن؛می اشاره من به و کردنمی

 .بودیم ایستاده طالیی قصر روی به رو ساعت

 اگه که بود بزرگ حال عین در و زیبا بودم، دیده تپه باالی از که بود اونی از تربزرگ

 دل از هایینیزه و بود گرفته آب رو قصر دور تا دور شدم؛می گم شخصه به بودم من

 .بود زده بیرون آب

 شیپور و کرد ایاشاره فرمانده کنه؛ فرار تونهنمی کسی و باشه نفوذتر غیر کنممی فکر

 اینقره دروازه از اومد کامل وقتی اومد؛ پایین قصر دروازه آروم بعد اومد، در صدا به

 .شدیم قصر وارد و شدیم رد

 بودم، ندیده حال به تا که زیبایی هایدرخت که داشت وجود باغی بود، نکردنی باور

 وسط در بودن، گرفته قرار هم کنار زیبایی به و داشتن هامیوه انواع از که هاییدرخت

 .بودن شنا حال در ها اورک که داشت وجود کوچیکی دریاچه یه هم باغ

 .باشین زود -
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 سرش پشت ما و کرد رد رو گذشتمی باغ وسط از که هاییفرش سنگ از فرمانده

 اصلی در به باالخره داد؛می نگهبانی طالیی سرباز از پر قصر جای هر کردیم، حرکت

 .ایستادیم و رسیدیم قصر

 ته به فرمانده و رفتیم داخل شدیم، طال از بزرگی سالن وارد ما و کرد باز رو در سرباز

 .بود حرکت حال در سالن

 غروری با هاملکه و پادشاهان کردم، نگاه دیوار رو تابلوهای به و چرخوندم چشم

 کودک و زدنمی لبخند هم کنار در پادشاه و ملکه یه تابلو آخرین در بودن؛ ایستاده

 .داشت قرار هااون وسط در بود سالش3 و 2 حدود که ساله چند

 سال رو هااون که انگار کرد،می مجذوب بدجور رو من شدم، خیره تابلو به و ایستادم

 .افتادم راه به بقیه دنبال به و انداختم باال ایشونه شناسم؛ می

 به و کردن تعظیم طالیی سرباز دسته یه رفتن باال هنگام که رفت باال ایپله از فرمانده

 .دادن ادامه خودشون راه

 رسیم؟می کی پس -

 :گفت فرمانده

 .رسیدیم -

 حال در سرباز ده و داشت قرار اون وسط در تاج نماد که ایستادیم در یه مقابل

 .بودن زنی گشت

 .اومدیم ما بدین خبر نیکوالس پادشاه به -

 .شیم داخل گفت و اومد سرباز دقایقی از بعد شد، اتاق وارد و کرد تعظیمی سرباز
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 چشم به که چیزی هر شدیم، سیاه قرمز دکوراسیون با اتاقی وارد حرفی هیچ به

 حال در میز پشت که سیاه موهای با سالی میان مردی بود؛ سیاه و قرمز اومدمی

 .اومد بیرون میزش پشت از سریع دید رو دایانا وقتی و آورد باال رو سرش بود نوشتن

 لباس یه داره، سن سال دویست دایانا گفته به اما شدمی سالش پنج سی نظرم به

 خنده دایانا دیدن با ولی داشت تفاوت بی کمی چهره و داشت تن بر قدیمی سلطنتی

 .داشت ب**ل بر محوی

 .فشرد خودش به و انداخت پدرش بغل رو خودش دایانا

 :گفت و کرد نوازش رو موهاش دایانا پدر

 .بود شده تنگ برات دلم گذاشتی؟ تنهام چرا بگم؟ چی تو به دخترم آخه -

 .کنهمی گریه صدابی داره که فهمیدم لرزونش هایشونه از دایانا

 کنی؟نمی درک چرا برام، زندانه مثل بمونم، تونمنمی قصر تو من بابا -

 .کرد نگاهش دقیق و کرد جدا خودش از رو دایانا پادشاه

 من دخترم، نذار تنهام دیگه بودی، بازیگوش و لجباز و شیطون اینقدر هم بچگی از -

 .دارم رو تو فقط

 :گفت و زد لبخندی پدرش و کرد پاک رو هاشاشک دستش پشت با دایانا

 .کنی مشورت باید من با بری خواستی جا هر اما شیمی تنبیه -

 ب**ل بر زیبایی لبخندی پدرش انداخت؛ پدرش بغل رو خودش و کشید جیغ دایانا

 .داشت

 .دارم دوستت خیلی بابا مرسی -
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 .زیبام دختر دارم دوستت منم -

 :گفت فرمانده به رو افتاد؛ ما به چشمش پادشاه که شدن جدا هم از دوباره

 .کن طلب خواستی هرچی آیکان، فرمانده آوردی سالم رو دخترم بازم -

 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده

 .بود وظیفم پادشاه، نیست نیازی -

 :گفت و گرفت من سمت رو سرش داد؛ تکون سری و زد لبخندی پادشاه

 هستی؟ کی تو -

 :گفتم و کردم کوچیکی تعظیم بارید؛می ازش نگرانی کردم، نگاه دایانا چشمای به

 زیادی کمک پرنسس بگردم، تا امچاره دنبال شدم، دنیا این وارد اتفاقی طور به من -

 .برگردم و بگیرم کمک شما از تا بهم کرد

 :گفت داد باال ابرویی

 هستی؟ نژادی چه از -

 :گفتم و کردم نگاه تکشون تک چهره به

 .انسان نژاد از -

 .شدمی ترخشمگین لحظه هر اشچهره چرخید، من دور و کشید هم تو رو اشچهره

 .بگردی خوایمی و انسانی یه که -

 .درسته -

 :گفت محکمی صدای با و ایستاد من روی به رو
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 .بشی زندانی باید و اومدی جایی بد پس نیست، راهی ولی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .برگردم باید من -

 .نیست راهی -

 :گفت و اومد جلو نگران چهره با دایانا

 .داده نجات رو ماری و فرمانده من جون خیلی اون بابا -

 :گفت و داد باال رو ابروهاش تا دو دید که رو ماری پادشاه

 .ندیدم رو شما نژاد که وقته خیلی کوتوله، الف -

 :گفت و کرد تعظیمی ماری

 .مردن ایعده و کردن کوچ ایعده -

 :گفت من به رو و داد تکون سری پادشاه

 .بشه ایجاد سرزمینم برای مشکلی تونمنمی کنم، زندانیت باید -

 ...بابا اما -

 پیمان هم تازه کنن، حمله هااورک پیش سال 16 مثل باز خوامنمی دایانا، هیس -

 .خوامنمی سرزمینم برای دردسر و شدیم

 .برگردوند برام رو سرش و چکید چشماش از اشکی قطره دایانا

 .کنی کاری باهام تونینمی -

 :زد داد و کرد بهم تفاوتیبی نگاه
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 .ببرین زندان به رو پسر این بیایید سربازها -

 شدن اتاق وارد سرباز پنج و شد باز اتاق در

 .بگیرین رو این -

 رو جا این ثانیه چند عرض در تونستممی گرفتن، رو من سربازها و زدم پوزخندی

 درستش خودش خدا پس بیاد پیش اتفاقی خوامنمی دایانا بخاطر اما کنم ویران

 .کنهمی

 .ببرنش نذار کنم،می خواهش بابا -

 .نیا بیرون و اتاقت تو برو باش زود کنم،نمی فراموش کارتم دخترم، نه -

 و کشوندن رو من سربازها هستن؛ خودشون منافع فکر به همه دایانا، داره پدری چه

 طریق از رو من و برگشتیم بودیم اومده که جایی همون از بردن، بیرون پادشاه اتاق از

 .بردن قصر زمین زیر به مخفی دره یه

 مشعل چند با رسید،می مشامم به بدی بوی و شدمی تاریک رفتیممی ترپایین هرچه

 .ریممی قصر چال سیاه داریم که دید شدمی

 خراب رو حالم بدش بوی که بودم کثیف و سیاه زندان یه روی به رو دقیقه چند از بعد

 سلولی هر در که شدم مواجه غریبی عجیب موجودات با و چرخوندم چشم کرد؛ می

 یه داخل رو من سربازها و زدم پوزخندی شدن؛ زندانی بود خودشون اختصاص که

 .رفتن و کردن پرت زندان

 سالن از گوشه داشتن؛ ب**ل زیر پچ پچ و بودن خیره تعجب با من به ایعده

 از چطوری که رفتم فرو فکر به و بستم رو چشمام دادم، تکیه دیوار به و نشستم

 .بشم خالص اینجا
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 .میدی انسان بوی کنم، استشمام رو بوت تونممی میدی، خوبی بوی -

 طرفم به کور و چاق اورک یه که کردم نگاه بغلیم زندان به و کردم باز رو چشمام

 .کوره خب اما کنهمی نگاهم کثیفی لبخند با و برگشته

 .انگیز رقت اورک شو خفه -

 رو تایتان و کنهمی اتتیکه تیکه حتما بشه موضوع این متوجه زاگیت پادشاه اگه -

 و میره بین از بود هاکوتوله ماله که النگین سرزمین مثل سرزمین این و خونهمی فرا

 .شهمی منقرض نسلشون

 :گفتم چندش اورک این به رو و زدم پوزخندی

 .کنه کاری تونهنمی هم زاگیت اون بزنه، آسیب بهم تونهنمی هیچکس -

 :گفت داشت ایخنده ته و داد سر ایقهقه

 .داری جرئت و دل خیلی ملکه اون مثل هم تو -

 :پرسیدم ازش تعجب با

 بود؟ اینجا ملکه و انسانه که همون ملکه؟ کدوم -

 :گفت و داد تکون سری

 .شکنجس حال در زاگیت پادشاه قصر تو نیکا ملکه درسته -

 حس همون باز شد، گرفته حالم زد که حرفی با ساییدم، هم روی رو هامدندون

 .شد بیشتر زاگیت به نسبت تنفرم داشتم؛ بهش نزدیکی

 ...متنفرم ازتون -
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*** 

 ( دایانا)

 

 .نیست حقش داده، نجات رو جونم خیلی اون نکن، رو کار این لطفا   بابا -

 کرد باهاش صحبتی هم فرمانده شد،نمی راضی کردم می کاری هر بود، خراب حالم

 باشم؟ دور ازش چطور گیره،می آتیش داره قلبم نداشت؛ فایده اما

 .دایانا پرنسسی تو چون بده نجات رو تو تا بود اشوظیفه اون -

 بخاطر که نیست عدالت این انداختم، موهام به چنگی عصبانیت از و کشیدم پوفی

 رو کارا این خودش منافع بخاطر فقط پدرم اما بشه، زندانی آدمی متفاوت نژاد یه

 :گفتم پدرم به رو کنه؛می

 بپوسه؟ زندان تو کنی؟ چیکار خوایمی حاال -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم پدرم

 .شهمی اعدام فردا نه، که معلومه -

 مرگ شاهد خوامنمی باز فشردن؛ و گرفتن مشت تو رو قلبم که انگار زد که حرفی با

 .دمنمی پدرم رو چیزی همچین اجازه باشم، آدرین

 .نبودی ظالم تو بابا، کنی کاری همچین بذارم عمرا -

 :غرید و برگشت من سمت

 جا همین رو موضوع این پس افتهمی خطر تو مردم جون که کنم تکرار خوامنمی -

 .نمیای بیرون و میری اتاقت تو و کنیمی تموم
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 پدرم که نداره امکان این نه نه باشه؛ عادلم و مهربون پدر همون این شدنمی باورم

 مدام هی روز چند این تو شدن، سرازیر دوباره اشکام بود؛ عادل الف من پدر باشه،

 .کردن پیدا رو خودشون راه اشکام دوباره پدرم لطف به حاال و ریختم می اشک

 :غریدم پدرم به رو و کردم پاک رو هاماشک دستم پشت با

 .بابا کشتی هم رو من بدون بشه کشته اون اگه -

 به رو خودم سرعت به و شدم خارج پدرم اتاق از بشنوم ازش جوابی که این بدون

 گریه دلم ته از و دادم فشار بالشت به رو صورتم پریدم؛ تخت روی و رسوندم اتاقم

 بکشه؟ سختی همه این باید آدرین چرا کردم،

 من نبودش حس اون بازم کردم؛ عادت حضورش و بهش و دارم دوست رو آدرین من

 .باشیم دور هم از قراره بازم داد، عذاب رو

 که دیدمش موقعی اومد؛ یادم به گذروندم آدرین با که ماهی چند این خاطرات تموم

 بعد به روز اون از شد؛می کشته نبودم من اگه و داشتن رو جون قصد اورک تا سه

 .کردم آدرین لطف به زیادی تغییر

 فرو خواب به و شد سنگین کم کم چشمام باشیم، هم کنار قراره که آدرین فکر با

 .رفتم

*** 

 

 (آدرین)
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 نوری دارم؛ قرار هامشب مرموز پیرمرد با باز که انگار بود، خفگان و سیاه دورم فضای

 .بود ایستاده اخمی با جلو سفید تمام پیرمرد بعد و تابید

 میاد؟ پیش برات مشکل هی که بینممی -

 :گفتم حوصلهبی کردم نگاه چشماش به

 دیوونم چال سیاه بد بوی کرده، زندانیم عجیب موجودات عده یه بین دایانا پدر آره -

 .کرده

 .زد من به رو ملیحی لبخند و شد باز کمی اشچهره

 .کن تحمل رو امشب یه میشی، آزاد فردا نداره عیب -

 دیگه؟ امر باشه، اینم -

 :گفت جدی و اومد جلو کمی

 آموزش تر سریع هرچه باید آدرین، آوردی دست به رو هاتقدرت سوم یک هنوز تو -

 .ببینی

 .دادن شکوفه و اومدن در هامشاخ معلومه دیگه بهش، شدم خیره تعجب با

 نیاوردم؟ دست به رو هامقدرت مگه چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی

 .نگیر کم دست رو خودت آدرین، قدرتمندی تو گفتم که بهت -

 باید من چرا که شده تداعی برام سوال این بار هزاران هستم، کی دونستمنمی دیگه

 چرا؟ باشم؟ فرد اون من باید چرا باشم، داشته قدرتی همچین
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 بس از شدم خسته دیگه هستم؟ کی من گینمی چرا باشم؟ قدرتمند باید من چرا -

 .کن تحمل و کن صبر که گفتی بهم

 :گفت آرامش با و شد خیره بهم گرفت، رو هامشونه و شد نزدیک بهم

 میدم قول ولی بگم نرسیده زمانش خب بگم، چیزی بهت تونمنمی من آدرین ببین -

 باشه؟ بگم بهت فرصت اولین تو

 و ناشناختس خودش هویت که بودم عصبی کمی ازش ولی شدم، آروم حرفش با

 ... اما بزنم صداش اسمش با تا دونمنمی رو اسمش

 کن؛ هوشبی رو ها نگهبان کنن، خارجت چال سیاه اون از خواستن که فردا -

 .کنن اعدام رو تو خوانمی

 :گفتم و زدم پیرمرد حرف به خندینیش

 کنن؟ اعدام رو من خوانمی که کردن خودشون با فکری چه هااین -

 :گفت و گرفت فاصله کمی ازم

 .نکن استفاده قدرتت از اما درسته -

 کنم؟ چیکار بعدش -

 :کرد زمزمه و بست رو چشماش

 .بینمتمی میاد، داره نگهبان هم االن کنی، چیکار میگم بهت ذهنت تو -

 کمرم شد؛ باز چشمام سریع منم و شد تبدیل پروانه هزار به حرفش اتمام با بعد

 از بعد شدم؛ بلند و گفتم اخ کرد،می درد بودم خوابیده زندان کف رو که این بخاطر

 :گفت من به رو و کرد باز رو زندان در سربازی دقایقی
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 .کنه مالقات خواد می تو با نفر یه بیرون، بیا -

 :گفت و کرد نگاهش سوالی

 .بیا باش زود کیه، فهمیمی خودت -

 از بعد که کردممی حرکت سرش پشت شدم، خارج زندان از و دادم تکون سری

 .ایستاد اتاقی روی به رو محوطه چند گذروندن

 .تو برو جاستهمین -

 شنل و بود نشسته میزی روی من به پشت یکی شدم، اتاق وارد و کردم باز رو در

 به شد، بلند جاش از و خورد تکون کمی بستم رو در وقتی داشت؛ سر بر سفیدی

 .زدم عمیقی لبخند دیدم رو پوش شنل فرد وقتی و برگشت من طرف

 .دایانا -

 اون اگه رفتم؛ فرو فکر به و زدم بهش لبخندی گرفتم، زیادی انرژی اشچهره دیدن با

 .شدممی کشته دادنمی نجات اورک تا سه اون دست از رو من روز

 مردم که عجیب نژاد از که دارم دوست رو کسی من بفهمن اگه شهنمی باورش کسی

 خودم دنیای به روز یه نتونم اگه خندن؛می من به دونننمی بیش ایافسانه رو اون

 اما بدم؛ ادامه زندگیم به بخوام بخاطرشون که هستن کسایی جا این حداقل برگردم

 زندگیم مشکل ترین بزرگ این کنم انتخاب رو یکی خانوادم و دایانا بین اگه خب

 .شهمی

 و انداخت بغلم رو خودش اومد، من سمت به و اومد بیرون صندلی پشت از دایانا

 .داد فشار
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 .آدرین بود شده تنگ برات دلم -

 .کشیدم بو و بردم موهاش تو رو سرم و زدم حلقه دورش رو دستم

 .دایانا بود شده تنگ برات دلم منم -

 :گفت لرزون صدای با شد، پدیدار اشکی الیه چشماش و شد جدا من از

 .آدرین ترسممی نبودنت از -

 شده؟ چیزی مگه؟ چطور -

 پاک رو هاشاشک دستم با و رفتم سمتش به ریختن،می صدابی دایانا های اشک

 .زدم هاشچشم رو ایه*س*بو و کردم

 شده؟ مگه که، نشده چیزی دایانا، نکن گریه -

 دونستممی کنم، آرومش چطور دونستمنمی بود، برگرفته در رو اتاق کل هاشهقهق

 .کنهمی رو کار این چی برای

 .شهنمی چیزیم من دایانا ببین -

 .کنه اعدامت... اعد خوادمی پدرم... پ -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کنم فرار قراره نکن، گریه تو نداره عیب -

 :گفت و کرد نگاهم اشکی چشم با و شد کم اشگریه صدای

 .نگهبانه و تله از پر اینجا کنی؟ فرار خوایمی چطوری -
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 و زدم ه*س*بو پیشونیش رو شد؛ خیره بهم معصوم و کردم پاک کامل رو هاشاشک

 :گفتم

 نشده آروم اوضاع که موقعی تا و میشم ناپدید مدت یه کنم،می کاریشیه -

 .باش خودت مواظب موقع اون تا پس گردم،برنمی

 :گفت و داد تکون طرفین به رو سرش دایانا

 .کنم زندگی قصر این تو تونمنمی بیام، خواممی منم -

 .کردم قاب دستم با رو دایانا صورت و زدم لبخندی

 بو زاگیت اون بیوفتی؛ خطر توی تو خوامنمی و ریزهمی بهم اوضاع شه،نمی دایانا نه -

 .بدبختیم ببره

 :گفت بهم دودلی با و کرد بهم نگاهی

 .باش خودت مواظب ولی باشه خب -

 .هستم مواظب -

 ...و شدم خم

 (دایانا)

 کشیدم، ایخمیازه و کردم باز رو چشمام آروم چشمم، به خورشید نور تابیدن با

 لیانا کار باز حتما شدن؛ کشیده کنار هاپرده که کردم نگاه پنجره به و چرخوندم چشم

 داره؟ من خواب با مشکلی چه این موندم من هستش،

 (دایانا محافظ و دوست: لیانا)
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 دراز تخت روی اومدم و کردم عوض هم رو هاملباس شستم، رو صورتم رفتم پاشدم

 باز اتاق در کنه، فرار خوادمی چطوری آدرین که برم فرو فکر به خواستم تا و کشیدم

 .شد وارد سینی یه با همیشگیم مزاحم و شد

 پرنسس برای نکنه درد گلش دست البته اومده، دلت عزیز اومده، عشقت سالم -

 .نزن حرف منم حرف رو و کن جون نوش بیا آورده، صبحانه هم فراری

 دارم دوستش خیلی و دوستمه تنها که این با زنه،می حرف این چقدر رفت، مخم وای

 .کنهمی روی پیاده من مخ رو وقتا بعضی ولی

 .بری تونیمی حاال آوردی صبحونه که نکنه درد دستت اومدی خوش باشه وای -

 .کشید جیغ دفعه یه و کرد بهم برزخی نگاه یه و گذاشت تختم روی رو سینی

 فرستادی رو من آره؟ خواهیته معذرت جای به دیوونه دختره برم؟ گفتی؟ چی ها -

 .زدم حرف باهات من اگه دور؟ دور من بدون کردی فرار بعد سیاه نخود دنبال

 که خندیدم رفتارش به گرفت؛ قیافه واسم قهره من با مثال و برگردوند رو سرش بعد

 .آورد در برام رو زبونش

 هم حاال لیانا، بودم مجبور باشم، تنها خواستممی ولی بود اشتباه کارم دونممی -

 خوبه؟ بدم، خبر بهت کردم هرکاری میدم قول ببخشید

 :گفت کنه نگاه بهم که این بدون و داد خودش به تکونی یه

 .اومدی عقل سر االن کنممی فکر که حاال شدم، امیدوار بهت خوبه خوبه -

 .نداری عقل خودت پرو، دختره گمشو -
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 منم و خندید آورد در برام زبونی یه داد، جاخالی که سمتش کردم پرت رو بالشتم بعد

 .خندیدم همراهش

 اومدی باهاش که همون کیه؟ پسره این -

 گذشتم م*با*ل رو انگشتم اومد، م*با*ل رو لبخند یه افتادم، آدرین یاد حرفش با

 ...که

 نگاه لیانا به خورد، صورتم تو چیزی یه کردممی فکر آدرین به داشتم که طوری همین

 .بود زده صورتم به رو بالشت که کردم

 زنی؟می چرا دیوانه؟ چته -

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم یه

 زده زل جا یه به خنگا مثل زنم،می صدات دارم ساعته یه دوما خودتی، دیوانه اوال -

 خبراییه؟ اصال بینم بگو خندیدی،می و بودی

 :گفتم و رفتم بهش ایهغر چشم یه

 .نزن حرف الکی نخیر -

 .نزن حاال خب -

 .نداره زدن بچه -

 .ببرن سر مرغ برات بگم! کردی باز زبون اوهوع، -

 موندم من میاره، در خنده به رو من حرفاش با همش لیانا گرفت، خندم حرفش با

 چشمای و بور پست با ایقهوه مو دختر یه لیانا کشن؛می دستش از چی خانوادش

 .داره رو خودش فرد به منحصر زیبایی که عسلیه
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 دنیای وارد چطوری انسانه این کن، ول رو اینا حاال شی،می زشت نخند خب -

 شاخ فهمیدم وقتی اصال شنیدم، زدمی حرف پادشاه با وقتی فرمانده شده؟ تراگوس

 .آوردم در

 میده؟ گوش مگه نکن، دخالت بقیه کار تو گفتم بار هزار فضولیه، آدم عجب

 وارد و شد کشیده داخل به هم آدرین و بود کرده باز رو ما دنیای دروازه یکی -

 خواستنمی اورک تا سه دیدم رفتیممی الوان دشت از وقتی منم شده، تراگوس

 .دادم نجاتش من که بکشنش

 شوکه قدر این که نگفتم چیزی که من نگفت، چیزی و شد خیره بهم باز دهن با

 .شده

 .میره توش پشه وگرنه رو دهنت ببند -

 .کشید سوتی یه و اومد در هپروت از

 شاهزاده اگه خوشگله، خیلی میگن دیدنش ها بعضی میگما... طور این که عجب -

 .شدیمی زنش حتما باید بود

 خب اما داشت، تعلق دنیا این به واقعا   کاش اومد، م*با*ل رو لبخند یه حرفش این با

 .نداره فرقی

 گفتم؟ داری خنده چیز شده؟ چی -

 .نگفتی نه -

 :گفت و کرد نگاهم مرموز

 خندی؟می چی به پس -
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 .هستیم هم با و داریم دوست رو دیگه هم ما که این به -

 رفتم سمتش به شده؛ شوکه زیاد حرفام با بیچاره زد، خشکش و خورد جا دوباره لیانا

 و گذاشت صورتش روی رو دستش و اومد در هپروت از زدم؛ گوشش در محکم و

 :گفت کنجکاو

 گی؟می دروغ نه؟ -

 .میگم راست تو جون به -

 و رفتم پنجره سمت به رسید، گوش به خطر شیپور صدای بده رو جوابم خواست لیانا

 .میشن قصر وارد دارن سربازها از ایعده دیدم

 لیانا؟ شده چی -

 :گفت رفتمی بیرون داشت که طوری همین و پاشد لیانا

 .بیام تا نرو جایی هم تو بزنم سری یه برم من اومده، پیش مشکلی ،حتما دونمنمی -

 :کردم زمزمه و زدم لبخندی گفتم، ایباشه و نشستم تختم روی رفتم

 ...چیه برای خطر شیپور صدای دونممی که من -

 ( آدرین)

