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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  می بسم اهلل الرحمن الرح  

 

 مون ی: رارمان

 

 عاشقانه    ،یلی: تخ ژانر

 

   ی: الناز سلمانسندهینو

 

 یغالم یعاشقانه آقا ی: رمان هاکاربر 

 

 :مقدمه

 من، چشم قشنگ تو شده  یجهان نما  جام

 نگاه من، برق نگاه تو شده بدرقه

http://www.romankade.com/
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   رودیدلم نم یپا  روم،ی که م یقدم هر

 دلم شکسته و مانع راه تو شده   یپا

 تو را، نگاه من شانه زده  یسویگ حلقه

 نگاه من، چهره ماه تو شده  نهیآ

 نموده است   نیوصال تو مرا، خانه نش شوق

 تو شده  اهیدلم، قلب س کیتار خانه

 

 : خالصه

 

 دختر؟! یر ی عجله م نیکجا با ا -

 

 .  اقوتی ن یبه سرزم رمی دارم م -

 

 تمام کن.  پس بحث رو  م؛ی! قبال هم در موردش حرف زدست یتو ن  یجا جااون -

 

 !دنیباشم. آخر عاقبتم بشه خونه نشستن و گاو دوش  جان یا خوامی من نم -

 

 .  دهیکار دستت م تی بلند پرواز نیروز هم  هی ،یبلند پرواز  یل یخ -
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  میزندگ یرو نکردم، چرا برا کارنیروز افسوس نخورم چرا ا کیکار دستم بده. اما  میحاضرم بلند پرواز -
 مونی وقت هم پش چیکه دنبال اهدافم رفتم. ه کنمی به خودم افتخار م نی هم یتالش نکردم. برا

 .شمی نم

 

اسب از استبل بردار. تا   کی ،یحرف خودت  ی. پس حاال که رورمیجلوت رو بگ  تونمی باشه برو من نم -
 کنم.   ای مح یراهت خوراک  یتو یبرا

 

 .  ادیکنم؛ که با من نم  کاری چ ی. ول خورمی که مادرم رو تنها بذارم، افسوس م  نیا از

 و به سمت استبل حرکت کردم.  دمیکش یروستاس. آه  نیهم  میقول خودش زندگ به

 .  دادمی جلو پا هام رو همراه با راه رفتنم قل م یها زهیر سنگ

 پشت گوشم زدم.  میگشه یسمت چپم رو به عادت هم یرو باال گرفتم موها سرم

  اریاسب ها  دنبال  هیبه مقصد. بدون نگاه کردن به بق دمیرس دادیاسب ها نشون م ههیش یصدا
خال   هی شی شونیفقط وسط پ یرنگ   چیخالص بدون ه  دیخودم گشتم. که تو همه اسب ها تک، سف

 . دیکش  ییا ههیش ستادی به سمتش  رفتم که رو جفت پاهاش ا دمشید یبود. وقت  یمشک

 

 ...جوونم  تک خال، جونم -

 

 .ها رو بهش بستم لیو وسا نیبر داشتم گذاشتم دهنش، ز یبی. سرونی از استبل ب اوردمش

 

 ق؟ یرف یهست ییاماده ماجراجو -
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. تا دم خونه رفتم. دمیموافقتش اعالم کردم. از افسارش گرفتم کش یکه اون رو به پا دیکش یاهه یش
 !؟ییزدم: مادر، کجا  ادی. فرشهی االن شب م ومدهیکالفه شدم هنوز مادر ن 

 

 اومدم اومدم حوصله کن.  -

 

 ...االی و راه خطرناک  شهیداره شب م -

 

 فردا برو با حوصله.  گهیبذار د -

 

 . انیب خوانی بفهمن؛ بعد م اریو رام سویآ خوامی ار هستن؛ نمکه همه سر ک  رمی امروز م نینه هم -

 

 کرد.   هی. که منو تو بغل گرفت و گردمی رو بوس   شیشونیرو از دستش گرفتم پ بقچه

 

 ! هیبدرقم کن نه با گر ری خ یبا دعا -

 

 ست؟ین جان یهست، که ا ی. اخه اونجا چزنهی مادر دلم شورت رو م -

 

  یبزنه، سوار اسب شدم و ه ییا گهیحرف د کهنیقبل از ا دمشیسوالش رو ندارم. باز بوس جواب
 هم نکن. یکه گفت: مواظب خودت باش، کله شق  دمیرو شن  ادشیفر  یکردم و رفتم. صدا
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 کردم؛ و با پا اروم زدم به شکم تک خال.   یباشه. ه یعن یرو بردم باال  دستم

 .  دادیدستم م یو حس آزاد دیچی پیموهام م  یال به ال باد

 تو راه که فقط دست تکون دادم و سرعت اسب رو بردم باال.   دم ینفر رو د چند

 بتاز...   اقوتی  نیکنه، بتاز به سرزم نمیج  نیس یکس خوامی برو پسر نم -

و  تاختمی. تو جنگل ها م یآزاد نه یا  وهوویکردم.  یشاد یا. قهقه رونیب میسرسبزمون زد یروستا از
که  با رفتن تک رخ   نی زم یرو ختهی ر یرنگ و رنگ برگ ها ی. دور تا دورم درخت هابردمی لذت م

 .شدنی و نصف برگا به هوا بلند م دادیخشک صدا م  یبرگا یرو

 داد.   یپرنده ها روحم رو نوازش م یصدا

وقت با    کیبالت بردم. تا  شتری سرعتم رو ب   جانیگذشتم و تو مرز کوتوله ها رفتم. ا دیجنگل سپ  از
 پر حرف هستن.  یل یهم خ طورن یهستن، هم ییکه منزو طورنیرو به رو نشم چون هم شونیکی

 سرم اومد.   اومد،ی که بدم م یهم از همون  آخر

 بردم باال. شترینگاهش بهم بخوره، سرعت تاختم رو ب کهن یاز ا قبل

 

 صبر کن جوون!  -

 

طمع کار صداشون دور و دور تر شد.   ی. کوتوله هاخوانی م  متی ندادم و رفتم صد در صد غن محل
 کمی نقشه رو در اوردم.  نیاالن کجام از خورج دونستمیبه دور ورم نگاه کردم نم   نییسرعتمم اوردم پا

 تاخ...   نیکوتوله ها، سرزم نیسرزم د،یسپ نی چپ و راستش کردم. با دستم رفتم باال سرزم 
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رو کردم   . باز کلهگهیسه ساعت د شه،ی م  نشیتاخ؟! اوم... تخم  نیبه سرزم رسمی م گهیچقدر د یعنی 
 قابل استراحت. هست. و  نیری رود اب ش هیسمت چپم  قه؛یتو نقشه، اها احتماال ده دق

که چرا به سرم   نیتا رود حرکت کردم. فکرم رفت به سمت ا ادهی و پ دمیتک خال رو گرفتم کش افسار
تو سرم انداخت گفت پادشاه داره سرباز   اریفکر رو رام نیا دونمی که م ییتا جا اقوت، ی نیزد برم سرزم 

هفته  هیرون که ی فکر رو از سرم انداختم ب نی. ارفتمیخب من دختر بودم چطور م   یول کنه،ی جمع م
فکرش رو به مادر گفتم قبول  رون ی نتونستم بندازم ب گه ی. دکنهی بعدش گفت داره خدمتکار جمع م 

قدر تو . انمیندار شی عروس یپول برا کنه؛ی شوهر م سوی. لج کردم، دعوا کردم گفتم فردا آنکرد 
 هستم. اقوتی  نیدم تا دو دل شد و منم االن تو راه سرزمگوشش خون

  انداختیتو اب موج م  رمیبه صورتم زدم. تصو یتک خال رو ول کردم بره آب بخوره، خودمم آب افسار
. ی ترسناک یل یخ گفتنی م شهیهم سویو آ  اری . رامدیروشن صورتمم سف یطوس  یچشما دیسف یموها

بار   کیخودت،   هیشب گهیهستم. م یک  هیشب گمیبه مادرم م شهی. هم یکنیاخم م  یمخصوصا وقت
به پدر و مادرم    سویسبز. آ یداره؛ پدرمم چشما یو قهوه ا  یبادم یجوابم رو نداد. مادرم چشما ستدر

 ... کلمیه یحت   یچی و لب مادرم رو. اما من ه ینی پدرم رو برده، ب یرفته. چشما

 تو اب زدم، که اب موج برداشت و عکسم کج و کوله شد.  رمیبه تصو یسنگ

   یلعنت -

 .   وردمیوقت به روشون ن  چ یه ی. ولستمیفرزندشون ن دونمی م نویا

 . بلند شدم زدم رو اسبم  دونمی واقعا اونا رو پدر مادر خودم م  چون

 .  میبسه بر  استراحت

از  بی س کی. دمیهام کش  هیرو به رتازه  یبه راهم ادامه دادم. چشمام رو بستم و هوا میمستق
مزه، چه آب دار و خوش  هم خودم گاز زدم. اووم  یکیدر اوردم گذاشتم تو دهن تک خال   نیخورج

 .افتهینگاه کردن بهش هم آب دهن راه م یسبز و ترشم. حت بیعاشق س

. جلوش رو  رفتی افتاد. که با عجله سمت درخت بلوط م یزنبور  یپر  هیحال خوردن چشمم به  در
 گرفتم. 

 سالم.  -
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 سالم! ز یوو -

 

 ! رم؟یتاخ درست م نی برم سرزم  خوامی م -

 

 . انیسمت قول یر یم  ززی و ینه تو دار  ززیو -

 

 .  ارمیسر در نم  اد یز  یراه درستش کدوم وره؟ نقشه دارم ول -

 

 . ادی همراهت ب گمی بره تاخ م   ززیو خوادی م میصدوم یصبر کن. بردار س  ززیو -

 

 . یکار رو کن نیممنون اگه ا -

 

 هیهم بهشون اعتماد کرد. تک  شهی! نکنه سرکارم؟ اووف اخه نم ادیمنتظر شدم، حاال مگه م قهیدق چند
 .  رمیم دومیاومد اومد ن شمارمی. تا ده مکندمی دادم به درخت بلوط، علف ها رو م

 .  ایب  ای... بکی

 . االی االی... دو

 ... تو روحت اگه سرکار باشم! سه

 . ادیم ادی... مچهار 

 ... اگ.. پنج
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 زز ی شالم و -

 

سبز   زشیهمه چ  ؛یزنبور  یتر و درشت تر، از اون پر  یکل یه  یکی اومد. به رو به روم نگاه کردم  انگار
 سبز لباس هاش هم سبز   یسبز موها  یبود. چشما

 سالم   -

 

 تاخ ؟! ی بر  یخوای تو م ززیو -

 

 اره! -

 

 نشده. کی تا تار فتیپش راه ب  زززیو -

 

  یزنبور  ی! سوار تک خال شدم و همراه پر ادیمن کالس م یپشه چه برا مهین هیمکروه!  هیخود راض از
 ... دایحوصلم سر رفته بود،شد م،یحرکت کرد

 

 ه؟ یاسمت چ -

 

 آتان.  -
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 . یعه! چه اسم قشنگ -

 

 ه؟یتو اسمت چ  -

 

 آسمان.  -

 

 . یعه! چه اسم قشنگ -

 

ش  . بزنم ال انگشتام لهتی خاص یب یا!  پشهارهیادا منو در م ن؛ییپا ارمیبزنم فکش رو ب گهیم طونهیش
تاخ بود. واقعا  ی. سر تا سر درخت هامیدیتاخ رس  نیبه سرزم یک  دمیقدر حرص خوردم نفهمکنم. ان

 تاخ! نیحق داشتن اسمش رو بذارند.سر زم

 

 !کنه؟ی م یزندگ جان یهم ا یکس -

 

 تاخ هست.   یاز دونه ها شونیتاخ، که تغذ یاره قول ها -

 

 به ما ندارن؟  یاها! کار  -

 

و من  به عنوان برده. البته من رو نه تو ر رنیگی . وگرنه ما رو م میشب بشه بعد بر میبذار دیدارن با -
 بال نه.   یب  ریحق  یتو یباال پرواز کنم ول تونمیم
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! صبر کن، االن من ؟یهست یچ یاصال تو فکر کرد م،ی شو باهم بر ادهیها، پ ی ر ی تند م یدار  یل یخ -
 و بس.    نیهم ،یهست یاز خود راض یپشه ا هی. تو فقط دمیجوابت رو م 

 

 .  دیکوچولوش موهام رو گرفت کش یجلوم با دستا اومد

 

 ! یاخ، نکن کند -

 

 . بگو غلط کردم تا ول کنم -

 

 فشارش دادم.   یغافل دستم رو بردم باال گرفتمش تو مشتم کم نا

 

 اوه اوخ، ول کن دختره گستاخ!   -

 

 از خود متشکر... کنمیوگرنه لهت م یدیها فهم  یزنی با من حرف م یجور ن یبار اخرت باشه ا -

 

نگاه  هیدر اوردم که هنر مامانمه.  ی محل  ری پن  نیتاخ فاصله گرفتم. از خورج نیاز سرزم یکردم کم  ولش
   یشاخه کوچک  یشده. رو یک ی  طیکردم از بس سبزه با مح زی چشمام رو ر دمش یبه آتان کردم ند

 نشسته.  دمید
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 .  ادیبخور قهر نکن بهت نم   ایب -

 

 . رمیس -

 

 . گهید ایب -

 

پا   ینون رو نیزم یپهن کنم. نشستم رو یابخوام بقچه  کهنیناز و ادا اومد سمتم. منم بدون ا  یکل با
 .نی زم یرو  لونیهم تو نا ری هام پن

 صورت مچاله شده اتان نگاه کردم.   به

 ه؟یچ -

 . یچ یه -

 

در اورد. خورد. با چشمام اشاره کردم نون   یتوت وحش هی  شیلقمه گرفتم خوردم. از کول پشت الی خیب
 بخوره.   ریپن

 

 

 

 

تند تند شروع کرد به خوردن. نه به اون ناز   د؛یکند و خورد. طعمش رو که چش  ری از پن  کمک یاکراره  با
 . خورد  شتریکردنش نه به االنش از منم ب
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 ممنون   -

تا از   یبلندم کن یتونی ها سه برابر زور انسان ها رو دارن نم  یزنبور  یپر  دمیمن شن گمیخواهش، م -
 . میتاخ رد بش   نیسرزم

 !،یچاق  یلیتو هم خ شمی نه خسته م -

 گفت؛ با فحش قشنگ شستمش    یچ دمیتعجب نگاهش کردم بعد که فهم  با

 ! برمتی نم گهید یخواستم ببرمت ول  ،یکرد  یادب یحاال که ب  -

 .تی خاص   یبه جهنم نبر اصال. ب -

 .یار یدر م یپرو باز  یدار  یادیمواظب حرف زدنت باش ها ز -

 

 . دمیتوجه به حرف زدنش پرس  یب

 ! ؟یکنی نم  زی و زی تو چرا و -

اش مثل زنگوله  قهقه  یشدم؛  صدا دنشیخنده، محو خند ری زد ز یبا دهن باز نگاهم کرد بعد پق  اول
گفت: من من مذکرم، فقط   دنیخند  ونیتو جنگل. م ختهیگله گوسفند ر هیبود. چه قشنگ انگار 

 .کننی م زی و زی مونث ها و

 زیر لب آهانی گفتم و خواستم لقمه بعدی رو بزارم ذهنم که

  شمی بلند م  نیزم یکم کم دارم از رو  دمید

 ! نیمن آتان بذارم زم یاوو خدا -

 اونور تاخ؟  میبر یخوای مگه نم -

 اره. -

 . می پس اروم باش تا بر -
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 اسبم! -

 . ارمیبعد اسبت رو م  برم،ی تو رو م -

 

  میدیشد. رس  یپام کوچک داشت م ری ز یباال تر و باالتر  همه چ رفتمی م یه طورن ی گرفتم هم اروم
بود.   گهیجور د هیباال منظره  ن یدرخت ها سرتاسر جنگل رو همش درخت پوشونده بود از ا یباال

وقت   هیزده شده بودم. دستم رو جلو دهنم گذاشتم   جانی شده بود. و ه یترس و شوق باهم قاط 
 نهیباال انداختم به من چه زشت هستن مهم ا ییتاخ زشت هستن. شونه ا ینزنم چقدر قول ها   غیج

 که تو آسمونم   

 . دمیاز ارزو هام رس  یکی ... دستام رو تا عرض شونه باز کردم به یواا

 بار پرواز کنم.   کی یدوست داشتم برا شهیهم

 .دیدیو م  بودی م سویآ دیبا

 به خودم گفتم.  یمنو ببر که خاک بر سر  گهیدور د هیخواستم بگم  نیبه زم  دمیرس یم میداشت

خوش گذشت. و اصال حس نکردم اتان منو   ی لیخودم رو زدم اون در، رهم خ ن یبه زم  دیپاهام رس تا
 تشکر کنم.  ستمی... امان از من که بلد نیول کردی گرفته از بس قشنگ پرواز م

 . ختیاه... دلو رودم بهم ر  ،یکنی چقدر بد پرواز م -

 ود.  چقدر اون باال حالت بد ب دمید یم -

 ایاست. )درسته  انیاست. چه حاجت به ب انیچه بآن هیمی. به قول قدبگم یز یچ دیزبونم نچر گهید
 منظور رسوندم(   نهیمهم ا یخ یغلط، ب

 . شدی م کی پرواز کرد و رفت. هوا کم کم داشت تار عیسر

 بدتر از تاخ؟! ی کی  اینشه.  دایپ تاخ سر کله اش هیوقت  هی
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به اون  عیشکستن برگا اومد. سر  یهم نداشتم. صدا یسالح  چیکردم، ه یبه دور ورم نگاه م باترس
 نبود.  یچ ی سمت نگاه کردم، ه

 لرزون گفتم:  ی. با صدااومد  یخش خش و قدم زدن دورم م  یصدا

 اونجاست؟! یکس

  ریپام گ  ری سنگ ز هیعقب، که  دمیزدم پر  یغیشد. ج دهیصورتم کش  یرو ی. دست سردومدین  یجواب
 ... یبلند شد. لعنت یاقهقه زنونه ی. صداچدیپشتم پ ی. درد بدنیکرد و خوردم زم 

 گرفته.  شیباز هیچه موجود ستین معلوم

 خودتو نشون بده تا نکشتمت.  -

 

 بلند شد.   یافسون کننده یصدا

   ؟یمنو بکش یخوای تو م -

. برگ ها و خاک ها به  دیچرخ ی. با سرعت نور دورم مدنی دورم شروع کرد دو نمیبب یز یچ کهنیا بدون
 بود.   ومدهیهوا رفته بودن، آتان هم هنوز ن

 که خودم اختراعش کردم استفاده کردم.   یترفند خنگ باز  از

  هیدادم و با دستم هول دادم به هوا که از شانس   ییپا ری ز خوردی که داشت دورم تاب م جورن یهم
 در سال کار کردنم امشب هم کار کرد. بار 

 زاقارتش.   افهیق نینه به ا شیافسانه ا یدو دور سکته رو رد کردم. نه به اون صدا دمشید یوقت
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. چسبوندم به درخت که دمیشوک در اومد و خواست بهم حمله کنه. منم بدون سالح باهاش جنگ از
  ینه مثل قارچ زدگ   یمو داشت نصف ینصف زون،یصورتش او ی. گوشتادمیصورتش رو واضح تر د 

 بود. 

 چرا تا حاال متوجه نشدم.  دادیگند م یبو  یلیخ  یل یبدنش خ و

 هم حس کنم.   ییبو یخوای م  دمیها خو از بس ترس یگی م یز یچ ک یوجدان تو هم  اخه

 . گردمی برم  مییبا یبا خوردن قلب تو من به ز -

 !؟یشی قابل تحمل م  یعنی -

تو سرم   یخونه. اال چه خاک یکاسه ا  ستیچشم ن ینگاهم کرد؛ که خودمو زرد کردم.  لعنت  یجور ی
 . ومدهی شده که ن شتریب دیساعت شا کیساعته اورد االن  مینکشه منو.  آتان منو که ن یوا زمیبر

 . تو فکر  رمی موقعه حساس م شهی. چرا همرون ی از فکر اومدم ب نمیتو س  یدرد دنیچی پ با

 .هیو ابد شترهیدارم جوابش از قلب خوردن من ب  یز ی چ هینکن نکن  یآ -

 نگاهم کرد.   مشکوک

  زنهیحرف اول رو م ت ی بای ز ،یبخور  یوقت -

 

 جور گول زدن  هیکنم،  بشیکه تقر زدمیحرف م یجور 

 !ه؟یو اون چ -

  رشیگذشتم تا گ یگذشتم، از هفت کوه اطلس یبهشت  یایدادنش بهت شرط داره من از هفت در -
 اوردم.  