 

 .بود کرده عرق تنم تمام شدم، بلند بدی سردرد با صبح

 اون دوباره اومدن؛ سراغم به بازم مرموز هایخواب این دیدم؟ که بود خواب چه این

 :شد اکو ذهنم تو صدا
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 .بری باید شی،می کشته بری، باید تو -

 بودن؛ رفته خواب به هازندانی همه کردم، نگاه ورم دور به و کشیدم ایخمیازه

 .کنن اعدام ببرن رو من تا شدم سربازها منتظر و زدم پوزخندی

 .آوردن بیرون زندان از رو من و اومدن زندان به سرباز شش ساعت نیم از بعد

 سرباز تا چهار و بودن گرفته رو من نفر دو بود؛ هرچیزی از خالی که بودیم سالن یه تو

 .بود حرکت حال در من جلوی هم دیگه

 تا دو دستان از رو دستم سریع دادم؛ قورت رو دهنم آب و کشیدم عمیقی نفس

 شد پرتاب متر چند ولی داشت زره که زدم مشت یکی صورت در و کردم خارج سرباز

 .کرد برخورد طالیی دیوار به و

 زیاده؟ قدرتم اینقدر یعنی -

 .کردم هوششبی و پیچوندن رو دستش کنه کاری خواست تا یکی اون

 یکی و گرفتن سمتم رو هاشوننیزه سربازها دیدن با و برگشتن جلوییم سرباز تا چهار

 :گفت ها اون از

 .نکنی خطا پا از دست بهتره -

 سمتم و شد عصبی جلو؛ بیا کردم اشاره دستم با و زدم حرفش به خندینیش یه

 .آورد هجوم

 منتقل پاهام به رو زورم تمام دادم، خالی جا کنه وارد بدنم به تا خواست رو اشنیزه

 .شد هوشبی زدم سرش یه پا با که ایضربه با و کردم
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 از بعد دادم؛ تکیه سالن دیوار به زنان نفس و کردم هوشبی هم رو دیگه سرباز تا سه

 :شد اکو ذهنم تو پیرمرد صدای دقایقی

 .ممنوعه جنگل بیا -

 بیام؟ چطوری -

 و ببند رو چشمات پس... انتقال قدرت هست، هم تو دیگه قدرت این آدرین ببین -

 .اونجایی که کن حس هست، ممنوعه جنگل که کن تجسم رو قصر دور جنگل

 !تاریکیه جنگل که اون -

 :گفت و کشید پوفی

 .باشیم اشممنوعه منطقه تو قراره -

 .دادم انجام رو دیگه کارای و کردم تجسم رو جنگل بستم، رو چشمام و گفتم آهانی

 چشمام کرد؛ برخورد صورتم به گرمی سوز و تابید چشمام به خورشید نور بالفاصله

 بانیسایه ایکشیده فلک به سر هایدرخت که بودم جنگلی مقابل و کردم باز رو

 .کردنمی جلوگیری خورشید نور نفوذ از و بودن کرده درست

 صدای ناگهان داشت، زیادی فاصله من از که دیدم رو طالیی قصر و برگشتم عقب به

 :گفتم خودم با و کردم ایخنده پیچید؛ قصر تو شیپوری

 .کردم فرار که این برای خطره شیپوره حتما -

 ! ترسناک و تاریک حال حین در ولی بود زیبا و سرسبز شدم، ممنوعه جنگل وارد

 و بود روشن آبی کرد،می فرق چشمه رسیدم،آب چشمه یه به مسافتی پیمودن از بعد

 .کردمی ساطع روشنایی
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 .افتاد چوبی کوچیک کلبه یه به چشمم که زدم دید یه رو اطراف

 کلبه داخل و دادم قورت رو دهنم آب بود، قهوه بوی اومدمی بویی رفتم، سمتش به

 .شدم

 که بود قهوه فنجون یه میز روی که داشت قرار نفره یه تخت یه و میز یه فقط کلبه تو

 .نخوردم قهوه که وقته خیلی بود، کننده وسوسه و داغ شد؛می بلند بخار ازش

 که کشیدم سر نفس یه داشت، خوبی مزه و طعم کردم؛ مزش یکم برداشتم فنجون

 حال به تا خوشمزگی اون به قهوه و داشت رو ارزشش ولی سوخت جگرم و دل

 .بودم نخورده

 خیلی صداش اومد، سرم پشت از یکی صدای که نشستم میز پشت صندلی روی

 :گفتم بهش به رو و برگشتم بود؛ واضح

 پیرمرد؟ -

 بدم؟ بهت باز خوایمی قهوه -

 .بود سفید بلند هایریش و سفید لباس دست یه با خوابم تو مثل

 اینجایی؟ چجوری تو

 :گفت و نشست مقابلم صندلی روی اومد

 .کنم مالقات باهام و کنم جدا تنت از رو روحت تونستم دارم که قدرتی با من -

 :گفتم ذهنم تو

 چی؟ گشتبرنمی روحم اگه موجودیه، عجب -

 .برگردونه رو روحت داره رو این قابلیت بدنت -
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 که شخصیم حریم از نداشتم دوست ولی بده، انجام بلده هم خوانی ذهن پس

 .ببره بویی ذهنمه

 .بشه قفل ذهنت و فکرت که بخوای خودت باید -

 :گفتم بهش رو و ساییدم هم روی رو هامدندون

 .بده یاد بهم چجوری؟ -

 .شد خیره کلبه از بیرون به و گرفت چشم من از

 از و کن حفظ رو آرامشت بکن، هس هرچیزی از خالی رو ذهنت ببند رو چشمات

 .نخونه رو ذهنت کسی دیگه که بخواه ذهنت

 .کردم باز رو چشام بعد و دادم انجام رو گفت که هرکاری

 .بود عالی تمرینت اولین برای -

 .کردم نگاهش سوالی

 چیه؟ منظورت -

 :گفت محکم صدای با و کرد نگاه بهم

 .کنی تمرین رو چیزها خیلی باید چون -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بدی یاد بهم بخوای که نیست یادگیری واسه چیزی -

 :گفت و شد بلند جاش از



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

327 

 

 بد ساکورای اون بجنگی، آب زیر بتونی باید کنی، محافظت خودت از آب زیر باید تو -

 رو قدرتمند وردهای انواع بهت من ندی؛ شکستش بخوای که نبود واست چیزی ذات

 باید کنی؛ مهارش باید چطوری و کنی استفاده باید چطوری ندادم یاد اما دادم یاد

 .الزمه درونیت موجود شناخت برای چون بشی ترقوی تا کنی تمرین

 چیکار مدت همه این پس کردم، می تعجب شدمی خارج دهنش از که کلمه هر با

 کردم؟می

 بود؟ چی دادی یاد بهم که چیزایی اون پس -

 :گفت و زد بهم خندینیش یه

 ثانیه چند تونینمی تاریکی مقابل که ضعیفی اونقدری آدرین، داری کار جای هنوز -

 .بیاری دووم هم

 .کنم نابودش باشه کی هر مقابلم که هستم قوی اونقدری من -

 :گفت و زد بهم ایدوباره پوزخند

 .قویه زیادی تاریکی -

 .شدم بلند جام از و کشیدم پوفی

 داره؟ کی تاریکی قدرت -

 پرسی؟می رو سواال این چرا -

 .ایستادم مقابلش و اومدم بیرون صندلی پشت از

 شماها برای سالح مثل فهمیدم من که اینطور ولی اینجام چرا فهممنمی من -

 .بشم سپر چیزی یه مقابل ازم خوایینمی هستم،
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 .زد زل چشمام به و گرفت رو هامشونه

 تو از ترقوی خیلی که داری دشمن خیلی بیرون اون دنیایی، این متعلق تو پسر ببین -

 .کنی محافظت مردم و خودت از باید تو هستن،

 کنم؟ محافظ مردم از کی مقابل باید من -

 .کنی چیکار باید فهمیمی بفهمی، رو حقیقت وقتی -

 .مقابلمه چی و کیم بفهمم باید من شدم؛ خارج هاشدست حصار از و کشیدم پوفی

 .بگو رو اصلیم دشمن حداقل -

 :گفت مقدمهبی

 .اهریمن -

 بهم نژاد پنج که افتادم خوابم یاد ایلحظه لرزید، تنم ایلحظه من اسمش آوردن با

 کردم حس باشم؛ جانشینش من که خواستمی و اومد کمکم به یکی و کردن حمله

 خوابای مثل خواب یه شاید خب اما باشه جانشینم خوادمی که باشه همونی اون

 .باشه دیگم تخیلیه

 کجاست؟ االن اون خب -

 :گفت و کشید هم تو رو چهرش یکم پیرمرد

 .شده زندانی خدایان چال سیاه تو -

 .آورد باال رو دستش سکوت معنای به بپرسم ازش ایدیگه سوال خواستم تا

 .پرسیدی سوال زیاد کافیه دیگه -
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 تا دونممی نشستم، تخت روی رفتم و ندونستم جایز رو باهاش کردن بحث دیگه

 ! خرفت پیرمرد نمیگه؛ بهم چیزی نخواد خودش

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد پیرمرد که کردم نگاه خالی فنجان به و چرخوندم چشم

 خوای؟می -

 شد، پر بود خالی که فنجون و زد بشکن یه داد، تکون سری و زدم روش به لبخندی

 .کردم نوشیدن به شروع آروم و قاپیدم دستش از من و گرفت سمتم

 کنیم؟ چیکار باید االن خب -

 .داریم رزمی هنرهای تمرین هم با فردا کن، استراحت -

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بدی یاد بهم نیست الزم بلدم، که من ولی -

 :گفت بشه خارج که این از قبل کرد، بازش و رفت کلبه در سمت به

 .دور بریز رو گرفتی یاد که هرچی ببینی، آموزش من دست زیر باید نه -

 تخت روی رو خودم رفتم و ندادم ادامه نداره، ایفایده کردن بحث دیدم که منم

 .رفتم عمیق خواب به دایانا فکر با بستم، رو چشمام و انداختم

 (دایانا)

 تک تک داده دستور پدرم شده، ناپدید عجیبی خیلی طور به آدرین که وقتی از

 فرار جوریچه آخه دارم، شک خودمم کنن، رو و زیر رو باشه رفته ممکنه که جاهایی

 هستش هرجا امیدوارم! نیستش میده نشون که چیزی اون میگه بهم حسی کرده؟

 .باشه سالم
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 هستی؟ فکری چه تو باز هی -

 .لیانا کنمامی پخشت زنممی میدی؟ گیر بهم هی چرا تو بابا هیچی -

 :گفت و آورد در رو ادام لیانا

 .خورد رو تو شهنمی عسلم من یه با نشو، عصبی بابا باشه -

 :کشید جیغ کردمی درست رو خودش داشت آینه جلوی که ماری

 .رفت مخم خدایان به بسه افتین،می هم جون به تا دو شما چقدر -

 .عزیزم نخور حرص تو جان ماری باشه -

 :گفت و کشید جیغ یه لیانا حرف به ماری

 زنی؟می حرف طوری این طرفی بچه با مگه -

 :گفت و برد باال رو دستش لیانا

 .جان ماری تسلیم من باشه -

 :گفت من به رو چشمکی با و آورد پایین رو دستش

 کنیم؟ تمرین یکم بریم چیه نظرت -

 چی؟ تمرین -

 :گفت و کرد ریز رو صداش لیانا

 .کنیم تمرین یکم خونه سرباز ریم می -
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 کال حرفاش بیشتر از وگرنه کنهمی کار خوب لیانا عقل وقتا بعضی زدا،نمی بدی حرف

 به رو خودم یکم بهتره و نرفتم خونه سرباز وقته خیلی میاد؛ در آب از مزخرف و پوچ

 .هستم که بدم نشون بقیه

 :گفتم و شدم بلند تختم روی از

 .بریم خوبیه فکر -

 بیام؟ تونممی منم -

 :گفتم لبخند با و برگشتم ماری سمت به

 .بیای تونی می خوادمی دلت اگه -

 :گفت و کشید جیغی

 .میام آره -

 و برداشتم رو تمرین مخصوص لباس و رفتم هاملباس کمد سمت به حرفی هیچ بدون

 .پوشیدم ثانیه از کسری در

 :گفتم لیانا و ماری به رو

 .بریم خب -

 خونه سرباز به و شدیم خارج قصر از سریع شدم، خارج اتاقم از و کردم بلند رو ماری

 .رفتیم

 بودن، تمرین حال در طالیی پوش زره سربازهای همه رسیدیم سربازخونه به وقتی

 .اندازی تیر و زنی شمشیر دیگه عده و گرفتنمی یاد نیزه پرتاب ایعده
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 و برداشتن تمرین از دست دیدن رو من تا سربازها رفتم جنگ میدان سمت به وقتی

 .کردن تعظیم

 .بدین ادامه کارتون به -

 شمشیر یه و رفتم هاقفسه سمت دادن؛ ادامه کردنشون تمرین به و نگفتن چیزی

 .چرخوندم هوا رو و کشیدم شمشیر روی دست یه برداشتم،

 .نیست بد -

 :گفتم لیانا به رو و زدم چشمکی کرد، نگاه بهم زده ذوق و گذاشتم پایین رو ماری

 .گرفتی یاد چی من غیاب در ببینم خواممی محافظ، خب -

 :گفت و اورد در قالف از رو شمشیرش

 .دهنمی اجازه وجدانم کنم، زخمیت خوامنمی -

 .رفت برام ایغره چشم که زدم حرفش به داری صدا خندینیش یه منم

 .بود طور این قوانین چون کردیم بهم ریزی تعظیم و رفتیم میدان وسط به

 جا یا کردمی کاری هر دادم؛ خالی جا بهم بزنه خواست شمشیرش با و اومد جلو لیانا

 .کردممی دفع یا دادممی خالی

 عقب و عقب زدم، ضربه شمشیر به و بردم هجوم سمتش به بود، من نوبت حاال

 .کردمی دفع رو من حرکات و رفتمی

 من و شد کردم پرت اونور که کردم وارد شمشیرش به که محکم ضربه یه با بعد

 .گذاشتم گردنش زیر رو شمشیر سریع
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 بودم؛ کرده عرق کلی کشیدم، صورتم به دستی دادم؛ باال رو ابروهام و زدم لبخندی یه

 .زد دست برام ریزش دستای با و کشید جیغ ماری

 .دایانا بود عالی وای -

 :گفت غلیظ اخم با لیانا که خندیدم

 .دادی شکستم شانسی -

 .بگی چی نگی رو این بود، شانسی کن فکر تو آره -

 .حاال خب -

 به برگشتم، قصر به و گذاشتم جاش رو شمشیر خندیدم؛ نداشتش ریش به بعد

 .بگیرم دوش تا رفتم حمام سمت

 ( آدرین)

 .بدوام باید گهمی و صحرا یه آورده رو من آورد، چشمم جلو رو آبادم و جد صبح از

 .کردم پاک رو پیشونیم رو عرق دستم پشت با و ایستادم سرجام

 .شدم تلف خستگی از ندارم، جون دیگه آه-

 یه شو بلند نمیاری؛ دوام هم دقیقه 2 تو دشمن؟ مقابل بجنگی خوایمی چطوری -

 .برو شنا تا صد بیا بعد بدو دیگه دور

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بده عذابم کم بابا، باشه -

 .شد ناپدید زود که داشت ب**ل به محوی لبخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

334 

 

 .آدرین زودباش -

 دفاع نوع چند بهم رفتم شنا هم تا صد اینکه از بعد دویدم؛ حرفی هیچ بدون منم

 .اومد کارم به که داد یاد شخصی

 :گفتم و کشیدم دراز صحرا سوزان داغ زمین رو

 .کنم حموم برم باید برگردیم؟ کلبه به شهمی نیست؟ امری شد؟ تموم -

 .برو باشو بچه، زنیمی غر چقدر -

 نور که ایچشمه اون پیش رفتم سریع شدم؛ منتقل و کردم تجسم ذهنم تو رو کلبه

 .کردمی ساطع

 که آب داخل وقتی و رفتم چشمه تو سریع کردم؛ نگاه چشمه به و آوردم در رو لباسم

 رو چشمام و زدم لبخندی کرد؛ خارج تنم از رو خستگی که داد آرامشی بهم شدم

 .بستم

 شدن؛ ظاهر چشمم به سارا و مادرم و پدر بعد شد، ظاهر لبخند با چشمام جلو دایانا

 .شد برابر صد آرامشم کردم،می نگاه داشتم که بود فیلمی مثل

 شدم کلبه وارد رفتم، کلبه سمت به و شدم خارج چشمه داخل از ساعت نیم از بعد

 و برداشتم رو فنجون و زدم لبخندی بود؛ میز وسط که شدم خیره قهوه فنجون به و

 .کشیدم سر

 راحت و دردسربی خواب یه االن کشیدم؛ ایخمیازه و دادم بدنم به قوسی و کش

 .بستم رو چشمام و کشیدم دراز تختم روی چسبه،می

*** 
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 قدرتمندتر البته و ترتجربه با بیشتر و بیشتر من و گذشت روال همین به هفته چند

 .شدممی

 .کنمنمی تکرار و کن گوش حرفام به خوب -

 :گفتم و کردم ایناله

 بدی؟ یاد بدبخت منه به خوایمی چی حاال باشه -

 :گفت و چرخید من دور

 .بسازی سالح باید -

 بسازم؟ سالح وای خنده، به زیر زدم پقی حرفش با

 .خندیدممی همچنان من و کشید هم تو رو ابروهاش پیرمرد

 .نیستم آهنگر من ولی ببخشیدا -

 :گفت و کرد نگام عصبانیت با

 .بسازی سالح آهنگری با نگفتم -

 :گفتم متفکر و گرفتم رو چونم

 بسازم؟ سالح جوریچه پس -

 :گفت و ایستاد روم به رو

 .درونته قدرت ساخت که سالحی -

 بسازم؟ سالح درونم قدرت از شد؟ چی چی واو
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 ظاهر سالح یه تونممی بسازم؟ سالح درونم قدرت با عجیبه، زیادیش دیگه یکی این

 ...اما کنم

 چطوری؟ خب -

 بسازیش باید که هست شمشیر یه ساخت خواهی که سالحی و گممی بهت -

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 من از بعد رو گفتم که هرچی من بعد بیاری، وجود به درونت تو خالء یه باید خب -

 .کن تکرار

 موقع اون بدی، انجام خوایمی که چیزی به باشی داشته ایمان باید اون از ترمهم -

 !بگیری دستت در رو شمشیر تونیمی که هستش

 :گفتم پیرمرد به رو گذاشتم، باز ذهنم و کشیدم عمیقی نفس

 .آمادم من خب خیلی -

 بهتر تا بستم رو چشمام منم بست، رو هاشچشم و برد پشت به رو هاشدست

 .کنم تمرکز

 .خوانممی فرا را تو من -

 .خوانممی فرا را تو من -

 .پاکی قدرت از سازمتمی -

 .پاکی قدرت از سازمتمی -

 .نیرومند شمشیر بیا وجود به -
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 .نیرومند شمشیر بیا وجود به -

 :گفت وارزمزمه پیرمرد بعد ایثانیه

 .بسازیش وجود به خوایمی که شمشیری به کن تجسم حاال -

 شمشیری خواستممی قلبم ته از و دل جونه با دادم، ادامه کارم به حرفی هیچ بدون

 .باشه داشته خاصی قدرت و زیبایی که کنم تداعی ذهنم تو زیبایی

 .زدم زل پیرمرد به و کردم باز رو چشمام دادم انجام رو کارم وقتی

 شد؟ چی -

 .کن صبر کمی -

 داغ کردم، احساس راستم سمت دسته کف رو گرمایی که گذشت ثانیه چند حدود

 بیشتر و بیشتر لحظه هر و شد ساطع دستم از نوری کم کم بود؛ تحمل قابل اما بود

 .شد پخش سفید نور ناگهان که شدمی

 داشت؛ قرار دستم تو سانتی بیست متر یه حدود شمشیری و شد محو نور کم کم

 .کشیدم بیرون غالف از و زدم لبخندی

 زیبا حد از بیش کرد، ساطع خودش از سفیدی نور که کشیدم شمشیر روی دستی

 به نداشتم؛ رو خوندنش توان و بود شده حک شمشیر رو نافهمومی کلمات بود،

 .داشت اژدها شکل به کریستالی ایدسته که کردم نگاه شمشیر دسته

 جوریه؟این این چرا کردم، کج رو لبم

 .درخشیدمی زیبایی به دوختم، چشم شمشیر به دوباره

 .سیتر شمشیر عالیه، -
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 سیتر؟ شمشیر -

 :گفت و شد نزدیکم کمی

 .نیاورده دستش به و ندیده کسی حال به تا که ایافسانه شمشیر -

 :گفت پیرمرد که کردم نگاه شمشیر به دوباره و زدم لبخندی

 .گرفتی یاد چیا روز چند این ببینم بیا خب -

 گارد و زدم لبخندی کرد؛ ظاهر شمشیری که کردم نگاه پیرمرد به و آوردم باال رو سرم

 .گرفتم

 .پیرمرد بشه چیزیت خوامنمی -

 شمشیرم با بیاره فرود سرم رو خواست تا آورد، باال رو شمشیر و آورد هجوم سمتم به

 .کرد پرتاب رو پیرمرد و کرد ساطع نوری شمشیرم که شدم کارش از مانع

 به کردم؛ نگاه پیرمرد به و افتاد دستم از شمشیرم افتاد، اتفاق ثانیه چند تو اتفاق این

 شانس کردم؛ بلند و برداشتمش زمین روی از دویدم، پیرمرد سمت به و اومدم خودم

 .نشده وارد پیرمرد بدن به چنانی آن ایضربه و بود شنی زمین که آوردم

 .کردم دفاع خودم از فقط من شد، چی نفهمیدم اصال -

 :گفت و آورد باال سکوت معنای به رو دستش

 .قدرتمنده شمشیر اون نداره، اشکال -

 :داد ادامه و کردم نگاهش سوالی

 .گرفت قدرت تو از شمشیر ولی باشی نفهمیده شاید -
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 چی؟ یعنی -

 .افتادم راه سرش پشت من و رفت راه لنگان لنگ

 کن سعی بگیره، قدرت ازت کمی تا دادی اجازه شمشیر به پس قدرتمندی تو ببین -

 .بکنی رو کار این تونیمی ضروری مواقع در اما نشه اینطوری

 .نیستم خودخواه هم اونقدر خب اما کردم می غرور احساس یکم! باحالی چیز عجب

 چی؟ دیگه -

 .کنه استفاده ازش تونهنمی تو از غیر به کسهیچ و -

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 کس؟هیچ -

 شمشیر یه مثل و نداره مشکلی خوادمی پاکی برای که بیوفته کسی دست اگه -

 .مرگه حکمش بشه استفاده ناپاکی برای اما کنهمی عمل معلومی

 االن؟ نداری مشکلی پس خب آها -

 .بردار رو شمشیرت برو نه، -

 پیرمرد سمت به و گذاشتم غالفم داخل برداشتم، زمین روی از رو شمشیرم و برگشتم

 .کردم حرکت

 .آدرین کنی پیداش زودتر باید -

 .کنم پیدا باید رو چی -
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 چیزی شهنمی چشماش از و بود حالتبی همیشه برگشت، من سمت و ایستاد

 .خوند

 .کنی فعالش و کنی پیدا رو درونت موجود زودتر باید آدرین، درونت موجود -

 نمیاد، ذهنم به چیزی اما کنممی تالش هی انداختم؛ پایین رو سرم و کشیدم پوفی

 .کنم باید چیکار تونمنمی

 .کنم چیکار دونمنمی من -

 .کن فکر بیشتر موجودیه، چه دونیمی -

 ایتوجه ولی دیدمش هی که هست موجودی چه که کردم فکر و بستم رو چشمام

 .نبود که نبود چیزی اما نکردم؛ بهش

 .نمیدی اهمیت اما دیدیش االنم تو حتی -

 .نبود چیزی اما کردم نگاه ورم دور

 .کن پیداش سریع ولی نداره عیب -

 و کردم تصور رو ممنوعه جنگل و بستم رو چشمام دادم، تکون سری و کشیدم پوفی

 .شدم وارد و رفتم کلبه سمت به شدم؛ منتقل که نکشید ایثانیه

 داد؛می تندی بوی که کشیدم بو کمی برداشتمش، و رفتم میز روی قرمز شیشه سمت

 .کشیدم هم تو رو امچهره

 هستش؟ چهره تغییر معجون شبیه کجاش این پوف -
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 مایع و کشیدم عمیق نفس یه بشن؛ ترکیب کامل داخلش ماده تا دادم تکونش کمی

 ولی نداشت مزه بگم بهتر یا نداشت خاصی مزه کشیدم؛ نفس یک رو شیشه داخل

 .کردمی بد رو حالم تندش بوی

 که شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر سوزش بود، سوزش حال در صورتم بعد ایثانیه

 یه و بستم رو چشمام کرده؛ تغییر صورتم پیرمرد گفته به مطمئنم شد؛ برطرف سریع

 صورت به ایستادم؛ جلو و رفتم کلبه وسط شده ظاهر آینه سمت به کردم؛ ظاهر آینه

 استخونی بینی و برنزه پوستم بود، سیاه چشام و موهام کردم، نگاه یافتم تغییر

 الف یه به کل در کرد؛ می الف به شبیه منو که دراز های گوش با و داشتم کوچیک

 از اومدم؛ بیرون کلبه از و زدم لبخندی کارم این از خشنود بودم؛ شده تبدیل ساده

 .رفتم شهر طرف به و شدم خارج ممنوعه جنگل

 امروز گرفتم؛ یاد رو چی همه تقریبا   و هستم ممنوعه جنگل تو که ماهه شش حدود

 قبل اما هست خبر چه ببینم تا برم شهر به قراره موندن جنگل تو ماه شش از بعد

 .بود پیش وقت خیلی مال که بودم اومده هم

 کردم،می نگاه رو اطراف و شدممی رد جمعیت بین و شدم شهر وارد مخفی راه یه از

 دنبال عده چند گفته به بودن، زنی گشت حال در مختلف هایدسته به سربازها

 .دادم ادامه گذارم و گشت به و زدم لبخندی کرده؛ فرار قصر از که گردنمی فراری

 صدا طرف به شنیدم؛ رو طبلی و شیپور صدای کردممی زنی گشت که طور همین

 . ببینم تا شدم کنجکاو بودن؛ ایستاده سرباز تا دو دور همه دیدم که رفتم

 پادشاه دارم، ساتین سرزمین نیکوالس پادشاه جانب از اینامه باشید، گوش به همه -

 مجاور، هایسرزمین دیگر موجودات و هاالف تمام به است کرده ذکر نامه این در

 جشن این در و است گرفته هاگرگینه و هااورک بین صلح پیمان بابت جشنی
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 ارزشی با جایزه شود برنده بتواند مسابقه این در هرکی و شد خواهد برپا ایمسابقه

 .شدن پراکنده مردم و گفت رو نام ثبت شرایط بعد گرفت؛ خواهد

 حسی کردن، صلح هاالف با هم هاگرگینه که عجیبه شد، صلح پیمان درگیر فکرم

 اتفاق امیدوارم هست؛ کاسه نیم زیر ایکاسه و هست حقه یه این که میگه بهم بدی

 وارد سریع شدم؛ خارج شهر از ندونستم جایز رو موندن زیاد دیگه نیوفته؛ بدی

 .برگشتم کلبه به و شدم جنگل

 موجود بود؛ رفته فرو فکر به و بود نشسته صندلی روی پیرمرد شدم، وارد وقتی

 .داشت خاصی ابهت و غرور زد،نمی حرف زیاد و بود گرایی درون و عجیب

 حرف به پیرمرد که زدم لبخندی برگشتم، اولم شکل به و سوخت صورتم بعد دقایقی

 .اومد در

 که؟ نیوفتاده اتفاقی شهر؟ از خبر چه -

 !افتاده که البته -

 شده؟ چی -

 :گفتم بهش رو و نشستم پیرمرد مقابل صندلی روی

 .بستن صلح پیمان هاالف با هم هاگرگینه -

 .شد حرفم ادامه منتظر و کشید هم در رو قیافش

 !بشه برپا ایمسابقه یه صلح این بخاطر قراره و -

 !جالبه -

 :داد ادامه و کرد نوازش رو بلندش هایریش
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 .تو برای شهمی عالی تمرین یه اینم برو، مسابقه اون به هم تو -

 :گفتم و زدم خندنیش یه

 .برم که نیست الزم ،پس آرننمی دووم من جلوی اینا -

 :گفت و شد مرموز کمی پیرمرد صورت

 .میاد که نمیری؟مطمئنم هم دایانا دیدن بخاطر حتی -

 در سعی ماه6 ببینمش، تونستممی گفتمی راست رفتم، فرو فکر به پیرمرد حرف با

 .نشد اما داشتم دیدنش

 .کنممی نام ثبت فردا خب خیلی -

 :گفت و داد تکون سری

 .عالیه-

*** 

 شدم، نام ثبت اونجا دنیل نام به من و گذشته مسابقه اون تو نامم ثبت از روزی چند

 دست رو شاید چون کردممی تمرین سخت من و شد می شروع مسابقات بعد هفته

 .زمین به بزنن خر مثل رو من و بخورم

 :گفت جدی من به رو و شد کلبه وارد پیرمرد که گرفت خندم فکرم طرز از

 .داریم واقعی تمرین یه که بریم بیا -

 .رفتم دنبالش به و شدم بلند جام از حرفی هیچ بدون
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 خطرناک و ترین مخوف پیرمرد گفته به و رفتیممی ممنوعه جنگل اعماق طرف به

 .هستش منطقه ترین

 صدای تا گرفتم رو گوشام شنیدم، جیغی صدای که بودیم راه تو ساعتی نیم حدود

 .شه خفه خراشش گوش

 .بکشی رو سیبر هیوالی امیدوارم سخت، و عالی تمرین یه اینم خب -

 هم روی رو هامدندون شد؛ ناپدید بعد بست رو چشمام و زد روم به نیشخندی

 :گفتم و ساییدم

 ...عوضی پیرمرد -

 موجودی یه هابوته الی از و ته برگردوندم رو سرم اومد، برگا شدن له خشخش صدای

 .اومد بیرون

 داشت؛ ایگانه بچه و بانمکی صورت بود، پشمالو سفید و داشت قد متری دو حدود

 .باشه خطرناک بانمک عروسک این بدونم بعید

 .هستی بانمکی حیوون چه -

 از چشماش و شد معلوم تیزش هایدندون خورد، فر موهام که کشید نعره یه ناگهان

 .شد تبدیل مطلق قرمز به سیاهی

 با ناگهان دادم، خالی جا بزنه صورتم به مشت خواست تا و اومد طرفم سرعت با

 و کردم درد از ناله کردم؛ برخورد سرم پشت درخت به و زد ایضربه شکمم به پاش

 .شدم ورحمله سمتش به و شدم بلند جام از کشیدم؛ هم تو رو امچهره
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 صورت به مشت یه قدرتم با و کردم دفاع دستم یکی اون با بزنه مشت خواست باز

 .خورد سنگ تخت به و شد پرت که زدم بانمکش

 از و کرد باز رو دهنش و کرد نگاهم ایثانیه شد؛ بلند جاش از گیج و کشید اینعره

 برخورد بهم که دادم خالی جا سریع کرد؛ پرتاب طرفم به رنگی سیاه مایع دهنش

 .کردم نگاه سیاه مایع به و برگشتم نکنه؛

 .شد خاکستر و گرفت آتش درخت و کرد برخورد درخت به رنگ سیاه مایع

 رو دهنم آب خرفت؛ پیرمرد نکنه چیکار بگم خدا موجودیه؟ چه دیگه این اوه اوه

 .شدم خیره عجیب موجود این به و دادم قورت

 سرش به شدت به که کردم پرتاب بهش و کردم تمرکز بود هیوال کنار که سنگی به

 .نشد چیزیش اما کرد برخورد

 کرد؛ ساطع نوری که اوردم در غالف از رو شمشیر اومد، طرفم سرعت به و کشید نعره

 .شدم معلق هوا رو که کوبیدم زمین به محکم رو پام دویدم، سمتش منم

 فرود یه با و بشه منتقل شمشیر به تا دادم اجازه قدرتم به و بردم باال رو شمشیرم

 .گرفت آتش و شد خارج بدنش از رنگی سیاه مایع کردم؛ نصفش وسط از قوی

 .شنیدم رو یکی زدن دست صدای بالفاصله شد؛ خاکستر و گرفت آتش هم هیوال

 .بدی شکستش آسونی این به کردمنمی فکر بود، عالی -

 .کردم فرو غالف تو رو شمشیرم و برداشتم قدمی غرور با

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بود بانمکی و آسون هیوالی -
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 با هستش؛ ساتین سرزمین تو موجود ترینقوی و خطرناک از یکی اون ولی درسته -

 .شهمی بیشتر داره روز هر قدرتت که رسیدم نتیجه این به حال این

 کنارم و شد منتقل هم پیرمرد شدم؛ منتقل و کردم تجسم رو کلبه و زدم لبخندی یه

 .گرفت قرار

 نکردی؟ پیدا رو درونت موجود هنوز -

 .نشستم تختم روی و رفتم کشید؛ پوفی اونم و دادم تکون منفی نشانه به سری

 .دارم سوال یه راستی -

 .بپرس -

 :گفت و ایستاد مقابلم

 دارن؟ درونی موجود همه -

 .دارن که البته -

 :گفتم و زدم لبخندی

 بگی؟ شهمی واقعا؟ -

 به گوش و گرفتم رو فنجون کرد؛ ظاهر قهوه فنجون و نشست صندلی روی پیرمرد

 .شدم پیرمرد حرف

 ماموت به هادولف بشن، تبدیل بزرگی خیلی عقاب به توننمی همشون هاالف خب -

 با سیاه هیوالهایی) دیوان هیوالی اسم به پلیدی موجود به هااورک قدرتمند، و بزرگ

 که بشن تبدیل شاخ تک اسب به تونستنمی که هاکوتوله آخر در و( متر چهار قد

 .شد منقرض هااون نسل متاسفانه
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 نشد؟ تبدیل عقاب به سفر طول تو دایانا چرا ولی عالی چه واو -

 :گفت و نوشید اشقهوه از کمی

 .بشه تبدیل نتونست و شد محدود قدرتش اون -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 چرا؟ -

 .نشه دور تا خونده طلسمی پدرش حتما -

 .اومد وجود به ذهنم تو سوال باز و گفتم آهانی یه

 هست؟ چی درون موجود قدرتمندترین راستی -

 .فرستاد باال رو ابروش یه و انداخت نگاهی بهم

 .تاریکی اژدهای و سپید اژدهای -

 :گفتم زده ذوق و زدم لبخندی

 باشه؟ سپید اژدهای که هست کسی راستی! باحالی چیز چه اوهوع -

 :گفت و کشید هم تو اشچهره ایلحظه

 .شده منقرض نسلشون -

 کشته؟ رو اونا کی حاال شد بد چه عه -

 :گفت و شد خیره چشمام به

 .اهریمن -
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 یجوریه اسمش ولی ترسمانمی البته ترسم؟می ازش من چرا افتاد؛ تنم به لرزی بازم

 .بشم آروم کمی تا بستم رو چشمام و انداختم پایین سرم شه؛می بد حالش آدم که

 .زندانیه جهنم تو حداقل خوبه خبیثی، موجود عجب -

 .کرد فرار -

 :زدم داد و آوردم باال رو سرم

 کرده؟ فرار مطمئنی چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی پیرمرد

 .آره -

 تراگوس دنیای به چرا کرده فرار اگه پس باشه؟ کرده فرار ممکنه چطور! موند باز دهنم

 !گردهبرمی انتقام واسه کنه؟حتمانمی حمله

 کرده؟ فرار کی اینطور، که -

 !نکردن پیداش هنوز و شهمی هجده -

 زندانیه؟ جهنم تو بودی گفته که تو -

 :گفت و نوشید دوباره رو اشقهوه

 .پرسیدی سوال زیاد بسه، دیگه اما نگفتم چرا دونمنمی -

 گفت؟نمی چیزی چرا بزنم، حرفی نذاشت شد؛ ناپدید و کرد تموم کامل رو اشقهوه

 تو که عجیب فکرای با و بردم هجوم تختم به همیشه مثل و انداختم باال ایشونه

 .خوابیدم رفتنمی رژه سرم
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*** 

 کنممی رد خوبی به رو هامراحل نیستم مطمئن من و بشه اجرا مسابقات قراره امروز

 !نه یا

 که باشن مسابقات این تو موجوداتی شاید نبینی، آسیبی که باش خودت مواظب -

 مسابقه تو هم دایانا ضمن در سخته؛ خیلی مسابقه این پس بدی شکستش نتونی

 .کنه می شرکت

 شکستن صدای پیرمرد کنم فکر که آوردم باال جوری رو سرم گفت که رو آخر جمله

 !شنید رو گردنم گلنج

 هست؟ مسابقه تو هم دایانا چی؟ -

 :گفت و داد تکون سری

 .هست آره -

 :گفت دوباره پیرمرد که بگم چیزی خواستم

 درگیر فکرت و کنار بذار رو احساسی بحث توئه، برای عالی تمرین یه این ببین -

 .هست تو به حواسم من ضمن در باشه، مسابقه

 و اومدمی پیش مشکلی شاید کنه، شرکت هم دایانا مسابقه تو خواستنمی دلم

 .هست که کنم چه ولی... دایانا

 .برممی رو مسابقه این باش مطمئن خب، خیلی -

 .شد ناپدید و زد بهم لبخندی یه
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 برای فقط چهره تغییر معجون چون نشناسه رو من کسی تا صورتم زدم رو نقابی منم

 ...سوخته صورتم کنن فکر بقیه تا زدم نقاب یه منم پس داره، کرد کار ساعتی چند

 .برسم مسابقات به موقع به تا کردم حرکت شهر سمت به و شدم خارج کلبه از

*** 

 .دادم بهش رو بودن داده مسابقه تو نام ثبت برای که اینامه که بود من نوبت

 :گفت و کرد بهم نگاهی یه سرباز

 زدی؟ نقاب صورتت به چرا -

 .کرده زشت رو امچهره و سوخته صورتم -

 .نکرد باور رو حرفم انگار کرد، بهم تیزی نگاهی

 .بردار صورت از رو نقاب -

 مثل رو صورتش دید که رو چهرم برداشتم؛ صورتم از رو نقاب درنگی هیچ بدونم منم

 .کشید هم تو شه می چندش که کسایی این

 با من ولی بزنن دستی رو بهم توننمی کردن فکر هه گذاشتم، صورتم رو نقاب

 سوزوندم؛ رو صورتم نصف معجونی

 .شهمی طور این دونستممی چون

 .شی وارد تونیمی -

 رنگ به آهنی که مسابقه مخصوص زره و ایقفسه یه طرف رفتم و دادم تکون سری

 .پوشیدم بود مسابقه کننده شرکت که الف یه کمک به و برداشتم رو بود نقره
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 .بودن شده جمع هم دور اونجا هاکننده شرکت که رفتم ایمحوطه به

 .کردنمی شرکت مسابقه این تو هااورک و هاگرگینه و هاالف بودیم، نفری نوزده حدود

 :گفت و اومد ما سمت سربازی

 .بیایید من دنبال لطفا   شهمی شروع داره مسابقه -

 تو وقتی و کردن؛ باز رو دری و شدم رد تونلی یه از افتادیم، راه دنبالش به هم ما و

 .شدیم بزرگی خیلی میدان یه وارد ما رفتیم،

 هایصندلی روی متری10 ارتفاع با میدان دور تماشاگرا که بزرگ میدان یه واو

 .بوده رم المپیاد انگار بودند، نشسته مخصوصی

 کنم فکر بودمش دیده اومد، سلطنتی لباس با سالیمیان مرد یه و زدن شیپوری

 .هستش پادشاه مشاور

 .شوندمی وارد زاگیت پادشاه و نیکوالس پادشاه -

 .رسید گوش به تماشاگران همه داد و جیغ و همه هم صدای بعد

 اون که بود پادشاهی تخت تا دو که بود مخصوص جای یه میدان شمالی ضلع

 .نشستن و شدن وارد لبخندی با دایانا پدر و خبیث پادشاه

 جز نیست کسی که کرده شرکت مسابقه این در مخصوص کننده شرکت یه و -

 .دایانا پرنسس

 پرت میدان وسط به هاییگل رسید؛ گوش به دوباره مردم فریاد و سوت صدای

 .کردمی شاد رو آدم دل واقعا   اینجا هیجان شور کردن؛می
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 لبخند با و ایستاد من کنار اومد شد؛ میدان وارد ورودی یه از دایانا بعد ثانیه چند

 .داد تکون مردم به دستی

 .کرد نگاه مردم به و داد تکون سری کردیم؛ دایانا به تعظیم و شدیم بلند جامون از

 بودم تنگشدل خیلی ببینمش، تونستم ماه 7. 6 از بعد کردم، نگاه بهش چشمی زیر

 !اینجام بگم بهش االن شدمی کاش

 مثل کردم؛ نگاه رو مخالفم جهت سریع من و کرد نگاهی بهم رفت؛ باال قلبم ضربان

 غرق همیشه سبزش چشمای تو کرد،می خودش دیوونه رو من چشماش همیشه

 .شممی

 تختش از نیکوالس پادشاه شد؛ تموم مردم همه هم صدای و اومد شیپوری صدای

 :گفت و شد بلند

 بین صلح بخاطر تا شدیم جمع ما دیگه، هایسرزمین و سرزمینم خوب مردم خب -

 بر ایمسابقه هم مناسبت همین به پس کنیم؛ برگذار جشنی هاگرگینه و هااورک و ما

 .باشه داشته بیشتری هیجان و شور جشن این تا کردیم پا

 .زدن دستی و جیغ مردم و نشست پادشاهیش تخت روی و داد تکون دستی بعد و

 :گفت و اومد میدان وسط باز مشاور

 تو و هست اندازی تیر اول مرحله که شده، تقسیم مرحله چند از مسابقه این خب -

 .شنمی حذف مسابقات دور از نفر پنج مرحله این

 برداشتم سیاه تیرکمان یه قفسه روی از بیاییم؛ میدان وسط به تا کرد اشاره ما به بعد

 .افتام راه به میدان وسط به و
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 دایره یه تخته وسط که بود متری یه تخته یه داشتم، فاصله هدف تا متر پنجاه حدود

 .بود کوچیکی سیاه نقطه و رنگ قرمز

 میره، بعد مرحله به بزنه رو تیر بیشترین بتونه سیاه نقطه به کی هر مرحله این تو -

 .شد شروع مسابقه خب شد، خواهند حذف نفر پنج گفتم که طور همون

 تیر تا ده که کردم نگاه تیردانم به کرد؛ نگاه ما به و رفت کنار میدان وسط از مشاور

 چهره با که کردم نگاه دایانا به بزنم؛ سیاه نقطه به تیر تا ده باید پس داشت، وجود

 .بود زده زل هدفش به خشک و حس بی

 .گذاشتم کمانم روی تیر یه و زدم لبخندی

 ...بزنین هدفتون به هم سر پشت رو تیرهاتون من شمارش به حاال -

 به سیاه؛ دایره به یعنی خورد هدفم به و کردم رها رو تیرم من گفت که رو سه شماره

 .کردممی رها و ذاشتممی کمان رو تیرهام سریع ترتیت

 بشم؛ مغرور نه اما کردم غرور احساس بودن؛ خورده هدف به تیرها همه زدم، لبخندی

 سمت به و زدن رو تیرهاشون دقایقی از بعد هم بقیه رفتم؛ کنار و کردم رها رو کمان

 .اومدن من

 وقتی مشاور کردن؛ بررسیشون و رفتن هاهدف سمت به سرباز چند همراه به مشاور

 :گفت ما و مردم به رو کرد تموم رو کارش

 .بزنن هدف به رو ها تیر تا ده تونستن نفر دو فقط بینممی خب -

 معنای به مشاور و زدم لبخندی شد، بلند مردم هورای و دست و همهمه صدای

 .آورد باال رو دستش سکوت
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 به رو تیرهاشون که هستند کسایی تنها ساتین، سرزمین از دنیل و دایانا پرنسس -

 .زدن هدف

 .برگشت عادیش حالت به و انداخت بهم تفاوتیبی نگاه دایانا

 .شدن حذف مسابقه از دولف از نفر یک و هاگرگینه از نفر یک و هااورک از نفر دو

 !عجیبه نیومدن، مسابقات به هاگرگینه و هادولف پادشاه اصال  

 نکنم فکر و سخته خیلی مرحله این ولی اومدن باال نفر پانزده اینجا به تا خب -

 .بمونه زنده مرحله این تو کسی

 .رسید گوش به مردم پچ پچ صدای بعد

 یعنی ساتین سرزمین موجود ترین خطرناک از یکی با باید شما مرحله این تو -

 ...بجنگید سیبر هیوالی

 من چون زدم لبخندی! ترسیدنمی موجود این از انگار اومد، مردم جیغ صدای بعد

 .کشتم رو یکیشون

 کنید اعالم االن همین پس دارین، خطرناک موجود این از اطالعاتی خودتون خب -

 و نداریم مسئولیتی شدنتون شتهک قبال در ما بمونید اگه ولی میرید،می یا مونیدمی

 .خودتونه پای خونتون

 کنم فکر کردن، نگاه دیگه هم به دیگه نفر سیزده اون دایانا و من از غیر به

 دارم که ماهه چندین ترسمنمی چیزی از من حال هر به شن منصرف بعضیاشون

 .میدم انجام تمرینی هرنوع
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 اورک و الف یه با دایانا و موندم من شدن؛ خارج مسابقه از نفر ده دقیقه چند از بعد

 .گرگینه و

 مرحله این از بتونید امیدوارم هستن، شجاع نفر پنج فقط بینممی خب، خب خب -

 .نشن خارج و محوطه تو برن دایانا پرنسس جز به همه حاال بگذرید، دشوار و سخت

 یه از شدیم، مانند اتاق ایمحوطه وارد شدیم، خارج میدان از و دادیم تکون سری

 .نیوفته دایانا برای اتفاقی امیدوارم ببینیم، رو میدان تونستیم باز مکان

 میدان وارد اینعره با و کردن باز بود میدان غربی ضلع در که دروازه یه از رو هیوال

 .شد

 و آورد در رو شمشیرش دایانا رفت، سمتش به افتاد دایانا به چشمش وقتی هیوال

 .گرفت گارد

 دهنش از رنگی سیاه اسید و کرد باز رو دهنش و وایستاد دایانا قدمی پنج در هیوال

 .موند امان در بدنش به اسید برخورد از و داد جاخالی سریع دایانا کرد، خارح

 به حمله فرصت اصال داد،می خالی جا هم دایانا و کردمی پرت اسید طور همین

 اینعره کرد؛ وارد هیوال قلب در رو شمشیر و دوید سمتش به دایانا که دادنمی دایانا

 !افتاد ثانیه چند طی در سریع خیلی اومد، در پا از و کشید

 .گفتنمی دایانا پرنسس صدا یک و اومدمی مردم تشویق و جیغ صدای

 دایانا، سمت اومد مشاور داد؛ تکون مردمش به دستی و زد لبخندی هم دایانا

 :گفت و کرد تعظیمی

 .داد شکست رو سیبر هیوالی این زیرکی به دایانا پرنسس -
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 .شد خیره میدان به و اومد بودیم که ایمحوطه طرف به دایانا

 .هستش ساتین سرزمین از دنیل اسمش شهمی میدان وارد که بعدی نفر -

 .کنم مبارزه هیوال اون به که منه نوبت انگار گفت، رو من جعلی اسم

 و کردنمی تشویق بعضیاشون مردم شدم، میدان وارد به و شدم خارج محوطه از

 .کردنمی نگاهم چندش با ایعده و تعجب با ایعده

 .شد میدان وارد بانمک هیوالی و شد باز دروازه بالفاصله و رفت مشاور

 .شدم ورحمله سمت به و آوردم در غالف از رو بودم کرده آماده قبل از که رو شمشیرم

 و شد خارج هپروت دنیای از ما بانمک هیوالی و بود زیاد نکردنی باور طرز به سرعتم

 قرار پشتش بود عجیب که بلند پرش یه با و دادم جاخالی کرد؛ پرت اسید طرفم به

 کردم، جدا تنش از رو سرش قوی ضربه یه با و گرفتم محکم رو شمشیرم گرفتم؛

 .گرفت آتش و شد خارج سیاه مایع و افتاد سرش

 افتخارم به و شدن بلند جاشون از ثانیه چند از بعد و کردن سکوت ای لحظه مردم

 .بست نقش م*با*ل رو لبخندی زدن؛ دست

 نگاه باز دهن و تعجب با دیگه نفر سه و دایانا کردم، حرکت محوطه سمت به

 .شدم خیره میدان به و زدم پوزخندی کردن؛می

 کشته فجیحی شکل به دیگه نفر سه شد، تموم هم مرحله این ساعت یک از بعد

 .شدن حذف مسابقات از و شدن

 .کردیممی رد هم رو دیگه هایمرحله باید که دایانا و بودم مونده من فقط

 :گفت کرد تعظیم دایانا به و داخل اومد سربازی
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 .بیایید میدان به گفتن مشاور -

 داد تکون سری بره؛ اول که کردم اشاره دست با دایانا به رفت، و کرد ایدوباره تعظیم

 .کردم حرکت سرش پشت منم و شد خارج و

 .کردنمی تشویقمون مدام و نداشت تموم اصال مردم این تشویق و سوت صدای

 مرحله آخرین به پس داره، برنده یه فقط مسابقه این دونیدمی که طور همون خب -

 ....تن به تن جنگه مرحله رسیدیم، مسابقات از

 .داشتن زبان بر دنیل ایعده و گفتندمی دایانا پرنسس مردم از ایعده

 :گفت و ما سمت اومد مشاور

 هستین؟ آماده -

 که کردم نگاه دایانا به شد؛ خارج میدان از عالیه گفتن با مشاور که دادیم تکون سری

 .کردم تعظیمی و گرفتم فاصله ازش کنه؛می نگاه رو من خشک و سرد

 .گرفتیم گارد و آوردیم در غالف از رو شمشیرامون

 یا کردممی دفع من زدمی که ضربه هر شد، ورحمله طرفم به که نکشید ایثانیه

 طور این از که بود معلوم اشچهره تو از و بود شده عصبی خیلی دادم؛می جاخالی

 .نیست راضی جنگ

 که کسیه تنها و ارزشه با برام دنیا این تو که کسیه اون بجنگم، باهاش خواستمنمی

 .بزنم آسیبی تونمنمی هستم، عاشقش

 :گفت و زد داد دایانا

 .بدی انجام کاری نتونستی هنوز بینممی کن، حمله -
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 به کنم، تموم رو مسابقه این وقتشه دیگه شد؛ عصبی بیشتر که زدم پوزخند یه