 بو گندو.   یدوس دار  یانقدر خوشگل یعن یتو روحت  زنه،یچشماش داره برق م دمید

 !؟ی چه شرط -
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  ریمشکم رو از دست دادم، و پ یرو موها میمعجون جوون  نیچون بخاطر ا ،یبا ارزش بهم بد زیچ هی -
   دهی. چقدر سفین یب  یشدم موهام و نم

 

 . یبود افهیو ق  ختیر نیهم یاومد ایبه دن یارواح عمت ننت گفت از وقت  اره

 تا منم قلب باارزشم رو بهت بدم  نمیمعجونت رو بب -

 

 کار؟ یچ خوامی هم ورا گرفتم اخه من قلبت رو م  دل

 . ستمی قلبت نه من مثل تو گوشت خوار ن -

  ه؟یچ ن یبراق از تو شکمش در اورد. ا زیچ هی دیتر با

 .  دمیبهت م نویا -

 !ه؟یچ نیا -

 . شدی م یرنگ  هیسنگ که هر لحظه  هیخوشگله  چقدر

  ییادم قو هی شیپ دهینشون م یقدرت هیباشه  یهرک  شیهفت قدرت، پ  یکمان دارا  نیسنگ رنگ -
 . کنهی م ری باشه اونو جاودان و شکست ناپذ

  یب یخواب اور رو در اوردم که مادرم درست کرد برا شهی ش عی. سرخوامشیم  خوامش،ی جون م اوو
 جلوش گرفتم. امیخواب

تو غار   شهی از ان تو م یابد ییبایو ز  یبه قلب خوردن ندار  ازی ن گهید دم،یبهت م نویمنم در عوض ا -
 نوشته بود بذار فکر کنم. گهید یزایچ هی

 بذاره.  ری تاث ایخدا ایخدا

 همراه با قدرت افسون  یابد ییبای اها نوشته بود. ز -

 که معجون خواب اور رو بردم پشتم  رهی برق زد خواست بگ چشماش
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پس اول سنگ  یر ی بگ عیمنو سر یتونیاگه من ندم م یندارم و تو دار  یاول اون، چون من قدرت -
 کمان.  نیرنگ

 رو بهم داد.  سنگ

 معجون خواب اور رو بهش دادم.   منم

 و هم رفت.  . صورتش ت دیرو باز کرد بو کش   درش

   یشیچقدر خوشگل م  نمیبب   خوامیمزه نداره. م یبخور بوش بده ول  -

 

 با ذوق گفتم که خودمم باورم شد.    جوری

 

 

 

. چشماش رو محکم بسته بود. دی نگاه کردم زودتر بخوره. رو لبش گذاشت و کامل سر کش  یمشتاق با
 نداره چشماش رو باز کرد و به من نگاه کرد.   ریتاث دیبعد که د

 چرا جواب نداد؟   -

 !! شهینگاه کن داره پوستت جمع م ییی. وایصبر کن کمی  دیبا زهیاومم... چ -

 کجا؟  -

 .  دیرو سر کش شهیکل ش  نیقطره بخور ا هیمامان گفت فقط  هینداره خواب اورش قو  ریچرا تاث ایخدا

 . شدی چشماش داشت خمار م  دنی خدا صدام رو شن انگار

 اومد.  دهیآتان ترس  یصدا که

  یدیند بی آسمان برو کنار تا آس -
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اومد   ی. تلو تلو داشت متهیتو چه وضع نمینگاه کردم، و روم رو کردم سمت دختره بب اشافه ی به ق پوکر
 سمتم، 

 آشغال؟! یبهم داد یچ -

 .یشی بعد بلند م یخواب یخواب اور م  کمی یچ یه -

 .  نیزم یاب شده افتاد رو یتوانش داد زد نه و مثل بستن  نیاخر با

 با تعجب نگاهم کرد.  آتان

 ؟یکرد کارشیچ -

 بهش خواب اور دادم.  یچ یه -

 ی بر یمجنون بهت حمله کنه جون سالم بدر نم  هی یچطور؟ وقت -

  ییباینبود. باهاش معامله کردم در عوض خوردن قلبم بهش معجون ز یحاال که بردم؛ بعد هم کشک -
 خب اون معجون نبود خواب اور بود.  یدادم ول

 ! یکلک یل یخ -

 کمان رو گرفتم.  نیندارم بگم در عوضش معامله کردم و ازش سنگ رنگ دوست

 ؟ یهست یو زخم  یاومد ریحاال بگو تو چرا د م،یچاکر -

 شدم.   یا اومدم در برم زخمغول تاخ ما رو گرفت، ت هی -

 اسبم؟! -

 .میبر عیسر ایجاش امنه فقط ب  -

 .  میهست ینیاها! االن تو چه سرزم -

 مجنون ها. نیسرزم  -

 !نجا؟یاز ا میچطور بر -
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   رنیم نیاز ب  یهستن که با تماس به پاک طانی ش  جوریاز راه آب، مجنون ها   -

   میاریخب حاال آب از کجا ب  -

 هست. من اسبت رو گذاشتم اونجا اومدم تو هم ببرم. جلو تر آب  -

  

. انگار نه  بردمی گرفت و با سرعت باد حرکت کرد. مجنون ها هم دنبال ما  منم داشتم لذت م قمیاز  باز
 انگار به گله مجنون دنبال ما هستن. 

 ... کاش منم بال داشتم. دهیم یف یچه ک اوو

 شده بود.  که اسبمم تو آب بسته دمیباال آب رو د از

 اسبم و افسار تک خال رو باز کرد.   یگذاشت رو منو

 حرکت کن، مجنون ها دنبالتن...  عیسر -

خطر ناک    نیعمق نداشت. و هم  ادیز میکردم. با سرعت تو اب حرکت کرد می که جام رو تنظ نیهم
 به تک خال.   زدمیم یه ادیبود. از استرس ز

 . میمرد رنمونیبرو برو تک خال اگه بگ -

 و سرعتش رو برد باال.  دیکش یی ا ههی خال هم ش تک

 ادن؟ یچرا انقدر ز -

مجنون.   هیبه  شهیم لیو طرف مقابل هم تبد خورنی م  ارنیرد بشه قلبش رو در م   نجایاز ا یهرک -
 . رنیمی زود م  نایعمرشون رو ندارن، ا  یخوناشام رو دارن ول  ییکارا ادنیز  نیهم یبرا

 اقوت؟ ی  نیبه سرزم میمونده  برس گهید  نیاها! چندتا سرزم -

دارم که پرتال داره، ما  یدوست هی ها، اونجا  یپر  میریمجنون ها م نی. بعد سرزمگهیشبانه روز د کی -
  عیسر ی جور نی. اکشهیماه طول م هی میخودمون بر میاگه بخوا اقوتی نی به سرزم رسونهی رو م
 .. اقوتی  نیبه سرزم میرسیم
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 خوبه  یل یاها خ -

 

  

 

 

 ... نایا ستنی. ول کن ناومدنیبه پشت سرم کردم هنوز داشتن دنبالمون م ینگاه

 !م؟یدست به سرشون کن یچطور  -

 ؟یندار  ینشدم چون همش در حال پروازم، تو قدرت ریمن تا حاال  باهاشون در گ -

 نه ندارم.   -

 ! شه؟یمگه م -

 حاال که شده.  -

 !دیکال ندار یخانوادگ -

 مامان و خواهرم دارن فقط من ندارم.   -

 اهووم! -

 م؟یرسی م گهیچقدر د -

 .گهیچهارساعت د -

 . میرسی من  گشنمه. مجنون ها هم دنبالمون هستن، االنم که نم میاوو تا اون موقعه مرد -

 تو افتادم.   ریبزنم که گ دی. من بایزن یقدر غر م چرا ان -

 .دلتم بخواد -
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  دمیترس  یکمان افتادم. ول  نیسنگ رنگ ادیندادم. کاش منم قدرت داشتم  گفت جواب یهر چ گهید
ساعت به   کیکردم.  یشدم؛ و اسبم رو ه الشیخی من هنوز به اتان اعتماد نداشتم. پس ب ارمیدرش ب 

سر جاشون. چهره   گشتنی بر م  سوختنی م  یتو آب ول انیب کردنی سکوت گذشت. مجنون ها تقال م
 سر تک خال معلومه از بس بال زده خسته شده.  یقابل تحمل بود. اتان اومد نشست رو ریغ شونها

 داشت.   یبیغر  بیعج   یبال هاش توجه کردم طرح ها به

   ه؟یطرح بالت چ -

 بال هامون نشونه قدرت ماست.   یرو یطرح ها -

   ه؟یقدرت چ  -

 . گهید کیکوچ ی زای بزرگ بشم، سرعت باد و قدرت خود باد رو دارم، و چ تونمی م -

 ! ؟یشیاها! خب چرا بزرگ نم  -

 راحت ترم.  زیسا نیتو ا -

   شیا -

داشت کم و کم تر   شیاسب لگنم درد گرفته بود. تک خال هم انرژ یشده بودم رو نییبس باال پا  از
  یباز نم   یما شده بودن. ول الی خ  یهم ب. مجنون ها نیی اومد پا یشد. و سرعتش داشت م یم

از دست   یگفت که ساختنش تا راه فرار  میکه توش هست یرود خی . درباره تارمیکن  سکیر میتونست
 ! اینگفت ک یمجنون ها داشته باشن. ول

 نمونده برامون.  یجون  گهید یول میدیرس یم گهیساعت د کی 

 .  برمی تو رو م امیبعد م  برمی بمون اول اسبت رو م جان یتو هم -

 خستم بود که فقط سر تکون دادم.  قدرنیا

 پاهام گرفته بود. یرفتم رگا یرو بلند کرد و برد. منم خسته تو اب راه م اسب

 .  رمیقوت م ای نیو به سرزم  رسمی به آرزوم دارم م کهنیجور شعف هم تو وجودم بود. ا  کی یول
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 .  خوردمی عطسه کردم. اوف فکر کنم سرما هم دارم مسر هم  پشت

 کننده بود.   رهیرو در اوردم نورش خ   الماس

با   هوی دیو لرز  دیعقب تو دستم لرز دمشیکش دهیداد ترس یدیکردمش که نور شد  یسر ذوق بوس از
 رفت تو قلبم.   ادیسرعت ز

قلبم گذاشتم و  یداد بزنم. باز زانو افتادم تو اب دستم رو رو تونستمی نم ادیاز درد ز  ستادم؛یا شوکه
قرمز، بنفش،    ،یسبز،  زرد، نارنج  ،یاب  د،یسف رون،یقلبم هشت تا رنگ به نوبت زد ب  یفشار دادم. از رو

 . یخاکستر 

 هم رفت.  یطور ن یاومد، هم دیکه درد شد یجور   نیهم

 داشتم.   یحس هی اما

 

جور مثل قدرت   هی! رمی دست هام بگ یرو تو یهمه چ تونستمی بود. انگار که م  بیعج یل یخ حسم
 که شب بود.   نیبا ا دیدی هام همه جا رو مثل روز روشن م چشم  اد،یز  یلیخ

 هستن!  نیمجنون ها نرفتن، پشت درختا در کم دمیفهم االن

 . از بدنم رفته بود  می حال یپام و ب  یگرفتگ

کرده بود. تعجب و ترس تو   رییرفته بود و چهرم تغ  ییبه طال شیدیموهام تو اب نگاه کردم، سف  به
 شدم!  یطور نیکنم؟ چرا ا کاریخدا االن چ یکرد. وا شهیجودم ر

 !دمیآتان رو شن  یخودم بودم که صدا  ریگ در

 آسمان! -

 هومم -

 ! ؟یخودت -

 اره. -
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 !؟یشد یطور ن یچرا ا -

 دروغ گفتم.  شهی بگم، بازم مثل هم  یچ

 یسالگ زدهی هستن پدرمم گفت قدرت من تو س یچ دونمی نم یاووم فکر کنم قدرتام فعال شده ول -
 فعال شد.  

 فعال شد.  یسالگ نزدهی پدرم دروغ نگفتم واقعا اون قدرتش تو س رو

 زمزمه کرد.    ینگاهم کرد و آهان مشکوک

از پرواز نبردم.   یکمان تو قلبم بودم؛ لذت  نیسنگ رنگ  ری لباسم گرفت و به پرواز در اومد. از بس درگ از
 همش تو فکر بودم تمام راه رو. 

 ! نم؟یبیمن همه جا رو روشن م  یاالن  شب، ول چطور

ه  خبر داره از بس ک یبود. اون از همه چ جان یا سوی. کاش آدمیپرسیاعتماد داشتم م یبه کس  کاش
که از دستش  ستین یز ی چ ارهیسر در م واناتیها، ح اهی از همه افسانه ها، سنگ ها، گ خونهی کتاب م

 در رفته باشه. 

 جادو! هیرو پوستم حس شد. مثل  یباد خنک  هیکه  میمرز مجنون ها رد شد از

  یه یجور   نیبهش، ا دمینگفتم حق م یز ی . چکردینگاهم م رهی خ  یه ن،یزم  یگذاشتم رو یآروم به
 نگاه کنه. 

 ها.  یتو شهر پر  میتا صبح بشه. و بر  میکنی جا استراحت م  نیا -

 !ست؟یجا خطرناک ن نیا -

 .میدار ازی ما هم به استراحت ن یخطر خودش رو داره. ول  ییچرا هر جا -

 . دارمیباشه پس تو بخواب من ب -

 چرا؟  -

 ندارم که بخورم بخوابم. من معجون خواب اورم رو دادم به اون مجنون و االن  -
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 تعجب نگاهم کرد.   با

 !؟یدار  یخواب  یمرض ب  یعنی -

 آره.  -

  یه ییها  زیچ هینشون ندم.  یب یخودم رو کنترل کردم رفتار عج  دم،یلب گفت که نفهم  ریز یز یچ هی
  نیکردم هواس خودم رو پرت کنم. چه قدر سرزم ی. سعترسوندی و من رو م  کردی تو بدنم حرکت م 

شکوفه دار که االن بخاطر شب بودن شکوفه هاش بسته بودن. باد خنک   یها قشنگه. درخت ها یپر 
  زدنی که مثل ستاره برق م یی. کرم شب تاب هاد یچ یپ ی گل ها و درخت ها م  یکه ال به ال یو  آروم 

 .زدنی و چشمک م

 . ده ی. به آتان غرق خواب نگاه کردم؛ چه راحت خوابدادی ست مبه آدم د یب یعج  یو هوا حال

 کنه؟  کارمی چ خوادیم گهیقلبم د ی. الماس توشهیاالن چم م یعنی

 

 

   

  دمی. بارمیمن م میکه از پورتال گذشت نیزودتر از اتان جدا بشم! هم  دیبه حال خودم زدم. با  یپوزخند
 خودش...  یبره س ی. هر کبود  نیبرم قرار هم 

رو   ری پرنده ها، که صبح بخ یصبح شد. و صدا یخطر  چی شب همش فکرم مشغول بود. بدون ه تمام
 پرنده ها کل جنگل رو بر داشته بود.  چهچه  ی. صداکردنی همه جا پخش م

! شی نی علف ها بب ونیم  یتونستیاصال نم  یکردی آتان انگار نه انگار هنوز خواب بود. اگه توجه نم یول
دستش بزنم فقط   دمی. ترسدمیدی م یز یچ نیچبار بود که هم نیاول نیدورش بود. و ا یاب یهاله ها

 صداش کردم 

 آتان...  -

- ... 
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 شو صبح شده.    داریب -

 شد.   داریبا کش و قوس ب 

 . یکنی م  زیو زیدر گوشم و  یه ه؟یچ -

 ! پاشو صبح شده. کنهی م  زیو  زیآقات و -

  

 کرد. و با تعجب نگاهم کرد. ریی که باز کرد رنگ هاله هاش تغ نیرو باز کرد هم   چشماش

  یمال فعال شدن جادوت باشه؛ اخه کس ی! مطمعنیکرد ریی چه قدر تغ ،یشیم  دهیاالن روزه بهتر د -
 عوض بشه.  افشیجادوش فعال بشه ق  دمیرو ند

 

 بگم! پس خودم رو به ندونستن زدم.   یتت پته افتادم چ به

 خودم استرس دارم تو هم بدترش کن.  دونمیمن چه م -

 کنم؟  یبهت معرف   اگریمیک هی یخوای م -

 جا. که منم برم اون میاون فقط زودتر بر شی پ رمیم اگره،یمیک هی. مادر دوستم خودش خوادی نه نم -

 یدونی باشه. هرجور م -

  یدر اوردم دادم به تک خال، حساب بیس نی م دنبالش از تو خورجبال زد و رفت جلو منم رفت و
 کرده بود با علف ها.   ری خودش رو س

 هم دادم به آتان.   کیدونه کوچ هی برداشتم   یکی خودمم

! پسته و ارهی قدر بهم فشار نان یبخورم که االن گشنگ  یز یچ هیرفت  ادمیبس تو فکر رفته بودم  از
 برداشتم خوردم گردو  مغز شده  

 ها؟ی به شهر پر  میرسیم گهیدهن پر گفتم: چقدر د با
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 .  ستی ن  یراه ادیز میرسی م -

 .  تیخاص  یجواب بده ب  ادیزورش م دن،یحرص شروع کردم جو با

 .دمیکردم و با سرعت از آتان جلو زدم و خند ،یتک خال شدم. ه  سوار

موهام  یتازوندم باد که ال یمحل بهش م  یگذاشت خندم رو کامل برم و ازم جلو زد. منم ب اونم
 . افسار رو ول کردم و دستم رو دو طرف باز کردم  دادی بهم م یانرژ  رفتیم

 داره...  یفیجون چه ک ی.... جونم ووهووی

 آسمان! سایوا -

 چرا؟  -

 به شهر.   میرسی م میدار ،یبر  واشی دیرو با جان یاز ا -

 شد.  یم انیجلو تر شهر بود و خونه ها داشت نما گفتی . راست مجلوم خوب توجه کردم به

 تکون دادم و سرعت تک خال رو کم کردم.  یسر 

 

 

 

اومد. و نشون  یمردم از شهر م  یاهویه یصدا م؛یرفتی جلو تر م  یهر چ یصبح بود. ول  کهن یا با
 ! انهیدرجر جان یدر ا یزندگ دادیم

  دیوز یباد خنک   می.  همون جور که از مرز گذشتمیو قدم به داخل شهر گذاشت  میها رو کنار زد تدرخ 
 !ادینبود که ب ی! بادشدی باعث تعجبم م نیجور شد. و ا  نیجا هم االن هم نیا

 !اد؟یم میبه نس   هوی میشی آتان چرا وارد هر قسمت م -

 . دهیو اجازه عبور م  شناسهی بخاطر جادو هستش، خوب و بد رو م  -
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 اها! -

 تو چهر همه بود. مثل آتان...  یغرور خاص هی. اما زدنیخوش با هم حرف م  یها با رو  یشهر پر  مردم

 !رمیدرد گرفت نتونستم جلو صدام رو بگ یاد یقلبم با شدت ز هوی

 آ...خ -

 آسمان؟! یشد یچ -

 قلبم گذاشتم و فشار دادم. ی حرف بزنم، دست رو تونستمی نم  ادیدرد ز از

 . بیطب شیپ  میبر  ایب -

...  ای نیسرزم میخونه دوستت که برس  می...شم! فقط زودتر بری...خواد. آه... االن خوب مین...ه نم -
 .  اقوتیآخ... 

 خونه دوستم. میریبعد م بیطب  شی پ میبر ایقدر کله شق نباش بان -

 عقب! متعجب نگاهش کردم.  دیکش  ادیفر هیبا   هوی رو گرفت که  دستم

 !یداغ یل یخ -

 . ادیداره سرم م  ییچه بال  ب،یعج  کنم؟ی چرا پس من حس نم داغم

دارن  م یبر  ایزمزمه کردم: ب یآروم  یکه کمتر شده بود. از جام بلند شدم و رو به آتان با صدا دردم
 ! کننیمون منگاه

  یدست رو یو ه بیطب  هی شیپ  میبر گفتی م یدوست هبه خونه  دنیتا رس یتکون داد ول  یسر 
: بسه  دمیغر ییگرفتم و با ولوم کنترل شده ا جهیکه سرگ دیقدر دورم چرخ . انگذاشتی م میشونیپ

 ...گهیدور و ورم چه خبره! ول کن د  دمیآتان حالم خوبه. اصال نفهم 

 . دیدهنش رو کش پیز ی. بعدم فرضمیرو برد باال به نشون تسل دستاش
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  دمینشده. با حال نذارم نفهم یز یرفتار کردم انگار چ ی. اما جور رفتی م جیزدم سرم گ  ییمحو لبخند
اروم دو تا تند   یکی عالمت دو تا تند  هیرو به صدا در اورد. مثل   یخونه چوب هیکه آتان در  میدیرس یک

 زد به در! 

 ؟ یزن یدر م یمدل نیچرا ا -

 رمزه.  -

 اها! -

عمر شد. در باز شد.   هیمن  یکه برا  قهیدق کیآدم سوال نپرسه. بعد از  گهیکه د زنهیحرف م یجور 
 برداشتم.   یکاهگل واریرو از د  میتک

 که به خودش وصل بود در رو باز کرد.  یگل منگول یبا کل   بای دختر ز کی

آرام  یاخماش باز شد و با صدا آتان جلوش سبز شد  هو ی کرد. که  ینگاهش به من خورد و اخم  اول
 .  دیخند  یبخش

 آتابان!  -

 جونم بهار؟  -

 معرفت...  یب -

که نگاهشون سمت من برگشت هول شده لبخند کج و  دمیکش ی. هوفزنندی حرف م  یمعن یب چه
 زدم.    ییکوله ا
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  ه؟یک نیآتابان! ا -

 .  اقوتی نی ، تا بره سرزمهبا من اومد  ستیرو بلد ن  ییمسافره چون جا -

 داخل.  میری باال انداخت و با دست تعارف کرد ب ییهم ابرو دختره

 آتان تو رفت بعد هم من...   اول

نه به داخلش؛ سر تا سر    رونشیرو با آتان متوجه نشدم چون محسور خونه شده بودم نه به ب  حرفاش
  اطیکرده بود. ح ییایخونه رو رو  دیو سف یصورت  یپوشونده بود. غنچه ها یچک ی پ یخونه رو گل ها

 رنگا رنگ بود.    زشیخدا انگار وارد کارتون شدم همه چ یوا  یزندگ ی با سنگ فرش ها  بایز

 نگاه کردم.   کردی کار رو م نیکه داشت ا  یشدن لباسم، به شخص دهیکش با

 ! ؟یکنیم  یطور ن یآتان چرا ا -

 زدن!   دیمن با لبخند ژگوند خونه د یبرا یها نشست یبود  ضی مر یعن ی میبر  ایب -

 نم؟ یخب قشنگه نب  -

 بهار به جلوم نگاه کردم.  یرو نداد به داخل هلم داد. با صدا جوابم

 ؟ یر یآتابان تو همراهش نم -

چون  ،یکن  دایرو پ برو تا شب نشده راه ای. آسمان تو ب رم یکار دارم، انجام بدم بعد م جانینه فعال ا -
 اگه صبح اونجا غروبه...  جان یجا فرق داره اجا زمانش با اون  نیا

 

شب. انگار سوال رو از تو   اقوتی  نیجا  روز باشه سرزم ن یتعجب به آتان نگاه کردم چطور ممکن ا با
شنل هم سرت    نینذار، ا یدهن به دهن کس یفقط هم اگه رفت یفهمی م یچشمام خوند که گفت: بر 

 بکن. 

توش معلوم نبود فقط   یچیدستم داد. تنم کردم و  وارد پورتال کنار بهار شدم. ه یبزرگ   اهیس شنل
 .  یاهیس
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 . نییپا یش یم دهیکش یادیفقط نترس. چشمات هم ببند چون با سرعت ز -

 

 

 

 

 

 

 رو به خودت سپردم.  بترس! خدا خودم یعنینترس  گهیآتان م یوقت

فس   یه گه،ی. برو ددمیکه آتان هولم داد داخل لحظه آخر صداش رو شن رفتم؛ی ل م سمت پورتا آروم
 . مواظب خودت باش آسما... کنهی فس م

اصال صدام   ادیباال نم  غمیج ترسمی م  یرفت. منم وقت یباال تر م  یسرعتم ه دمیصداش رو نشن  گهید
 . ادی در نم

بود. داشتم به سرعتش عادت   ری هزاران زنج یپورتال صدا یتو یبود و تنها صدا کیجا تار همه
 !رونی که با شدت پرت شدم ب کردمیم

 هیغار بودم؛  ته غار  یشدم. به دور برم نگاه کردم تو رینکنه آتان خورد و خاکش  کارتیآ..خ! خدا چ -
  اهیجاش س نبود چون همه دایاز داخل غار پ یچیاومد. لنگ لنگون به سمت نور رفتم. ه ینور کم م
... از غار زدم  دنیپاش اهیبود. به غارش انگار رنگ س یبی جور عج  هیکه نور نباشه نه! فقط  نیبود. نه ا

 رفت.    جیسرم گ دمیکه د یز ی از چ رونیب

 کجاست؟!   گهید جانیا ،یر ی آتان بم آتان

پام نگاه کردم    نییبه پا  ن،ییغار بود. چطور برم پا هیدلش  یکوه که تو یبودم! رو  یبلند یمن رو یوا
لب سنگا  ینبود. برعکس شدم دستم رو گذاشتم رو یز یکوه نورد چ هی یبرا   یبود. ول  ادیفاصله ز

 ...نییپا رفتمی م  جورنیدادم به سنگ ها کم کم هم ریو گ  نیی پاهام  هم بردم پا
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  غی.  نه به جدمیو ترس کش  جانیاز ه یغیپام در رفت! دستم رو تو سنگا سفت کردم ج ریز یسنگ که
باز اروم اروم   دمیکش یق ی! نفس عمشدمی پودر م نیافتادم زم یتو پورتال نه به االن اگه م دنمینکش

 ! فتمی ب خواستمیم  زدی جام لق م هی قهی. هر چند دقنییرفتم پا

اومد من اسبم رو   ادمی! تازه میشونیپ  ی. محکم زدم رودمیکش ینفس راحت نیبه زم  دیآخر پام رس  که
اوردم   ی اوردم اون رو چطور م یاسبمم م  نمیفقط کولم رو اوردم. چقدر هواس پرتم اصال بب  وردمین
 کوه؟   نیاز ا نییپا

ر  . همه جا هم انگازنهیپر نم پرنده هم  هیکجاست؟  گهیجا د نیبا سوال خودم خفه شدم. ا خودم
 هستم؟  گهید یجا  کی ای اقوتی  نیاومدم سرزم یعنیاومده!  یخشک سال

 قهیبه اون سمت... چند دق دمیگرفتم و دو شیرو در پ  ی شد. بدو بدو راه یم  کیهم داشت تار هوا
کاالسکه سوار   هی.  از دور ادی نفس نفس زنان دوال شدم و زانو پام رو گرفتم نفسم سر جاش ب دمیدو
 زدم: صبر کن.... صبرکن. ادی سمتش فر دمیتا نرفته. باز دو دمید

ارابه   یبهش دستم رو رو دمیکردم. رس شتریرو ب  دنمیو برگشت به سمتم منم سرعت دو ستادیا یوقت
 . زدمیگذاشتم و نفس نفس م

اومدم و راه رو   نیسرزم نیو گفتم: من تازه به ا دمیکش قی نفس عم  هی. م... من تازه.  دیب... بخش -
 ن؟ی ببر  اقوتی نیمنو به سرزم شهیم ستمیبلد ن

گفت: سوار   یزمخت یشدم که صدا دی. نا امدمیند یچی ه یشنل بود نگاه کردم ول ری که ز یصورت به
 شو.

 ممنون ممنون.  -

 اون پشت نشسته اونم شنل سرش بود. شنل سبز روشن و براق!   یکی دمیکاالسکه رو باز کردم که د در

 

 بفهمم چرا؟  دیبودن با ی انگار همه شنل جانیا

 سالم. -

 عکس العملش نگاه کردم خودش رو جمع کرد. سالم کردم نخوردمت که! عجب!  به
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  یزدن به اسب ها باز حرکت کرد. بدنم کسل بود ول  یه هیبا  یگوشه. کاالسکه چ هینشستم منم  آروم
به شنل   رهیگی رو م  میفقط انرژ  یخواب یمرض ب  نیاومد، کاش دارو خواب آور داشتم. ا یخوابم نم

 قط. فدی ! خندم گرفت انگار سگ کله اش سمت من چرخ دیکشی داشت هوا رو بو م سبزه نگاه کردم
ترسم ها، من  یدارم کم کم م گهیو بو کرد. د دیمعلوم بود. خودش رو به سمتم کش دشیچونه سف

 . ستمیقدر هم شجاع ناون

 ! ؟یکنی م کاری ..چ یبرو... عقب چ -

 دورگه زنونه مردونه گفت: آسمان؟ یصدا

 !دونه؟ی کردم اسمم رو از کجا م تعجب

 ؟ یدونی اسمم رو از کجا م  -

است. سنگ نسل در   شیدر ب  یجنگ بزرگ   ده،ی! سنگ آسمان هفتم تو رو بر گزیدیآسمان رو م یبو -
 ما...از ش  ی. تا باشد نسل ینواده از آسمان هست نی و تو اخر دهینسل در قلب خاندان شما چرخ

آن دو باشد. تا صلح و   ونیخالص کن و بذار م ی. اون رو از بدافتدی به دام تو م یخوب و بد پادشاه
 تا آخر برقرار باشد.  یبد

دهنم   یمن! دستم رو رو  یاوه! خدا نهیب ندهیآ هیاون  کردمی بهش نگاه م جی من گ زدی حرف م اون
 گذاشتم. 

 یکن... دور  یدور  یبشه. از بد اه ی من رو به گوشت بسپار آسمان نگذار آسمان دلت س یحرف ها -
 کن ...

عجب صداشم که مثل زنه و   یجا خودمون هی زنهیحرف م  یجا کتاب  هیبا خودش چند چنده  شیخدا
 . با افتادنش تو بغلم از غر غر کردن تو دلم دست بر داشتم.گهیداره م یچ  ستیمرده معلومم ن

 پاشو؟!   یدش یچ -

زدم و از   یغ یصورتش کنار زدم  چشمش دوخته شده بود. ج یاستفاده کردم شنل رو از رو تیموقع از
  یچ نهیبب  ادی ب خوادی نم غمیج یبا صدا  یعنیکره  یهم انگار  یور! کاالسکه چبغلم پرتش کردم اون

 شده؟ 
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تکونش دادم   ینشستم. کم کم صورتش تو ذهنم جا افتاد. رفتم سمتش کم یجور ن یهم قهیدق چند
 خانم؟ خانم...

  کمی  ییطال یبا رگه ها دمید  یو نوران دیسف یبهم دور زنه هاله ها ختیبدنم ر ستمیدوباره س باز
 درست بشه.  دیازش فاصله گرفتم باز چم شده چشمام رو بستم و مالوندم شا

بهش هم سالم کردم    دیچسب یبهش م یگوشه هم همون جا که دختره ه  هیهمون بود  یکردم ول  باز
رفتم جلو پارچه رو کنار   دمید یم  ییهاله طال  یمخمل ی پارچه مشک  هیخودش رو بهش چسبوند. تو 

بهش   یرنگ خاص براق. با ترس انگشت هیو  ییامثله آب بود به رنگ نقره  یز یچ هیزدم. تو پارچه 
داغ و شل شد   دیو لرز دیلرز نمیا  دیگرفتمش تو دستم. مثل الماس که تو دستم لرز. نه شل نبود! زدم

سوخت! تند تند دستم  یاومد. بدنم داشت م یدستم باز از ترس صدام در نم  یکم کم حرکت کرد رو
و طرح   داد یبه بازوم لباسم رو باال زدم. به خودش داشت شکل م دیرس  فتادین  یول فتهی رو تکوندم ب

که رو دستم  نیتو در تو هم  یو داخلش عالمت ها زینوک ت  نشیه خودش گرفت باال و پاب  یبی عج
  جورن یهم  ختنیدستم ر یقدر داغ شد که انگار گدازه روکامل نشست سرد سرد شد اما وسطش ان

 رفت.  ن یکرد و درد هم از ب خی تا از دستم کنده بشه که با همون سرعت  زدمی م ادیو فر غی فقط ج

 غش کرده بود! ایافتاده.  یانگار نه انگار اتفاق ش ینشسته همون جا قبل دمیبه دختره نگاه کردم د 

 

 ! ؟ی بهش گفتم: تو... مگه غش نکرده بود شوکه

.  اد یداره بال سرم م یچرا از اول مسافرتم ه شم،یم وونهیدارم د اینزد فقط سکوت کرده بود. خدا یحرف 
  ییبایشئ شل و ول که االن به شکل ز  نیو در اخر ا ن یب ندهیال آاول اون مجنون ها، بعد سنگه حا

 از گوشت و پوستمه! یانگار جز  کنم؛ی دستم نشسته و حسش نم یرو

 شانسم رو امتحان کردم.   باز

   ن؟ یمن حرف زد ندهیخانم االن شما درباره آ -

رو   یتیوضع نیچهم تونهی آدمم هر چقدر صبور باشه نم شدمی م یجوابم رو نداد داشتم عصب  بازم
مرده  یو صدا ستادیصورتش بر دارم که کاالسکه ا یرفتم اومدم کاله رو از رو  کشیتحمل کنه. نزد

 بلند شد.  
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 عجله دارم!   ع ی. سراقوتی  نیبه سرزم میدیشو، رس ادهیپ -

 بشم که صداش در اومد.  ادهی که سمت شنل سبزه دراز شده بود. مشت کردم اومدم پ دستم

 هم اعتماد نکن آسمان. کسچینگو به ه یچ یه ندهیمواظب خودت باش و از ا -

 .  ستیصداش دورگه ن گهی. دو دخترونه شد  فیصداش عوض شد و لط  چرا

 !شناسمتی نم  یبه حرفت گوش بدم؟ وقت  دیچرا با -

 از طرف سنگ آسمانم.  ی . من مامور یکنی ناخداگاه بهشون عمل م -

 شدم.  ادهی . پس به چرت و پرتاش توجه نکردم و پکردی و سردرگمم م  جیفقط گ زدیحرف م یچ هر

اون زن  یکردم به حرفا یتشکر از کاالسکه فاصله گرفتم. و به شهر جلو روم نگاه کردم. سع بدون
بدنم منو شگفت زده کرده که   ریی قدر تغعوض شده ان ینسبت به همه چمجهول فکر نکنم. نگاهم

واضح   کنمی زوم م یز یچ یکه رو نیفراتر شده هم دمیتو خاطرم نمونه! د یاون زن شنل سبز  یحرفا
  یاز هاله ها حس خوب  ی. از بعضکنمی دور مردم عادت م  یکم کم هم دارم به هاله ها نمشیبی تر م
 ... یاو سرمه  یخاکستر قرمز،   اه،یس یهاشون نه مخصوصا از هاله ها یاز بعض  رمیگیم

 نی! عاشق آسمون اینوران  یو آب  دیسف یکبود بود. باستاره ها اقوتیبه رنگ  نی سرزم نیا آسمون
 چقدر تو راه بودم؟ یعنی دمی شب شده بود و نفهم  یشدم اما ک   نیسرزم

براق و   ی. همه چیجواب گذاشتم. چقدر شهرش محسور کنندس. انگار پا تو فضا گذاشت  یرو ب سوالم
و   رفتمیگوشه راه م هیمنم از ترس  شدنی ها رد م ابونیکه تو خ  یآهن یها  لی درخشنده بود. وسا

رو   ابونی درخشان رنگا رنگ داشت و نور گل ها خ یکه گل ها  یی. خونه هاکردمی بهشون نگاه م
فروخت. درش باز بود داخل  یم  بیغر بیعج  یها لیرفتم که وسا  ی. سمت مغازه اود کرده ب روشن
 شدم  

 ببخشد؟! -

 بفرما؟  -

 ! بنفش روشن.  یقشنگ یچه چشما کرد؟ی م کاری هوا پشت سر من چ دمیپر دومتر
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 برم؟  دیبرم به قصر، از کدوم طرف با خوامی م دیببخش -

 . برمتی م  ایب -

 !رمیخودم م   دیآدرسش رو بدنه ممنون فقط  -

 . میبر ای خونم اون سمت ب -

که نگاهش به  نینگاه به مرده هم هینگاه به من کرد   هی. رونیاتاقک از تو مغاز اومد ب  هیمرد از  هی
 مرده خورد لبخند زد. 

 

 

 ن؟ی دار ازی ن یز یچ نیسالم شاهزاده، خوب هست -

 

 دیمتعجبم رو که د افهیشاهزادس، من فکر کردم صاحب مغازس ق نیتعجب نگاهش کردم ا با
نگاه کردم چه ساده پوش بدون تجمالت! بدون   پشیزد و روش رو کرد سمت مغازه داره، به ت یلبخند
 غرور. 

 عوضش کنم.   خوامی شکست م ناتیاره چوب جادوم تو تمر -

 چوب سرخ بود؟  -

 اره. -

 .دیشی عالف م  کمیاگه   دیداره رفت. روبه من گفت: ببخش مغاره

 

به شاهزاده  کردمی بگم االن من... فقط سر تکون دادم هنوز تو شوک بودم. هرجور نگاهش م یچ
 .  خوردی نم

 ن؟یقصر دار یتو یکار خاص -
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 کار اومدم!  یبله. برا -

. من یهم اومد ی! معلوم از راه دور کنهی استخدام نم گهی. برادرم دمیپس خوبه باهم آشنا شد -
 کنم.  یو برادرم رو راض  یکن  دایپ  یتو قصر کار خوب کنمی کمکت م

 

 نینتونه ا نمیپسره اگه ا نیهم میدیتنها ام یعنی کنه؟یاستخدام نم گهید ی چ یعنیشدم  وسیما
 اومد.   یداشت از شانس خوبم اشکم در م گهیپر د دمیکه کش یهمه دردسر و خفت

  نیلب در جوابش گفتم: ممنون من از سرزم ریو ز .دم یکش ینامفهوم یشکل ها نیزم  یپام رو با
 . شمیم دیاگه واقعا استخدام نشم نا ام دمیراه کش  یخطرات تو  یلیاومدم خ  دیسپ

 نترس. یشیاستخدام م -

 اومد.   یجعبه مشک   هیداره همراه با  مغازه

 خوبه؟   دینیترش رو اوردم بب  ییقو هیشاهزاده   دییبفرما -

  هویبود.  یبود و رنگش بلوط  چیپ  چیپ کمی داشت فقط  یی جادو رو از جعبه در اورد شکل ساده ا چوب
 . تاتیبه چوب داد و گفت: اکسپر یتکون 

به چوب جادو نداشت! هر   ازین یکس   دیسپ نیخاموش و روشن شد. اوه چه جالب تو سرزم  هاچراغ 
  یول  واناتیبا ح یکی . زدیروح حرف م با  یک یشد.  یم بی غ یک یتو بدنش بود.   یقدرت خاص هی یفرد
. خجالت  رونی ب میکرد و رفت   یبودم! بعد از حساب کردن پول چوب خدافظ دهیرو ند  شیجورنیا
مرد با   هی. ستاد یا شی کی . که خودش جلو رنی با سرعت راه م ابونی تو خ هیها چ نیبگم ا دمیکشیم

گرد مانند با   یا لهیتو وس میشاهزاده اونم به من اشاره کرد بش یکامل در رو باز کرد برا دیسف یچشما
سه بعد بود. شاهزاده کنارم   شهیش  لهیهاش نرم بود. جلو وس یترس و استرس نشستم. صندل

هم   دهی عمد باز تر نشست. چشم سف ری غ ایخودم رو جمع کردم سمت پنجره اونم از عمد  شستن
حرکت کرد دل    لهی. وسرونی مثل دسته زد ب یز یچ هیجلو گذاشت که  شهیش یرو  نشست دستش رو

. کم کم جا ترس ذوق بهم باال بود یلیسرعتش خ  ن،ییپا  ختیر یمنم انگار باهاش حرکت کرد. هر 
 .  خرمی م یکی اگه پول دار شدم  باحالهوارد شد چه 

 ه؟ یاسمت چ -
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 بنفشش نگاه کردم  یچشما به

 آسمان.  -

 باال  دیهاش پر ابرو

 

 

 ابرو باال انداختن نداشت!  اسمم

 . موندیر -

 ها؟   -

 . موندیاسمم ر -

 .موندیخوشبختم شاهزاده ر  -

 ترم. راحت  موندینگو شاهزاده همون ر یول  ز،ی منم عز -

شده  کی .  به دور و اطرافم نگاه کردم تارکنمی تکون دادم، به من چه هر جور راحته صداش م یسر 
. و  شدیفضاش سرسبز تر م میشدی تر م کیبه قصر نزد  یرو داشتم.هر چ میینا یبود اما هنوز قدرت ب 

رفته   ادمیدستم که  یچرا دلشوره گرفتم. بازو بند رو دونمی نم دادی به ادم دست م  ینیحالت سنگ هی
نگذشته بود که نور  هنوز فکرش از سرم  ندشیبب  موندیر  خواستمیبود. باز شروع به داغ کردن کرد. نم 

داره و چرا باز داغ کرده   یتیشد. واو چقدر خوب کاش بدونم چه خاص  یو نامرئ دیکم رنگش خواب
 .  مدآب به صدا در او ی مت یتو ذهنم به مال ییو دلشورس؟ صدا ینیبخاطر حس سنگ یعنی

روز از قدرت درونتون استفاده  ک ی. تا دیمواظب باش ی ل یمن. خ یبانو کنهیم  دیشما رو تهد یخطر 
 .  دینک

 ! ه؟یک ن یکردم ا تعجب

   ؟یهست  یتو ک -
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شد و قدرت    لیتکم  دیکه به شما رس یمن، من سنگ آسمان هستم قدرت هام با بازوبند یبانو -
 کردم. من شما رو انتخاب کردم و تا زمان مرگ همراه شما هستم.  دایتکملم رو پ

 شنوه؟ی تو رو م یصدا گهید ی از من کس  ری غ یکس -

 .شهیبله م دیاگر شما بخواه -

 اومده که بازو بند داغ کرده؟   شی االن پ یچه مشکل -

اونجا هستن   ندمو یو ر مونیرا یکه عمو  یتا وقت  کنهیم دیشما رو تهد یطور که گفتم مشکلهمون -
 .  دیاز قدرتان استفاده کن دیشما نبا

 اما من نه بلدم و نه تا حاال استفاده کردم!  -

 .  رمی کنترول قدرتون رو در دست بگ خوامی . من با اجازه شما مدیچرا شما خواه ناگاه استفاده کرد -

  ه؟یک مونی . اما راری اوه! باشه بگ -

 .شمیمن از حضورتون مرخص م  دیدی. رساقوتی  نیو پادشاه سرزم موندی برادر ر مونیرا -

 نرو!  -

شد و در رو   ادهیپ دهی. مرده چشم سفستادیا بیغر بی عج یاله ی. و وسومدین ییصدا چیه گهید اما
 .  نیزم  یشد و بعدم من که فکم افتاد رو ادهیپ موندی. اول رما باز کرد  یبرا

    یقصر با شکوه  عجب

 

! چون اقوتی نیسرزم نیچرا اسم ا دمیبود که من محوش شده بودم. االن فهم بایقدر زان  قصرش
  ری دستش رو گذاشت ز موندیکبود ساخته شده! دهنم مثل غار باز بود که ر اقوتیقصر تمامش از  نیا

 فکم و بست.  