 با ایضربه بدنم قدرت با بیاره، فرود من سر رو خواست تا و اومد طرفم سرعت

 جلو سریع رو شمشیرم شد؛ پرتاب میدان دیگه طرف به شمشیر که زدم شمشیرم

 پادشاه همراه به مردم که زدم دایانا متعجب صورت به لبخندی گذاشتم؛ گردنش

 .کردن تشویقم و شدن بلند جاشون از فطرت پست زاگیت و نیکوالس

 :گفتم کلفت صدای با

 ؟ پرنسس کنم کاری تونستم دیدی بفرما -

 .رفت محوطه سمت به کشید رو راهش و زد پوزخندی یه

 :گفت و زد بهم دست یه مشاور

 .شده مسابقات این برنده ساتین سرزمین از نفر یه بینممی خب-

 !کردن پرت سمتم رو گلی مردم

 که بشم گناه بی مردم این قهرمان واقعا کاشتی شد، القا بهم واقعی قهرمان یه حس

 .افتادن دردسری بد چه تو دونننمی

 .کردم بهش تعظیمی من و اومد میدان به نیکوالس پادشاه

 .اومد خوشم ازت خیلی بود، خوب اتمبارزه -

 :داد ادامه و زدم لبخندی

 .بشی من شخصی محافظ تو خواممی -

 بدم؛ انجام باید که دارم تری مهم کارهای من برم، قصر به نباید من نه زد، خشکم

 .گذرهمی چیا زاگیت اون فکر تو نیست معلوم خطره، در مردم این جون
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 :گفتم و کردم تعظیمی یه

 .هستن منتظرم خانوادم و بمونم زیاد تونمنمی مسافرم من ولی سرورم ممنونم -

 :گفت و داد تکون سری

 جنس از میدم زرهی مسابقه این جایزه عنوان به تو به من حال این با خب، خیلی -

 .سبک و نرم پنپه مثل نایاب، فلز

 .اومد سمتم به زیبایی نگارهای نقش با نقره زرهی سرباز یه بعد

 .تو به من هدیه اینم -

 .بود دیگه کوچیک چیزای با زیبا زره یه گرفتم، دستش از رو زره

 .سرورم ممنونم خیلی -

 وقتی شدم؛ راهی محوطه سمت به مردم تشویق جیغ با شد؛ دور من از و زد لبخندی

 .بود زده زل اینقطه به که دیدم غلیظی اخم با رو دایانا رفتم داخل به که

 .دایانا پرنسس -

 :غرید و اومد من سمت شد؛ بلند جاش از و انداخت بهم عصبی نگاه

 اما جنگیدم، سرزمین این افراد تک تک با من نباختم؛ کس هیچ به حال به تا من -

 مشکوک ندیدمت نقاب با حال به تا و هستی ناشناخته که تو ولی نخوردم؛ شکست

 !میای نظر به

 .نموند دایانا چشم از دور که زدم لبخندی

 .بگو هان؟زود هستی کی تو خندی؟می چی به -
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 و کنم بغلش االن همین خواستمی دلم بود، شده تنگ هم اخماش برای دلم

 .بدم نشون بهش رو خودم تونممی حاال من و گذشته ماه هفت کنم؛ بو رو موهاش

 .شناسیشمی خب خیلی شما که یکی -

 .گذاشت گلوم زیر و آورد در سریع رو خنجرش و کرد تیز رو چشامش

 .کوچولو پرنسس گلوم زیر بودی گذاشتی رو خنجر اینجوری بار یک یادمه نچ نچ نچ -

 چشماش ناگهان که کرد فکر کمی گرفت، فاصله من از و کشید هم تو رو اشچهره

 :گفت پته پته و اومد سمتم به قدمی شد؛ درشت

 آدرین؟ تویی تو...ت -

 بر و خارید کمی امچهره کشیدم؛ سر و برداشتم که بود کوچیک شیشه یه جیبم از

 .زدم عمیقی لبخندی دایانا آورتعجب چهره به و برداشتم رو نقاب شد؛ طرف

 .کرد پرت رو خنجرش و چکید اشکی قطره چشماش از

 .آدرین -

 به و کردم بغلش منم کرد، بغل محکم رو من کرد؛ پرت بغلم رو خودش و دویدم

 .فشردم خودم

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 .شد تزریق بهم مثبتی انرژی کردم، بوش و بردم موهاش الی رو سرم

 .کوچولو پرنسس بود شده تنگ برات منم دل -
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 دیگه کنم، جداش خودم از خواستمنمی اصال دادم، فشارش خودم به بیشتر

 اومده وجد به دایانا بودن از قلبم بود، باال قلبم ضربان بذارم؛ تنهاش خواستمنمی

 .بود

 .کردم قاب صورتشو دستام با و کردم جدا خودم از رو دایانا دقایقی از بعد

 که ترسیدممی بودم، نگرانت بودی؟ کجا ماه هفت این آدرین، بودم تاب بی خیلی -

 .نبینمت دیگه

 و کردم پاک رو اشکاش شصتم انگشت با شد؛ جاری چشماش از اشک قطرات

 :گفتم

 بعدم نیست؟ خوشگلت چشمای اون حیف کنیا، گریه نبینم کوچولو پرنسس عه -

 .من عزیز نیس نگرانی جای اینجام که من

 .شد مهمون م*با*ل به لبخندی منم زد که لبخندی

 کوچولو؟ بهت گذشت خوش نبودم من ببینم بگو حاال -

 .نگذشت خوش خیر نه بعدم خودتی، کوچولو -

 :گفتم و کردم بلندی خنده

 .گذرهنمی خوش کسی به که نباشم من دیگه بله -

 .زد ضربه بازوهام به یدونه و کرد اخمی

 .نشو پررو حاال خب -

 .من خوشگل بشم کردنت اخم اون قربون -
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 و شیرین هم کشیدنش خجالت گرفت؛ دندون با رو لبش و انداخت پایین رو سرش

 ! جذابه

 رو لپش کردم خم رو سرم بود؛ انداخته گل لپش آوردم، باال رو چونش دستم با

 .بوسیدم

 .پرنسس بکشی بلدی خجالتم بینممی -

 :گفت جیغ با زد بازوم به دونهیه باز

 .نکن اذیت آدرین -

 .خندیدم بلند

 .من عشق رفتنه وقته دیگه خب -

 .کرد نگاهم مظلومانه و شد پنچر انگار دایانا

 .ببینمت بتونم کی نیست معلوم باز بری اگه نری؟ شهمی -

 .بینمتمی زود بدون ولی بدم انجام باید که دارم کارایی من -

 :گفت و کرد اخمی کرد، نگاهم سوالی

 کنی؟نمی که خطرناک کار کنی؟می چیکار داری آدرین کاری؟ چه -

 .بوسیدم رو پیشونیش و زدم لبخندی

 .بینمت می زودی به ولی دونمنمی -

 که رو زره و زدم لبخندی رفتم؛می باید نبود ایچاره اما گرفت، غم رنگ دایانا چهره

 .برداشتم رو بودمش انداخته زمین
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 .بینمتمی دوباره -

 و کردم تجسم رو کلبه رفتم؛ تاریکی مکان یه به و شدم خارج اونجا از سرعت به

 .شدم منتقل

*** 

 .دادی انجام نقص بی و خوب رو کارت آفرین، -

 اومدم؛ بیرون کلبه از و شدم بلند جام از نوشیدم؛ رو امقهوه آخرین و زدم لبخندی یه

 .ایستادم کنارش و رفتم چشمه سمت

 فشار مغزم به هرچی متاسفانه ولی بود درونم موجود اون درگیره فکرم هنوزم

 .آوردمنمی دست به هیچی آوردممی

 تصاویر و بودم الکس حیاط تو که افتادم روزی اون یاد و بستم رو چشمام ناخودآگاه

 .بودن بسته نقش چشمام جلو نافهمومی

 تعجب کمال در کردم؛ نگاه بودمش ساخته خودم که شمشیر به و کردم باز رو چشام

 .درخشید بود اژدها که شمشیر دسته دیدم

 باال رو پیراهنم سوزه،می داره راستم سمت دست کردم حس که شد درگیر باز فکرم

 خالکوبی فهمیدم که کردم دقت کمی دیدم، درخشیدمی که سفید خالکوبی یه و زدم

 .هستش اژدها

 ....که بود چی دیدم الکس حیاط تو که تصاویری تا آوردم فشار مغزم به بیشتر

 .بودن زدن بال حال در رنگ آبی آسمون تو که بود رنگ سفید اژدهایی یه فهمیدم آره

 ! خالکوبی شمشیرم، دسته تصاویر، این
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 !بفهمونن بهم رو چیزی خواستنمی انگار چی؟ یعنی اینا

 .شدنمی باورم کردم، تعجب آورد هجوم مغزم به که چیزی با

 باشه؟ سپید اژدهای اون درونم موجود اون نکنه

 .هست درونم موجود گوسفندی و بز یه حتما اژدها، به چه رو من بابا نه! شدم شوکه

 وحشتناکی درد بدنم کل به که چون شدم پشیمون که کردم ایخنده یه فکرم این با

 .آورد هجوم

 تربزرگ و بزرگ داره لحظه هر بدنم کردم حس دادم؛ سر ایناله و افتادم زمین زانو با

 .رفتم سیاهی عالم به و شدم هوشبی که کردممی تحمل داشتم رو بدی درد شه،می

*** 

 که بودم کشیده دراز زمین روی داشتم، بدی درد سر کردم، باز آروم رو چشمام الی

 .ایستاده من جلوی یکی کردم حس

 کرد؛ می نگاه بهم مهربونی لبخند با دیدم، رو پیرمرد وقتی و شدم بلند آروم

 .کردمی نگاهم لبخند با اون ولی کردم نگاش گرانهپرسش

 قدمم شدم،می بلند جام از هرچه شد؛ بلند هم پیرمرد از قدم شدم بلند که جام از

 .شدمی بلندتر

 میوفته؟ داره اتفاقی چه بنده؟ قدر این قدم چرا شده؟ چم من

 !الخالق جلل

 وجودم تو زیادی خیلی قدرت کردممی حس که بود این حسم داشتم، خاص حس یه

 .رفتنه رژه حال در
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 یه داشت ب**ل بر که لبخندی با بود؛ بلند خیلی قدم دیدم،می کوچیک رو پیرمرد

 .اومد جلو قدم

 .شهنمی بهتر این از عالیه! کردی پیدا رو درونت موجود پس -

 :داد ادامه که نزدم حرفی نفهمیدم، حرفش از چیزی

 موجود به االن تو شده؟ دراز چرا قدت نفهمیدی یا کمه؟ عقلت قدر این یعنی -

 .شدی تبدیل درونت

 نگاه پام به! شدم پاهام متوجه که کنم حرکت خواستم شد، دراز شاخکام حرفش با

 .کردم

 .بود پوشیده سفید هایپولک با که بلند و تیز های پنچه با دراز پای یه

 .دیدم آب انعکاس تو رو خودم و رفتم چشمه طرف به بلند قدم یه با سریع تعجب از

 پوشیده سفید هایپولک با بدنم کل! شدم واقعی اژدهای یه شبیه شهنمی باورم وای

 .بود شده

 .کردمی اضافه من ابهت و قدرت به که داشتم بلندی هایبال

 .کردم نگاه پیرمرد به و برگشتم

 .همونی تو! بود درست حدسم پس -

 !کردممی نگاه پیرمرد به گیج

 بود؟ درست حدسی چه چی؟_

 .بود مانند غرش و ترخشن صدام بود، شده کلفت صدامم
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 .هستی سپید اژدهای از نژاد آخرین تو اصلیه، تو خون -

 چی؟ یعنی هاحرف این اصلیه؟ خونم من که چی یعنی -

 :گفت و زد زل چشمام به پیرمرد

 با کی هر و بود گرفته رو جا همه تاریکی بشه زندانی اهریمن که پیش وقته خیلی -

 چیتای اسم به نفر یه ولی نبود؛ چیزی مرگ جز سرنوشتش کردمی مبارزه اهریمن

 ...بودند تراگوس افراد ترین قدرتمند که دیگه سپید اژدهایان از نفر چندین و بزرگ

 :گفتم و اومدم حرفاش بین سریع

 رسید؟ قتل به که مردی همون بزرگ چیتای -

 :گفت و کرد اخمی پیرمرد

 بعد... تو مثل بود سپید اژدهای یه هم بزرگ چیتای گفتممی داشتم خب درسته، -

 کشته همه خورد؛ شکست اهریمن نبر روزها از پس که رفتن اهریمن علیه جنگ به

 و برد جهنمیش زندان به رو اهریمن و اومد زئوس بعد بزرگ؛ چیتای جز به شدن

 .کرد زندانیش

 :داد ادامه که دادم تکون سری

 شد کشته و ریختن خطرناکی خیلی زهر یه بزرگ چیتای غذای تو روز چند از بعد -

 :گفت نزدیکش افراد به رو بزرگ چیتای مرگش، از قبل ولی

 نسل و داشت نخواهد وجود من مرگ از بعد سپیدی اژدهای دیگه که دونیدمی -

 از اون میاد، دنیا به کودکی من از بعد نسل7 ولی رفت خواهد بین از سپید اژدهای
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 آخرین اون کرد، خواهد سجده اون به همه و شد خواهد مندبهره من اصیل خون

 .بود خواهد سپید اژدهای

 داره؟ من به ربطی چه االن خب! افتاده براش اتفاقایی عجب اوه

 !گرفتم آوریتعجب نگاه یه

 داره؟ من به ربطی چه این -

 .رفت کلبه سمت به و کشید پوفی پیرمرد

 .نگفتم هیچی دیگه منم فهمی،می بعدا بیخیال، هیچی -

 .بگو حتما بعدا   ولی گیجم یکم -

 حال کمی جسمم این با یکم گرفتم تصمیم اژدهام، یه هنوز که اومد یادم دفعه یه

 .دادم تکون داشتم تسلط بهش که هاییبال کنم؛

 هامبال ممکن حال ترینسریع با بیام؛ در پرواز به خوبی به کنم چیکار که دونستممی

 .شدم بلند زمین روی از آروم آروم که دادم تکون پرنده مثل رو

 .شدمی بلند خاک و گرد زدنم بال هر با و بودم هلیکوپتر انگار

 درست تعادلم کمی کردم؛ پرواز باال به کشیدم کنار رو جنگل سایبان اینکه از بعد

 پرواز جلو به سرعت به و رسیدم ابری آسمان به رفتم باال که طور همین اما نبود

 .کردم

 

*** 
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 داشتم زیادی لذت بود، انگیز هیجان بودم، پرواز حال در زیادی سرعت با ابرا بین در

 .زد می زبانه وجودم تو زیادی قدرت البته و

 حفظ پرواز تو رو تعادلم تونستم افتادن، دریا تو و خوردن هاصخره به از بعد باالخره

 باید بودم، پرواز حال در که شدمی ساعتی چند کنم؛ پرواز چابکی و راحتی به و کنم

 .گشتمبرمی کلبه به

 اومدم باال که جایی اون از آروم رسیدم، وقتی و کردم پرواز کلبه طرف به مدتی از پس

 .اومدم پایین

 .شد ظاهر جلوم دقیقه چند از بعد زدم؛ صدا رو پیرمرد خشنم و کلفت صدای با

 .گرفتی یاد خوب رو پرواز آفرین خوبه -

 :گفتم و کردم اکتفا لبخند یه به

 پرت آتش تونمبگیرم؟می یاد چی باید دیگه گرفتم، یاد رو کردن پرواز که من خب -

 کنم؟

 . داد تکون طرفین به رو سرش

 کنم؟ پرت آتش تونمنمی که هستم اژدهایی چه! کردم تعجب

 !کنی استفاده تونیمی یخ از آتش جایبه ولی -

 هیچی دنیا این تو چون کنم تعجب نباید کنه؟می پرتاب یخ هم اژدها مگه شگفتا،

 .نیست ممکن غیر

 .کنم پرتاب یخ تا بهم بده یاد چطوری؟ خب -

 :گفت و گرفت فاصله ازم کمی
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 بیرون رو نفست خوایمی که انگار بعد کن؛ حس رو قدرتت و کن باز کمی رو دهنت -

 ...کن فوت کنی

 درخت تعجب کمال در فرستادم؛ بیرون رو نفسم و دادم انجام رو گفت که کارایی بعد

 .شد تبدیل یخ به روییم به رو

 .زدم لبخندی متقابال   منم و کرد نگاه بهم آمیزی تحسین نگاه با پیرمرد

 اگه بزنه، یخ بیشتر تا کنی بیشتر سینت در رو قدرتت باید ولی خوبه بار اولین برای -

 .کنی تبدیل یخ به رو منطقه یه تونی می باشی داشته اعتماد قدرت به

 بشم؟ تبدیل انسان به جوری چه حاال! عالی چه واو-

 .انسانی کن تجسم ذهنت تو آسونه خیلی-

 تغییر آروم آروم کردم؛ باز رو چشمام کردم، تجسم رو خودم جسم و بستم رو چشمم

 .شدم تبدیل انسان به آخر در و دادممی اندازه

 در آسمان کرد؛ ظاهر قهوه برام پیرمرد و نشستیم صندلی روی و رفتیم کلبه داخل به

 .رفتمی فرو داشت تاریکی حال

 :گفت پیرمرد که دادیممی ادامه مونقهوه نوشیدن به صدا و سر بی

 داری؟ فرق خیلی تو دونیمی -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم

 نظری؟ چه از -

 :گفت و زد زل چشمام تو

 .کنه پرتاب یخ تونهمی که هستی اژدهایی تنها تو که این -
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 .اینطورین همشون سپید اژدهای که کردممی فکر من -

 :گفت و داد تکون نه معنای به سری

 .کردن عطا تو به رو قدرت این -

 .کردم نگاهش اومده در حدقه از چشمای با و نگفتم هیچی

 داده؟ رو قدرت این کی -

 .خدایان خدای زئوس -

*** 

 صحبت حال در وزیرش اون با زاگیت بودم، شده غایم طالیی قصر هایستون پشت

 صورتش که اورک یه هست، خودش که بودم زده حدس مسابقات تو بودن؛ کردن

 .بود افتاده چنگ

 :غرید وزیرش به رو زاگیت

 کردین؟ پیدا رو شهمی جنگ هایآذوقه مکان به مربوط که هایینامه و اسناد -

 :گفت نداشت حسابی و درست چندان قیافه که وزیرش

 پنهانش مناسبی مکان در االن بیارن، گیرش تونستن ما هایجاسوس سرورم، بله -

 .کردن

 .مالید بهم رو دستاش و کرد شیطانی خنده یه زاگیت

 ماه چند تا نه، ولی اومدم اتحاد واسه من کرده فکر احمق نیکوالس اون خوبه، خوبه -

 تونممی هم تایتان بدون من هه کنم؛می خودم برای رو غنیمت پر سرزمین این دیگه

 .کننمی التماس موندن زنده برای و افتنمی پام به که دید خواهی کنم؛ نابود رو هااین
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 :گفتم و کردم زمزمه آروم

 .تونینمی شرمنده که بشی رد من جنازه روی از باید اول بابا؟ نه زکی -

 .شیممی نبرد این پیروز حتما ما سرورم درسته -

 انجام رو جنگ تدارکات تا خودمون سرزمین به بریم اینجا از باید باش زود خب -

 .بزنن آتش رو هاآذوقه محل فردا بدین خبر هم جاسوسامون به بدیم؛

 .سرورم چشم -

 .شدن خارج قصر از ممکن حالت ترین سریع با بعد

 پست زاگیت این گرفتم تصمیم من و گذرهمی شدنم اژدها قضیه اون از ماه دو االن

 باالخره که داره اینقشه یه زاگیت این که دونستممی بگیریم؛ نظر زیر رو فطرت

 .کیه دونممی که هاشمجاسوس فهمیدم؛

 !افتاده خطری چه تو بگم باید کردم؛ تجسم پادشاه اتاق سریع و زدم رو نقابم

 .کردنمی صحبت هم با داشتن پدرش و دایانا دیدم شدم، منتقل که وقتی

 پادشاه و شد قایم پدرش پشت و کشید جیغ دایانا شدن من متوجه که وقتی

 .گرفت من سمت و آورد در سریع رو شمشیرش

 :غرید من به رو پادشاه

 شدی؟ اتاقم وارد چطور کنی؟می چیکار اینجا هستی؟ کی تو -

 دردسری بد تو شما بگم، بهتون رو مهمی خبر اومدم ندارم، خطری من باشید آروم -

 .افتادین

 :گفت بهم داشت اشچهره در که خشمی با
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 .گستاخ تویی که زنی؟خطرمی حرف داری چی از خطری؟ چه -

 :گفتم و آوردم باال رو دستم

 .بدم توضیح تا باشید آروم -

 پشت از آروم هم دایانا و آورد پایین رو شمشیرش شد؛ آروم باالخره و کرد نگاهم کمی

 .اومد بیرون سرش

 کنه؟می تهدید رو ما داره خطری چه ببینم بگو خب -

 .زاگیت_

 :گفت و گرفت خودش به متعجبی قیافه پادشاه

 مگه؟ شده چی ها؟اورک پادشاه زاگیت؟ -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 هایآذوقه محل کردن پیدا واسه بلکه نیومده اینجا به اتحاد برای اون زاگیت، بله -

 برگشت سرزمینش به هم االن و کرد پیداش پیش لحظه چند تا که بود اومده جنگ

 .بزنه آتش رو جنگیتون هایآذوقه قراره فردا تا بچینه؛ رو جنگ تدارکات تا

 ناگهان و کرد مشت رو دستش پادشاه زد؛ خشکشون حرفم این از بعد هااون دوی هر

 .کرد فوران

 پادشاه انداختن دست کنممی حالیت مالیمی شیره رو من سر بزدل ابله ای -

 ...چی یعنی ساتین سرزمین

 زاگیت؟ یا منی با -

 :گفت و کشید پوفی
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 تو حرفای با ولی بودم دودل و داشتم شک بهش منم هستم، احمق اون با که البته -

 .درسته من شکای که کردم پیدا یقین

 :گفت بود وگوگفت این نظارگر و بود ساکت االن تا که دایانا

 .عوضیه آدم یه اون گفتم بهتون من پدر -

 .کرد قطع پادشاه رو حرفاش بقیه

 که کردم هوشمندانه کار یه ولی نکردم باور رو حرفات که ببخشید دایانا درسته -

 .خورد فریب زاگیت

 کاری؟ چه: گفتیم زمان هم دایانا منو

 :گفت و زد لبخندی

 .عقله شرط احتیاط نخوریم، مشکل به تا کردم عوض رو هاآذوقه محل -

 کیا قصر های جاسوس بگم باید افتادم، چیزی یه یاد به بزنم لبخندی خواستم تا

 .هستن

 .کردم پیدا هم رو هاجاسوس من -

 حتما کردمنمی عوض رو نقابم و کردمنمی کلفت رو صدام اگه کرد، نگاه من به دایانا

 .شناختمی رو من

 کردی؟ پیدا چطوری -

 :گفت و اومد جلو قدم یه پادشاه

 هستن؟ کیا -
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 .دادم بهش و آوردم در رو بود لباسم زیر تو که اینامه

 .نوشتم نامه توی زندگیشون محل و جاسوسان اسامی -

 :گفت بهم رو و زد لبخندی پادشاه

 چجوری رو لطفت دادی، نجات رو سرزمین این مردم و ما جون کارت این با تو -

 کنم؟ جبران

 :گفتم بهش رو و اومدم جلو قدم یه

 جنگ که شو جنگ آماده ضمن در نکنی اعتماد هرکسی به کن سعی و باش عادل -

 .هستش رو پیش در خطرناکی

 :گفت و گرفت رو هامشونه

 کردی؟ کمکم هستی؟چرا کی تو -

 :گفتم و کردم کوچیکی تعظیم

 امید به جنگ روز تا خب هستم، کی من فهمیدی روز یه شاید ولی ناشناخته -

 ...دیدار

 کلبه وارد سریع که شدم ظاهر کلبه روی به رو کردم؛ تجسم رو کلبه و بستم رو چشام

 .شدم

 .بود خوب کارت کنه؛ اعتماد بهت زود کردمنمی فکر -

 .کشیدم دراز تختم روی و زدم لبخندی

 .دارم ازت سوال یه پیرمرد -
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 .آدین بپرس -