 تره.قشنگ  رونشیاز ب  نیداخلش رو بب  میبر  ایب -
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و   شستیها رو م اقوتیاومد و  ی آب از دور و بر قصر م  یه؟ صداتر هم وجود دارقشنگ  نیاز ا یعنی
خودم   یچطور برا دونمی ! نممیبهشت گذاشت ی. محافظا درها رو باز کردن و ما پا تودادیم شونیانرژ
قصر رو   اطی ح که ادی نور از کجا م نیا ستیکنم انگار که خوابم. معلوم ن فیرو توص  یی بایهمه ز نیا

 کنجکاو بودم. قدرن یروشن کرده. ا

 قصر از کجاست؟! اطینور ح -

 تاب. شب  یاز گل ها -

 نینگ هیگل ها وجود داشت. که تو سرشون  نیقصر از ا رونیدور قصر و ب  گه،ی نگاه کردم راست م باز
همه جا رو روشن کنه؟   تونهینور کم م نیاومد. اما چطور ا یم یبود. که ازش نور کم رنگ و کم نور 

گل  نید بگم ایها که نورشون کمه؟ با نیا یفکر کن دی انگار سوالم رو خونده باشه تو ذهنم گفت: شا
 . ادهی ز یلیکه نورش خ  ینورشون کمه درصورت یکنی فکر م ینی هستن، بب ییها جادو

تا  می اه رفتسنگا ر یقصر مثل باغ بود. رو اطی. حدمیهم نفهم حشیبا توض  دمیهم فهم ییجورای
وارد شد و بعد هم من. امشب انگار فک     موندیقصر. در خود به خود باز شد. اول ر ی به در اصل دمیرس

تا از   ستیبزرگ اندازه ده تا ب  ی ل یحال خ هیقدر خوشگله! ان جانیاسفالت بشه چرا ا خوادیمن م
  ستیکه معلوم ن  یچی مار پ یچشم نواز بود. پله ها یلیداخلش خ  بای قدر بزرگ و زان  یعنیما  یاخونه

  بیعج یبا چهرها ای. بعض شناختمی از ادما بود که نم ی! اون سمت سالون مجموعشهیبه کجا ختم م
داشت اونم   قفر  یصندل  هیفقط  ی متفاوت. از اون همه صندل یبا رنگ چشم و مو یهم عاد ایبعض
 هیداشت که باال سرش  ییتاج بزرگ و طال شیپسر جوون نشسته بود روش صندل هیکه  یهمون

. انگار که  زد ی حرف م  یمرد مسن  هی. به پسره نگاه کردم که داشت با زدی بزرگ که برق م  یلیخ  اقوتی
 رو حس کنه روش رو سمت من برگردوند.  ینگاه  ینیسنگ

  یتونستی ترسناک هم بود. نه م ییبای ز نیهاش، چشم هاش در ع ! چشمگردوندی کاش بر نم  یا که
.  کردیکرده بود و برقش  ادم رو کور م  ری دورنگ گ نی ا نیب راس یت  یبگ یتونستی روشن نه م یبگ
.  نهیچشم ا  یها تو اقوتیاومد انگار منبع  یم اقوتیبود. چشماش از رنگ  ریجذاب و نفس گ   یلیخ

 . د یچیتو ذهنم پ یمیمال یصدا

 کنه.   رتونی نذار اس د؛یهاش نگاه نکن بانو به چشم -

 کنه؟   ریاس تونهیمگه چشم م -
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کنه. اگه   ری شما رو اس تونهیها هستن. و م اقوتیمنبع  شونی. فکر شما درسته، اتونهی بله بانو م -
 عموش.  یحت کنهی به چشم هاش نگاه نم کسچ یه دیتوجه کن

  مون؟یرا نیا یعنیتکون دادم.  یذهنم سر  یصدا  یباال برا  دیپر ابروهام 

 من.  یاملکه بله  -

 ملکه؟   ایبانو  یگیچرا بهم م -

و   دیشد  دهی. از طرف خدا برگزدیها هست نیشما ملکه آسمان ها زم دیرو دار  یچون مقام آسمان -
 . دیسنگ آسمان هفتم شما رو برگز

 اها!  -

باز   کهن ی. قبل از ازدی که داشت با عموش حرف م مونینگاه نکنم باز نگاهم رفت سمت را نتونستم
زده.   بشی کجا غ  ستیگشتم که معلوم ن موندینگاهم رو حس کنه. روم رو گرفتم و دنبال ر ینیسنگ

 گذاشت و رفت؟!   جان یپس منو چرا ا

 زن نسبتا جوون به سمتم اومد.  هی

 .  میکن ییراهنما  یخانم شاهزاده گفتن شما رو به اتاق  -

 اومد. ییکه صدا فتمری شده بود. داشتم با دختره م شتریب  لیدل یب استرسم

 صبر کن.  -

  یز ی! خودمم از چدهیفهم داره نکنه  کاری چ یعنیبود.   مونیرا یعمو م؛یو دختر خدمتکاره برگشت من
از مرد رو به  ترسمی چرا م دونمی. خودمم نم رهیبود خندم بگ  کینزد دهیرو فهم  یچ یعن یخبر ندارم! 

 شده بود.  ه که تو وجودمه. حالم مضحک یدلشوره و استرس ایتو ذهنمه  یبخاطر حرف صدا  یعنیروم! 

   ؟یهست یک -

  موندیر یکار اومدم که صدا  ی! خواستم بگم آسمانم برای پرسی تو م پرسهی شاهتون نم تی ترب یب چه
 از پشت سرم اومد.  

 اومده.  ی غرب نی دوستمه تازه از سرزم -
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 ! گه؟ینگاه کردم چرا دروغ م موندیبرگشتم پشت سرم و به ر 

 اومده؟   یچه کار  یبرا-

من   گفتیبود. و انگار م  یک یرنگ موها و چشماش  زدیبرق م  شی پر کالغ ینگاه کردم موها یعمو به
 !  دمیپل

هستن. منم   یجادوگران قهار   یغرب  نیسرزم  یو آدم ها نمیبی جادو م   سیدارم تدر دیدونی شما که م -
  نیسرزم  دیدونی که شما م نیو آموزشم بده. و ا  ادیب  نیسرزم نیبه ا شهیبه دوستم گفتم که اگه م

 لطف کردن و  قبول کردن.  شونی. ادنیآموزش نم  یهستن و به کس ی مغرور  یادم ها یغرب

بنفش   یچشما موندی فقط ر موندی ر هیشب کنمی . حاال که توجه مدینداشتش کش شی به ر یدست یعمو
 همه. یتوکپیف زاشونیچ هی و رنگ موهاشون فرق داره وگرنه بق یمشک ی چشما یداره اما عمو

 د؟ یبد شیچشمه از قدرتون رو به ما نما هی د یتونی بهم نگاه کرد و گفت: م  ینگاه مرموز  با

کنم؟ به دور برم   کاری حاال چ ستمیکردم من که جادو بلد ن ریمثل گاو تو گل گ   موندیتو سرت ر خاک
 یو نشسته رو شی اقوتی یداشت با اون چشما رهیافتاد. که خ مونیکردم که چشمم باز به را ینگاه
دمش نه یچرا با التماس به اون نگاه کردم! من که نه تا حاال د دونمی. نمد ییپای منو م شی صندل

چقدر مغروره و خطرناک. اونم فقط نگاه   دمیو فهم دمشیفقط از دور د یز یباهاش حرف زدم نه چ 
  جورنیا دی واقعا شن  یعنی یکرد. وا یچون اخم  دیذهنم رو شن  یخاک برسر کودن... انگار صدا کردیم

 که بدتر شد.  

 !  ختیری ! اوه خدا از حرف زدنش هم تکبر مییرایچه گ ییاغوا کنندش در اومد. چه صدا یصدا

 برو باال...  موندیانجام بده، آسمان با ر ییجادو  ستین یاز ین کلیما -

  

عه! نبود.  دمیبه سرم کش ی. شنلمم که سرم بود. دستشناختی منو از کجا م  گهید نی...! ا...نجو
نگاه  مونیو به را گشتمی بر م یو بردم از پله ها باال و من ه  دیبازوم رو گرفت کش  موندیافتاده! ر

رو   یعمو ن یا. خوبه حداقل اسم زد یحرف م کلینکرد. باز داشت با ما گهی. اما اون نگاهم دکردمیم
 دو برابر شده بود.   می! اما کنجکاودمیفهم
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 !شناخت؟ی برادرت از کجا منو م  موندیر -

! خاطراتت  فتادی و من منتظر مردنت بودم که اتفاق ن ینگاه کرد رهی هاش خکه به چشم ییموقعه ا -
 رو برداشت. 

 ! ؟یچرا منتظر مردنم بود  -

و روحش تا ابد به  رهی میو م شه یاون نگاه م ریبرادرم نگاه کنه اس  یعنیشاه  یبه چشم ها  یهر ک -
هم خود برادرم   دیدر تعجبم! شا یاما نمرد یبه چشماش نگاه کرد نی. از اوستهیپی م اقوتیسنگ 

 !  یبش  رینگذاشت اس

  تونه؟یو گفتم: مگه م ستادمیپله ها ا یرو

نگهت    نیهم یبرا دیکه کشته. شا شهیکنترل بشه! هم میدیحدس بود. تا حاال ند هینه در حد  -
 . یستیداشت. و نذاشت عموم بفهمه مال غرب ن 

 

دارم من.   یبابا عجب شانس  یتو دام پادشاه! ا میافتاد میراحت شد  کلیکه بدتر شد. از عمو ما نیا
 شد کارستون.  میکار بود هیدنبال 

 پله داره جونم در اومد.   جان یمتوجه اطرافم شدم چقدر ا تازه

   ؟یدار  یتو هم قدرت ذهن خوان  موندیر -

 .  نمیبیدارم آموزش م ستمیکه ذهنش بسته باشه رو بلد ن  یکس یدارم ول  -

  ؟یذهن منو خوند -

 .شدی مانع م  یک یبار، بعد هرچقدر خواستم بخونم نشد انگار  کی -

 

 بشم.  عیضا  اینزنم لو برم  یم حرف رو فقط تکون داد سرم

  ؟ یهست ی بی دختر عج -
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 چطور؟  -

رو   یآدم عاد هیانگار فقط نقش  شهیبهت نفوذ کنم نم خوامی بعد که م یشیم ی فرد عاد هیمثل  هوی -
 .  یکنی م یباز 

انگار   کنمی م یها رو باز  ینقش ادم عاد وانسیبشر د ن یا دم،یبا تعجب نگاهش کردم بعد خند اول
 .  میفرد مهم

 حرفم خنده نداشت!  -

 ...یکه حت یمن یول کنمی نم یاحترام یشاهزاده ب  دیچرا اتفاقا داشت ببخش -

 .  دیچی پ یم یمال یذهنم صدا تو

 . ذهنش رو منحرف کن.ی تر هست ییتو از پادشاهشون قو ینزن که فردا توش بمون یحرف  -

   ؟یندارم چطور  ی اما من که قدرت -

 من تکرار کن. فقط با  -

 باشه!  -

 ایدی مان یه -

  یو گفت: چ دیبه سرش کش یحرفم بود. دست هیکه منتظر بق  موندیذهنم تکرار کردم. ر یتو یصدا با
 گفتم؟  یداشتم م

 دونستم؟ی کارا بلد بودم و نم نیداره منم از ا یچه ذوق یخندم رو گرفتم وا یجلو

 ... یگفتی م یداشت -

پله   یزدم، دستم رو گذاشتم رو سرم و رو ینداشتم بگم پس خودم رو به موش مردگ یخدا حرف  یوا
 .ستادم یا میبرس  خوردیپله م گهیها که دو تا د

 ! ؟یشد یچ -

 .نهیهم یهم نخوردم فکر کنم برا یی غذا رهیم  جیسرم گ -
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 بلندت کنم؟ یخوای م -

 نه ممنون. -

طلسم شده تمام شد. اوف...   یکرد. آخر پله ها یرو پشت کمرم گذاشت و منو همراه دستش
 عضالت پام گرفتن.  

چقدر   ست یمعلوم ن خوردیتا راه رو سمت چپ و راست داشت؛ سمت چپ آخر راه رو باز پله م دو
اتاقک  هیه در ک میدیرس گهیفکر کردم د میباال رفتن. سمت چپ رفت یبزرگه که باز پله داره برا جانیا

منم  دسترو باز کرد گفت برو داخل با تعجب به داخل که مثل قفس بود نگاه کردم. خودش رفت تو 
تکون  هیبود! شماره سه رو زد. اتاقک  وارید یعالمه دکمه رو هیافتادم داخل در رو بست  دیکش

.  دهیرو تکون مدست کرده تو شکمم او داره توش  یک ی خورد و با سرعت حرکت کرد. انگار  یمحکم 
. پرواز با  بودمگرفته  جهیجدا سر گ گهی. دستادیدلو رودم گذشت. اتاقک ا ختنی که با ر قهیبعد دو دق

 االن کرد.  نینکرده بود که ا  میجورن یآتان تا حاال ا

 

 که تلو تلو خوردم.   رونی گرفتم بودم خودم رو پرت کردم ب جهیسرگ کهن یبا ا ستادیا تا

   ؟یآسمان خوب -

 م؟یبود سوارش شد یچ گهید نیآره خوبم، ا -

 برج سوم.   یمارو برد رو ییباال بر جادو -

 !م؟یشی نم زاینفرت انگ  نیسوار ا  م،یدیرس گهید یعنی -

 تمام شد.   گهینه د -

  هیرو دو طرف نداشت؛ سمت راست راه  گهیداشت د یفرق  هی نیی با اون پا جان ی..ف خداروشکر. ااو
باال   نیقشنگ بود. از ا یلیمعلوم بود. خ رونی بود و ب شهیروبه رومون تمامًا از ش واریراه رو داشت. د
 شونیچراغون قطکه ف  یکه دور تا دور قصر بودن خونه ها ینگاه کرد. نگهبان ها شدی همه جا رو م 

 .  دیدستم رو کش موندیبود. محو تماشا بودم که ر دایپ

 !زنمی صدات م   یه ییکجا -



  

46 
 

 . جانیقشنگه ا یل یخ -

 شد. امشب اموزش دارم. ریبرو تو اتاقت منم کالسم د ایهم هست. حاال فعال ب   یقشنگ تر  یجاها -

بچه ادم و مثل  وردمیها رو در ن دهیبد دیادا ند گهیعجب! د نه،یبی اموزش م یمگه شب هم کس وا
 رو باز کرد.  ییادر قهوه  نیباهاش رفتم سوم

  ه؟ یاون دوتا در مال ک -

 من.   یک ی میخواهر ناتن   یکی -

 تعجب نگاهش کردم! با

 خدمتکارا باشم؟  شیپ  دیباال مگه نبا نی پس ا یچرا منو اورد -

درست   یعنی. پس االن درست شده  نیاتاق هم هم نیبردارم گفت ببرمت باال. ا یدیمگه ند -
 اوردمت.  

 تازه درست شده؟!  -

نرفته   ادتیاگه  اقوتیقصر از  نی . اگمیبهت م یرو بذار کنار اومدم از همه چ یآره آسمان کنجکاو -
 گذاشته.    نجایتو ا یاتاق برا هی. االن دهیباشه و زندس پادشاه هم هرجور بخواد به داخلش شکل م 

 

 دهنم رو گرفتم باز سوال نپرسم. خندش گرفت.   جلو

 .  یخوب بخواب  نمتیبی فردا م رمیمن م -

 بخوابم. تونمی من نم -

 . یخوابی م بی عج  یزای چ نیبه ا یکنیبعد عادت م یجور نیروز ا هیاشکال نداره  -

 هم ندارم بخورم.  یدارم. و معجون یخواب یندارم. مرض ب بمی به دور اطراف عج ینه کار  -

 باال  دی با تعجب پر ابروهاش
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 . ارنیبرات معجون خواب اور ب گمی.  االنم میچ یبده برا  حی بعد برام توض -

 ممنون   -

. چه اتاق ی. واو.....وو عجب پادشاه خفنرفت منم در اتاق رو باز کردم و داخل اتاق قدم برداشتم  اون
تخت رو به روم سمت راست کمد   هیشده.  یکار  اقوتی نهیبراق. آ یاب  ریاز حر یپرده ها یقشنگ

ده و حمام بود. سا ییتخت بازش کردم دستشو یدر رو به رو هی. یسمت چپ بالکن و پنجره سراسر 
 . یو مشک  دیسف ،یاب یک ی ریسه تا لباس حر  درش رو ببندم سمت کمد رفتم. کهن یبدون ا  کیو ش

 مال خوابه.   دمی بودنشون فهم یتور  از

باز تو ذهنم به صدا در   میمال یدسته تخت. سمت بالکن رفتم. صدا  یرو در اوردم گذاشتم رو شنلم
 اومد. سمت بالکن نرو. 

 چرا؟   -

 . رهیداره م کلیما -

 اها! -

   ه؟یاسمت چ -

 نارگون.  -

 دت؟ ید شهیم-

 .دیدی که به قدرت کامل رس  ینه االن وقت  یاره. ول -

 ؟ید یبا بازو بنده به قدرت کامل رس  یمگه نگفت -

 .شهیتو نه. کم کم بدنت از جنس جادو م ی من اره ول -

 اوه! -

 .  ادیم رهیم یکه ه نمیشدم حرف بزنه نزد صداش کردم باز جواب نداد ا منتظر
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من اورده  یبرا نی از زم اریکاله دار قرمز که کام رهنیپ هی با  د،یشلوار سف  هیلباس در اوردم  فمی تو ک از
 بود.  

 اومدم برم حمام در به صدا در اومد؛ خودم سمت در رفتم بازش کردم. تا

 بله؟  -

 معجونتون رو اوردم خانم.   -

  زی حالت ازش گرفتم المصب االن اتاقم کنار شاهزاده و پرانسس هست. به دختر ر  نیمودبانه تر با
 نقش و بانمک نگاه کردم و گفتم: ممنون.

 د؟ یندار ازی ن یز یچ -

 نه ممنون. -

  خورمی همون پسته و گردو مغز شده رو  م الیخی ب  اره،یبرام غذا ب  گفتمی منم درو بستم. کاش م رفت
  یراحت تو   الیگذاشتم و با خ یش یآرا  زیم یو روبخورم. معجون  یدرست حساب  زیچ هیتا فردا که 

رو   ودمخ  یحمام رفتم. دوش آب رو باز کردم و شامپو سر و بدن رو برداشتم و به خودم زدم حساب 
 مدت که نرفتم حمام رو در اوردم.  نیا یشستم تالف

. معجون رو  دمیاومدم خوب خودم رو خشک کردم لباسام رو پوش رونیسبک از حموم ب یبدن  با
 دادیکه مامان به من م یبوش خوب بود اون معجون اددی بهار نارنج م  یبرداشتم درش رو باز کردم بو

  زی م یازش خوردم و گذاشتمش رو یخوب بود. کم یل ینه بوش خ نی. اما ادادی م یبد یل یخ یبو
 .  یشیآرا

نذاشتم.  ی نرم  زی چ یبدنم رو رو  یاز ک یچه تخت نرم ، ی تخت. آخ چه آرامش  یپرت کردم رو وخودم 
 فرو رفتم...  یخبر  یکم چشمام بسته شد و تو ب کم  ریبا فکر به اتفاقات اخ 

 **** 

.  دمیباز خواب  دمیاومدم پرده رو کش نییکه تو چشمام خورد چشم باز کردم. از تخت پا یبا نور  صبح
 فکر کردم االن کجام؟  کمی
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تخت   یحال رو یباال. ب   ارهیرو ب   بشه و کل اطالعات یرسان حرف بود تا بروز  نی ذهنم منتظر هم انگار
که در زده شده  زدمی . نشسته داشتم چرت مادیبود هنوز خوابم م ییعجب معجون قو ینشستم لعنت

 تو.  ایگفتم ب یخواب الود یبا صدا

نگاهش کردم و از گلو   یچشم نگاهش کردم همون خدمتکاره بود که معجون رو اورده بود. سوال هی با
 مثل هووم در اومد.  ییصدا هی

 . دیصبحانه بخور  نییپا  دیاریب فیخانم پادشاه گفتن تشر -

 و چشماش جلوم نقش بست که اخم کرده.   دیاز سرم پر یشدم خواب به کل خی اسم پادشاه اومدس تا

 .  امیم االن -

 .  میصبر کن باهم بر شهیاگه م ستمی قصر رو بلد ن نیکه جلوش رو گرفتم و گفتم: من ا  رفتی م داشت

 چشم خانم.   -

رو باز کردم کارام رو کردم   یبهداشت  سی... انگار ربات چشم خانم باشه خانم، خانم، خانم. در سرواو
صورتم رو شستم به لباسام نگاه کردم خوب بود. اگه هم بد بود نداشتمم عوض کنم. موهام رو همه رو  

 . کردی بستم. اونم مثل مجسمه کارام رو نگاه م ییاجمع کردم باال گوجه

 .  میبر -

رفتم جلو اونم  ستیصال تو خونم نتعارف که ا  ی.  منم برونی در رو باز کرد. بعد اشاره کرد برم ب خودش
 راه رو بهش نشون بدم!   خوامیپشت سرم اومد. انگار من م
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. خواست در باال بر  جلو افتاد  دیخودش فهم فتهی گرفته بود. قدم هام رو اروم کردم تا جلوم راه ب خندم
 ها گفتم: نه باز نکن! یارو باز کنه که مثل سکته 

 چرا خانم؟ -

 م؟یبر  گهید یجا هیاز  شهیازش، نم  ادیخوشم نم  -

 خونه  قدغن کرده.  نیرو تو ا ییپادشاه هر نوع جادو یول  نییپا  میبا جادو بر شهیچرا خانم م -

 .میاز پله ها بر -

 خانم!   ادنیز یل یخ -

  نینوشته بود اونو زد هم یز یچ یزبون  هیدکمه ها با  نییپا  وارید یشدم. رو یزور سوار اتاق جهنم  با
! تو دلم نیی پا  ختیباهاش ر ی. دل منم هر.. رفت  نییپا  یکه دکمه رو زد باالبر با سرعت سرسام آور 

بهم حمله    یکسانگار که  ستادیبارش کردم. تا ا  دیرسیبه ذهنم م   یسازندش رو لعنت کردم و هر چ
:  دم یبهش کردم پرس یاز پشتم برگشتم و اخم یز یر یاخنده  ی. با صدارونیو پرت کردم بکرده خودم 
   ه؟یاسمت چ

 . شهی خانم تکرار نم   دیترس تته پته گفت: ببخش با

   ه؟یترس داره باز تکرار کردم اسمت چ  دنیاسم پرس هیتعجب به رفتارش نگاه کردم مگه  با

 تبسم  -

 قشنگ، اسم منم آسمان  -

 .  دیبه رو پاش  یو لبخند دیکش  یراحت  نفس
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راه پله که   ری و رفت ز  دی. تبسم چرخمیرفت  نییاز پله ها پا میاومد موندیکه با ر یی جابه همون  میدیرس
. اشپز  دیرسی بود. جلل الخالق آشپزخونه رو کجا گذاشتن به فکر جن هم نم گهید یایدن هیانگار 

  یخور   ناهار زی م یصندل یدختره رو هیو   مونیو را موند یخونش مثل تاالر بود. وسط اشپزخونه ر
 .اشون با تعجب نگاهم کردن دادم که همه یو سالم باال بلند  دمینشسته بود. بهشون رس

! کردنینشستم همه با تعجب نگاهم م دمیرو کنار کش موندی کنار ر یزدم صندل  ییدندون نما لبخند
 کردم؟   کاریمگه چ

 که سرخ شده بود.   موندیتو پهلو ر زدم

 ن؟یشد یجور ن یچرا ا -

بعد اجازه نشستن  یکردیاول با احترام با پادشاه سالم م دیمثل من پس پس کنان گفت: با اونم
 ورت هم حساب نکر....  هی. تو رسما پادشاه رو به یذاشتیاحترام م دیکال با یگرفتیم

 هوا!  دمیمتر پر هی ییبا جذبه ا ادیفر یصدا با

 ؟ ینشست  یابا چه اجازه  -

شدم و گفتم: مگه نشستن اجازه   رهیتو چشماش خ  میشگیو با عادت هم  رونیدرازم زد ب  زبون
  یبرا دیبازم با   نیدعوتم کرد یعن یصبحانه خوردن  یدنبالم برا  نیرو فرستاد  یکس  یوقت خواد؟یم

 پادشاه؟  رمینشستن ازتون اجازه بگ 

 

 قدرت مند و پر نفوذ بود.  یلیچشماش خ  رفتی م جیداشت گ  سرم

 . د یچ یپتو سرم   یمیمال یصدا

 .  شهیحالتون بد م  دیبه چشم هاش نگاه نکن ادیمن ز یبانو -

 نارگون.  -

 جانم بانو؟  -

 فقط اسمت رو صدا کردم. یچ یه -
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لبام نشست که پادشاه به خودش   یرو  ی. لبخندهیعجب شاسکول گهیدر صد االن به خودش م صد
به من  آخرم    تیدختره با عصبان  کردی با التماس نگاهش م موندی گرفت! اخم هاش تو هم رفت. ر

 ناسپاس؟!  یصحبت کن  یطور ن یبا پادشاه ا  یکنی دهنش باز شد و گفت: چطور جرعت م 

 

 

 یقشنگ یخانوادت چشاها چرا  نیشده بود. ا  ری جمع شدش نگاه کردم که مثل گرگ بهم خ یافهیق به
 دارن انگار چشم هاشون سگ داره. 

 ... یخانم با سپاس چ -

بلند شدم و خواستم آشپز خونه رو ترک   یکردم از صندل  ی ساکت شدم و بهش اخم موندینشکون ر با
 متوقف شدم. مونیرا یکنم که با صدا

 . یرو ترک کن  زیاجازه ندادم م  -

  ایکه از اون سر دن یمهمون  هیبدون اجازه هم برم. با  تونمینشستم مهمون جور که اجازه نگرفتم و  -
 به حال بعدش.  یوا دیکنی رفتار م   یجور نینداره ا ییاومده و به رسم و رسومتون آشنا

 یچشمام رو رو دیبدنم سمت پادشاه چرخ یبه آروم  نی انگار قفل شده بودم به زم یبرم ول خواستم
چرا باز نتونستم جلو زبونم   ای. خدازدی بودم. قلبم تو دهنم م یازات هم محکم بستم آماده هر نوع مج

رو آروم   چشمامنکنم.  یبلبل زبون   گهیگوشم رد شد؛ د خی خطر از ب نیاگه ا دمیقول م  ای. خدارمی رو بگ
 .  زدیبراق خورد. قلبم تو حلقم م  یاقوت یجفت چشم   هی خیباز کردم. که م

  زنهیپس چرا حرف نم  مونی کرد، دختره با لذت. باز نگاه کردم به را ینگاهم م یبا نگران  موندیر
 خوب سکته بده بعد حرف بزنه.   خوادیم

بلند شد. به شکمم نگاه کردم االن موقعه اعالم حضورت   یقار و قور بلند ینگاه کردنمون صدا وسط
 بود. 
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کردم و   یباز اخم کنمی دارم نگاه م د یلباش بود. تا د یرو ی نگاه کردم لبخند محو مونیخجالت به را با
نشستم. کارش با   زیکشوندم با قدرتش انگار کنترل بدنم دست خودم نبود سر م  زی با سرعت سمت م

 .  دیحرف شروع کن یمن که تمام شد. گفت: ب

  رونیب ندازهی منو م ای شهیاز جاش بلند م زنهی بخاره گفتم االن گردنم رو م یقدر بان  نیچرا ا نیهم
 .  لکسهیرچقدر 

 تو ذهنم اکو شد.   مونیرا یصدا

 . یصبحانه بخور غش نکن نیدادن به من بش تیفکر کردن و شخص یبجا -

 وزنم رو تحمل نکرد و چپه شد.   یکه صندل   دمیعقب پر ودم یکش یبلند نیه

  ؟یدیتو! مگه جن د ی .. شدیبا خنده بلندم کرد. وگفت: چ موندیر

 دلم گفتم از صدتا جن بدتره!   تو

 .  دیاومد ببخش ادمی  یز ی چ هی هوی یچ یه -

 ! یکه گفت: دست و پاچلفت  دمیدختره رو شن  صدا

 ! اد؟یهنوز با من آشنا نشده از من بدش م  ه یفازش چ نیا ییخدا

 . یکوفت بخور  یفقط منو سکته داد! اله خوردی داشت صبحانه م لکس یهم که ر مونیرا 

اومد جلو صورتم با   یدست هیتوش بود.  یینگاه کردم که از نوع سبحانه ا زیغر و گذاشتم کنار و به م غر
اش درد نکنه. نون  رو اورده بود. دست پنجه  میتعجب به صاحب دست نگاه کردم خدمتکار بود برام ن

تند گاز گرفتم   دتنبزرگش کردم و   چیساندو هیهم چلوندم و  موی روش ل ختمیرو ر  میرو بر داشتم کل ن
پادشاه هم بود.  کیداشت نزد یب یغر بیبود رنگ عج ز ی پارچ سر م  هیو خوردم. اومم چه خوشمزه. 

 ؟یخوای م یز ی شدم به گفت: چ رهیخ  دید موندیر

 نه. -

 ؟ یاز دستم ناراحت  -

 نه. -
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 شده؟ یکلمه ا هیپس چرا جواب -

 نگفتم. ی چی کردم و ه نگاهش

من همه هواسم به اون پارچ بدونم  یشده؟ تحفه ا یاکلمه  هیدلم اداش رو در اوردم چرا جوابت  تو
 سبزم به کار افتاد. شهیآخر زبون هم ه؟یچ یچ

 ه؟ یاوم... اون پارچ کنار پادشاه چ -

 معجون مخصوص پادشاه هستش. -

   م؟یاز مخصوص شون بخور کمیحاال ماهم  شهیرو کج کردم و گفتم: نم لبم

 .یبخور   یدوست ندار  هیچ  ینه چون اگه بدون -

  ه؟یچ -

  ستین یطور ن یا گهیم مونیبار خوردم حالم بد شد از بس تلخه اما را کیمنم  ی! ولهیچ دونمی نم -
 قابل خوردن.  ریترش و غ  یل یخورد گفت خ سایداره آم ی طعم به خصوص

  ه؟یک  سایآم -

 کرد! یباهاش دعوا م یکه داشت ن یهم میخواهرم ناتن  -

  ه؟یآها! اسم معجونه چ-

 .شمیمعجون ابر -

 داره؟ یچه طعم نمی منم امتحان کنم بب ذارهی م -

 فکر نکنم! -

 چرا؟   -

رو خوب   گهید یزای چ یل ی... و خیمار یبدن و ب یداره  و تمام زخم ها و درد ها یادیز یچون انرژ  -
 ! کنهیم
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  کنه؟ی هم درمان م ی خواب  یمرض ب -

 ! یبخور  میکه بهت بد یست یتو ملکه ن یآره ول  -

 همه افه نداره نیمعجون ا هیحاال  شیا -

 چقدر سرش جنگه؟    یدونیمعجون! م هی -

 ح...  -

 وسط حرفامون.   دیمثله مزاحم پر باز

  موند؟یر یر ی مدرسه  نم -

 بود. موندیدور دهنش رو با دستمال پاک کرد و  منتظر حرف ر پادشاه

 رفتم. شبید -

   ؟یاالن کالس ندار  -

 . رمینم  یدارم ول  -

 چرا؟  -

 داده بودم   یقول هیآسمان باشم بهش   شیپ خوامی م -

 ...یدرست مهم تره. و اما چه قول -

 . مونیبه من نگاه کرد بعد به را موندیر

 من باشه و... شی نکردم پ دایکنم. و تا پ دایکار پ هیقول دادم براش  -

مثل  ی حرف نزد. از جاش بلند شد. ماشااهلل عجب قد گهید موندیدستش رو برد باال که ر پادشاه
 .  می. ماهم مثل جوجه اردک زشت دنبالش رفتمینردبونه! اشاره کرد همراهش بر

   ؟یچرا دروغ گفت  -
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. و تو از االن کنمی م دایمن برات کار پ  یبر  یجور نی هم ذارمی عا بهت گفتم نم نگفتم واق  یدروغ -
با من   یقشنگ مثل مردم عاد یکنی که به مقامم نگاه نم  یهست  یکس نیچون اول یدوست من هست

 دوست دارم.    نویو من ا  یزنی حرف م

که   میبر ای. بیبار من کن  یها رو در اورد نیتا ا یچقدر فکر کرد شی نگاهش کردم و گفتم: خدا چندش
 شو.   ی! بعد احساسات کنهی االن برادرت سر از تن منو تو جدا م

قشنگم   یمنم با صدا  ونهیبا نگاهش بهم گفت د دمیتعجب به من نگاه کرد انقدر باهوشم که فهم با
 !یگفتم: خودت 

 ...؟!یچ -

 . یخودت گمیم -

 خودمم   یچ -

 وونهید -

 ها؟! -

 .  یمنم گفتم خودت وونهید یبابا... بانگاهت گفت یا -

لب   ریلبخند روشه ز دمی. به لباش نگاه کردم دزدیبنفشش برق م یبا تعجب نگاهم کرد. چشما  باز
 رفت.   برهیخنده جلو دهنش رو گرفت و و ریگفتم که زد ز  یشاسکول 

 !ارهیبخند بخند که االن داداشت از تو چشات درش م -

 

  می. رفتیشاهزاده واقع هیو محکم قدم برداشت. اها االن درست شد مثل  ستادیاف اگفتم ص  نویا تا
نشست ما هم رو به روش   شی صندل  ی. روزدی داشت با عموش حرف م مونیکه را یهمون سمت

حرف   ی. چقدر برابا استرس پنهانش که فقط از تو چشماش معلوم بود  موندی ر  لکسینشستم. من ر
 بابا...  ی! اکنهینصف جون م وزدن ادم ر

 !  ؟یاومد نی از کدوم سرزم -
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 هم نگاه کردم پس با خودمه! موندی به پشت سرم نگاه کردم به ر  ؟یعنیمنه  با

 .  دیسپ نیسرزم  -

 ؟ یاومد یچ یبرا -

 کار!  یبرا -

 هستش؟  یغرب  نیاز سرزم ینگاه کرد. و گفت: چرا دروغ گفت موندی به ر یاخم و دلخور  با

 همون موقعه که من دروغ گفتم.  ،یدیمگه تو نفهم  ی کنه. ول  یعمو باهاش بد رفتار  خواستمی نم -

 باال رفته گفت: نه.   یابرو هیبا  مونیرا

 عمو بفهمه؟!  ی ! و نذاشتیکرد یبا تعجب گفت: پس چطور ازش طرف دار  موندیر

 ذهنم اومد و ازم خواهش کرد کمکش کنم.   یبرندازم کردم و گفت: تو مونیرا

 نوبت من بود تعجب کنم! حاال

  کلیما خواستمی نارگون تو ذهنم زمزمه کرد: من خواهش کردم بانو نم یبزنم که صدا  یحرف خواستم
 . نیهست دهی بفهمه شما همون برگز

 .  یگند دماغ رو کرد نیچرا التماس ا -

 صدا اومد همون جور هم رفت. و جواب منو نداد!  یکه ب جورن یهم

و   یهست  یبهم نگاه کرد و گفت: ک  یبا اخم و کالفگ مونیگفتن که را یچ موندی و ر مونیدونم را ینم
بشه. و مهم تر از اون به   اقوتیوارد ذهن پادشاه  تونهی نم  یفرد عاد کی ؟یچطور وارد ذهن من شد

 نشه! شی چیبشه و ه  رهیهام خچشم

و احساس خودم رو با سانسور   قتیبگم پس رو اوردم به حق یچ دونستمی بودم و نم دهیترس یحساب 
کنم  ی ناخدا گاه االن هرکار  ی عنی شمیم یجور نیدفعه ا هی دونمیفتم: م...ن من خودمم نمگ ادیز
 یهمه کار  تونمیکه م شهیچطور م دونمیموقعه ترس و اضطراب نم  یوارد ذهنتون بشم ول تونمینم

که به چشماتون  دیخودم خبر دار بشم. اما نگاه کردن به چشماتون فقط شما نبود کهن یبدون ا بکنم
  یبه چشماش نگاه کن گنیتو کوه هست که م دیمار سپ  هیباره...   نیدوم نینشه ا  میچینگاه کنم ه
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  ردممن به تورش خو بارک ی یول  ادین  ادتی  یچیکنه و تو ه هیازت تغذ تونهیو اون م یشیمسخ م
  ینشد هرچقدر هم نگاه کردم انگار نه انگار از کنارم رد شد رفت. انگار اصال وجود ندارم به هرک میچیه

 و مسخرم کردن.   دیگفتم باورم نکرد و خند 

و  دنیمن خند  یاون روز افتادم که چقدر رو ادیادامه ندادم.  گهیو د نییرو ناراحت گرفتم پا سرم
 دستم انداختن. 

   ست؟یدست خودت ن یگ یم یعنی -

ذهن آسمان رو   تونمیاوقات من م یگاه گهیراست م مونیاز من گفت: را یطرفدار  یبرا موندیر
استفاده کرد و ذهنش رو   شهینم یترفند چیاوقات از ه یگاه یول مونهیم یفرد عاد  هیبخونم مثل 
 ! شهیم ب یعج   یلیخوند کال خ 

 دارن؟   یاونا چه قدرت یو گفت: مادر پدرت چ دیکش یاپف کالفه دیدستش رو به صورتش کش مونیرا

شباهت    چیه ستنیکه ن دونمیم  یبهم نگفتن ول ستنی هستم که پدر مادره من ن یخانواده ا  شیپ -
 از اونا ندارم.   یقدرت ای

 باشند؟   دیشا -

 مطمئنم  -

دفترم رو    یبه بعد کار ها نی. و تو از امیزن یموضوع حرف م  نیدرباره ا ایتو برو مدرسه بعد ب  موندیر -
  تی اگه ازشون با موفق رمیگی چندتا تست ازت م شهیم یچ نمی تا بب  یمونیو کنار خودم م یدیانجام م 
 . یدست راستم موافق یشیم یرد شد

نگاه کردم اونم با   موندیموافقت و ر یفکر و با لبخند گنده سرم رو تند تند تکون دادم به معن بدون
 .  کردیم  نگاه یلبخند و نگران 
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بهم استرس   شیبود. نگران  یچ  یبرا  شینگران یکردم ول هیکردنم تشب  دایکار پ یرو برا  موندیر  لبخند
بشکن کوله   هیبا  کنه؟ی نگاه م یجور ن یزده بود. چرا ا  ینگاه کردم لبخند مرموز  مونیوارد کرد! به را

که   یکار   مثلظاهر شد و لباساش عوض شد. از جاش خود به خود بلند شد.   موندیدوش ر یرو ییا
 تو اشپز خونه با من کرد! 

 برو سر کالست.   -

 دادا...  -

 حاال  نیکرد و گفت: گفتم برو هم  یاخم مونیرا

 نبود.   جانیخدمتکار هم ا هی مونینگران نگاهم کرد و رفت. فقط من موندم و را موندیر

قدر مرموزه ادم  . چرا اندیرس یم اشنه یس یاومد منم بلند شدم قدم تا رو کمیجاش بلند شد و نزد  از
 . ایکنه! از کنارم رد شد و گفت: همراهم ب  کاری چ خوادی م دونهینم

براش   یخاک توسر   هیدستم رو باال بردم و  ایکه از کنارم رد شد اداش رو در اوردم همراهم ب نیهم
هول  کهنی بدون ا کردیباال رفته نگاهم م یابروها هیداره با  دمیکه برگشت تا د مفرستادیداشتم م

 ! نچ... نچ...جان یکنم گفتم: چقدر پشه هست ا

ها با چشم هاشون حرف   نی چرا ا یخر خودت  یعنی نگاهم کرد  یرو تکون تکون دادم جور  دستم
 ! زنن؟یم

بود. انگار کل آسمون    ییتو روز قشنگ تره! آسمونش طال اطیاو... به به! چه ح  میرفت رونی در حال ب از
هات   هیتو ر  یم یخاص گل ها که با هر نس یبا بو میمال م یلذت بخش  و نس  یگرما  یبود ول دیخورش 

مزاحم از    یاومدم که با صدا رونی ب یچ یرفت برا ادمی. سرتاسر وجودم رو لذت گرفت اصال رفتیم
 رون ی ب  دمیحسم پر

 بعد لذت ببر.   میحاال بر  ایب -
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دور تا دور   ییاو نقره  یاروزه یف یبا یز یچمن بود با گل ها نیپشت سرش راه افتادم تمام کف زم باز
  ی. تنها نگاهم فقط روشدی خونه منعکس م یآب هستش نور آسمان رو یخونه آب بود انگار قصر رو

رو به رو    یمتفاوت  یایانگار با دن  میدیخونه بود که نصفش تا آسمون رفته بود. به پشت خونه که رس 
بکر با ابشار بزرگ   عتیوجود داشت به طب  نجا یقشنگ و رنگارنگ از همه رنگ ها ا یپر از گل ها میشد
  یبایز یه هابا شکوف  بیعج یاش به وجود اومده بود. درخت ها اچهی کمان بزرگ تو در نیرنگ هیکه 

 .. یآب یک ی  دیسف یکی  یصورت 

 . یر یم  شیچطور پ نمیبب  شهیاز االن شروع م  یآموزش مبتد -

   ؟یچه آموزش -

  ؟ی دار  ییچه قدرت ها -

 .  دیچ ینارگون تو گوشم پ یصدا

 خاک...   اه،ی بگو کنترل آب، گ -

 ! ستمیاما من که بلد ن -

 بگو...  یچرا بلد -

 خاک.   اه،یگفتم: کنترل اب، گ نیی پا یبا سر  مونیرا به

دستش رو گذاشت پشت کمرش و با چشماش به آب نگاه کرد که آب به  مونی حرف رو زدم را نیا تا
 هیدادم که  یجا خال  عیدست مشت شده شد  و سمت من اومد. سر هیخودش شکل گرفت و شب

و چشمام جمع  تو گوشم خوابوند که اشک ت یمحکم  دهیآب به سمتم هجوم اورد و کش گهید یجا
 استخونم حس کردم.   زشد؛ دردش رو تا مغ

 ؟ یدیدر حدمرگ فهم یخور یکتک م ینده، با هر جاخال  یدفاع کن جا خال -
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کتک بخورم من که   یخواستیگذاشته با بغض تو ذهنم گفتم: نارگون فقط م دن یجز نفهم یراه مگه
 . ستمیبلد ن  یچیه

 .  ستی آرام بخشش گفت: صاف با یباصدا نارگون

   ؟یچ یبرا -

 رو انجام بده تا باز نزدتت.  گمیکه م یکار  -

 . ستادمیکه گفت رو انجام دادم صاف ا یکار 

 خم شو... یراستت رو ببر عقب کم یجلو پا اریچپ رو ب  یپا -

 خم شدم. ی. کم کردینگاهم م مونیو را دادمی انجام م  گفتی که م یهرکار 

بعد سر   یبجنگ کنمی و تو ذهنت شکلش بده برو منم فعال باهات کمک م  ریآب بگ دستات رو سمت -
 . یاز اب استفاده کن یر یگی م ادی من  یرویفرصت خودت تنها بدون ن

راحت آب    یلینارگون شکل گلوله آب رو در اوردم خ یگفتم. با قطع شدن صدا ییاباشه  ادیز دیترد با
اونم قشنگ وسط پاهاش انگار   یاز خودراض مونیکار نارگونه پرت کردم سمت را دمیاومد باال فهم 

 !خت ی ر نیبا خاک آب رو گرفت آب گل شد و زم   عیذهنم رو خوند سر

کرد    یکه با تمسخر نگاهم م مونیرو تجسم کردم و تند تند سمت را یرگبار  یذهنم گلوله ها تو
تو   گهید دهیکش هیسرعت عملش که  نیکرد دهنم مثل غار باز موند از ا ینثفرستادم. همشون رو خ

  شمامقدر درد نداره که با آب داره اشک تو چگوشم خورد. آ...خ خدا چقدر درد داره با دست زدن ان
باز   مونی تا دست با آب تصور کردم و همه رو کوبوندم به را شیش  رمی حلقه زد و خواستم انتقام بگ

استفاده  اهی نارگون تو گوشم گفت: از قدرت خاک و گ یاز حرص زدم که صدا یغ یکرد ج یهمه رو خنث
 کنم.   تیکن تا بتونم هدا

   ؟یچطور  -

  یبا تقلب بعد ول کنمی رد م یآزمون مبتد   نیمن فقط تورو از ا یکن یکار  ستین  ازیمثل آب تو ن  -
 رو تصور کن تا من بتونم ازشون استفاده کنم.  اهیاالنم فقط قدرت خاک و گ  یر یبگ  ادی دیخودت با
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و   اهیبا گ  مونیرا یرو تصور کردم تو ذهنم نقش بست گرفتن پا  اهیگفتم و خاک و گ ییباشه ا -
خوشم اومد و   دیکه نارگون توذهنم کش یر یتصو نیاز ا دهیچ یدر هم پ یها اهیزدنش با گ  یشالق

 قهانجام دادم تا پاهاش رو گرفتم خواستم با شال عیکه  نقشم رو بخونه سر ن یتصور کردم. قبل از ا
بزنمش. با دستاش شالق رو گرفت و دو تکه کرد. با قدرتش منو سمت خودش کشوند هر   یاهیگ

زد و گفت: کارت خوب   یی. لبخند محوآروم سمتم اومد ینشدم نشد. با قدم ها دهیکردم کش یکار 
جواب  نمی آزمون متوسط که فرداست خودت رو آماده کن و اما ا یر یم یرد شد  یبود از آزمون مبتد

  یر یم شی پ نیجلومن با احترام و با قوان  بخشمتیتکرار نشه که نم  گهیهات د یاحترام یب  متما
 .  یدیندارم فهم یبا کس   یشوخ

با قدرتش   دمیکه د دمیاز درد کش ی غیشئ  محکم خورد تو شکمم ج هیتکون دادم که  یسر  فقط
 سنگ کوبونده تو دلم. فکر کنم دنده هام شکسته! 

  ؟ید یمثل گوسفند سر تکون نده فهم  زنمی هم دارم با تو حرف م یوقت -

 اومد جلو چشمام و گفتم: باشه.   شی پ  قهیدق کیباز سر تکون بدم که  خواستم

 . یشیبشنوم مجازات م  نیاز ا ریرو محکم تو دستاش گرفت و گفت: فقط چشم  غ چونم

  یرو  ختیریاشکام گوله گوله م دادی از بس محکم فشارش م شهیداره چونم شکسته م کردمی م حس
 صورتم.  