 بیارم؟ اینجا رو خواهرم و مادرم و پدر تونممی -

 :گفت و فرورفت فکر تو یکم

 .تونیمی آره -

 .کردم نگاه بهش مشتاقانه و نشستم سیخ حرفاش با

 .شهمی تموم مهلتش و هست زمین به رفتن راه امروز ولی -

 .شدم عصبی زد که حرفی با

 نگفتی؟ بهم تو و برم تونستممی امروز چی؟ -

 ! نپرسیدی تو چون -

 :رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

 شده؛ خراب کال زندگیم ندیدم، رو خانوادم ساله یک سالگیمه؛ نوزده تولد روزه امروز -

 .باشن اینجا خانوادمم باید دنیام این به متعلق من اگه

 :گفت و پرید حرفم وسط

 من تا پس تونی؛نمی تو چون میارمشون خودم میرم بگیر، آروم آدرین خب خیلی -

 کنی سخت هایتمرین صرف رو نیستم که روزایی این باید تو و نیستم روز چند

 باشه؟

 :گفتم و کردم پایین باال تند رو سری

 .کنیمی برام رو کار این که ممنون -
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 :گفت من به رو و شد بلند صندلی روی از

 .نیست ایچاره اما نیست خوب برات که شهمی فاش حقایق از بعضی که این با -

 زد؟ حرف طوری این چرا شد؛ ناپدید بپرسم سوال ازش خواستم تا

 

 ( راوی)

 

 هادست دور در آدرین آدرین؛ خانواده آوردن برای هاانسان دنیای به وی رفتن از بعد)

 به بود قرار که بود افرادی و خویش خانواده منتظر و بود پرواز حال در ابرها آغوش در

 خونین نبردی آماده هااورک پادشاه زاگیت که این از غافل ولی بیایند، تراگوس دنیای

 .بود هاالف با

 بودند تراگوس دنیای هایساحره آخرین که را جولیا و جک که این از بعد پیرمرد

 آدرین محافظین کودکی در که رفت دیگر شخص سه دنبال به کرد، رفتن آماده

 . (دانستمی خود دوست را آنها آدرین که افرادی بودند؛

 گیر زمین تو که اینم نگران نیست؛ ازش خبری ولی گذرهمی پیرمرد رفتن از هفته یک

 .بیاین تراگوس نتونن و باشن افتاده

 رو من داشت که شنیدم آشنایی صدای که کردممی فکر منفی افکار به جوری همین

 .زدمی صدا

 لبخند با کوچولوم خواهر دیدم؛ روم به رو رو سارا و برگشتم عقب به آرومی به

 .بود زده زل بهم شیرینی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

377 

 

 و اومدم در هپروت از اینجاس، خواهرم که کنم باور تونستمنمی پرید، بغلم سریع

 .کردم بغل محکم رو خواهرم

 .کوچولو خواهر بود شده تنگ برات دلم -

 :گفت ای گرفته صدای با سارا

 آخه؟ بودی رفته کجا بودم، شده افسرده تو بدون داداشی، بیشتر من -

 .واقعیم دنیای توی اینجام؛ که بینیمی داداش، گل نکن گریه -

 نگاه بهم اشکی چشمای با مادرم و لبخند با پدر رفت؛ کنار و اومد بیرون بغلم از سارا

 .اخیر سال یک این تو بودن کرده فرق خیلی کردن؛می

 .پریدم بغلشون رسیدم بهشون وقتی و برداشتم قدم سمتشون به

 .اینجایین که شهنمی باورم بود، شده تنگ براتون دلم خیلی بابا مامان -

 :گفت آرومی به پدرم

 .پسر آوردی در سبیل و ریش شدی، بزرگ خیلی -

 :گفت مامانمم که زدم لبخندی

 .دیدی آسیبی که کردم فکر بودم؛ شده تابتبی خیلی پسرم، بگردم دورت الهی -

 :گفتم و اومدم در بغلشون از

 ...باشم اینجا باید چون اینجام من منه، واقعی دنیای اینجا نه -

 .اومد آشنا نفر سه صدای بزنم، رو حرفم ادامه خواستم تا

 .هستیما هم ما اهم اهم -
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 . کنه حال و عشق اینجا اومده کرده ول رو ما جنیفر، بیخیالش -

 .کنیم رو حالمون و عشق هم ما بریم، بیا پیتر درسته -

 .افتادن راه به و کردن گرد عقب

 بیایید نشین بچه ریدمی دارین کجا کنید؟می چیکار اینجا شما! شهنمی باور -

 .ببینم

 :گفت و اومد سمتم پیرمرد کردن؛می نگاهم خنده با و برگشتن بعد

 مهمی آدم تو که بودم گفته بهت کنن، محافظت ازت تا بودم فرستاده من رو اونا -

 .هستی

 چرا و هستم کی من ببینم منتظرم من و شده سال یک شد، تموم تحملم دیگه پوف

 !اینجان که هامدوست این هم حاال هستم؛ اینجا

  اصال ؟ اومدن اینجا که داشت ارتباطی چه هااون به

 یا کنیدمی تعریف برام رو قضیه کل االن همین یا شد تموم صبرم دیگه خب خیلی -

 .شممی ناپدید و میرم اینجا از همیشه برای

 .انداختن نگاهی پیرمرد به مادرم و پدرم پرید، صورتشون از رنگ

 .بگین رو حقیقت بهتره پس داره؛ هاقضیه این از خبرایی یه خانوادمم دونممی -

 بیخیال همه زدن؛می زل دیگه هم چشمان به و گفتننمی هیچی بودن، کرده سکوت

 .کردمی نگاهم تعجب با چون سارا جز بودن

 .بگین چیزی خواییننمی پس -

 :گفت پیرمرد بشم ناپدید خواستم تا و بستم رو چشمام
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 انجام کاری خودسرانه و نشی عصبی بده قول ولی میگم رو چی همه بهت باشه -

 .ندی

 :گفتم پیرمرد به رو و کردم باز رو چشمام

 .بگین رو راستش ولی کنممی سعی -

 .آدرین باشه -

 لرز و ترس کمی با سارا نشستیم، هاصندلی روی ما و شد ظاهر صندلی تا هشت بعد

 .کنه هضم تا سخته براش چیزا این دونممی نشست؛ هاصندلی روی

 .فرستاد بیرون نفسی و کرد بهم نگاهی پیرمرد

 اومد؟ خواهد دنیا به که کودکی اون بودم؟ زده حرفایی یه اصیل خون درباره یادته -

 :گفتم و دادم تکون سری

 داره؟ من به ربطی چه اینا خب -

 :گفت و کرد من به تیزی نگاهی

 .هستی تو بود شده برده نام ایافسانه کودک و اصیله خونش که کسی اون -

 بزرگ چیتای نواده آخرین من یعنی شد؛ گشاد ممکن حد تا چشمام حرفش این با

 داره؟ امکان چطور اصال هستم؟

 هستن؟ انسان چرا خانوادم بودم؟ هاانسان دنیای تو من چرا پس -

 پایین رو سرشون هم اونا که کردم نگاه مادرم و پدر به انداخت؛ پایین رو سرش پیرمرد

 .دزدیدنمی من از رو نگاهشون اما کردم نگاه الکس پیتر جنیفر به انداختن؛
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 بودم؟ هاانسان دنیای توی چرا میگم -

 .ایسادم پیرمرد روی به رو و پاشدم بزنن؛ باید که حرفی گفتن برای بودن مردد انگار

 کنی؟می قایم من از رو چی لعنتی دیگه بگو -

 :گفت پدرم دفعه این

 .سخته گفتنش بشه، زده که نیست آسونی حرف پسرم -

 :گفتم پدرم به رو و برگشتم

 .شدم خسته خبریبی از دیگه بابا بگو -

 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش

 .نیستیم واقعیت خانواده ما -

 افتادم؛ زمین رو زانو دو با ناگهان اومد، در لرزه به پاهام شد، وارد بهم دیگه شوک

 نفهمیدم؟ چطور کردم؟می زندگی دروغ تو بچگیم زمان از که داره امکان چطور

 گریه خواستممی کنم؛ خالی جوری رو حرصم و بزنم داد دلم ته از خواستمی دلم

 .دادنمی اجازه غرورم اما کنم

 کسی اون دیگه داشتم آرامش و بودم کنارشون هاسال که ایخانواده کنم؟ چیکار حاال

 .کنممی فکر من که نیستن

 دادممی تکونم و بودن شده جمع دورم که همشون به رو و کردم مشت رو هامدست

 :گفتم

 رفتم؟ دنیا اون به چرا -
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 :گرفت رو هامشونه و نشست جلوم پیرمرد

 که جولیا و جک اما بکشن رو تو خواستنمی هااون زاگیته، تقصیر چی همه آدرین -

 رو دستور این مادرت ببرنت؛ ایدیگه دنیای به تونستن بودن قدرتمند هایساحره

 .بود داده

 :گفتم حالت سردترین با کردم، نگاه پیرمرد چشمای به

 هستن؟ کی واقعیم مادر و پدر -

 .داری خبر گذشتت از خودت دیدیشون، بار چند تو هستن، کی دونیمی تو -

 دلیل هستن؛ من گذشته هاخواب اون که دونستمنمی چکید؛ چشمام از اشکی قطره

 .فهمیدم رو هامخواب اون

 .بودم من دیدم خوابم تو که ساله دو کودک اون

 اژدهای اون توسط که کسی پدرم کرد؛ فدا رو خودش و داد نجات رو من مادرم

 .هستن واقعیم مادر و پدر نیکا ملکه و آرتور پادشاه شد؛ کشته تایتان جهنمی

 .شهمی اذیت داره من بخاطر شه؛می شکنجه داره عوضی زاگیت اون دست مادرم

 .گیرممی ازش رو انتقامم شکل بدترین به -

 .بدم انجام کاری یه باید برم باید شدم، بلند جام از

 صبر سخته، کردنش پیدا و شده طلسم بدی؛ نجات قصرش از رو مادرت تونینمی -

 .بشه شروع جنگ تا کن

 کردم؛ پرواز کرانبی آسمان به و شدم تبدیل اژدها به سریع بهش ایتوجه هیچ بدون

 .هستم که بشم اینی از ترقوی تا بکنم رو تالشم و سعی تمام باید
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 .گیرممی انتقام ازت بدجوری زاگیت -

*** 

 بعد ماه دو

 

 تا بکنم تونستمنمی کاری بود؛ تمرین و تمرین و تمرین فقط من کار ماه دو این تو

 نه پیرمرد نه دیدم رو هامدوست نه دیگه بیاد؛ بیرون سوراخش از زاگیت که موقعی

 .گفتن دروغ بهم که ایخانواده اون

 !نه یا ببخشمون که رفتممی کلنجار خودم با گفتن،می رو حقیقت بهم باید

 .شممی خود بی خود از میاد یادم که رو کاراشون و دروغ وقتی اما

 صدا که مادری یا باشه؟ مرلین فرزند زدممی صداش پدر که شدمی باور کی اصال

 باشه؟ مرلین دوست بچه زدممی

 هست قدرتمند ساحره دو بچه اون چون باشه بایدم هست؟ ساحره یه االن هم سارا

 ! بزرگ مرلین نوه و

 رنگی قرمز هایهاله که بودم پرواز حال در کردم، نگاه پایین به و اومدم بیرون ذهنم از

 .دیدم

 .هست خطر عالمت قرمز هایهاله که بودم شنیده پیرمرد از

 تا کردم تیز اژدهاییم قدرت از استفاده با رو چشمام اومدم؛ فرود آروم بلندی کوه روی

 .ببینم واضح
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 بود؛ ساتین سرزمین سمت به رفتن حال در که دیدم رو هااورک زیاد و قدرتمند ارتش

 و بودن پرواز حال در ترسناکی اژدهای چندین و داشت وجود بینشون بزرگی هایغول

 .چرخیدنمی ارتشش دور

 یه کنار دقایقی از بعد ببینم؛ رو عوضی زاگیت اون تا کردم تیز بیشتر رو چشمام

 .بود زندانی نفر یه قفس توی دیدمش، قفس

 جوری فطرت؛ پست کنم چیکار باهات دونممی شد؛ خارج من از خسی خس صدای

 .شی پشیمون اومدنت بدنیا از که بدم عذابت

 زمان که باش منتظرم فقط گیرم،می ازت رو مادرم های شکنجه و پدرم مرگ انتقام

 ...!نزدیکه مرگت

 

*** 

 ( دایانا)

 زاگیت کردیم، پنهان رو جنگ هایآذوقه و گرفتیم رو قصر جاسوسای که وقتی از

 به پیشروی حال در وحشی اورک سرباز صد چهار با حاال و کرده جمع رو متحدانش

 رو جلوشون نتونیم داریم که سربازی دویست با که اینم نگرانم بودن؛ ما مرزهای

 .بخوریم شکست و بگیریم

 :گفت و کرد نگاهم پدرم

 .گیرممی دست به رو دو و یک گردان من کن، فرماندهی رو چهار گردان تو دایانا -

 .پدر چشم -
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 :گفت و کرد نگاه آیکان فرمانده به

 .کن هدایت رو سه گردگان فرمانده تو و -

 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده

 .سرورم چشم -

 .رفتیم جنگ میدان سمت به فرمانده با و اومدم در پدرم چادر از

 .شده ریخته زیادی هایخون اینجا سیاه، بیابان -

 ادامه زد؛می حرف کوچیکی اخمی و غرور با همیشه مثل انداختم، فرمانده به نگاهی

 :داد

 .کشتن رحمی بی با رو مادرم و پدر که بود همینجا -

 پس کنه،نمی دوا رو دردی بگم چی هر نداشتم، گفتن برای حرفی البته نگفتم چیزی

 .بدم گوش حرفاش به گرفتم تصمیم

 زنده اینجا از نفرشون یک ذارمنمی ریزم،می رو تکشون تک خون هم جاهمین -

 ...بره بیرون

 بگیریم؟ کمک هادولف از تا نکردی پیدا راهی راستی باش، آروم فرمانده خب خیلی -

 :غرید آرومی به رفت؛ هم تو بیشتر اخماش

 .گردنبرنمی دیگه فرستیممی که هاییپیک پرنسس، نه -

 :گفتم و کردم مشت رو دستم

 .بیارم سرشون بالیی چه دونممی هاس،اورک اون کار حتما لعنتی، -
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 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده

 .میاییم بر هااورک اون پس از خودمون پرنسس نداره عیب -

 .رفت کرد تعظیم باز بعد

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 .بیاییم بر هااون پس از بتونیم کاش ای -

 از رو من خرمگس یه صدای خوردنمی رو مخم جور با جور افکار که طور همین

 .کرد دور افکارم

 بینم؟نمی من که هست چیزی کنی؟می نگاه جنگ میدون این به چقدر دختر هوی -

 .کردمی نگاه رو خاکستری و سیاه زمین دقت با و ایستاد کنارم اومد

 چادر اوه اوه هست، اینجا سیاه بزرگ زمین یه کنم فکر! کردم پیدا چیز یه اوه -

 .دور راه از معلومه که دشمنم

 .زدم سرش تو یدونه و کردم ایخنده یه

 جای بعدم سفید؛ چشم یدختره بشی من کنه ول دقیقه چند یه تونینمی لیانا -

 امنه؟ ماری

 :گفت دادمی مالش رو سرش داشت که لیانا

 .خودشه هاینوع هم پیش آره شده؛ سنگین چه آخ بشکنه، دستت ایشالله -

 .کردم حرکت چادرم سمت به و دادم تکون سری

 .بپوشیم رو هامونزره بریم -
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 به که دیدممی رو پوش طالیی سربازهای رفتم،می چادرم سمت داشتم که طور همین

 .کردنمی تعظیم دیدنمی رو من که هرکدوم و رفتنمی اونور اینور

 غالف تو رو شمشیرم و پوشیدم رو زره لیانا کمک به رسیدم؛ چادرم به باالخره

 .رفتم پدرم چادر سمت به و گذاشتم

*** 

 ...دشمن دونیدمی که طور همین -

 .موند ناکام شد چادر وارد که سربازی بخاطر پدرم حرف ادامه

 :گفت و کرد تعظیمی سرباز

 دید؟می ورود اجازه اومده، هااورک پادشاه طرف از پیکی سرورم -

 :گفت و داد تکون سری

 .داخل بیاد بگو -

 اورک یه با سرباز چند دقایقی از بعد شد؛ خارج چادر از و کرد تعظیمی سرباز

 :گفت و کرد کوچیکی تعظیم یه اورک شد، وارد اینقره پوشزره

 .دارم شما برای اینامه سرورم طرف از -

 .گفته چی بزدلت سرور این ببینم بخون -

 .خوند و کرد باز رو شده لوله ینامه و زد خندینیش سربازه

 این هستم، فانگل سرزمین از هااورک پادشاه زاگیت من زاگیت، پادشاه نام به -

 خونریزی بدون جنگ این خواممی که هست معنی این به فرستادم تو برای که اینامه
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 من و بشین من تسلیم فرمان به نگیره صورت جنگی خواهیمی اگر بشه، تموم

 .بشم سرزمینتون جدید پادشاه

 از نفری هزار صد چهار ارتش نکنی قبول رو من خواسته اگه که دونیمی خوب

 رو تایتان جهنمی اژدهای مخصوصا و سیاه اژدهای ها،گرگینه ها،غول ها،اورک

 و هستی عاقلی الف دونممی کنه؛ نابود رو هستش سرزمینت تو هرچی و فرستممی

 آزاد هم رو نیکا ملکه کردی قبول رو خواستم اگه البته گیریمی رو درست تصمیم

 ...کنممی

 با لیانا و فرمانده پدرم، حتی کردم، نگاه بهش عصبانیت با حرفاش شدن تموم از بعد

 .کردنمی نگاهش غلیظی اخم

 :گفت و کرد بلندی خنده پدرم

 .جهنم به برو بگو بزدلت سرور اون به برو -

 :گفت برگشت و رفت تعظیمی هیچ بدون و زد خندینیش یه اورک

 .نمیدن گوش هامونحرف به و احمقن هاالف که بودم گفته سرورم به -

 رو هامدندون بود؛ کرده ما نژاد به که بود اهانتی ترینبزرگ جوشید، هام رگ تو خون

 .شدم بلند جام از و ساییدم هم روی

 رو شمشیرش هم آیکان فرمانده گرفتم؛ سمتش و آوردم در غالف از رو شمشیرم

 .بود گرفته طرفش

 ! زنی؟می رو حرف این حقی چه به کثیف اورک تو -

 :گفت کنم فرو شکمش تو رو شمشیرم و برم طرفش خواستم تا
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 زنه؛می رو ملکه اون گردن حتما سرورم برنگردم، زنده و برسه آسیبی اگه من به -

 .نکنید اشتباهی کار بهتره

 .زد دست ما ضعف نقاط به لعنتی بکشمش؛ تونستمنمی فرستادم، بیرون نفسی

 :گفت اورک رو آیکان فرمانده و آوردم پایین رو شمشیرم

 .گمشو حاال همین -

 پدرم به کرد؛ داغون و عصبی رو ما قشنگ شد؛ خارج چادر از و زد مرموزی لبخند

 .بود شده خیره میز روی هاینقشه به عصبی که کردم نگاه

 .بده قرار باش آماده حال در رو سربازها سریع فرمانده -

 :گفتم لیانا به رو رفت؛ و کرد تعظیم فرمانده

 گردانی؟ کدوم تو -

 :گفت و کرد نگاه بهم

 .زنی شمشیر -

 قدری به کنم، صحبت پدرم با تونستمنمی اصال   شدم، خیره پدرم به و گفتم آهانی

 .کرد می خالی من روی رو حرصش گفتممی چیزی اگه که بود عصبی

 .نشستیم هامونصندلی روی پدرم اجازه با و اومد دقیقه ده از بعد فرمانده

 چیه؟ شما فرمان هستن، آماده همه سرورم -

 شمشیر منن عهده به که دو و یک گردان فرمانده کنیم؛ چیکار باید بگم بیایین -

 هست دایانا مال که چهار گردان هستن، دار نیز و دارها سپر سه گردان هستن، زنان

 قرار صف اول میان دارهات کمان دایانا که این نقشه خب هستن؛ دارها کمان
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 شد، پرتاب تیرها بار دو اینکه از بعد کنن، رها رو ها تیر تو شمارش با و گیرنمی

 که رو منظورم کنن،می درستت سپری دیوار میان سپردارها و پشت میاد گردانت

 فرمانده؟ که فهمیدی

 :گفت و داد تکون سری فرمانده

 .فهمیدم سرورم بله -

 :گفت و زد محوی لبخند پدرم

 .شنمی ملحق هاشمشیرزن به میان میدی دستور دارها کمان به دایانا خب خوبه -

 .پدر چشم -

 :داد ادامه و داد تکون سری

 رو سپری دیوار من دستور با کردن زخمی رو هااون نیزه با سپردارها که این از بعد -

 .کننمی حمله هازن شمشیر بعد و کننمی باز

 .زدم پدرم هوش این به لبخندی رسید؛می نظر به قوی و خوب نقشه

 .کنیم ایستادگی اونا مقابل تونیممی هم سرباز تعداد همه این با مطمئنم

 .شدم بلند جام از سریع منم شد، بلند جاش از فرمانده

 .سرورم شماست امر امر، -

 .کنم صحبت سربازها با برم من پدر، چشم -

 :گفت و داد تکون سری پدرمم

 .باشید موفق -
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*** 

 روی به رو هم وزرا و هافرمانده از تن چند بودیم، ایستاده سربازها روی به رو همگی

 .گفتنمی ها اون به حرفی و بودن ایستاده سربازها

 :گفت بلند صدای با و رفت جلوتر کمی بود نشسته ایشقهوه اسب روی که پدرم

 برابر در سرزمینمون از تا اومدیم اینجا ما ساتین، سرزمین دالور هایسرباز -

 این در خواممی ازتون کنیم، محافظت هاگرگینه و هااورک همچون شروری موجودات

 ایمان همتون به من بجنگین؛ خانوادتون سرزمینتون، خودتون، بخاطر تن به تن نبرد

 شرور موجودات این به بیایید پس گذریدمی جونتون از نبرد این تو دونممی و دارم

 .هست ترقوی همه از کی که، کنیم ثابت

 . آورد باال و آورد در غالف از رو شمشیرش پدرم

 .پیروزی امید به پس -

 :گفتن صدا یک سربازها

 .جاودان هایتانپیروزی و برّان شمشیرتان ساتین، سرزمین باد زنده پادشاه، باد زنده -

 دشمن دل به ترسی سربازها این بودن قوی و استقامت اومد، هامب**ل به لبخندی

 .انداختمی

 .بشن کشته همگی امیدوارم بودن؛ آماده هاماون کردم، نگاه دشمن به و برگشتم

 بلند ایرگه دو صدای با و اومد جلوتر کمی فطرت پست زاگیت اون دقایقی از بعد

 :گفت
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 ندارم بودنت زنده به امیدی متاسفانه ولی منی با جنگ آماده بینممی نیکوالس -

 رو من و بشی تسلیم تا داری فرصت البته کردم، بیدار خواب از رو تایتان من چون

 !بدونی خودت پادشاه

 و گرفتم نشانه رو تیر گذاشتم؛ کمان رو و برداشتم تیر یه تیردان از اومدم، جلوتر کمی

 .کرد برخورد وزیرها از یکی پیشونی وسط که کردم پرتاب تمام قدرت با

 :گفتم بلندتری صدای با

 .صفت شیطان جوابت اینم بیا -

 :گفت و اومد جلوتر قدمی چند

 نه شدی، دراز زبون و شجاع یکم گشتی انسان اون با که وقتی از ببینممی اوهوع -

 .اومد خوشم ازت

 گوش به بقیه و سربازها پچ پچ صدای کردن، نگاه من به تعجب با همه زد که حرفی با

 .رسید

 !افتاده زاگیت گیر آدرین نکنه شده؟ خبردار آدرین از چطور

 .نباشم شجاع و بترسم ازت بخوام که نیستی کسی تو شو، خفه -

 :گفت و کرد شیطانی خنده یه زاگیت

 تازه انگار شده، زبون بلبل چه ببینید رو ساتین سرزمین آینده ملکه و پرنسس اوه -

 .کنهمی جیغ جیغ اومده بیرون اشلونه

 و ساییدم هم روی رو دندونام گرفتن؛ تمسخر به رو من و خندین سریع سربازهاش

 .آوردم در غالف از رو شمشیرم
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 .کنم اشغال زود رو سرزمینتون که بهتره -

 همشون به رو و رفتم گردانم سمت به زد؛ حرف باهاشون و برگشت ارتشش سمت به

 :گفتم

 .خود جای به دارها کمان -

 .ایستادن اول صف به اومدن سریع دارها کمان

 .حمله آماده -

 .گرفتن نشانه و گذاشتن کمان توی رو تیرها سریع

 .کنید پرتاب من فرمان با -

 عمر تا که بدم بهت حسابی درس یه کنن؛ حمله هافطرت پست اون تا موندم منتظر

 .نکنی فراموش داری

 سیاه خاک جز چیز و بود سیاه بیابون بود؛ خوفناک و سیاه که شدم خیره آسمان به

 .نبود معلوم چیزی

 .نکنید رحم هم یکیشون به بریزین، رو همشون خون هاغول و هاگرگینه ها،اورک -

 به همگی شد؛ بلند ارتشش پی در پی هاینعره بالفاصله و زد رو حرف این زاگیت

 .بیاره در پا از رو من که نبود چیزی اما داشتم ترس کمی شدن، ورحمله ما سمت

 .بدم بهشون قشنگ مالی گوش یه تا بیان جلوتر کمی خواستم

 :زدم جیغ اومدن جلو کامل که وقتی

 .کنید پرتاب -
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 .کرد گیر زمین رو ایعده کردن؛ رها رو تیرها سرعت به سربازها

 .گرفتن نشانه و گذاشتن کمان روی رو تیرها سریع بعد

 .پرتاب -

 :گفتم دارهاکمان به رو و زدم لبخندی شدن؛ هالک زیادی عده کردن، پرتاب هم باز و

 .بشین ملحق هازن شمشیر به و برگردید عقب به کماندارها -

 .گرفتنمی دفاعی حالت باید برگشتیم؛ عقب به پدرم و فرمانده با هم من

 :گفت بلندی صدای با فرمانده

 .بگیرین خودتون به دفاعی حالت سپردارها -

 .گرفتن باال دشمن سمت به رو هاشوننیزه و گرفتن شکل دیواری حالت سپردارها

 بود؟ شده خبردار آدرین از چطور زاگیت بود؛ درگیر فکر و بودم ایستاده عقب

 !بود ندیده و بود نگفته چیزی کسی فهمیدم،می رو مسئله این باید

 به امتوجه ما دفاعی دیوار به هااون برخورد و هانعره صدای با که اومدم در فکر این از

 .شد جلب هااون

 مواجه دیگه دارهای نیزه با اما بشن رد بتونن شاید تا کردنمی پرت رو خودشون

 .شدنمی کشته و شدنمی

 دیدم رو فرمانده نیاد؛ پیش براش اتفاقی امیدوارم کجاست، نبود معلوم که هم لیانا

 .کرد زخمی رو دشمن نیزه با و رفت سپردارها طرف به سرعت به که
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 فرمان پدرم هنوز داد؛می دادنشون جون و شدن زخمی از خبر دشمن بلند هاینعره

 .برسونیم هالکت به رو هااورک تا بود نداده حمله

 رو گذشتندمی دفاعی دیوار از که هاییگرگینه و اورک بلند نیزه با که فرمانده

 نفس نفس و بود شده آغشته خون به اومد، ما سمت به بعد دقایقی کشت؛می

 .زدمی

 چیه؟ شما فرمان شه،می شکسته داره دفاعی دیوار سرورم -

 :گفت فرمانده به رو کردمی بیشتر رو ابهتش که براقش و سفید زره با پدرم

 .میام االن کنید مقاومت یکم -

 کردنمی حفظ رو دیوار توانشان زور با که سپردارهایی سمت به دوباره و کرد تعظیمی

 .رفت

 بکشی؟ رو اونا تونیمی میان، ما سمت به دارن اونا کوچیک اژدهای از تا دو دایانا -

 پرتاب آتشین گلوله ما دفاعی دیوار به داشتن اژدها از تا دو کردم، نگاه باال به

 که بود اونی از بیشتر خیلی تعدادشون کردن؛می مختل رو دفاعی دیوار و کردنمی

 .کردممی فکر

 با اژدها چند اون پریدم؛ پایین سفیدم اسب از و گذاشتم غالفم تو رو شمشیرم

 .کرده رو کار این کی نیست معلوم که اومدن وجود به سیاهی جادوی

 و هااورک شر و کنم تمومش همیشه برای بار یک دادم؛می نجات رو سرزمینم باید

 .کنم کم سرزمینم از رو هاگرگینه

 .میام بر پسشون از -
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 :گفت نگرانی با و زد لبخندی پدرم

 مواظب دخترم کنی، کم رو اونا شر تونیمی که هستی کسی تنها و هستی اصیل تو -

 .باش خودت

 دستش از و کنم ناامید رو پدرم خواستمنمی فشردم، رو پدرم دست و رفتم سمتش

 .بدم

 .هستم خودم مواظب باش مطمئن -

 به که وقته خیلی بستم؛ رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس گرفتم، فاصله کمی ازش

 .بودم نشده تبدیل درونم موجود

 کمی صورتم بودن؛ پوستم از اومدن در حال در ایقهوه پرهای بود، رشد حال در بدنم

 .شد بزرگ بزرگ و سوخت

 تکون رو هامبال شدم؛ تبدیل بزرگ ایقهوه عقاب یعنی درونم موجود به بعد دقایقی

 .کشیدم جیغی و دادم

 بودن تالش در سیاه اژدها دو کردم؛ نگاه باال به و گرفتم فاصله من از کمی سربازها

 .کنن پرتاب دیوار به بلندی هایآتش

 با و کردم پرواز اژدها دو سمت کردم، پرت رو خودم و دادم تکون سریع رو هامبال

 .بود شده دلگیر و سفید و سیاه هم آسمان کردم؛ آگاهش عقابیم جیغ

 خیز بود من اندازه هم که اژدهایی سمت به سرعت با و کردم آماده رو هامچنگال

 .برداشتم
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 انداختم؛ چپش چشم به چنگی و کردم استفاده خبریشبی با و آوردم باال رو چنگالم

 .کرد سقوط و داد دست از تعادلش و داد سر اینعره

 جر رو گلوش کردم، فرو گردنش تو رو چنگالم و زدم شیرجه پایین به باهاش همراه

 دور و کردم پرواز باال به پرشی با کنه برخورد بود نزدیک زمین به که وقتی و دادم

 .شدم

 رو صحنه این وقتی پدرم کرد؛ لهشون و افتاد هااورک و هاغول از تعدادی روی اژدهای

 هاغول و هااورک سمت به طالیی سربازان و شد باز سپری دیوار داد؛ حمله فرمان دید

 .کردن حمله سفید هایگرگینه و

 تعداد آوردن، فرود هم سر روی رو شمشیراشون و پریدن رسیدن بهم سربازها وقتی

 سربازهاش کل عوضی زاگیت کردم؛می فکر که بود اونی از بیشتر خیلی هاشونزخمی

 .بود کرده روانه ما سمت رو

 کردمی رفتار پادشاه یه مثل کرد،می سرنگون رو دشمن و کردمی حمله زیبایی به پدرم

 .کردمی حمله و

 شدم؛ پرتاب و زد محکمی ضربه یکی بهم که بود درگیری این نتیجه پی فقط حواسم

 .بستم رو چشمام و کشیدم درد از جیغی

 به بدی ضربه با جنگ میدان از دورتر شدم؛ کشیده پایین به و رفت بین از تعادلم

 .کردم برخورد زمین

 می سرم دور سیاه چیز یه دیدم؛ تار رو دورم فضای و کردم باز ایلحظه چشمام

 .زدمی نعره و چرخید
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 که نبودم امیدوارم چرخید؛می وجودم تو بدی درد بخورم، تکون تونستمنمی جام از

 .کنم ایستادگی اژدها اون مقابل بتونم

 !سرمه پشت دیگه سیاه اژدهای که رفت یادم چطور اصال لعنتی

 در دورم بزرگ اژدهای اون شد؛ که بشه بهتر دیدم تا کردم بسته باز کمی رو چشمام

 .آورد هجوم سمتم به خوردنم تکون حال در دید وقتی که بود چرخش حال

 سمتی به که بود شدن نزدیک حال در اژدها شدم، بلند جام از و دادم تکون رو خودم

 .نگیرم قرار تیزش هایدندون دام در تا پریدم

 اینعره و کرد نگاه بهم اومد؛ پایین آرومی به و شد کم سرعتش و کرد باز رو هاشبال

 .کشید

 شکست قابل ولی بود تربزرگ ازم کمی گرفتم، دفاعی حالت من و اومد سمتم به آروم

 .گرفتم سمتش رو تیزم و بلند هایچنگال و کشیدم جیغی بود؛

 گلوله و کرد باز رو دهنش دفعه یه داد؛ نشون بهم رو تیزش هایدندون و ایستاد کمی

 .کرد پرت سمتم آتشی

 باال به و انداختم چنگی سرش به چنگاالم با بردم، هجوم سمتش به و دادم خالی جا

 ورحمله سمتم به زدن بال و بلند پرش یه با و کشید اینعره درد از اژدها کردم؛ پرواز

 .شد

 راحتی به من و کردمی پرت بهم آتشین گلوله پی در پی و بودم کرده عصبیش بدجور

 .دادم می خالی جا

 بردم عقب رو سرم دیدم، روم پیش بزرگی کوه که بودم پرواز حال در زیادی سرعت با

 .دیدم سرم پشت رو سیاه اژدهای و
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 وجود به سیاه جادوی با که اژدهایی این شدمی عملی اگه و رسید ذهنم به فکری

 .شدمی کشته بود اومده

 انداختنم دام به حال در من نزدیکی در اژدها و کردم پرواز سرعت با کوه سمت به

 باال سمت به ماهرانه حرکت یه با که بودم کوه به شدن نزدیک حال در کم کم بود؛

 .کرد برخورد محکمی به کوه به داشت سنگینی وزن که اژدها و کردم پرواز

 نکنم فکر برخورد کوه با که ایضربه با کرد، سقوط پایین سمت به و کشید اینعره

 .کردم پرواز پایین به اطمینان برای اما بمونه زنده

 رسیدم پایین به وقتی رسید،می نظر به نامعلوم نظرم مورد مکان و بود آلود مه هوا

 توسط شدم متوجه کردم پرواز ترپایین وقتی بود؛ شده قطع وسط از درست اژدها بدن

 .شده نصف وسط از درازی و تیز سنگ یه

 .درک به برین تو، از اینم -

 بکشم؛ رو زاگیت اون تا مونده حاال شدم، دور منطقه اون از و جهیدم پرش یه با

 .کشمشمی خودم نه که هم اگه و باشه اومده دخلش امیدوارم

 جنگ میدون به وقتی کشیدم؛می جیغ عقابیم صدای با و زدممی بال سرعت به

 .بود کرده نشینی عقب اعالم یکی انگار بود، کرده پیدا خاتمه جنگ رسیدم،

 آروم چادرم جلوی بود؛ داده پایان رو جنگ زاگیت کنم فکر دیدم من که جنگی اون با

 .رفتم چادرم داخل به بلند هایقدم با و اومدم فرود

 چه ببینم تا برم پدرم چادر به باید کردم، عوض رو لباسام سریع و شدم تبدیل الف به

 .افتادم راه به پدرم چادر سمت به و شدم خارج سریع افتاده؛ اتفاقی
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 زیر چیزی و کردمی طی رو چادر عرض طول مدام پدرم رسیدم، پدرم چادر به وقتی

 .کردمی زمزمه ب**ل

 .رسیدمی نظر به آشفته و ناراحت اشچهره کرد، نگاه من به و ایستاد ایلحظه پدرم

 :گفت و کشید آغوش به رو من اومد، سمتم به و زد لبخندی دید رو من تا

 از کردم فکر ایلحظه کرد؛ چیکارت سیاه اژدهای اون دیدم سالمی، که شکر رو خدا -

 .دادمت دست

 :گفتم لبخند با و کردم حلقه رو دستم منم

 .کشتم رو هردوتاشون بابا، خوبم من -

 .دارم قوی دختر همچین کنممی افتخار بود، عالی کارت -

 :داد ادامه و کرد جدا خودش از رو من

 .کرد نشینی عقب شنمی کشته دارن سربازاش دید تا زاگیت -

 :گفتم و کردم بلندی خنده

 .کشتمشمی وگرنه نداره رویی در رو جرات بزدل، ترسوئه خیلی -

 .کرد قاب رو صورتم دستش با و زد ملیحی لبحند

 تایتان خودش گفته به هست؛ ما از ترقوی اون نیست، میاد نظر به که طور اون -

 .هست کشتن قابل غیر که دونیمی هست؛ اومدنش امکان لحظه هر و شده بیدار

 :داد ادامه و دادم تکون سری

 فهمیدی؟ شو دور اینجا از افتادی خطر تو اگه که کن لطفی یه پس -
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 .بذارم تنهات تونمنمی -

 .زد زل چشمام به و برداشت صورتم از رو دستش

 درسته؟ کنی عمل حرفم به باید پس پادشاهت، هم پدرتم هم من -

 ...اما -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .کنی عمل حرفم به باید دایانا، نداره اگر اما -

 :گفتم ناچار و انداختم پایین رو سرم

 .بابا باشه -

 .من زیباروی دختر آفرین -

 .کنهمی زندگی داره یا مرده ببینم لیانا پیش برم من خب -

 پدرم برای اتفاقی ذارمنمی بره سرم من کرد؛ راهی رو من برو گفتن با و خندید پدرم

 .هست مادرم یادگار که هست کسی تنها اون بیوفته،

 دور پارچه بستن حال در رو لیانا و شدم داخل سریع رفتم، لیانا چادر سمت به

 .دیدم بازوهاش

 .نشستم کنارش و دویدم سمتش به هراسان

 کرده؟ زخمیت کی شده؟ چی لیانا وای -

 .بست رو هاشچشم و گفت آخی بستم؛ آرومی به و گرفتم دستش از رو پارچه

 افتاد؟ اتفاقی چه لیانا -
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 :گفت آرومی به و زد ریزی لبخندی

 کردن؟ چیکار رو عزیزت دوست بینیمی -

 .شدی زخمی چطوری ببینم کن تعریف بینم،می آره -

 و نبود حواسم اصال   شدم؛ پرتاب زد پاهاش با رو من بزرگ هایغول اون از یکی -

 بلند خواستم که بعد بودم؛ افتاده گیر هاگرگینه و هااورک بین بودم، رفته جلو خیلی

 .کرد ایجاد بازوم رو کوچولو خراش یه شمشیرش با اورک یه بشم

 از قراره که رو من شناسهمی خوب داد؛ قورت رو دهنش آب لیانا و کردم غلیظی اخم

 .بشم منفجر خودسریش کارهای دست

 کنم فرو تا آورد باال رو شمشیرش اورکه افتادم، زمین رو و نداشتم جون خسته منم -

 ...شکمم تو

 .زدم سرش تو دونه یه و کشیدم هینی یه

 شد؟ چی خب -

 .رفتم براش اساسی غره چشم که کرد نگاهم مظلوم

 رو من اخالق بد مغرور اون ناگهان بفرسته مردگان دنیای به رو من که خواست -

 .داد نجات

 درست تشکر یه آیکان فرمانده از باید نیوفتاده، براش اتفاقی که شکر رو خدایان

 .بکنم لیانا بابت حسابی

 :گفت حرصی سایید؛ رو هاشدندون و زد زل چشمام به لیانا
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 با برو زنی شمشیر به چه رو تو کوچولو میگه من به برگشته مغرور این بعد -

 .کن بازی عروسکات

 که دونهمی خدا وای زدم؛ ایقهقه و گرفتم رو دلم شدم، زمین پخش گفت رو این تا

 .خندیدم لیانا نداشته ریش به چقدر

 :گفتم داشتم که ایخنده ته با

 .گرفت رو حالت باحال -

 کنم؛ فرو حلقش تو ته تا رو شمشیرم خواستممی عصبانیت از لحظه اون نخند، -

 .کنن گریه حالش به آسمون هایمرغ که بیارم سرش بالیی یه وای وای

 آدرین سمت فکرم لحظه یه من کشید،می نشون و خط براش داشت که طور همین

 .جنگیدیممی هم کنار و بود کنارم اینجا کاش کشید؛

 .باشه افتاده زاگیت گیر آدرین وقت یه نکنه که زنهمی سرم به ناجور فکرهای هی

 و گذاشتم سینم رو دستم شد؛ جدا بدنم از روحم کنم فکر که کشید جیغ یه لیانا

 :گفتم زنان نفس

 شدی؟ وحشی باز وحشی دختره چته ترسیدم، وای -

 خجالت هپروت؟ دنیای رفتی تو بعد زنممی حرف تو با دارم ساعته یه بیشعور -

 .کن فکر جونت آدرین به کم بکش

 :گفتم و رفتم دیگه غره چشم

 دختره نه یا کنم می فکر آدرین به که چه تو به بعدم شد، پرت دقیقه یه حواسم -

 .سفید چشم
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 :گفت و برگردوند من از رو روش

 .تو از بیشتر حتی دارم دوست رو یکی خودم من حسودیم، ما کرده فکر ایش -

 .بخوره حرص تا کنم اذیتش یکمی خواست دلم زد، سرم به شیطانی فکر که خندیدم

 ها؟ کنیمی فکر بهش تو که کیه این ببینم -

 :گفت دید رو شیطونیم صورت وقتی

 .کردم شوخی بابا هیشکی -

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 ...به تو نکنه وای نبود، شوخی حرفت تو نچ نچ نچ -

 :گفت و زد زل بهم سینه به دست کرد؛ نگاهم اخم با چون نگفتم رو حرفم بقیه

 .بگو رو بقیش خب -

 .داری دوستش گمنمی کسی به تخت خیالت -

 :گفت بود شده حرصی که لیانا شد؛ پدیدار م*با*ل روی بلند لبخندی یه

 .نشناسنت کسی تا زنمتمی جوری میام یا میگی یا -

 :گفتم آرومی صدای با و رفت باال لبم گوشه

 .کنی می غر غر و زنیمی حرف ازش هی داری، دوست رو آیکان فرمانده تو -

 ندونستم؛ جایز رو موندن و زدم چشمکی شد؛ تا شش لیانا چشای زدم که حرفی با

 رو جیغش صدای رفتم؛ بیرون چادرش از سریع و ببینم رو واکنشش نخواستم

 :گفت که شنیدم
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 .کشتمت بیوفته بهت دستم -

 زیاد گذاشتم؛ لیانا سر به سر که شدم خوشحال شدم؛ چادرم وارد جذاب خنده یه با

 .بیارم در رو حرصش تا بود من نوبت حاال و کردمی اذیت رو من

 اگه که بود کوفته خسته بدنم قدری به کشیدم، دراز تختم رو لباسم همون با

 شهمی بهتر حالم خوابیدن با که فکر این با شدم؛نمی بیدار روز چند تا خوابیدممی

 .رفتم خواب به و بستم رو چشمام

*** 

 پادشاهی هایستم و ظلم تمام به که روزی ساز، سرنوشت روزی رسید، فرا موعود روز

 میره باال ظلم پرچم یا که روزی رسه،می اتمام به زاگیت یعنی فانگل سرزمین رحم بی

 ...بدبختی یا میاد خوشبختی یا که روزی عدالت، پرچم یا

 .دارن هم از زیادی خیلی فاصله هم، روی به رو ارتش دو

 میدان این پیروز فطرت پست اون ذاریمنمی ولی مونیممی زنده یا میریممی یا امروز

 .بشه

 :گفت بلندی صدای با زاگیت

 اون چون نه هستین، پیروز کردیم نشینی عقب ما اینکه بخاطر دیروز نکنید فکر -

 امیدوارم و دارم خوبی خیلی سوپرایز واستون راستی خب بود؛ سرگرمی یه نبود جنگ

 ...بیاد خوشتون

 اضافی بهشون هم گرگینه سرباز تعداد یه بود؛ شده زیاد ارتشش زاگیت، بهت لعنت

 .بود شده
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 با زاگیت گذاشت؛ زاگیت جلوی و آورد رو قفسی چشم یه سیاه غول یک بعد دقایقی

 .کرد نگاه بهم داشت ب**ل بر که لبخندی

 رو طالییش موهای: شد خارج ازش خونین سفید لباس با زن یک و کرد باز رو قفس

 .هست کی که داد تشخیص شدنمی و بود ریخته صورتش

 :گفت و اومد پدرم سمت به وزیر

 .هست نیکا ملکه اون میاد نظر به پادشاه -

 ملکه با عوضی اون اینجاست؛ نیکا ملکه کنم باور تونستمنمی زد، خشکم ایلحظه

 کنه؟ چیکار خوادمی

 :غریدم پدرم به رو

 کنه؟ چیکار خوادمی عوضی اون -

 بچه و بود انسان که ایملکه بود؛ زده زل نیکا ملکه و زاگیت به غلیظی اخم با پدرم

 .سوختن آتش در هاساحره آخرین با همراه اشساله دو

 ملکه برای دلم گرفته؛ قرار کثیف اورک اون سمتم و شکنجه در سال هفده که ایملکه

 .نیست توصیف قابل کشیده اون که سختی رنج گرفت،می آتش نیکا

 .کشوند ما سمت و گرفت رو نیکا ملکه بازوی زاگیت

 شه؛می شکنجه داره دستای زیر ساله هفده ملکتون نیکوالس؟ پادشاه چیه نظرت -

 .دارم باهاش خوبی کارهای

 :گفت بلندی صدای با و گرفت زاگیت سمت رو سرش نیکا ملکه
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 اون کنی؛ تصرف رو ها سرزمین تونینمی وقت هیچ تو عوضی، آشغال تو به تف -

 .ترسیمی ازش تو که اونی توسط شهمی کشته هم تایتان

 :غرید و انداخت زمین رو ملکه زاگیت

 .کنممی تصرف هم تورو دنیای باش مطمئن نیست، ما دار جلو کسهیچ -

 قدرتی همچین چطور زاگیت کنه؛ تصرف هم رو دیگه دنیاهای خوادمی شهنمی باورم

 و بشه وارد دیگه دنیای خوادمی هم و کنهمی آزاد تایتان هم که آورده دست به

 ...فاجعست این اوه کنه؟ تصرف

 .بجنگیم تن به تن بیا کن، ول رو اون زاگیت -

 .گرفت تمسخر به رو پدرم اشقهقه با و آورد باال رو سرش زاگیت گفت رو این تا پدرم

 .بیاد که تایتانم منتظر دارم، کار هنوز من نیکوالس -

 .رسینمی هدفت به هیچوقت بزدل، ترسوی -

 .زنممی آتشتون و میدم زجرکش رو ویلیام هم رو تو هم -

 بیشتر شیپورها صدای تعداد رسید، گوش به بلندی شیپور صدای گفت رو این تا

 .کردیم نگاه صدا منبع به و شدیم متمایل راست سمت به همه شد؛

 کنجکاو همه که دقایقی از بعد بیاد؛ در سیاه تپه پشت از که بودیم هرچیزی منتظر

 از شونچهره دیدن با و اومدن جلو کم کم شدن؛ پدیدار تپه روی زیادی عده بودن،

 .کشیدند فریادی سربازها خوشحالی

 .اومدن کمکون به هادولف اومدن، هادولف -
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 از زیادی تعداد بودن؛ اینقره پوش زره سربازهای ایعده و بودن بزرگ ماموت ایعده

 .بودن اومدن هادولف

 شدن؟نمی کشته دارهاپیک مگه خوایم؟می کمک که رسید خبر بهشون چطوری اما

 پوزخندی شدن؛ ملحق ما سپاهیان به و اومدن ما طرف به سرعت به هادولف ارتش

 .دادنمی بروز چیزی اما کرده تعجب زاگیت دونممی کردم، نگاه زاگیت به و زدم

 خاصی ابهت سبیلش و کوچیک هیکل اون با اومد، ما سمت به هادولف پادشاه

 :گفتم و کردم کوچیک تعظیم یه داشت؛

 .آنتونی پادشاه اومدین خوش -

 .بود معلوم زور با بلندش هایریش از که زد ملیحی لبخندی

 ندادین؟ خبر تر زود چرا کرده؛ حمله بهتون باز زاگیت بینممی -

 .بود ما به خیره کردم، نگاه زاگیت به و دادم تکون سری

 .رسیدن قتل به همشون شدیم متوجه ولی فرستادیم مختلفی هایپیک ما چرا -

 :غرید و کرد نگاه زاگیت به آنتونی پادشاه

 .هست زاگیت کار حتما   لعنتی -

 ما به خواستهمی زاگیت که فهمید چطور شدم؛ کنجکاو لحظه یه و زدم زل بهش

 جنگه؟ اینجا که شد خبردار کجا از کنه؟ حمله

 داده؟ خبر کی شما به -

 :گفت و خاروند رو ریشش انداخت؛ باال ای شونه و کرد بهم نگاهی
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 !خطرین در شما که گفت بهم نبود، شناسایی قابل و بود زده نقاب -

 چه اون کنه؟می کمک بهمون که کیه دارنقاب اون رفتم، فرو فکر به و گفتم آهانی

 داره؟ رو شدن ناپدید قدرت که موجودیه

 .داد زاگیت شوم هاینقشه از خبر ما به شخص همین چون! بشناسمش کنم فکر -

 !جالبه خیلی -

 .آنتونی اینجایی که خوشحالم -

 .رفت پدرم سمت به و شد رد کنارم از پادشاه زد؛ رو حرف این پدرم

 .بودم دیده قبال   که هستی همونی نکردی، فرقی هیچ نیکوالس -

 .ندیدمت کردین باطل رو عهدنامه که موقعی اون از دیگه آره -

 ما نباید هاالف بود، پدرم با حق البته زد؛ کنایه و نیش با حرفش این پوزخند با پدرم

 .کردنمی تنها رو

 :گفت و زد لبخندی آنتونی پادشاه

 بگو کن ول رو اینا کرد؛ رو اینکار که بود پدرم کردم، باطلش که نبودم من آنتونی اوه -

 نرسیدیم؟ که دیر هستین؟ وضعیتی چه در ببینم

 :داد ادامه و زد پوزخندی زاگیت به رو پدرم

 .دادیم بهشون حسابی درس یه اومدنتون قبل اومدی، موقعی خوب -

 گوش به که بلندی خیلی صدای با فطرت پست زاگیت بگه چیزی خواست تا آنتونی

 :گفت برسه همه
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 نمایش یه خواممی چون خوبه واقعا   خوبه، خیلی رسیدن، که هم هادولف که خوبه -