 

 

 دستاش تکون دادم تا چونم رو ول کنه.  ر یداد.سرم رو ز یتر فشار مدلاون سنگ  یول

 ول کن شکست! -

از کنارم رفت   یقابل باور  ریبا سرعت غ  ن؛یبرداشت که با دنده چپ افتادم زم  ضیرو با غ دستش
 یچه پدر کشتگ ستی! معلوم نشعوریب  یمحکم کوبوندم به چمن ها، لعنت غی دستم رو با حرص و ج

 .بخندم..  یبلند بش یاز صد جهت خوردت کنه نتون خدا یاله کنهی م یجور ن یدارم باهاش که ا

 نارگون؟  -
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 بله بانو؟  -

 بمالم به خاک؟  نویبه قدرتام مسلط بشم تا پوز ا یمن چطور  -

 یبعد قدرت. مثل آقا دیریبگ  ادیرو  ییبایصبرو شک  د ی! اول باستین دنیپوز مال یبانو قدرت برا -
چقدر کتک   دیباهاتون جنگ  اطیح   یکه اوردتون تو نیچقدر خودش رو کنترل کرد هم  دیدید مونیرا

 ازش...  یخورد

جلو چشمام سبز   مونیبده صحنه کتک خوردنم رو توسط را میبجا دل دار ایمثل غار باز شد خدا دهنم
افکارم رو   دمیذهنم فقهم  یتو یز یکتکش بزنم، با خنده ر   ریدل س هی نمشیبب تونستمی کاش م کنهیم

 بهش..  دمیتوپ نهیبیداره م

 ! هیافکار شخص  -

 با پوستش.  بیو من روحت  مثل س یتو جسم  میندار یشخص یها زیمنو شما چ -

 تو ذهنت.   ادی مثال ب نیا یچقدر فکر کرد بیمثل س ری شد مثل سوسک له شده وگفتم: برو بم افمیق

 امد.  هوی بانو  -

گوشتشه  مونیرا یکه من هستشم تو پوستش مین یمثال اومد تو ذهنم ما مثل زم  هیمن االن  -
  شه؟ی م مشی بدر میخوایم

 نه!  -

جاش کبود بشه لشکرش رو    هی میبکن میتونی نم یکار  چیاون پادشاه ما ه  یوقت  م،یپس ببند بر -
 برامون.   فرستهیم

 ! دیزنیو خوب مثال م نیبانو شما چقدر باهوش یوا -

مغرور شدم سرم رو گرفتم باال و قدم برداشتم سمت قصر که بازو بندم شروع کرد به داغ  خودم به
بدو تاالر قصر جلو    دیچینارگون با وحشت تو ذهنم پ  یگفتم. صدا یکه از دردش آخ  یکردن جور 

باش کنترل خودش رو از دست داده بدو   عیسر رهیزن باردار رو بگ هیجون  خواد یم ر یرو بگ مونیرا
 آسمان.
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در بودن جلوم رو گرفتن   ینگهبانا جلو دمیباز بلند شدم دو نی که چند بار خوردم زم دمیشده دو هول
به   یسمت ه یچطور شد که نگهبانا هرکدوم رفتن  دونمی. نماومدی م غی ج ینگذاشتن برم از داخل صدا

  یتر   مهم زای نگاه کردن و قطع کردم چ ری کال با جذبه و پ دیسف شیر رمردیپ هیپشتم نگاه کردم 
ها آب ها موج و خروش راه انداخته  واریاون ور سالن داخل د دمیداخل دو دمیدو عیهست. سر
 مونه یساختمون قلب را نیبودن پس ا

و به  ستادهیا خیمثل م  دمیرو د مون یرو رو رد کردم راتو راه چی! تا پدیبر عیسر  مونیبله بانو قلب را -
شده بود.   یآبنصف زنه سنگ کنهی شده و داره با قدرتش اونو خشک م  رهیپر رو به روش خزن شکم 

 ...مونیزدم: را...  ادیتو تمام بدنم فر دیچی پ یکه درد بد مونیخودم رو انداختم وسط زنه و را عیسر

 .  دیقلبش بذار یجلو و دست رو  دیبانو بر -

 نصف دستم سنگ شده بود.  زدمیم  یغ یج هیقدم برداشتم با هر قدمم  یسخت با

 

 

کردم نگاه نکنم. تو ذهنم به نارگون گفتم: چرا قدرتش داره   یهاش سعو به چشم کردمی حرکت م  بزور
 ذاره؟ی م  ریمن تاث  یرو

هم سنگ  نیاگه استفاده کنه شما که با قدرت هست کنهی داره ازش استفاده م کهن یبانو بخاطر ا -
 . کنهیم

 ! دمیفهم -

 قلبش.  یرو اوردم باال و گذاشتم رو دستم

 کنم؟   کاریگذاشتم نارگون حاال چ -

 .دیقدرتش رو محدود کن ینه ول ایدرسته  دونمی نم -

  تونم؟یمن آخه چطور مگه م -

 !میمجازات بش  ترسمیم ومدهین  یاما هنوز از باال دستور  دیتون  یبله م -
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 نداره بگو مجازاتش بامن!اشکال  -

 . دیپس همراهم بخون -

 "یدا د یرد یمتو ک یس وانید ی"گلب د

 . کرد ی نفوذ م مونیسرما به قلب را نیشده بود و ا خی بازو بندم   کردمی زمزمه م همراهش

 " نیگلب سرد یا ایپا سون یکا پرت  یکا ت  یت "

 بسته شد.   ییخورد چشماش لحظه ا یتکون  مونی حرفم را  نیآخر با

 نارگون االن چش شد؟  -

و از محدود شدنش هم  یستین یتو عاد فهمهی م یتو بدنش ول شهیمتوازن م روشی داره ن یچ یه -
 .  شهیخبر دار م

بجز   کردنی نگاهم م  یبی جور عج هیشد. همه   ینارگون تو ذهنم پژواک م یدور برم نگاه کردم حرفا به
 موندی کمان م نی خبر داره! نگاه همه رنگش که مثل رنگ ی انگار از همه چ دیسرتا پا سف رمردیهمون پ

صاحبش    ستین اما در خاطرم   شناسمی نگاه رو م نیانگار که سالهاست ا کردی نگاه م یجور خاص  هی
  ه؟یک

سردرگم به دورم   از جلو چشمام محو شد! با تعجب و  رمردهیچشمام باز و بست شد و پ  ییا لحظه
 باشه.   مونیرا یکردم همه حواسم پ ینگاه کردم اما نبود که نبود. سع

 کنم؟    کاریچ  نویخدمتکار ها توجه نکردم رفتم سمت زن باردار و تو ذهنم به نارگون گفتم: ا یصدا با

 درست کنه!  مونیرا   دیرو با نیا یچ یه -

 برگردونه   تونهینم  یبکشه و سنگ کنه ول  تونهی م نیگیمگه نم -

 . ستی اما راهش رو بلد ن تونهیم یدرسته بانو ول -

رو  گهیتو د شهیبگو تا انجام بدم نارگون داره حالم بد م  تونمیاگه من م دمیلب غر ریشدم و ز  یعصب
 .کشمی مخ من راه نرو امروز از صبح تا حاال دارم م
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و سر تا سرم رو حرارت   شمیبلند م  نیدارم از زم  کردمیشدم حس م  یتر م یعصب یکه عصب  جورن یهم
 گرفته!

 . دیفقط آروم باش گمیراهش رو م د،یگفت: بانو آروم باش یادهیترس  یبا صدا نارگون

از   یی! نه اون از طرف خداونده! اون فرشته اطانهیاون ش  ادی و فر اومدیم اهوی ه یورم صدا دور
 . کردی ترم م  یعصب نی و ا گفتی م یز یچ هی  یدورزخ هستش! هرک

و همراه من   دیسر زن باردار بگذار  یو رو  دیریدستش رو بگ دیبر  مونیو به سمت را دیبانو آروم باش -
 تا تکرار کنه.   دیهم نفوذ کن مونیتو ذهن را دیتکرار کن 

رفتم دستش رو گرفتم همراه خودم بردم    جیگ مونیسمت را دم؛یرس  نیآروم شدم و به سطح زم یکم
  یرفتم و گفتم همراه من تکرار کنه. ب مونیسنگ شده بود. تو ذهن را مهیکه تا ن یسمت زن باردار 

 . چون و چرا و مقاومت قبول کرد 

  گهیزبون د هید به خوندن و ما هم همراهش اون به باش به نارگون دادم و اون شروع کر آماده
 ! گهی م  یچ دمیفهمی شد و م  یتو ذهن من انگار ترجمه م یول خوندیم

  یگا" )معن ییتایصم  یتیمخ نی کنوناهبانا ز انایرهان  یوه ما ت  ید رامیدس قد ایسو رو ن  ای"کانداال
 متن(

 بار"   بتی مص یسخت نیگناهان از ا یب می قدرت ده به ما تا برهان  ری "بار الها دستانم بگ 

  یو صدا م یگرفت جور که چشم هامون رو بست ییو زننده ا  ییدور تا دور زن رو نور قو میخوند نویا تا
 شد!  یک یباهم  هیبق  دنیکش نیو ه  غیخورده سنگ به دور ورم و ج  ختنیانفجار و ر هی

 

 

 

  نشیپاهاش افتاد. و با دستاش از خوردن زم یچشمام رو باز کردم زن تا سنگش شکسته شد رو آروم
امکان   یتونست؟ وا یاون چطور  گفتنی که م ییاهوهای ه یخسته شدم از صدا گهیکرد. د یر یجلو گ
 یتو  رفتی م میشون یپ یدرشت از رو یعرق ها گفتی م یز یچ هی یمعجزاس! هرک هی نینداره! ا
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هم  ینظر  چی کنم ه کاریچ دونستمی نگاه کردم نم  جیگ مونیساق دستم پاکشون کردم. به را باچشمم 
جوره و   چی ! هدیگنجی اجرا کنم تو مخم نم شی نما یجور ن یقدرت بخوام ا یکه من ب نینداشتم. از ا

 نارگون از افکارم دست برداشتم.  یرقمه با صدا چیه

 ها رو پاک کنم؟   اردگیحافظه خدمه و باد نی دیاجازه م -

 اره پاک کن...  -

بود.  مونی را یبود که نخوام بپرسم. فقط... فکرم االن رو  ریقدر فکرم درگ چون ان ،یچطور  دمینپرس
بودم باورم   دهیپاشاده! اگه خودم انجام نداده بودم و ند  کیپادشاه رو محدود کردم؟!  ک یمن قدرت 

 .  دمیپرس  ی. از نارگون سوال شدی نم

 ! مونه؟ی م  جیساکت و گ جورن یتا آخر هم م، یکن  کاری چ مونیرابا   -

 مثل روز اولش.  شهیاستراحت کنه م هیطورنیا گهینه بانو فقط تا چندساعت د -

 خب چطور ببرمش تو اتاقش؟   -

 طور که تا االن کرده.  نیهم کنه؛ی م یروی از شما پ نیتو ذهنتون ازش بخوا  -

 . دمیفهم -

 و گفتم: من رو به اتاقت ببر.    مونیتو ذهن را رفتم

و خدمه ها مثل   گاردیکرد و بعد آروم حرکت کرد منم پشت سرش راه افتادم تمام باد یمن نگاه به
نتونستم به  به؟ی غر بیقدر عج بودن انگار که مجسمه هستن! چرا امروز ان  ستادهیچوب خشک ا

  یدستش رو رو میکه پله ها رو رد کرد نیا رفتم همپله ه یبه باال مونیسوالم جواب بدم. همراه را
شد در رو باز کرد. و داخل رفت منم پشت سرش داخل    انیدر نما هیکرد و  رییگذاشت قصر تغ  وارید

  یاتاق معرکس! سقف نیکردم شگفت زده شدم ا ینگاه شهیاز ش  یرفتم. به اتاق بزرگ و و با سقف 
  یرامش! آبایبو و زخوش  یاق و دور تا دور اتاق گل هاات نیکه آسمونش شده انگار سقف ا ،یاشهیش

 تیرو سمت تخت هدا جیگ مونی! رایکنی نم دایکجا پ  چیکه انگار ه  کردیم دایاتاق پ  نیا یآدم تو
تو نگاهش بود که منو  یچ دونمی بهم نگاه کرد. نم جیکردم؛ دراز کشوندمش و پتو رو روش انداختم گ

  یتو یکردم: چ هپر نور تر شده بود. زمزم ییا گهید یا از هر لحظه  شیاقوتی یکنارش نشوند چشما
  کنه؟ی که آدم رو مجذوب خودش م یچشمات دار 
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  شیرو در پ رونیتخت بلند شدم و راه ب  یو از رو دمیچشماش کش  یدستم رو اوردم باال و رو آروم
البته نه فقط پاهام کل وجودم به   افتهی تو پاهام لرزه م کنمی کنارشم حس م یچرا وقت دونمیگرفتم. نم

هم فکر   صدصد در  ارمیکه ازش سر در نم  یبی ... حس عجشهیمثل زلزله و گلوم خشک م افتهی لرزه م
  یی! به فکر بچگانم خنده اتونهیسنگم بکنه نم  خوادیچشماش باشه فکر کنم م  تیکنم به خاطر خاص 

حالش   یوقت  خوامیکرد م شهیچه م یول  رونیدم و در اتاق رو باز کردم دوست نداشتم از اتاق برم ب کر
 خوب شد کنارش نباشم بزنه خوردم کنه! 

 ذهنم نارگون رو صدا زدم جواب نداد.  تو

 باز صداش بزنم که...   خواستم

 . دیچی صداش تو ذهنم همراه با نفس نفس پ هوی

 من؟   یبله بانو -

 کنم؟  کاریاالن چ -

 شونیسالمت کاملشون رو به دست اوردن شما قدرت مقابله با ا مونیکه جناب را یاستراحت تا وقت  -
 .  نیرو داشته باش 

 نارگون نزنه بکشتم   -

 امکان داره   -

 دادنت!   یدل گرم نی تو روحت با ا یعنی -

 . دمیم  شتریب نیبانو خواست  نیدار لطف -

 کوفت.  -

 موندیر  گهیتو اتاقتون دوساعت د دیذهن پاک کردنا برسم شما هم بر هیشما من برم به بق یفدا -
 . ادیم

 نفهمه. یز یهم پاک کن چ مون یذهن را ایخب ب  -
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همه رو صرف   دیکه قدرت کاملش رو ندار دیتون یبانو فقط شما م تونمیقدرت منده نم شونیذهن ا -
 .  یکرد ز یآناس

   ه؟یک زی آناس -

 . یکه نجاتش داد یهمون زن باردار  -

 آها.   -

 من رفتم بانو   -

 باشه   -

انداختم انگار که االن   رونیسمت در رفتم بازش کردم و با شدت خودم رو ب  مونینگاه کردن به را بدون
در رو   دمیکردم و سمت اتاق خودم رفتم. تا رس ییااالن دنبالمه با فکرم خنده آروم خسته جیافل مونیرا

که انقدر دستت  ین ینب ری ...  مامان بدنم کوفتس خیتخت وا  یباز کردم و خودم رو پرت کردم رو
از معجون خواب آور خوردم و تخت   یکه االن حسرت نخورم. کم زدمتیم یبود جیتا گ دیبا نهیسنگ
 .  دمیفتم خوابگر

 

 **** 

 

شد. چرا دستام  ینم یصورتم خواستم دست به صورتم بکشم ول یرو یخنک   یقطره ها دنیچک  با
اومد. آروم چشمام رو باز   ینم ییصدا چیشد. ه  زیبستس؟! چشم بسته مکث کردم گوشام ناخداگاه ت

نشد.   یزدم باز بشن ول کردم. تو اتاق خودم بودم به خودم نگاه کردم دست و پام بسته شده بود. زور
  ؟ی شدم. هول شده گفتم: سالم خوب یعصب مونیبه دور برم نگاه کردم که چشم تو چشم را

بازم مثل ترسو ها دست به دامن نارگون   کنهی نگاه م نجوریچرا ا شد.  رهی به من خ شترینداد و ب جواب
نشسته   ییگهواره ا یصندل  یکه رو مونیترسناک را ی. باز به چشما یچ یه یشدم و صداش زدم ول 

. کالفه گفتم: چرا فقط  زدی خورد نگاه کردم. دستام درد گرفته بود و قلبم مثل گنجشک م یبود و تاب م 
   ؟یکنی نگام م رهیخ
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 خودش رو از طلسم مرگ نجات بده؟! هتونیساحره م نمی بب خوامیم -

 من؟  یطلسم مرگ؟ رو -

 از روت.   دارمیبرش م  یو چطور اون کار ها رو کرد یهست  یچ یاره اما اگه راستش رو به من بگ -

 هستم.  یچ دونمیمن نم -

  هیشکمم خورد. یکه تو ییکه خونه به لرزه در اومد و در آخر مشت هوا دیچ یدفعه دور تا دور هوا پ هی
. و  دمیکش یغیزد. نفسم رفت و برگشت. از درد ج  رونیلحظه نفسم رفت ته دلم  چشمام از حدقه ب 

 کرد.  یرحمانه و با لذت به کارش نگاه م یاون ب

 شد.   شتریدردام ب  زشی نفرت انگ یصدا با

 .  کشمتی و آخر دست م زنمی بدتر م یکه جواب ندکدوم رو   هر یوقت دار  گهیدو بار د -

 ؟ یمحدودم کن  یو   تونست یقدر قدرتمند نیکه ا یهست یشمرده گفت: تو چ شمرده

. با التماس اسم اومد یتو دهنم مزه خون م دمیچی پی بگم خدا هنوز از درد شکم به خودم م یچ
 . ومد ینارگون رو صدا زدم. اما جواب ن

 هستم!  یچ دونمیناله و درد گفتم: به جون مادر پدرم نم  با

 چیرو داشتم اما ه  یهم فشار دادم  انتظار هر درد و ضربه ا یاز حرفم چشمام رو محکم رو بعد
 آروم چشمام رو باز کردم.   فتادی ن  یاتفاق

انگار که   زدمی که همون لحظه چشمام شروع کردن به سوختن تند تند پلک م ون میشدم به را رهی خ و
تا   دادم؛یبستم رو تکون م یافتاد. دست پا یخش م  یباشن با هر پلک زدن  ختهیتو چشمام ر شهیش

شد و در آخر انگار مذاب تو چشمام    شتریکم کم درداش ب چیه یدردناکم بکشم. ول یدست به چشما
  یکه تو چشمام جمع م  یزدم اشک   غیزدم ج  ادی ! چشمام کور شدم! فررمی گیم شی ! خدا دارم آتختنیر

 ... یلحظه آزاد هی یزدم و تکون دادم خودم رو برا غی شد انقدر ج یم دشی شد باعث سوزش شد

بم شروع کرد به سوختن انگار آهن  شدم التماسش کنم. که بازوم و قل  یم بیکم کم داشتم تقر گهید
زدم که هنجرم بنا کرد به سوختن مشت    غیج  یقلبم جور  یداغ تو دستم گذاشتن  و سرب داغ رو
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 ادی و فر دادمی ها خودم رو تکون م یبه تخت مثل تشنج  زدمی بسته شدم رو تند تند م یدست ها
 زدم: خد...ا! مصبت کجا رفت؟ 

 مطلق... یاهیفرو رفتم تو س چ؛یه گهی. و ددی چی تو گوشم پ موندیر ده ینگران و ترس یصدا

 

 *** 

  مونیرا

 

متر از تخت فاصله گرفته بود. و دروش انواع اقسام   می رو به روم نگاه کردم که ن   یبه دختر نوران جیگ
داد زدم: تمامش کن  کرد. ی داشت کالفم م موندیر   یو از اون ور  غر غر ها دنیرقصی رنگ ها م

 مفهومه؟  ی که سرم داد بزن یستی ن  یگاهیپادشاه تو هستم در جامن  موندیر

 رفت تو هم و شوکه شد در آخر گفت: چشم االحضرت.  موندیر افهیحرف رو زدم ق نیا یوقت

زدم که  یجلو پام لگد   یبه صندل میشونیزدم تو پ یبهم عصب دیو در رو محکم کوب  رونیاتاق رفت ب  از
که کردم سمت دختر مجهول رفتم. دستم   یتوجه به کار  ی رو خورد کرد. ب یو همه چ  نهیآ زیخورد تو م 

در اومدن! دستم   اهیبه پا شد. و به رنگ قرمز و س  یاکنم که تو رنگا قلقله کیرو دراز کردم که بهش نزد
مکان رو انجام   ریی تغ یدست بزنم بهش جادو نکهیکه باز رنگا آروم شدن. بدون ا  دمیرو عقب کش
 فهمم!   یموضوع م  نیاز ا یز یچ  نمیر مجهول رو از اونجا ببرم. تا دربارش مطالعه کنم ببدادم تا دخت

و به اتاق خودم نقل مکان کردم و دختر مجهول با همون تخت سمت    رییتا دورم شروع کرد به تغ دور
رفتم کتاب  میخونه خصوص از کارم سمت کتاب یراض  چپ اتاق که براش جا باز کردم جاخوش کرد.