 .بذارم یادگار به براتون موندنی یاد به

 کشید؛ دراز زمین روی دوباره که زد نیکا ملکه به ایضربه پاهاش با و داد سر ایقهقه

 .گرفت شدت زاگیت قهقه که داد سر ایناله

 لمس رو شمشیرم کنه؛می خار همه پیش طوری این رو ملکمون ببینم تونستمنمی

 رو من و گرفت رو بازوم یکی بدوام خواستم تا برداشتم؛ قدم زاگیت سمت به و کردم

 .برد عقب

 این از رو شرش تا برم عوضی زاگیت سمت به نذاشت که کردم نگاه پدرم به ناباورانه

 .کنم کم دنیا

 کنه؟می کاری چه که بینینمی مگه پدر -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 .نخور تکون و بمون جا همین بشی، کشته انسان اون بخاطر بدم اجازه تونمنمی -

 تونستم نمی کنم؛ اطاعت پدرم حرف از شدم مجبور و چکید چشمام از اشکی قطره

 .بدم نجات رو سرزمینم ملکه تونستمنمی کنم، کاری

 این تو اینجاست، اون هستم، نیکا ملکه پسر دنبال من ها،نادون کنید گوش -

 اون هم من پس شده کشته پسرش خودش گفته به اگه کنه؛می زندگی داره سرزمین

 .فرستممی پسرش پیش رو

 زنده پسرش که کردننمی باور و بودن متعجب همه گرفت، شدت همه هم صدای

 .باشه
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 زاگیت؟ زنهمی حرف چی از شده؟ کشته اشبچه که نیکا ملکه اما

 دستی و گرفت سربازش از تبری زاگیت بیاد، کرد اشاره سربازهاش از یکی به زاگیت

 .کشید روش

 چرا بکشه؛ رو نیکا ملکه خوادمی که شهنمی باور داشت؛ ب**ل بر کثیفی لبخند

 نمیدن؟ اهمیتی بودنش انسان بخاطر همه چرا کنه؟نمی کاری کسی

 .باش نداشته باهاش کاری لعنتی -

 .کرد نگاه نیکا ملکه به لبخند با و زد ایقهقه زاگیت

 .باشه پسرش پیش تا کنم لطفی یه خواممی دیگه نه -

 اون هیچکس چرا کنم؛ باور تونمنمی نه نه کرد؛ نگاه بهم لبخند با و آورد باال رو تبرش

 .کردن سکوت همه چرا کشه؟نمی رو عوضی

 .نکن رو کار این عوضی -

 .گیریممی ازش رو چی همه انتقام دایانا، باش آروم -

 با بود ممکن لحظه هر که کردم نگاه زاگیت به اشکی چشم به و کشیدم کنار رو پدرم

 جا همه وحشتناکی و بزرگ نعره صدای بیاره پایین خواست تا بزنه؛ رو ملکه گردن تبر

 .گرفتن رو هاشونگوش همه که بود وحشتناک و بلند قدری به نعره گرفت؛ بر در رو

 خیره بود سیاه که ابری آسمان به و گذاشت کنار رو تبرش زاگیت و رفت بین از صدا

 .شد

 .اومد تایتان باالخره -
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 این از ترس و گرفت شدت همه هم دوباره رفتن، عقب قدمی کرده وحشت همه

 .بشن کشته تایتان توسط که داشتن

 .شهمی نزدیک داره تایتان کنه، نابود رو شما ما ارتش نیست الزم دیگه -

 آسیبی تونهنمی کسهیچ هستیم ما تا زاگیت؟ مطمئنی جهنمیت اژدهای به خیلی -

 .بزنه هاسرزمین به

 الی به ال از که نفر پنج به و چرخیدن صدا منبع سمت همه و همه بود؟ کی دیگه این

 با که شد جلب سالیمیان زن و مرد سمت به سرها کردن؛ نگاه گذشتنمی سربازها

 .کردنمی نگاه زاگیت به اخمی و غرور

 :غرید و برداشت زاگیت سمت قدمی مرده

 .ببینی رو مرلین فرزند قدرت و خشم تا بزن آسیب نیکا ملکه به داری جرات اگه -

 هستین؟ زنده شما ممکنه؟ چطور... چط -

 :گفت بود شده ایجاد که لکنتی با رو حرف این پدرم

 کرد؟ خطاب مرلین فرزند رو خودش زد؟می حرف چی از مرده این-

 مرلین فرزند که مرده اون به ترس با و برداشتن عقب قدمی هاگرگینه و هااورک

 .کردن نگاه بود کرده خطاب رو خودش

 :گفت و زد خندینیش زاگیت

 جولیا و مرلین فرزند جک زندن؛ تراگوس دنیای قدرتمند هایساحره که بینممی -

 .هست زنده هم بچه اون هستین، زنده شما دونستممی من مرلین؛ دوست فرزند
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 روز امروز باشن؛ زنده هااون که نداره امکان آوردم،نمی در سر شنیدممی که چیزی از

 .هستن زنده هاساحره آخرین کنم باور تونستمنمی بود، آوری شوک و عجیب

 قدم جک سمت به زن یک کردن،می نگاه هاساحره به تعجب با حاضر افراد همه

 :غرید زاگیت مثل و برداشت

 از بیاد، نیکا ملکه سر بالیی باش مطمئن بجنگیم؛ رو در رو تا کن ول رو نیکا ملکه -

 .مونینمی امان در ترسیمی ازش که اونی خشم

 :گفت و زد ایقهقه زاگیت

 .شهمی کشته قدرتش شدن فعال از قبل تا پس کجاست، اینجا دونهنمی هنوز اون -

 هست که هرچی کنه؟می کار همه بخاطرش زاگیت که کیه زدن؟می حرف چی از

 .شهمی معلوم امروز

 :داد ادامه و کرد نگاه نیکا ملکه به باز زاگیت

 .نیست اینجا جاش کشمش؛می هم من پس مرده، کنهمی ادعا -

 .میاد ما سمت به داره اون بود؛ تایتان نعره رسید، گوش به دوباره نعره

 .شهمی نزدیک داره تایتان -

 .رفتن عقب قدمی باز هراسان کردن،می تکرار رو جمله این فریاد و داد با سربازها

 .زاگیت کنی ول رو نیکا ملکه میدم هشدار بهت -

 رو تایتان تونننمی هادولف نیست؛ مقابلش کسی شده، بیدار تایتان دیگه جک -

 حتی کنه کاری تونهنمی کسهیچ پس رفتیم، کردیم ول فقط ما زمان اون بدن؛ فراری

 .هستی مرلین فرزند که تو
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 نقطه حتما نره، بین از سرزمینم تا میدم رو جونم شده حتی ساییدم، رو هامدندون

 .داره جهنمی موجود این ضعفی

 .کرد بلند و گرفت نیکا ملکه گردن از زاگیت

 .کنممی قربانی رو ملکتون من تایتان اومدن با من حاال و -

 و رفتیم عقب همه اومد، سرمون باال از درست تایتان نعره صدای که داد سر ایقهقه

 .کردیم نگاه بود گرفته بر در سیاه ابرهای که سرمون باال به

 وقتی و شدیم نزدیک کمی همه افتاد، زمین رو ابرها الی به ال از بزرگی جسم ناگهان

 .زدن داد همه چیه فهمیدم

 مردم ساله هفده که موجودی بود، ما دنیای خطرناک و بزرگ موجودی بریده سر اون

 .نباشه که کردندمی دعا

 تایتان نام به جهنمی اژدهای سر بود؛ کشته رو سرزمینمون قبلی پادشاه که موجودی

 .بود ناباور اشچهره زاگیت بود؛ جنگ میدان وسط

 شده؛ کشته بود کرده آزادش جهنم از که قاتلی و قدرتمند موجود که کردنمی باور

 بریدن؟ رو سرش داره امکان چطور بود، کشتن قابل غیر تایتان بودم، شوکه منم

 کرده؟ رو کار این کی -

 .کنه چیکار دونستنمی اعصبانیت از و کشیدمی نعره زاگیت

 بکشه؟ رو جهنمی زاده این بخواد که نیست قدرتمند کسی آخه بود؟ کی کار -

 رو تایتان که کی هر و بود که هرچی نداشتن؛ گفتن برای حرفی آنتونی پادشاه و پدرم

 .کنهمی پرواز داره ابرها الی به ال ما، سر باالی االن بود کشته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

414 

 

 .شد پخش فضا تو ایرگه دو و خشن صدای بالفاصله و اومد ایدیگه نعره

 (آدرین)

 

 دلشوره بیوفته؛ مادرم برای اتفاقی نباید کشیدم،می بلند هاینعره و زدممی بال سریع

 .باشه شده کشته ایمواقعی مادر ترسیدممی داشتم، عجیبی

 زدم لبخندی فشردم؛ چنگاالم با بیشتر رو تایتان شده قطع سر و کردم نگاه پایین به

 .بگیرم رو پدرم انتقام تونستم که شدم خوشحال و

 من سال هفده کرده، شکنجه رو مادرم ساله هفده که عوضی زاگیت اون مونده حاال

 .بود کرده دور دنیای و زادگاهم از سال هفده کرده؛ جدا واقعیم مادر از رو

 حرصم زاگیت سر روی باید شد،می بیشتر و بیشتر لحظه هر وجودم تو انتقام آتش

 .کنم خالی رو

 کشیدم اینعره دیدم؛می رو سفیدی و قرمز هایهاله رسیدم، جنگ میدان به باالخره

 رو ممکن غیر چیز هر اژدهاییم چشمای این با شد، جلب من به هاتوجه همه که

 .ببینم تونستممی

 .واقعیم مادر هست، مادرم اون مطمئنم بود، قرمز هایهاله نزدیک سفید هاله یک

 نگاه تایتان بریده سر به زدم؛می بال آروم سیاه های ابر الی ببین، رو من تونستننمی

 .کردم رهاش و زدم لبخندی کردم،

 که هست یکی بدونن باید تره، قدرتمند همه از که هست کسی که بفهمن باید

 .افتاد جنگ میدان وسط درست تایتان سر بده؛ پایان رو ظلم تونهمی
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 االن زاگیت عصبی و شده شوک چهره کنن،می نگاه تعجب با دارن معلومه همه

 .دیدنیه

 .شد کشیده پیش روز چند به افکارم و زدم ایقهقه

 

 ( بک فلش)

 پرواز پرانگت سرزمین سمت به دیدم رو هااورک نفری هزار چهارصد ارتش که وقتی

 ! شجاع هایدولف سرزمین کردم،

 شهمی سخت دونممی بره؛ هاگرگینه و هااورک جنگ به که کردممی راضیشون باید

 .کنم رو اینکار باید شده هرطور خب اما کرد راضیشون

 شکل به و آوردممی فرود آروم جا یه باید بود، هویدا دور راه این از هادولف قلعه

 .رفتممی قلعه طرف به انسانیم

 به و اومدم فرود آرومی به دیدم، قلعه نزدیک کوچیک جنگل یه و چرخوندم چشم

 .دادم قرار صورتم رو و کردم ظاهر نقاب یه اومدم؛ در انسانیم شکل

 شدم خارج که جنگل از کردم؛ حرکت قعله سمت به و گرفتم دست به رو شمشیرم

 که قصری ساختن، قصر یه اون درون هادولف که کوهی! هاوات رسیدم،کوه کوه یه به

 .نه من برای اما بود نفوذ قابل غیر خیلیا گفته به

 نگاه بهم دست به نیزه دولف سربازهای از زیاد تعدادی رسیدم، قصر دروازه به وقتی

 .کردن

 :گفتم و رفتم جلوتر کمی
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 .کنم صحبت پادشاهتون با خواممی -

 :غرید من به رو ها سرباز از یکی

 .سریع بزن زانو هستی؟ کی تو خوای؟می چی -

 که قدرتی بودم، کرده پیدا جدید قدرتی زدم؛ زل چشماش به و زدم نیشخندی

 .ببینم رو زنم می زل چشماش به که فردی خاطرات تونستممی

 بررسی کامل که وقتی کجاست، پادشاهشون اتاق ببینم تا رفتم هاشخاطره داخل به

 .گرفتم چشم ازش کردم

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کنم پیدا رو پادشاهتون اتاق کردی کمک که ممنون -

 با بزرگ اتاق یه شدم؛ انتقال سریع و کردم تجسم رو پادشاه اتاق و بستم رو چشمام

 با که دیدم تخت روی رو تپل دولف و چرخوندم چشم داشت، سیاه دکوراسیون

 .بود خوابیده خرپوف

 خدمتکار یه یا پادشاهه این کردم؛ نگاهش تعجب با و فرستادم باال رو آبروهام تا دو

  خسته؟

 خم کمی و ایستادم تختش کنار کردم، حرکت سمتش به و انداختم باال ایشونه

 .میاره سرم بالیی چه دونمنمی وگرنه کنم بیدارش آروم باید شدم؛

 :گفتم آرومی صدای با

 .بشین بیدار لطفا پادشاه پادشاه، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

417 

 

 پوف خور و کشید آغوش به رو بالشتش کشید، ایخمیازه و داد خودش به تکونی

 .کرد

 دولف این مثل پادشاهان همه معلومه هستن، فیلم واقعا   فیلما توی هایپادشاه واقعا

 .بودن خوابالو

 :دادم تکون و گذاشتم بازوش روی رو دستم

 .بشین بیدار لطفا دارم ضروری کار پادشاه -

 :گفت آرومی به و کشید ایخمیازه باز

 .خوابم بینینمی مگه خوای؟می چی چیه ها -

 :گفتم بلندتر صدام تغییر همون با و گرفتم فاصله ازش

 .خطره در هاسرزمین پادشاه -

 روی از شد هول و شد بلند جاش از فنر مثل دید، رو من و کرد باز کمی رو چشماش

 .گرفت سمتم و آورد در غالف از سریع ک داشت دست در شمشیری افتاد؛ تختش

 :گفت هراسان و داد قورت رو دهنش آب

 کنی؟می چیکار اینجا ها؟ هستی کی تو -

 :گفتم و کشیدم پوفی

 ساتین سرزمین سمت به داره هاگرگینه با زاگیت ندارم، رو هاحرف این وقت -

 هاالف کمک به ارتشتون با که خواممی شما از و زیاده تعدادشون شه،می ورحمله

 .برین

 :غرید من به رو و زد پوزخندی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر مهدی|  سپید اژدهای رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

418 

 

 .فرستادنمی پیک خواستنمی کمک اگه هاالف کنم؟ اعتماد غریبه یه به چطور -

 .کشتنمی رو آوران پیک زیاد احتمال به هااورک -

 شمشیر به بود؛ گرفته من سمت به هنوز شمشیرش رفت، فرو فکر تو و کرد سکوت

 .انداختم ایدیگه طرف به و کردم خارج هاشدست از و زدم زل

 :گفت من به رو شده گشاد چشمای با کرد؛ نگاه شمشیر به و رفت عقب قدمی

 هستی؟..هس ساحره تو..ت -

 :گفتم آرومی به و شدم نزدیک بهش کمی

 شما بود بد قصدم من اگه که بدونید و کنین اعتماد بهم هستم، کی من فهمیمی -

 .کشتممی رو

 سریع رسید، گوش به سربازها داد بی و داد صدای ناگهان نگفت، چیزی و زد زل بهم

 :گفتم پادشاه به رو

 .بینمتونمی برین، سیاه بیابان -

 .دیدم جنگل تو رو خودم و کردم باز رو چشمام شدم؛ ناپدید و بستم رو چشمام

 یعنی رفتم؛ فرو فکر به و بستم رو چشمام نشستم، زمین روی و کشیدم راحتی نفس

 بود؟ پادشاه و الف یه امواقعی پدر کشت؟ رو پدرم تایتان اون

 شکنجه زاگیت دست به سال هفده ساتین؟ سرزمین ملکه و بود انسان یه مادرم

 شد؟

 آخرین که بود این ترینشعجیب و نیستن مادرم و پدر جولیا و جک که شهنمی باورم

 !بودن دنیا قدرتمند هایساحره
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 تایتان اون من شده طور هر گرفت؛ بر در رو وجودم دوباره خشم و ساییدم رو دندونام

 .برممی بین از رو جهنمی

 من برگشت از تا امیدوارم آوردم؛ در رو نقشه لباسام داخل از و شدم بلند جام از

 تجاوز ساتین سرزمین به نتونن هاگرگینه و هااورک تا بپیوندن هاالف به ها دولف

 .کنن

 تاتیان زندگی محل االن ولی گشتم هاکوتوله سرزمین دنبال و کردم باز رو نقشه

 تراگوس دنیای شرق جنوب سمت به باید کردم، پیدا رو بهتر راه دقایقی بعد هست؛

 .کنم پرواز

 به تایتان اینکه از قبل تا باشم، سفر تو روزی هفت شش باید زیاد خیلی احتمال به

 .بگیرم رو پدرم انتقام باید بکشمش، باید برسه ساتین سرزمین

 شدم؛ تبدیل اژدها به و شدم بلند جام از گذشتم، لباسم داخل و کردم جمع رو نقشه

 باالترین به و کردم بیشتر رو سرعتم شدم؛ بلند زمین از کم کم و دادم تکون رو هامبال

 .گرفتم ارتفاع ممکن حد

 الماس مثل و کردمی درخشان رو سفیدم و سخت های پولک تابیدنش با خورشید

 .کردم حرکت جلو به سرعت به و کشیدم اینعره درخشیدم؛می

*** 

 بعد روز پنج

 

 جسم با اگه و بود سرد خیلی وزید،می سردی سوز و بود زاباران و ابری آسمان

 .شدممی منجمد یقینا   بودم انسانیم
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 بود، زاباران آسمان کهاین بر عالوه کردم،می نگاه دقت با اطراف و زدممی بال آروم

 .ببینم تونستمنمی اژدهاییم چشم با و بود آلود مه هم زمین

 بیشتر رو سرعتم و زدم لبخندی دیدم، هم مقابل بلند کوه تا دو رفتم جلوتر که کمی

 .شدممی رد وسیعی اقیانوس از همش و پروازم حال در سره یک روز دو کردم،

 لرزیدن؛ و خوردن تکونی کوه دو هر ناگهان شدممی که کوه دو اون نزدیک کم کم

 اتفاقی چه ببینم تا بودم تماشاگر آروم هوا رو و زدم بال آروم و کردم کم رو سرعتم

 ! افتاده

 هایتکون شدن بلند جاشون از که انگار و شدن دراز کوه دو هر شد، تموم لرزش وقتی

 چیه؟ دیگه این کردم، می نگاه روم به رو صحنه به تعجب با خوردن؛ شدیدی

 بلندی نعره و آوردن در پا و دست ناگهان شدن، نزدیک و چرخیدن من سمت هاکوه

 جسم با بدن یه شکل و گرفتنمی ارتفاع هنوز بودن، سنگی غول انگار کشیدن؛

 .بود سنگی

 خودم به تا بودم؛ شنیده نه بودم دیده نه چیزی همچین دیگه بودم، شده شوکه

 .شدن درگیر هم با سنگی غول دو اون اومدم

 چشونه؟ دیگه اینا -

 با راستیه سمت دارن؛ گیری در هم با که نگو هستن تایتان هایمحافظ کردم فکر اول

 من سمت به و شد جدا ازش هاییسنگ زد، چپی سمت غول سر به جوری مشت

 .شدن پرتاب

 دو این نکرد؛ برخورد بهم خوشبختانه گرفتم، اوج باال به رو و اومدم خودم به سریع

 .زدنمی خراشی گوش هاینعره و زدن می بهم در پی هایضربه سنگی مشت با غول
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 به چپی سنگی غول افتاد، زمین و خورد بهم تعادلش پا ضربه با راستی سنگی غول

 ضربه پی در پی هایمشت با و پرید اون روی و کرد استفاده موقعیت از سرعت

 .زدمی

 به تا کرد؛ پرتابش من سمت و کرد جدا بدنش از رو شرش دستش دو با آخر در

 .برخورد چپم بال به سنگی غول سر اومدم خودم

 تونستمنمی کردم؛ سقوط و ریخت بهم تعادلم گفتم، آخ و بستم درد با رو چشمام

 می تکون رو راستم هایبال و کشیدممی نعره کرد؛می درد شدت به بالم بزنم، بال

 .چرخیدممی خودم دور و دادم

 ضربه با بعد ایثانیه و بستم رو چشمام نداشتم؛ زمین با برخورد و سقوط جز ایچاره

 .شد برطرف ثانیه ده بعد و گرفت رو بدنم کل درد کردم؛ برخورد زمین به بدی

 با اما دادم تکون رو زخمیم بال شدم، بلند جام از منگ و گیج و کشیدم اینعره دوباره

 .گرفت رو وجودم کل فرسایی طاقت درد دادنش تکون

 سنگ و نبود خاکی زمین کردم؛ حرکت بودم پرواز حال در که جایی سمت به آروم

 .دویدم می سرعت به و بودم کرده جمع رو زخمیم بال بود، محکم

 جا همه سکوت حتمیه؛ مرگم وگرنه بشه بهتر بالم باید تایتان با شدن رو در رو از قبل

 .شدنمی دیده جایی و بود آلود مه اطرافم بود، گرفته بر در رو

 چشمای با و گرفتم باال رو سرم افتاد؛ سرم رو ایسایه رفتیممی راه که طور همین

 .اومدممی فرود من سر روی داشت که دیدم سنگی غول پای به شده گشاده

 سوز کردم؛ آزاد باره یک و کردم حبس سینم تو رو نفسم و کشیدم هم تو رو امچهره

 .شد منجمد من با برخورد از قبل سنگی غول پاهای و شد خارج دهنم از سردی
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 غول کردم؛ نگاهش اخم با و برداشتم عقب قدمی کشید؛ عقب و شد متوقف پاهاش

 .زد زل بهم زرد چشمای با و شد خم من سمت سنگی

 .داشت حقیقت بزرگ چیتای حرف افسانه پس ، سپید اژدهای اوه -

 شرمندگی با و انداخت نگاه دیدم آسیب بال به زدم؛ زل بهش فقط و نگفتم هیچی

 :گفت

 .ندارم رو شما به رسوندن آسیب قصد سرورم، ببخشین رو من -

 .کردی رو کار این اما -

 .سرورم کنم درمانش بذارین -

 یکی خواستنمی دلم اما بودم متنفر چرا دونمنمی اومد،نمی خوشم سرورم کلمه از

 .بگه بهم

 .کن درمان تونیمی اگه -

 زردی نور هاشدست از گرفت، دیدم آسیب بال سمت و آورد جلو رو راستش دست

 .اومد چپم بال سمت به و شد خارج

 به رو و ایستاد سنگی غول شد؛ تموم دقیقه چند از بعد و گرفت رو وجودم کل خنکی

 :گفت من

 .شد سالم و صحیح اولش عین -

 پرواز به و زدم بال سریع بود؛ شده قبل از بهتر و نداشتم دردی دادم، تکون رو هامبال

 .بود سنگی غول از ترقوی قدرتم ولی بودم سنگی غول نصف اومدم، در

 .سنگی غول ممنون کردی که کمکی بابت -
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 :زدم داد و کردم پرواز هدفم سمت به

 .بکشم رو تایتان اینکه از قبل اما بینمت،می هم باز -

 .شنیدم دوری راه از سنگی غول صدای اما کردممی پرواز سرعت به

 .شده قبلش از ترقوی اون سپید، اژدهای شده بیدار اون -

 هر کشم،می رو اون شده که هرطور من دادم؛ ادامه راهم به و نکردم بهش اعتنایی

 !شده که طور

*** 

 و بود گرفته سیاه آلود مه جا همه نیست، معلوم چیزی اما بودم شده نزدیک دیگه

 نرفته امیدوارم هستم، تایتان قلمروی تو مطمئنم بودم که هرجا ببینم؛ تونستمنمی

 .باشه

 که بود داغی فقط و نداشت رو پیش دقیقه چند خنکی اون دیگه بود، شده گرم هوا

 .کرده کمین اینجا شاید باشه، ورم دور به هواسم باید خورد؛می بهم

 .ندیده چشم با هیچکس ساله صد چند که ایافسانه موجود سپید، اژدهای -

 که جاییهمون باشه؛ تایتان خود که زدممی حدس داشت، ترسناکی و خشن صدای

 :غریدم جهنمی اژدهای به رو زدم؛ بال آروم و ایستادم بودم

 .فرستادممی جهنم به رو تو اون با بود اگه آرتور پدرم گیرم،می ازت رو پدرم انتقام -

 :گفت و داد سر ایقهقه

 .بشی کشته و بجنگم باهاش بخوام که هستی اونی از ترکوچک تو -

 .داد شکست رو اهریمن که همونی بزرگ، چیتای نواده آخرین سپیدم، اژدهای من -
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 اما کوچولو اژدها کشممی هم رو تو بشم مجبور اگه شد؛ کشته آسونی به هم اون -