گذاشتم. کتاب کشف اسرار رو باز   زیم یتوشه رو برداشتم. و رو یکه بدونم مفهموم بدرد بخور  ییها
 .  دمیند یز یدور تا دور اتاق رو نگاه کردم اما چ دیچی اقم پتو ات یدختر  یکردم که صدا

 تو اتاقه؟!  یک -

  د؟یشنوی من رو م  یمکث کرد و گفت: صدا صدا

 آره   -
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 گفت: شکر خدا رو شکر   جانی با ه صدا

 تو؟   یهست یک -

   ن؟یبال رو سرش اورد  نیا یشد و گفت: من محافظ بانو هستم. شما به چه حق یدفعه عصب هی صدا

 خودت رو نشون...  دمیبه تو دستور م -

دست  هیچه موجود گهید نیا یتو گوشم خورد. لعنت  ییا دهیحرفم کامل تمام نشده بود که کش هنوز
تا   ن،یانو افتادم زم ز یگفتم و رو یوسط پام خورد اخ  یمشت شدم رو تو هوا تکون دادم که لگد

که   مزد یافتاد. تو هوا مشت یو با مشت و لگد به جونم م شدی تر م   یتونستم ناسزا گفتم و اون عصب
  یموهام از رو دنیلبام نشست که با کش یرو یانگار خورد بهش چون آخش در اومد لبخند درد مند

 : دی چی صداش زمزمه مانند تو گوشم پ  دیلبام پر

حاال    ن یهم ارنی رو از باغ ممنوعت ب پاتویملکه ام گل ط یاحمقت بگو برن برا نیام یبه سربازا -
 .ارمیرو برات به ارمغان م  یز یو مرگ رقت انگ زمی ری وگرنه خونت رو م

  

 

 

 داره!   یبار   انیقدرت ز فتهی ب یدست کس دیو اما اون گل نبا ؟یدیکه به من دستور م یهست  یتو ک -

کنم اگه تمام قدرت   داریبانو رو ب  دینداشته باش با یگفت: تو به اون کار  الی خی سرد و ب یل یخ صدا
نشه االنم   یآزاد بشه تا بدنش متالش  روشیهفته به هفته ن دیبا شهیبهش االن برسه بدنش نابود م

 .  ییمنو بشنو  یصدا  یتونی. چون تو مدهیبهش رس   یلیخ

   ؟یهست یتو ک ه؟یدختر ک نیاصال ا -

  یکرد که تو با چشمات کس یکن. بانو کار  نانیاش به ما اطمگفت: به موقعه یحالت مرموز  هیبا  صدا
 . یهست  ونشیرو مد نیو ا یو عذاب نکش  یرو نکش

 تونم بکنم؟  یبا چشمام نم  یکار  چیه گهید یعن یاما  ونشمیآره مد -
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  گهید یکه با زن و بچه تو شکمش کرد یناخداگاه نه مثل کار  یبا خواست خودت ول  یتون یچرا م -
 ارن ی . االنم برو بگو گل رو بشه یتکرار نم یجور اون

 داره.  یادیاون گل وسوسه ز ارمیمن م -

 . ارمی ب عیطلسم باغ ممنوعه رو بده تا برم سر خوادی نم -

رفتم کشو رو باز کردم وسطش رو    زیشده بود. سمت م شدم به لطف قدرتم تمام بدن دردم خوب  بلند
برش دارم تو   کهن ی. قبل از ارونیاز وسط کشاب زد ب  یاستونه نوران هیباال و  دیپر  یفشار دادم که خازن

 هم نکن.   یکار  ام؛یهوا معلق شد و صدا گفت: برش داشتم مواظب بانو باش تا ب

! اخه کنمیم  ییرو  یصدا پ هیمن از  ه؟یچ گهید نیا یلعنت یصندل  یسرتکون دادم و نشستم رو فقط
و  نفسم ر  ی حوصلگ   یکه نشستم با ب اسقهیچند دق ثبات.  یب  قدرنیشدم ا یجور نیچرا ا ؟یچ یبرا

 یها گبلند شدم سمت دختر مجهول رفتم. باز دستم رو دراز کردم تمام رن  یصندل   یآزاد کردم از رو
!  یلیخ  بهی عج یلیشئ باارزش در بر گرفته بودن به حرکت در اومدن. خ هیدورش که اون رو مثل  

بودم وسط راه منصرف شدم دستم رو مشت کردم و به   ی تر رفت. منتظر هر واکنش کیدستم نزد
کتاب رو باز کردم صفحه هات رو ورق زدم   یصندل یعقب برگشتم سمت کتاب اسرار رفتم. نشستم رو

 :  یرنگ یصفحه که متنش ادم رو جذب کرد. رشته ها هیبه  دمیرس ات

که  یفرد کننی کمان م نیرشته رنگ  دیبخورند تول ومندیقدرت مکنده با سنک آسمان بهم پ یوقت 
قدرت است   نیا یکه دارا ی. انگار تمام قدرت جهان در دست اوست. تنها فردقدرت هست  نیا یدارا
 است.  یو ابد یخدا در کل جهان فان  مهین  نیبزرگتر  نیآرت

بزرگ داشته؟!   نیکمان رو آرت  ن یفقط رشته رنگ ی چیه  ینه مطلب یح ینه توض اشه یپس بق نیهم
دختره که   ی. که با صداختمیبود رو ر  زیم یرو یهرچ ن،ی زم یمسخره، مسخره  کتاب رو کوبوندم رو

 .  دمیبرگشته صورتم رو سمت همون صدا چرخوندم که گفت: گل رو چ  دادینشون م

 

 کرد؟    کاریچ  دیخب حاال با -

 . وسط فکر کردن هام جوابم رو داد.  نم یاش رو ببهشد چهر  ی م کاش

 چطور از محافظ قدرت رد بشم؟   جاستن یمشکل ا یبانو بخوره. ول دمیم کنمیگل رو با جادو حل م  -
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  ه؟یمحافظ قدرت چ  -

 دور بانو! کمانن یرنگ -

 رد شد؟   دیآها خب چطور با -

 .  دهیرو مکبانو تمام قدرت   ارمشی . تا بستین جان یا یول م؛یخوای هم خون م کی -

اندام زنونه مثل هاله در حال قدم زدنه  هی دمیتوجه که کردم د  دمیشنی قدم زدن هاش رو م یصدا
و گفت: چته  ستادیبدنش هاله ا شه یواقعا داره معلوم م  یلعنت دمیمکث کردم و به چشمام دست کش

 ؟یها شد  ییمثل سکته ا

 !یشیمعلوم م یگفتم: دار  ستیکه فکر کنه برام مهم ن یواکنش  چیه بدونه

 ! ؟یچ -

 . یر یگی رنگ م شهیمعلوم م کلتیداره ه گمیم -

من بدو رفت سمت دختر مجهول و   ینه خدا یمکث و قدم قدم رفتن عقب داد زد نه نه وا هیاز  بعد
  یشو. کل بدنش رو انداخت رو داریشو، ب  داریشو! آسم..ان تو رو به اون خدا ب  داریزد: آسمان ب  ادیفر

  ییع طالیسمتش رفتم که ما عیمحافظ  قدرت که به شدت به عقب پرت شد و به کتابخونه خورد. سر
 نشون نداد.  یعکس العمل  چیه یهاله رو تکون دادم ول دهیترس  رونی از سرش زد ب

افتاد؟! چرا  یبود که داشت م  یچه اتفاقات  هان یا دمیفهم یکالفه شده بودم حال خودم رو نم دایشد
چند ساعت نشسته بودم اما صورت هاله معلوم  ای قهی دونم چند دق یبهم! نم زهی ریداره م یهمه چ

  داشتشباهت به آسمان  یل یو خ با ی ز یل یخورد. صورتش خ ینم  اشافهیشده بود و صداش اصال به ق
تخت مثل پر سبک بود.   ی! سرم رو تکون دادم و بلندش کردم بذارمش روحالیو صداش سرد و ب 

جلوم ظاهر شد شوکه شده چند قدم عقب رفتم.  ییمردونه ا یکه کمر صاف کردم کفش ها نیهم
 یبه چشماچشمام  رهی و م ادیم هوی خوادی م یانگار کاروان سرا شده هرک نجایسرم کم کم باال آوردم ا 

شد.  ی تو چشماش خالصه م ایدن یتمام رنگ ها هی شد حدس زد چه رنگ  یار رنگش افتاد نمهز
مرد  نیا یسرداون از خون  یشاهانه ظاهر کرد  و گذاشتش رو  یتخت رونیب د یدختره رو از بغلم کش

   ؟یهست ی: تو کدمیروز هام رو پرس نیا یحرصم گرفت. سوال تکرار 
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نقره   عیرو برداشت تو دستاش گرفت که به رنگ ما زیم یسکوت گل رو  یرو باال گرفت به معن دستش
شدنش به آسمان رنگا   کیکرد و سمت آسمان رفت. با نزد شی از خونش رو قاط یدر اومد کم  ییا

شده بودن   یهمه باهم قاط یو کالفگ جانی عقب رفتن و کم کم محو شدن تعجب و شوک، ترس، ه
نشون بدم خشم  یواکنش ایتونم حرف بزنم  یباشه. چرا من نم تونهیم یک ی عنیاره د انچطور امک

 شد.   یداشت از همه حس هام پررنگ تر م

 

  یشونیقلب و پ یکه دستش رو  یکم آورده بودم تمام زورم رو جمع کردم برم سمت مرد گهید واقعا
و خواستم  ختمیهام رچشم یسانت هم جم بخورم. تمام قدرتم رو تو کیآسمان بود. اما نتونستم 

هام. قدرت چشم شدی هام بود و منعکس م جلو چشم شه یش هیبازم نتونستم انگار   یسنگش کنم ول
قلب آسمان برداشت   ی. دستش رو از روکنهی م  کاریداره چ  نمیپس فقط مجبور بودم تماشا کنم بب

شروع   یزبون باستان هی. به دیهم که درست کرده بود و تو هوا معلق بود رو سمت خودش کش یعیما
 شدم  راش یجذاب و گ یمحو صدا دم یصداش رو شن یکرد به خوندن وقت

 سار.   مامی ت دریق  دریق  اسیان یناگول موگول لپ یسپنا سپنا کورداج  اریی ش  ارانای یتی"ت 

 کنمی پرها و... را احضار م ریسپنا و کورداج تمام موکل ها و جن ها و سا یهابزرگ از شهر   نی"من آرت
 که حق فرزندم هست را به او عطا کنند"  یتا تمام قدرت 

دفعه خاموش شد. آروم   کیکرد و  جادیا یدیدستش نور شد یتو عیاش ماجمله   دنیرس انی پا با
  هویکه  ختیری دهنش داشت م ی ره قطره اون رو تورو سمت دهن آسمان برد و قط عی آروم اون ما

دختر هاله که  غیتونستم تکون بدم که با ج  یسمت چپش بلند شد. گردنم رو نم  یاز دستا یکی
 نه تو رو خدا نه!   ن یآرت نه: گفتیم

بود   ادیاما انگار قدرت دختره ز یمرد رو به روم  دختره هم مثل من مجسمه کرده لعنت  نیکه ا دمیفهم
  یاون مرد و گفت: تو رو جون من نکن، اون گناه یکه خودش رو از اون حالت در اورد و انداخت رو

و  ر  شیزندگ یعادنکن بذار  نازیتو رو جون خود آسمان و آ  نیما بشه آرت  فیکث  ینداره. نذار وارد باز 
 بکنه.  

 منه.  نهیاون جانش نهی هم رشیتقد -

 کردم بعد از چند سال نذار باز از دستش بدم. داشیمن تازه پ نیآرت  -
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  عیما هیبق  ی واشکینام دختره رو بغل کرد و تو بغلش فشرد و  نیکردن آرت  هیدختره شروع کرد به گر و
. کار رو کنه   نیا تونهیکارش تمام سرتا پام رو نفرت گرفت چطور م نیکرد. از ا یرو تو دهن آسمان خال 

 یصدا  دنیشن  اتو دهن آسمان. اما ب زهی رو بر عیدختره رو تو بغلش اروم کنه و از پشت سر ما 
که نگاه من که  یبای مرد شدم انقدر ز نیا یبایرفت و باز محو صورت ز ادمیتمام نفرتم   شیجادو

 مردم هم سمت خودش کشونده  

تا   میبر نجایاز ا ایداره. االنم ب  یبزرگ ری اون تقد دیرس  یاشه مکه حق  یبه قدرت دیدلبرم، آسمان با -
 .دمیم ح یخودم بهت توض  نیتو سرزم  ومدهیبهوش ن

 یعنیبود!   یحرف هاشون چ یدفعه از جلو من محو شدن و منم آزاد شدم. معن  ک یحرفش  نیا با
 بفهمم    دیبا ؟یچ

 

 

رسمًا آدم حسابم نکردن. کارشون رو کردن، حرفاشون رو    دم؛یکوب  واریشدت خشم مشتم رو تو د از
 .  دیاز هم پاش میدختر اومد تو قصرم، تمام زندگ نیا یهستم. از وقت ی زدن و رفتن. من چه پادشاه

به    دختر بودن شبهاتش نیا یاون دونفر ک یعنیدورش نبود به سمتش رفتم.  ی محافظت چیکه ه االن
. اگه خواهرشه چرا  ادی باهم جور در نم  یچی چرا ه ؟یخواهرشه؟ پس اون مرده چ یعن ی ادهیدختره ز

 داره! پس؟ او..ف..!   ازیهم خون ن کیزودتر معجون رو درست نکرد مگه نگفت به  

نشون بدم باال سرش   یواکنش کهن ینکرد. بدونه ا دایادامه پ میذهن  ریتکون خوردن آسمان درگ با
هاش شوکه شدم شده  هاش باز شد. با باز شدن چشم. آروم آروم چشمادیتا کامل بهشون ب ستادمیا

  ری نام شده بود، باز نگاهش کردم. تکون نخورد فقط خ نی اون آرت یهاچشم یتوکپ یهاش فبود چشم
 صداش کردم: آسمان؟   ینگران شدم فقط کم  یبه سقف بود. کم

 شدم باز حرف بزنم.  بیقدر آروم شده؟ تقر. چرا اندیش سمت من چرخ همه رنگ نگاه

   ؟یخوب  -

 فقط سرتکون دادن به نشونه "نه" بود. لب زدم "چرا"   جوابم
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 از اتاق.  رونیاعتنا از کنارش رد شدم و رقتم ب ینزد منم ب یرو ازم گرفت و حرف  روش

 

 "آسمان"

 

  ی ک ینارگون؟ کمک  کردمی و صدا م دمیچرخی بود. وحشت برم داشته بود. دور خودم م کیجا تار همه
 کمک کنه! 

به سمتم  ید یدفعه نور شد کی ،یک ی بود و تار یک یهمش تار دم؛یرس  یجا نم  ج یبه ه رفتمی م یهرچ
نور از پشت خورد تو بدنم   هویشد که  یچ دونمی تا بهم نرسه اما نم دمیدو دمی اومد. از ترس فقط دو

مختلف به   یهم زمان به رنگ ها گهیو سرتا پاهام رو پر از نور گرفت. با خوردن نور بهم چهار پنج تا د
رو   زیانگشت همه چ هیبا  تونمیانگار م کردمی حس قدرت م خوردنی هام مبدنم و قلبم و چشم 

به من داشت    یادیزن که شباهت ز هیهام گذشت از جلو چشم یر یتصو هویبدم.   ریی بچرخونم و تغ
تو گهواره  یناز و تپل  زادنو هیبچه! باال سر گهواره رفت.  هی اتاق رو باز کرد خوب نگاه کردم اتاق  کیدر 
! زنه دختر بچه رو بغل کرد تو  بایبچه شدم چه قدر ز  ی! محو چشمایهمه رنگ ی با چشما کردی م هیگر

 شده؟  یچ یز یری هات رو م دیامان چرا مروارثمره عشق م م،یآغوشش فشردش و گفت: زندگ 

اومد   گهید  یک یهام رد شد از جلو چشم ر یشد. تصو یحرف زدنش دختر بچه کم کم داشت آروم م با
به من   ی. داشت با همون زنه که شباهت عجب نوزاد بود یهاچشم  یتوکپیهاش فمرد که چشم هی

 .  زدیداشت حرف م

بهش بخوره    نیاطی دست ش یخوای بره. تو که نم  دی بره با جان یاز ا دیگفتم با هیک یحرفم  نایمب -
   ؟یخوایم

  ینم  یبرم بغلش ول خواستمیجور کشش داشتم به مرد رو به روم م هیمرد قلبم آروم شد  یصدا با
 بود صداش نگاهش بدنش همه و همه خاص بود.   ریتصو هیشد. فقط 

ماهشه از من دورش نکن   شیبچم ازم دور بشه اون فقط ش  ستیدلم رضا ن  نیجواب داد: آرت  نایمب
 .  شمیداغون م
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  یم هیچرا گر دونمینم  نایهمراه مب  ن،خودممیرو زم   ختی ری گولوله گولوله م نایهمون مب  ایزنه  یاشکا
 کردم.  

صداش کرد گفت:    جورن یا نایمرد رو به روم که مب نیهم  یعن ی نیه بده که آرتحرفش رو ادام خواست
بهت گفتم حامله  یتحمل کن دی با میکه آورد یینه االن بخاطر بچه ناخواسته ا یبرگرده ول دمیقول م

ما   شیپ ادیبتونه ب کهن یسال تا ا  ستیب  ایسالش بشه  جدهی تا ه ،یتحمل کن د یبا ینشو حاال که شد
 من بشه.  نیباشه تا بتونه جانش دهیو اما تمام قدرتش بهش رس

 اومد.  گه ید ریبه سرعت از من دور شد و تصو ریتصو

 دونمی ی کی آسمان دختر  زدیکه بچه بغلش بود سجده زده بود و از ته دل زار م نیآرت  یجلو پا  نایمب
  رشیش گهیبار د  کیبار بغلش کنم   کی. حداقل بذار رمیمی نبرش دخترم رو نبر بدون آسمانم م  نیآرت

 بدم.  

آره   هیتشابه اسم دیبچه آسمانه نه نه شا نیآسمان آسمان اسم ا خوردی دور سرم تاب م نایمب یحرفا
 .  ختی رشته فکرام بهم ر نی آرت یبا صدا  نمیبب دیها رو با نی چرا من ا یول نهیهم

 نشده   داشونیپ نیاطیخودت رو آزار نده بذار ببرمش تا ش  نایمب -

بر   یاز پس همه چ یهست ی... همه چییا نهی گرگ یتو خوناشام ییخدا مهین هی تو  یتونیتو م نیآرت  -
. نبرش ازش کنار خودمون یاز دخترم مواظبت کن   یتونیم یتو پادشاه جهان و عالم هست ییایم

 محافظت کن. 

در  شهی دو نفر نم  مونهیقدرت مطلق م یدارا یک یدخترم  ای رمی میمن م ایآسمان  با بودن شهینم -
 .  میمونیهم من و هم آسمان زنده م ن،یکه آسمان بره زم یصورت 

   ش؟ی بری م نیزم  یکه دستاش صورتش رو پشونده بود گفت: کجا  نایمب

 بهتره  یکامل گفت: ندون یرحم   یبا ب  نیآرت

 زدی م ادیفر کردی م یو زار   زدیم واریتنها موند خودش رو به در و د نایبا کلمه آخرش محو شد و مب  و
 خدا... دخترم رو به تو سپردم خدا... جگرگوشم رو ازش محافظت کن... 
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  دیتا رس  شدنی ها از جلوم رد م ریتا دستم بهش خورد.  تند تند تصو  یبرم مرحمش باشم ول خواستم
روستا از   هیبه   دیشد تا رس یدرخت ها رد م ونیمرد شنل پوش آهسته از م هی ک یجنگل تار کیبه 
دو تا تقه به   سویخونه ما بود خونه مامان بابام و آ  نجایخونه ها گذشت مکانش برام آشنا بود ا  ونیم

 شما؟   دییپدرم اما جوون تر آومد در رو تا باز کرد گفت: بله بفرما  یدر زد صدا

 !  دیخم شد و گفت: عالحضرت خوشامد عیسرش برداشت بابا سر  ی کاله رو از رو نیآرت  تا

 .  دیما خوش آمد رانهیتو به خانه حق  دییجواب نداد که بابا گفت: بفرما   نیآرت

پشتش وارد شدم که انگار منو حس کرد برگشت و به    عیبدون تعارف وارد خونه شد منم سر  نیآرت
  نینبود به آرت  یشد و گفت: شرمنده دخترم بخاطر خودت بود. به پشت سرم نگاه کردم کس رهی من خ

وقت   چ یکه ه دیچی تو بدنم پ  یمن گرم شد لذت  یشونیاما پ دینوزاد رو بوس  یشون ینگاه کردم که پ
  رهیگذاشت و به چشماش خ  نی صورت آرت  یستش رو روزد و د یینکرده بودم نوزاد قهقه ا تجربش

 حال نشستن.  یو همراه بابا رفتن تو دینوک انگشت بچه رو بوس نی. آرت شد

 شروع کرد به حرف زدن   نینشستن آرت تا

 هاکان؟  -

 جانم عالحضرت؟   -

 . سپارمی فرزندم رو به تو م -

  یچه نعمت شمیکه من پدر نم دیدونیشما م کنمیمثل بچه نداشتم بزرگش م دیشما جون بخواه -
 که بچه پادشاه رو بزرگ کنم.   نیبزرگت تر از ا

و   یبزرگ کن  یزد و گفت: اگه دخترم  رو به درست  یلبخند نیکردن آرت  یبابا شروع کرد به خنده شاد و
 . یشیفرزند م کی یدار  یمهر و محبت خالصانه به او کن

 هستم. میاما پادشاهام من که عق -

 . کنمی گفت: درمانت م  نیکه آرت  نییسرش رو انداخت پا  و

 .  دیکنیدر حقم م  یممنون سرورم ممنون لطف بزرگ -
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 ب یبچه رو گرفت باال سرش و شروع کرد به خوندن زبون عج  نیآرت

 دای گلیم رافای ب  نایهم  ارهینی چ ای و دا،یمو انای ز ایت نرایروا گ یدرت یق ندای"فر

 "یر یگی هماننده برف م  یاتا زمان موعود، و چهره رمیگی قدرت رو م  فرزندم

 شهیبزرگ شو هم  عیو گفت: آسمانم سر  دیسرخ بچه رو بوس یتمام شدن خوندن طلسم لب ها با
 م یمونیکنارتم و چشم انتظارت م

 شهیم دی رو به بابا کرد و گفت: اسمش آسمانه تمام قدرتش رو گرفتم از فردا تمام موهاش سف بعد
 .  دیهواش رو داشته باش یلی. خ دینترس

پر رو با    نیاومد ا شیپ  یتو دستش ظاهر شد و داد به بابا و گفت: هر وقت مشکل  دیپر سف چندتا
 . امی تا ب دیبسوزون   یشمع فقط با شمع آب 

 گرفت و گفت: چشم حتمًا  پر ها رو   بابا

االن زنم  دینی همراهش بلند شد و گفت: سرورم بش عیپدر  هم سر رونیبلند شد و رفت ب   نیآرت
 .  کنهی م ییرایاز شما پذ شهیم داشیپ

 کار دارم فعال   -

 شد و تو آسمون اوج گرفت.    لی و براق تبد  دیو سف  بایپرنده ز هیبه  هوی و

پدر   نی آرت   یعنی... یعنیاز قلبمم همراهش کنده شد.  کهی ت هیبا رفتنش  نی زانو هام افتادم زم  رو
 مادرم؟! نایو مب  مهیواقع

 هستم خدا... یاز ته دل زدم: من ک یادیفر م؟یک من

که   ییزدم. اما با صدا ادی. باز فردی چیپ گهیشد ابر، آسمان، ماه، ستاره همه تو هم د اهی دورم س دورتا
 صدام تو گلوم خفه شد.    دمیشن

 درود به واال مقام.   -

 !دیچ ی به هفت شنل پوش نگاه کردم. باز صداشون همزمان پ جیگ
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از سنگ آسمان و   دیتونیم گهی. شما دمیگ یو ورود شما را خوشامد م میما نگهبانان آسمان ها هست -
 اه درست.  تا باشد از ر دیبازو بند وارث استفاده کن

 .اقوتی  نیاومدم سرزم یکاش نم گن،یم یچ دم یفهمی بودم داغون بودم نم هنگ

 . دید یاجازه م  دیبش  داریب دیشون حرف زد: بانو شما با  یکی فکر بودم که  تو

   ؟یهست  یتو ک -

. دیچون شما خود آسمان هست می ما از االن نگهبان شما هست کیمن آتوس هستم. نگهبان آسمان  -
 دیهم دار  ییا گهید ی. نگهبان هاشهینابود م یجهان هست ستین گهیآسمان هم د دیاگه شما نباش 
  یرارو ب گهی از موجودات د یل یها و خ نیها سابر یشما موکل و جن ها و پر  یبزرگ برا   نیپدرتون آرت

هوش    یاالن هم که شما ب نی . همدیری رو در دست بگ  ایدن  تیری مد دیشما گذاشته از االن شما با
فقط تو   ی. هروقت با ما کار داشت تا به شما قدرت واال رو انتقال بده  کنهیداره احضارشون م دیهست

 دلت صدامون کن.  