 .دادم خوب پیشنهاد یه بهت

 .شده نامرئی انگار نیست، لعنتی کردم؛ نگاه رو ورم دور و کشیدم اینعره

 رو جهان و بشی جانشینش آینده در و بشی ملحق شناسیمی که اونی با تونیمی -

 .بگیری خودت سلطه زیر

 :غریدم

 کم دنیا این از رو همتون شر انگیز؛رقت اورک اون بعد و کشممی رو تو اول هرگز، -

 .کنممی

 .کرد بلند رو صداش و داد سر دوباره ایقهقه

 خطر به الکی رو جونت بهتره کوچولو؛ اژدها جنگیمی کی با داری دونینمی تو -

 .نندازی

 :گفتم آرومی صدای با پاییدم، رو ورم دور و کردم پرواز جلو به کمی

 .مقاوم مادرم اندازه به و شجاعم پدرم اندازه به -

 .زنینمی حرفی همچین دیگه بگیری قرار من چنگال تو وقتی ولی -

 :گفتم کنان خرناس

 .کنممی جدا بدنت از رو سرت موقع اون شو، رو در رو باهام تونیمی اگه -

 :گفت و زد صداداری پوزخندی

 .کنمنمی فکر اینطور من اما -
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 پرواز باال سمت بگیره رو من که این از قبل اومد، غرشی صدای چپم سمت از ناگهان

 .دیدم رو تایتان بدن لحظه یه و گرفت پایین رو سرم کردم،

 جثه داشت؛ وجود بدنش سر تا سر رنگی سیاه هایشاخک و بود قرمز بدنش پوست

 .بگیرمش کم دست نباید داشت، نیرومندی و بزرگ

 .کوچولو اژدها خوبه سرعتت خوبه، -

 .بگی نبود الزم -

 خس صدای بعد ثانیه چند نیوفتم، گیرش تا بودم محتاط و کردم نگاه رو ورم دور

 .برگشتم و زدم بال آرومی به شنیدم؛ سرم پشت از خسی

 یه قرمزش پوست و آتشینش چشمان داشت، قرار من روی به رو درست تایتان

 نمایش به من برای رو بلندش تیز هایدندون بود؛ ساخته براش خبیثی قیافه و ریخت

 :گفتم و زدم پوزخندی بود؛ گذاشته

 .کشمتمی هستی، تایتان تو پس -

 خالی جای آسونی به و زدم لبخندی کرد، باز رو دهنش که آوردم هجوم سمتش به

 آوردم فرود چشمش رو بزرگم هایچنگال بگیرم فاصله ازش که این از قبل دادم؛

 .انداختم چنگو

 محکم ضربه با تنش از رو هاششاخک چند قویم دم با و نشستم بزرگش بدن روی

 .کرد کم رو ارتفاعش و کشید درد از غرشی کردم؛ جدا

 :گفتم و کشیدم اینعره گرفتم، فاصله ازش و زدم بال سریع
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 بعد و میدم کشت زجر کم کم تایتان، کردممی فکر که هستی اونی از ترضعیف -

 .کشمتمی

 .زوده کارا این برای هنوز -

 و کردم ایناله کردم، سقوط پایین به من و خورد من به ایضربه که نگذشت ایثانیه

 .زد خیمه من روی پرید آسمان از تایتان بشم بلند خواستم تا کردم؛ برخورد زمین به

 من حتما   شانس، این به لعنت بدم؛ تکونش تونستمنمی و بود تایتان پای زیر هامبال

 :گفت و آورد پایین کمی رو سرش کشه؛می رو

 .کوچولو اژدها دادم شکستت آسونی به منی، دام تو االن -

 .بکشی رو من نداری رو این قدرت تو -

 :غرید و زد پوزخندی

 .خوردی شکست بفهمی خواینمی هیچوقت سپید، اژدهای مغروری زیادی -

 .نخوردم واقعی چون -

 دهنم از سردی سوز کردم، آزاد که نکشید ایثانیه و کردم حبس سینه تو رو نفسم

 .شد منجمد تایتان صورت و شد خارج

 کنار من روی از برداره؛ صورتش از رو یخ بتونه تا کوبوندمی صورتش به رو هاشبال

 .زدمی صورتش به رو هاشبال مدام و رفت

 کمی فاصله با و شدم بلند زمین روی از شدم؛ بلند جام از و کردم استفاده فرصت از

 از رو صورتش روی هاییخ زمین به سرش محکم ضربه با تایتان کردم؛ پرواز تایتان از

 .برد بین
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 آسون زیادی کنم، تموم رو کارش وقتشه دیگه کرد؛ نگاه رو ورش دور و کشید غرشی

 .گرفتمش

 .تاتیان شد تموم وقتت دیگه -

 و برگشت من سمت تایتان کردم، حبس سینم تو رو نفسم و فراخواندم رو هامقدرت

 :گفت

 .نکن رو کار این نه -

 کردم؛ سرد رو تایتان بدن کل و کردم خارج دهنم از سردی هوایی و کردم باز رو دهنم

 و کشیدم غرشی شد؛ یخ تایتان بدن کل بعد ثانیه پنج و کرد زدن یخ به شروع سرش

 .چرخیدممی خوردم دور خوشحالی از

 کشته جهنمی اژدهای این توسط که گرفتم رو گناهبی مردم و پدرم انتقام باالخره

 .کردم نگاهش و اومدم پایین روش به رو و نزدیک بهش شدن؛

 .گیرممی رو پدرم انتقام و کشمتمی گفتم که بهت -

 شد؛ جدا بدنش از زدش یخ سر که زدم سرش به محکمی بسیار ضربه دمم با

 :کردم زمزمه و زدم پوزخندی

 .کنم تموم رو عوضی زاگیت اون کار مونده دیگه -

 تایتان سر هامچنگال با و زدم بال شد؛ آب تاتیان شده انجماد سر و خوندم وردی

 .کردم بلند و گرفتم

 ...تمومه کارت دیگه زاگیت، میام دارم -

*** 
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 کردم،می فکر که بود اونی از ترآسون اومدم، حال زمان به و کشیدم دست گذشته از

 :غریدم زاگیت به رو شد؛ کشته باالخره تایتان

 .آوردم برات رو سرش و کشتم رو تایتان من انگیز، رقت اورک بود من کار -

 واقعیم مادر به تا باشه جمع حواسم باید کردم؛می نگاه پایین به و زدممی بال آروم

 .نرسونه آسیبی

 .نکشتم رو زن این تا بده نشون رو خودت هستی؟ کی تو -

 تو نفس و بستم رو چشمام طرفه؛ کی با بدم نشونش باید جوشید، هامرگ تو خون

 باز و گرفتم هااورک ارتش سمت رو دهنم و کردم باز رو چشمام کردم؛ حبس سینم

 .کردم

 سرد سوز رفت، نسیم یه مثل پایین به و شد خارج دهنم از سردی بسیار سوز بار این

 .کرد منجمدشون یخ به داد، قرار سرما مورد رو هااورک از زیادی تعداد به وقتی

 کشید؛ نعره دید رو ارتشش و برگشت عقب به زاگیت شدن، منجمد زیادی عده

 چند در هااورک ارتش که شدنمی باورشون بود، اومده در شگفتی از دیگه عده صدای

 .شدن تبدیل یخ به ثانیه

 :گفت ترس با و کرد نگاه باال به زاگیت

 هستی؟ موجودی... مو چه تو -

 :غریدم و زدم ترسش به پوزخندی

 .هستم کی ببین چشمات با -
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 جهیدم، پایین به رو عقاب یه مثل زدم، شیرجه پایین به رو و کردم جمع رو هامبال

 ...پدرم نژاد مثل

 به و کردم باز رو هامبال شدممی نزدیک زمین سطح به وقتی و اومدم پایین سرعت به

 .ایستادم زمین رو آرومی

 نگاه همه به و چرخوندم سر داد؛می نشون رو من ابهت اینطوری و بود باز هامبال

 مثل گوشم به همه پچ پچ صدای بودن؛ من به خیره شده گشاد چشمای با کردم،می

 .بود زنبور ویز ویز

 زندس؟ سپید اژدهای -

 .زنممی توهم دارم حتما شه،نمی باورم -

 نشد؟ منقرض نسلش سپید اژدهای مگه -

 ممکنه؟ چنین چطور قرن چندین بعد -

 .فرستاده خدایان رو اون حتما -

 و دادم هلش زاگیت سمت پاهام با رفتم، تایتان سر سمت به و زدم دلم تو پوزخندی

 :گفتم

 ای افسانه که کسی بزرگ، چیتای نواده آخرین و هستم اژدهای از نسل آخرین من -

 .بود قدیمی

 شد؛نمی باورشون و بودن مبهوت مات نداشت، گفتن برای حرفی هیچ هیچکس

 .شدم تبدیل انسان به همه مقابل و برداشتم جلو به قدمی
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 موهای زدم؛ زل بود نشسته زمین رو که زنی به ثانیه چند در و کردم نگاه زاگیت به

 .بود معلوم صورتش ولی بود آغشته خون به طالیشش

 زخمی کمی و روحبی صورتش ولی نداشت هامخواب تو و قصر تو تابلوی با فرقی هیچ

 .بود

 به که ساتین سرزمین شاهزاده هستم، نیکا ملکه و آرتور پادشاه فرزند من کهاین و -

 به هاساحره همراه من ولی شدم کشته ساحره همراه آتش در من گفتن خیلیا گفته

 .بودم رفته هاانسان دنیای یعنی مادریم دنیای

 حرکت سمتش به منم و دوید من سمت به شد، بلند جاش از و زد لبخندی مادرم

 گریه داشت من آغوش تو ایمواقعی مادر پرید؛ بغلم که کردم باز رو دستم کردم؛

 .کردمی

 .شدی بزرگ چقدر کوچولوم پسر پسرم، -

 به که بغضی با و کردم س*و*ب رو موهاش فشردم؛ خودم به و کردم نوازش رو سرش

 :گفتم بود انداخته چنگ گلوم

 .ندیدمت اما گذشت خیلی ولی ببینیم رو هم زود دادی قول که بود سالم دو مامان -

 سیل مثل هاشاشک کرد، نگاه بهم شرمندگی با و کرد جدا خودش از رو من مادرم

 .بود کرده خیس تمام رو صورتش و شدمی جاری

 .کردممی رو کار این باید تو از حفاظت برای پسرم، نشد -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم
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 هم پیش دیگه نداره، عیب دیگه اما گفتممی بابا مامان دیگه کسی به نباید -

 .هستیم

 .اومد دایانا جیغ صدای ناگهان که زدم ایکننده خسته لبخند

 .وایستا بابا نه -

 زمین روی بالفاصله کرد؛ محافظت ما از سپری مثل و شد ظاهر جلوم عقابی ناگهان

 اومد؛ در دایانا پدر جسم به عقاب که شدم خیره صحنه این به تعجب با افتاد،

 .بود کرده برخورد شکمش به خورد تیرکمونی به چشمام

 ...احمق ای -

 دایانا کرد؛ پرت سمتم به تیری که شدم خیره زاگیت به و دادم قرار پشتم رو مادرم

 :گفت و زد جیغ دوباره

 .باش مواظب آدرین -

 .ببرتش بین از خواستمی و بود گرفته نشانه قلبم سمت به تیر

 ...نه پسرم -

 کردم نگاه زاگیت به و زدم پوزخندی ایستاد، قلبم سانتی چند در که کردم نگاه تیر به

 .بود باز دهنش که

 .زاگیت دادی انجام بدی کار -

 خوردنمی تکونی زاگیت برد، هجوم زاگیت سمت سرعت به و شد عوض زاویش تیر

 .شد رد ازش و کرد خورد بر زاگیت پیشونی وسط در درست تیر که
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 ایثانیه و شد خارج دهنش از سفید خون افتاد، زانوهاش رو و کرد ایناله زاگیت

 .شد زمین پخش که نکشید

 :زدم داد هاگرگینه و هااورک به رو

 شین،می کشته یا شینمی تسلیم یا گرفتم؛ انتقامم کشتم، هم رو پادشاهتون -

 کدومش؟

 :گفتم دوباره و زدم پوزخندی شدن، خیره بهم ترس با و برداشتن عقب به قدمی

 .هستم همتون با بزنید، زانو من مقابل -

 :غریدم و شدم خیره هاالف و هادولف و برگشتم

 .گفتم همتون با -

 زمین رو هاشوننیزه و شمشیر بود، سیاه بیابون این تو هرکی که نکشید ایثانیه

 بالفاصله نزد، زانو مقابلم که بود کسی تنها دایانا اما زدن؛ زانو من مقابل و انداختن

 :انداخت پدرش کنار رو خودش و دوید ما سمت به

 .نذار تنهام مامان مثل تو ندارم، رو ایدیگه کسی تو بدون من نذار، تنهام بابا، نه -

 .بود شده قرمز گریه از چشماش کرد، نگاه بهم و گرفت من طرف رو سرش دایانا

 .بده نجات رو پدرم آدرین -

 به زدم؛ بهش ایه*س*بو و کردم نوازش رو سرش نشستم، کنارشو رفتم دایانا سمت

 :گفتم و کردم نگاه مادرم

 .بدم انجام تونممی چیکار ببینم تا ببر اینجا از لطفا دایانا -
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 که کرد می مقاومت دایانا کرد، بلندش و اومد دایانا سمت به و زد جونی کم لبخند

 :گفتم

 .دایانا برو تو -

 :گفت و زد زار

 .بذارم تنها رو پدرم تونمنمی -

 نگاه دایانا به بود؛ باقی شکرش جای بود، ضعیف که گذاشتم نبضش روی رو دستم

 :زدم لبخندی و کردم

 .گردونممی برش زنده نباش، نگران دایانا، هست زنده پدرت -

 .شدم منتقل و کردم تجسم رو کلبه بستم، رو چشمام سریع و کردم بلند رو پدرش

 کجایی؟ پیرمرد پیرمرد، -

 آدرین؟ شده چی -

 روی رو نیکوالس پادشاه کرد؛ نگاه من به همیشگیش اخم با شد، ظاهر روم به رو

 :گفتم و گذاشتم زمین

 .کن کمکش لطفا بده، حالش االن شد، زخمی من از محافظت برای دایانا پدر -

 :گفت من به رو و کرد بهش نگاهی نیم پیرمردی

 .کنم کمکش تونمنمی من -

 تونی؟نمی چرا چرا؟ -

 :گفت و زد لبخندی
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 .من نه بدی نجاتش تونیمی تو چون -

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 .بردار بعد و زخم روی بذار رو دستت کن، امتحان ور جدیدت شفابخش قدرت -

 پیرمرد از میاد؛ کارم به زیاد یکی این حداقل نداشتم، خبر قدرتم این از زدم، لبخندی

 به و آوردم در بدنش از رو تیر کردم، نگاه نیکوالس پادشاه زخم به و گرفتم چشم

 .کردم پرت ایدیگه سمت

 زخمش روی رو دستم زود کشید،می داریکش هاینفس و بود رفته ازش زیادی خون

 .بستم رو چشمام و گذاشتم

 .بردار رو دستت حاال -

 وجود دیگه عمیقش زخم کشیدم، عقب رو دستم سریع و کردم باز رو چشمام

 زمین رو از بود، شده منظم هاشنفس بود؛ ردی جای هیچ بدون و سالم نداشت،

 :گفتم پیرمرد به رو و کردم بلندش

 .ممنون کمکت بابت -

 و کردم تجسم رو نیکوالس پادشاه اتاق و بستم رو چشمام سریع که داد تکون سری

 .شدم منتقل

*** 

 . آخرم پست اینم عزیز هایخواننده سالم

 و کم امیدوارم کردین؛ همراهی رو من گرمتون و خوب نظرات با که ممنونم همتون از

 ... باشین گذاشته تجربگیمبی پای رو رمانم های کاستی
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 شکننده و ناراحت خیلی بذارم، تنها پدرش با رو دایانا تا شدم خارج اتاق از آرومی به

 باید افتادم، راه به قصر خروجی سمت به داده؛ دست از رو پدرش کردمی فکر بود،

 .کردممی صحبت مادرم با کمی

 :گفتنمی و شدنمی خم برام زانو تا دیدمی رو من کی هر

 .سپید اژدهای باد زنده -

 باغ وسط رو مادرم و چرخوندم چشم دادم،می ادامه راهم به ازشون تشکری با منم

 .کردمی نگاه قوها به و ایستاده که دیدم چشمه یه کنار قصر

 کنه نگاهم که این بدون ایستادم، کنارش و رفتم پیشش سرعت به و زدم لبخندی

 :گفت

 مدام هم تو زدیم،می حرف هاگذشته از هی و اومدیممی اینجا همیشه آرتور و من -

 ...اما بودیم خوشبخت خیلی و بود زیبایی خیلی لحظه دویدی؛می چشمه این دور

 اشتباهی کار نداره جرات کسی دیگه گرفتم، رو انتقامم دیگه مامان، نداره عیب -

 .هستم من کنه،

 :گفت و کرد نوازش رو صورتم هاشدست با و چرخید من سمت

 تونیمنمی اینجا دیگه اما دارم، قوی و شجاع پسری همچین کنممی افتخار خودم به -

 .بمونیم

 بمونیم؟ اینجا خوادنمی چی برای شدم، شوکه

 .منه خونه اینجا دیگه، جای برم کنم ول رو دایانا تونمنمی من
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 .منه خونه اینجا بریم، تونیمنمی مامان -

 :گفت و کشید هم تو رو اشچهره

 سرپا که توئه بخاطر فقط جهنمه، مثل برام دنیا این شده کشته آرتور وقتی از -

 برم، زمین به روحم آرامش کمی برای باید باشم، خوامنمی دنیا این دیگه ولی هستم

 ...تو و من دنیای

 :گفتم زد می موج صدام تو که غمی با انداختم، پایین رو سرم و گرفتم فاصله ازش

 .دارن نیاز بهم هااون بذارم، تنها رو دنیا این مردم و دایانا تونمنمی من -

 ...دلسوز و شجاع مونی،می پدرت مثل -

 :داد ادامه دوباره رفت، دیگه سمت به و گرفت چشم من از

 بریم باشیم، دور دنیا این از مدتی برای فقط بریم، اینجا از همیشه برای گمنمی من -

 .بریم ایران به من، زادگاه به

 .کنم باز رو هاانسان دنیای دروازه تونمنمی من اما -

 :گفت بیشتری ذوق و شوق با کرد، نگاه بهم لبخند با و برگشت

 پسرم؟ کردی قبول یعنی -

 .دادم تکون رو سرم و زدم جونی کم لبخند

 .نگفته بهت رو چیزی پیرمرد اون حتما که بگم موضوع اون درباره و عالیه -

 کرده؟ قایم بار این من از رو چی کردم، تعجب

 چیه؟ منظورت -
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 :گفت مهربونی با و زد لبخندی

 خواست موقع هر که داره رو این توانایی هست سپید اژدهای چون من قوی پسر -

 .کنه باز رو دیگه دنیای دروازه

 .کنممی خفه رو پیرمرد اون من شه،نمی باورم دیگه رو یکی این -

 کرد؟ پنهان من از رو مهمی این به چیزی چطور کرد؛ حرکت قصر داخل به و خندید

 کشتمشمی بود اینجا اگه که کرده مخفی چیزا خیلی من از اونقدر پیرمرد این

 شده ویران هاسرزمین این و نبودی اینجا االن گفتممی اگه بچه، سرجات بشین -

 .بودن

 :گفتم و برداشتم سمتش قدمی کردم، نگاه بهش اخم با و برگشتم

 .پیرمرد گفتیمی باید -

 :گفت آرومی صدای با شد، خیره آفتاب غروب به و گرفت چشم من از

 .کنی درخواست بزرگ مرلین از باید بری دیگه دنیاهای به بتونی اینکه برای -

 بهتر حالش که این برای مادرم اما نبود رفتن به راضی دلم ندادم، بهش جوابی هیچ

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم پیرمرد برم؛ که بود الزم بشه

 قوی موجود یه تو از تونستم و دادم انجام خوبی به رو مسئولیتم که خوشحالم -

 .کاملی تو ندارم، آموزشت برای چیزی من دیگه بیارم، وجود به عادل و شجاع

 کرده عصبیم خیلی اینکه با گذاشتم، اششونه روی رو دستم و شدم نزدیک بهش

 .کنم تجزیه رو نبودنش تونمنمی ولی بود

 مسئولیتی؟ چه چیه؟ حرفا این از منظور اصال  
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 پیرمرد؟ زنیمی حرف داری چی از -

 :گفت و گرفت فاصله ازم کرد، برانداز رو پام سرتا لبخند با و برگشت من سمت

 برم، که زمانشه االن برگردم، و بدم آموزش رو تو تا بودم اومده مردگان دنیای از من -

 .برگردم بودم که جایی به باید من

 شاید سختی به که شنیدم هاحرف زیادی مغزم آخری دم این بود، اومده بند زبونم

 .کنم هضمش بتونم

 میری؟ همیشه برای داری االن یعنی -

 این با دیدم، رو واقعیش لبخند بار اولین برای داد؛ تکون سری و گرفت عمق لبخندش

 .کردمی ترش جذاب لبخندش اما بود پیر که

 .خواممی چیز یه ازت بار آخرین برای پس خب -

 :گفت و شد نزدیکم

 .بگو باشه ولی بپرسی خوای می چی دونممی -

 جدایی این و بودم کرده عادت بهش شه،می تنگ پیرمرد برای دلم زدم، لبخندی

 :گفتم بهش رو بود؛ سخت

 چیه؟ اسمت -

 در که شدم متوجه کرد، فاصله من از و رفت عقب به دوباره و زد ایمردانه لبخند

 .بود شدن محو حال

 .بینمتمی زودی به آدرین، بینمتمی باز شد اگه هستم، ذهنت و قلبت تو من -

 :گفتم و زدم داد
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 .خواستم رو اسمت من -

 :گفت که شدمی محو کامل داشت

 من نواده آخرین تو حاضر حال در و هستم بزرگ چیتای من کیم، من شناسی می -

 .هستی

 این بودم؛ زده زل خالیش جای با و شده گشاد چشمام شد؛ ناپدید کل به ناگهان و

 کنم؟ هضم جوری چه دیگه رو یکی

 پیرمرد داد؟می آموزش بهم و بود کنارم من جد بزرگ، چیتای مدت همه این یعنی -

 بود؟ بزرگ چیتای همون

*** 

 .گردمبرمی زود من نکن گریه ماری عه -

 روی کرد؛ غش شوک از شد روز چند این اتفاقات متوجه وقتی بود، اومده تازه ماری

 :کردم زمزمه دایانا گوش در کردم؛ بغلش و رفتم دایانا سمت به و گذاشتمش زمین

 .گردمبرمی باز نیست، راه آخر این و دارم دوستت خیلی بدون -

 .هستم منتظرت -

 به زدم؛ پیشونیش رو ایه*س*بو و کردم پاک رو هاشاشک و کردم جداش خودم از

 :گفتم و انداختم باال براش ابرویی رفتم، نیکوالس پادشاه سمت

 .ممنون کردین که کاری از انداختی، خطر به ما مقابل در رو جونتون شما -

 :گفت و زد جونی کم لبخند

 .هستین کی شما دونستمنمی من کردم، رو کار این اشتباهاتم جبران برای -
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 به و زدم بهشون تلخی لبخند کردم؛ نگاه سارا و جولیا جک به و دادم تکون سری

 :گفتم و کشیدم آغوش به رو سارا رفتم؛ طرفشون

 همیشه، تا برادریم خواهر تو و من نیستیم، خون یک از نکن فکر وقتهیچ -

 کوچولو؟ ساحره فهمیدی

 :گفتم و کردم نوازش رو موهاش رسید، گوش به هقشهق

 .کنممی کچلت وگرنه بشی قوی موقع اون تا بهتره بینمت،می زودی به -

 .زد پشتم به مشت یه و کرد بلندی خنده

 .داداش بیشعوری خیلی -

 .کشیدم رو لپش و کردم جداش خودم از

 .نمیاد خوشم نکن... ایش -

 :گفتم جولیا و جک به رو و خندیدم

 .ممنونم ازتون چی همه بابت کردین، مراقبت من از خودتون بچه مثل هم شما -

 .بود وظیفمون -

 :زدم داد جنیفر الکس پیتر به رو برگشتم؛ مادرم پیش و زدم لبخندی

 .ها بچه بینمتونمی -

 نگاه بهم شیرینی لبخند با که کردم نگاه مادرم به دادن، تکون دست و زدن لبخندی

 .کردم حرکت هاانسان دنیای دروازه سمت به و گرفتم رو دستش کرد؛می

 :گفتم و برگشتم آخر ثانیه
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 .بینمتونمی دوباره -

 شروع رو آرومی زندگی ایمواقعی مادر با دیگه شدیم؛ کشیده دروازه داخل به بعد و

 باز تراگوس دنیای گردم،برمی پدریم زادگاه به دوباره و سپیدم اژدهای من اما کنیممی

 .داشت خواهد احتیاج بهم

 

 

 :ها خواننده با سخنی

 باز امیدوارم و رسید پایان به خودش های کاستیو کم با هم جلد این عزیزان خب

 پایان و بود اول جلد این کنین؛ همراهی رو من گرمتون نظرات با و کنین همراهیم

( تاریکی اژدهای خیزش) اسم به دومم جلد منتظر پس نبود، سپید اژدهای داستان

 .باشید

 .فراوان تشکر با

 

 پایان
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