 . میخدمت شما هست الساعه

 تکون دادم.  جیفقط سرم رو اون موقعه گ اسیرو هیها همش  نیکنم ا کاریبگم چ  یچ دونستمینم

و بهم آرامش   دمیکه تو خوابمم شن ییصدا  دمیشن  ییخود به خود بسته شد. که صدا هامچشم
گوش   نشیآهنگ یکردم نشد. پس فقط به صدا یکار هام رو باز کنم! هر چشم تونستمی اما نم دادیم

 .  دمیم حی خودم بهت توض  نینشده تو سرزم داریتا ب  میبر ا یکردم: ب

  ادیکالفه بودم احساس قدرت ز میتوان یتنهام بذاره از ب  دیبره  نبا دیحرف بزنه نبا بودم باز منتظر
 . خورهیبدردم نم  نمشیکه نتونم چشمم رو باز کنم تا بب  یقدرت یول  کردمیم

  کیخودم رو آروم کردم حس کردم بهم نزد یتوجه کردم آشناس کم   دمیرو شن  یلب ریغر غر ز یصدا
  یباز کنم و باز نشه بعد از کل ترسمی م  یهام رفت ولچشم ینی سنگ نیچرا با رفتن آرت  دونمی . نمشهیم

کار    انگار یز یتو چشمام خورد و  نه چ  یهام رو باز کردم نه نور کلنجار رفتن به خودم آروم چشم 
باشه من    نجایاالن ا خوامینم نوی نگاهم رو برگردوندم من ا  کردم و باز مونیبه را ی. نگاهمهیگشهیهم
   ؟یچقدر تو فکر بودم که گفت: خوب  دونمینم خوامی سوالم رو م یجواب ها  خوامیرو م   نیآرت
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  نییاز تخت پا دمیکش یبدم رفت با رفتنش نفس راحت   ایخوبم   دمیفهمی خوبم من نم گفتمی م یچ
 آومدم صدا کردم: نارگون؟ 

براش افتاده؟! بلند تر صدا زدم نارگون   ی! کجا رفته؟ نکنه اتفاق ستش؟ین گهی. چرا! چرا دومدین  یجواب
 ...دمیکه جلوم د  یز یکه از چ

 

 

  یکردم خنث یدرم جلومه! سعهستش!؟ االن ما نایمب نی... ایشوکه شدم ا دمی که جلو روم د یز یچ از
 من؟  یجواب داد: بله بانو نایباشم مثل خودش باز تو ذهنم نارگون رو صدا زدم که مب

 ! یراه انداختن با تت پته گفتم: تو تو نارگون هیامسخره  هیچه باز نیا اومدیاشکم در م  گهید داشت

و    دیمن ، من نارگون هستم شما قدرتتون رو بدست اورد یکرد و بهم گفت: بله ملکه  ییبایز یاخنده
 . دینیمن رو بب  دیتونیم

 امکان نداره!  -

 امکان نداره؟   یچ -

    یچ یه -

دنبال    دیرو ادامه بدن من فقط با  یباز  نیا خوانیم  یتا ک نمیبب خوامیبزنم م  یحرف خواستمی نم
مادر که منو   هیدوست نه  هیبشم به عنوان  یم یهمون نارگون صم ای  نایبا مب  د یبگردم انقدر با  نیآرت

 . نهیآره آره هم نیآرت   شیببره پ

  یهاش پر از اشک بود تا اومدم سرم رو ببرم باال فرز تر از من نگاهنگاهش کردم تو چشم  یچشم ریز
 خودش درست کرده.  یبرا  یعجب اتاق  مونیبه سقف کرد و گفت: را

بود هم دوست داشتم بغلش   یحال  هیپنهون کنه مادرمه تو دلم  خوادیسرم رو تکون دادم چرا م فقط
من   کنهیداره پنهون م یکنم. وقت لشیخودم رو تحم خوامینم  ادیاول اون سمتم ب خواستمیکنم هم م

.  دیلرزی م یادیشدم بدنم از قدرت ز یم ی. داشتم متالشاوردی کنم؟  بغض به گلوم فشار م  کاریچ
 خواستمی رو چهرش رو تصور کردم م   نیبود آرت  بیعج  یجور ید. حالم اور یخاطرات به مغزم فشار م
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که نه خونه   جای نکنه نفهمه کجام   دامیهم نباشه فقط خودم باشم نارگون پ چکسی جا باشم تنها ه هی
  آرومکردم و تعجب  یبه بدنم لرز   یمی جنگل با خوردن نس هیسبز مثل  زی همه چ یز یباشه نه چ

  یعنیشده!   دهیسر به فلک کش یاش سبز بود با درخت هاهام رو باز کردم دور تا دورم همه چشم
 جا اومدم چطور ممکنه؟  نیفکر من ا هیبا  یعنی! ؟یچ

وسط خنده    نیاز شدت خنده افتادم زم دمیباحال شن ی ل یجوک خ هیبلند انگار که  یبا صدا دمیخند
  دمیکش غ ی و هوار زدم ج دمیدست تو موهام کردم و کشهام اشکام رونه شد و هق هقم باال رفت 

  کهشونه هام افتاد چشمم  یکه نصف پرنده ها از رو شاخه فرار کردن. موهام رو ول کردم که رو یجور 
همه رنگا تو موهام بود.   ییطال دی سف  یقرمز نارنج  یبه موهام خورد شوکه شدم همه رنگ بود سبز آب 

 ! ه؟یچ ه؟یخوابه؟ شوخ  نیا

نبود.  یز یاز پشتم برگشتم اما چ ی!  با خش خش شهی داره پشت سر هم بهم شوک وارد م یه چرا
 ییآره آسمان تو قو م؛یمن قو بمی عج یزندگ   الیخیب  یهمه چ الیخ یاصال من کجام؟ قدم زدم، ب

سان  کیاز خانوادت شدن با خاک  ییکه دست کم گرفتنت و باعث جدا یی. بجنگ و همه اونایهست
 .  یمان کن تو آس

 

 

 

 "شخص سوم" 

 

 نهیرو صاف کردم. آ  میلباس مشک قهیبه موهام زدم  یی رفتم. شونه ا نهیساعت رو بستم؛ جلو آ بند
نظر گرفتم!  ری رو نشون داد. رفتار آسمان رو ز نایکه  آسمان و مب نهیشدم به آ ری انداخت! خ یموج
 چیباال! ه فتابروم ر یتا هی دمی که د یز ی... اما با چنمی بب   قتیحق یواکنشش رو از افشا خواستمیم

لحظه  هیمرموز که از من به ارث برده بود.  یچشما ی چیدقت کردم به صورتش اما ه  شتریب  ؟یواکنش
  نایمب یرو به دست گرفتم فقط صدا نهیشد. سردرگم دو طرف آ بیهواسم پرت شد که همون موقعه غ

 من؟  یا. ملکه! ملکهدیچیپی م نهیتو آ
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 ؟ ییکم صداش بلند شد. آسمان؟! آسمان کجا کم

. همه باهم ی سردرگم، نفرت، خوشحال ده،یچی رو تصور کردم وارد ذهنش شدم. درهم بر هم ،پ آسمان
  تیبود اونو نبسته از موقع دهیچون تازه به قدرت رس یداشت. ول یبهم هجوم آوردن ذهن قدرت مند

  آسمان! چطور امکان داره؟ نیگاه کردم جنگل تارکچشم هاش به اطراف ن دیسو استفاده کردم و از د
. تو بهت بودم که با شدت از ذهنش انداخته شدم  گهید  ینه هرجا نیاونم زم کنه؟ی م کاری چ ایاسترال

بعد جنگل    یقیباز کردم. دقا نیبه جنگل تارک ییدروازه ا  عی نشد. سر یباز خواستم وارد بشم ول رونیب
  مونیبعد پش  یرفتم. ول شچهره دادم و به سمت رییبودم. با مشام رد آسمان رو گرفتم. تغ نیبکر تارک 

  یگفت: کس یلرزون یبا صدا  ستادیشدم برگشتم پشت درخت کاج. متوجه صدا راه رفتنم شد و ا
   نجاست؟یا

 که پشتش بودم برداشت.   یبه سمت درخت یندادم قدم جواب

 ادامه داد.  شد و باز به راهش  مونیانگار پش یول

 ! کنمیم  نی رو تحس  شهامتش

  ییکسا هیالعرض کردم تا اون به من بر بخوره نه من به اون. خودم رو شب  یچند متر جلو ترش ط به
بدنم   یدر اوردم و با دستم خراش انداختم رو ی. رنگ چشمام رو ثابت به رنگ مشککردم که گم شدن

.  نهیبب  وسمت راست و من چهیزدم. و منتظر موندم تا بپ  یبه درخت  هیرفتم تک ع یو دستم و صورتم سر
 . تنها راهه نیبشناسمش ا شتریب دیبا

 :(  ض یمر ینشون دادم و کم حالی پا تند کرد. چشمام رو خمار و ب دیو من رو د دیچی که پ نیهم

 آقا؟ آقا! حالتون خوبه؟  -

 بهم حمله کرده!  یوحش وونیح  هیگفتم: نه حالم بده  یا دهیترس یصاف کردم و با صدا ییگلو

 ن؟ یرو بلد  یبرگردم. شما راه خروج تونمینم کنمیهم م  یمنم گم شدم هرکار  -

 اومده بودم گردش که...  قامی . منم راه رو گم کردم با رف ستمین... نه بلد ن -

 م؟یکن کاری پس چ متوجم. -
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داره! مثل مادرش... خودم مقدمه  یبی عج تی با هام خو گرفته تعجب کردم شخص عیکه سر نیا از
  دایسر پناه پ هی دیخودم رو در اوردم و گفتم: تا شب نشده با دهیاز اون حال ترس  یکردم. کم  ینیچ
   ؟ی. موافقمیگردی . فردا دنبال راه خروج ممیکن

باهاش در ارتباط   تونهیکه نم نی و از ا دادی و خبر گم شدن آسمان رو م  زدیم اد ی تو سرم فر یه  نایمب
 باشه. 

 منه.  شهیرو آروم کردم و گفتم: پ نایذهنم مب تو

 ؟ یهست یک  دیفهم -

 نه -

 رو قطع کردم.    ارتباط

 صدات کنم؟    یگفتم: به چه اسم و

 نکردم؟! من آسمانم   یو گفت: خودم رو معرف  شیشون یتو پ زد

 مان یدم و گفتم: اتکون دا یسر 

کرد و   کی کردم لنگ بزنم تو راه رفتن. اونم خودش رو به من نزد یجلو تر از اون حرکت کردم سع و
کجاست؟ تو   نجایا م؟ییتو منو؟ اصال ما االن کجا ای  دمیند ییهم قدمم شد و گفت: من تو رو جا

   ه؟یجادوت چ

 

 

 

 

که تازه   نیا نجایچطور دروازه باز کرده و اومده ا دونهیکجاست؟ اما اگه نم  دونهیخودش هم نم پس
 زدم و گفتم: جادو؟ یدست  هی! سوال ها رو پس زدم و ده؟یبه قدرت رس
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 گفتم!  یبی عج زی آره جادو چ -

  یمطمئن  یگیم یچ ؟ییا ونهیکردم بخندم و انگشتم رو سمت مخم تاب دادم و گفتم: د  یسع یالک
 نخورده؟  ییمخت جا یرفت ی ه مرا یداشت یوقت

 نمک.   یحرفم خنده داره:) ب  یزهر مار، کجا -

  یجور   نیمثل من که قبال قدرت نداشتم تو هم ا دیاومده باشه گفت: آها! شا  ادشی  یز یچ انگار
 . یهست

  نینه سرزم نهی زم نجایتو ا یگی م ینشون دادم و گفتم: چ جیرفته. خودم رو گ  یبودنش به ک وراج
 افسانه ها. 

 !گمیم یچ  رهیخره اگه نگ یعنی

گفت:   ینسبتًا بلند  یگفتم بهو با صدل  یکه انگار گرفت چ دادی ادامه م شیداشت به وراج نجوریهم
  م؟ین ی! ما االن زمنیزم

... نه! نه! نه! من  یزد و گفت: وا گهید غیج  هیکه  کردمیسر تکون دادم داشتم به اطرافم نگاه م فقط
 کنم؟ ی م کاری چ نجایا

 که متوجه بشم!  یحرف بزن یجور  هی شهیباال انداختم و گفتم: م ییا شونه

  نجا؟ی: گندش بزنن چطور امدم اگفت ی لب م  ریو ز  دادی سر تکون م یخودش نبود ه یای تو دن انگار
 بود.   نجایا  سویکاش آ ایخدا نمیزم  یکجا دونمیبرگردم؟ اصال نم یاخه چطور 

احساس کردم فضا رو بو   کمونی باز به اطراف نگاه کردم خطر رو نزد نیزم  ینشست رو یزار  با
و از غم و وحشت و ترس   ارنیانسان ها در م هیکه خودشون رو شب یموجوادت روناهای"م دمیکش
  یلحظه رفتار آسمان حواسم رو به خودش معطوف کرد دستش رو محکم فشار م هی..." کننیم هیتغذ

زمان   نیتو ا  یتوجه کنم. لعنت شترینگذاشت ب روناهایشدن م  کیبرد نزد یرنج م  یز یاز چ ارداد انگ
کنم خودش از قدرتش   کشی تحر دیهستم با یک دی فهم یاز قدرتم استفاده کنم م تونستمیهم نم

خودم گفتم: حواست به اطرافت باشه موجودات   هیاصل یاستفاده کنه. تو ذهنش رفتم و با صدا
 .  کنهیم  دتیخطر تهد دنیکشرو بو    تقدر  یافسان
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  ده؟ی شده چرا رنگتون پر یصورتش نگاه کردم و گفتم: آسمان خانم چ  به

 فقط.  میفرار کن ایاالن ب گمی. بعدا میچی ه ،یچ یها؟ ه -

 .  دنیرسیکه اونا زودتر به ما م رفتی م نیکه ا یسرعت ن یبا ا دنیرو گرفت و شروع کرد به دو دستم

 کن.  شتریرفتم تو ذهنش و گفتم: سرعتت رو ب   باز

  یدستاش رو مشت کرد تو چشم هاش پر از اشک جمع شده بود و بلند گفت: تو ک  ستادیلحظه ا هی
 ؟یهست

فرار   یاز چ ؟ییا وانهینکنه واقعا د میترسونیم یشده دار  یکردم و گفتم: آسمان چ یرو تعجب افمیق
 با خودت! ی ه یگ یم یچ ؟یکن یم

و قرمز در اومده   یپر از  اشکش بهم نگاه کرد. رنگ چشم هاش و موهاش به رنگ آب یچشم ها با
 صدا؟   هیفقط با  شه؟یخشم و آرامش مگه م یعنیبودن 

 .  نیفقط هم ترسمی من م میجهنم دره بر نیاز ا ایفقط ب یفهمی نم یچی تو... تو ه -

 دنبالمه؟   یک ؟یهست  یکه با هاش حرف زدم گفت: تو ک ییذهنش در جواب صدا تو

 هستم. پس فقط به حرفم گوش بده و برو.   یک یدون یخودت م  -

 از االنشم نباش. یگوش بدم تا حاال نبود خوامینم -

نگم  یز یکردم چ ی. سعدیباریقطع شد. با آسمان نگاه کردم چشم هاش مثل آسمون م یذهن  ارتباط
. کار از کار  ساکتم یاراد ریکه شک کنه  که  چرا من انقدر غ ستین یتیحرف هم نزنم االن تو موقع

. آسمان لرزون به شدنیم یدور تا دورمون رو گرفته بودن حدود ده نفر   روناهایگذشته بود و م
قدرت   ینه از ترس. تو قالب انسان لرزهی از خشم م دم یخوب که نگاه کردم د کردی نگاه ماطرافش 

 کم شده.  صممیتشخ

. بود که ناخداگاه ذهنش هم بسته بود  نیانقدر خشمگ یوارد ذهنش بشم ول  گهیکردم بار د یسع
 قدرتم رو آزاد کردم و وارد ذهنش شدم.   یکم

 بزن. ششونی آت شدن دست به کار شو  رهی نادون بجا خ -
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 . رونی ازت متنفرم، از ذهن من برو ب -

 رو ندارم قدرت ارادت رو بده به من بدنت رو شل کن تا بتونم کنترلت کنم.  اتیحوصله بچه باز-

 . ی مهربان تر از مادر بش  ییا هیمن دا یبرا خوادی نم  امیاز پسش بر م خوامی نم -

 بزن منتظرم   شی باش پس آت -

گفت: ازتون متنفرم متنفرم   ادیافتاد و با فر نی با هق هق رو زم دمیدی هام عاجز بودنش رو م چشم با
 . نیرو زم دیکوبی و با مشت م

 گفتم: آسمان فرار کن.  یا دهیترس یبا صدا رنیمنو گرفتن البته از عمد گذاشتم منو بگ روناهایم

 باشه کمکم کن.   ممیبه خودش اومد و تو ذهنش گفت: تسل آسمان

غد لجباز گفتم: بدنت رو شل کن به   مونهیرو لبم نشست اخالقش مثل خود مادرش م  ییمحو لبخند
  یک یکرد قدرتش رو تو دست گرفتم تو همون لحظه  لکسیکه ر نیهم  یشیفکر کن. تو الهه ات شیآت

 سمت آسمان اومد که روناهایاز م

 

 

بدن آسمان شد و شروع کرد   کینزد  اطیبا احت گهیقدم د هیاون  ینابودش کنم. ول  شی با ات خواستم
که  دیچ ی افتاد. فکر آسمان تو سرم پ نیزم  عیرفت و سر یو رنگش کم کم رو به زرد دنیبه بو کش

 زبون من.   ن یریش ره، یباعث شد خندم بگ 

 که افتاد.  دمیمن انقدر بو گند م یعنی -

 کرده.  می شد. االنم تعظ  ینجور یبخاطر قدرت ا یول یدیبو گند و که البته م -

 گردنش رو بزنن.   خوانی انگار م ه،یمدل نیا مشی چرا تعظ -

 شروع کرد به حرف زدن.   دیتوجه کردم تا نگاهم رو د روناهای رو ندادم به م  جوابش
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: ارباب حضورتون رو احساس  یّکوکو ِوا ِواچ. ) معن  یتا تا رو ژ  ژیکا... رو گ ؛دی گون تا ل  ژیق جیلیگ   -"
 دهد.( یقدرت واال م یبو میشناسی رو نم  گانه یب نیاما... ا م؛یکرد

منه، خوب گوشاتون رو باز   نی: جانشی )معن یروس تا گوتار   یتِ   یما ت   ی. ِکمانوچ  کلچویل یگ   ژیمیق -
 از جلو چشم هام. (" دیش. گمدیدی سرها تون رو از دست م  نهیبب یصدمه ا دیکن

  یکلبه باال  هیو با سرعت فرار کردن. با قدرت آسمان  دنیآسمان زانو زدن و کفشش رو بوس یپا جلو
که   رونیب رفتمی آسمان. از ذهنش داشتم م یفقط برا دنید تیکردم و قابل  شی درخت ساختم و نامرئ

  رون؟یب  یبر ینم  رونی جهنم ب نیگفت: چرا منو از ا

   نجا؟یمن اوردمت ا -

 نه!  -

 برگرد.   یپس همون جور که اومد -

 تو... تو.   -

   ؟یمن! من چ -

 . رونی فقط از ذهنم برو ب -

 "آسمان" 

 .  صدات رو بشنوم گهید خوامی نم رونی فقط از ذهنم برو ب -

   ؟ینا مطمئن گفتم: هست یچی ه یبگه ول یز یبودم چ  منتظر

اها! فکر کنم شکه   کنه؟یم ینجور ینگاه کردم مثل چوب شده بود چرا ا مانی انگار رفته بود. به ا نه
زد رفت   سی که زرد کرد کفشم رو ل شیک یعالمه ادم دورمون جمع شدن بعد  هیشده. حق هم داره 

 بزنه.   ششونیرفتن قرار بود ات ینجور یگفت که ا یبهشون چ ستیمعلوم ن

 دمیرو د  نیآرت یکه وقت  رمیگیم  یآرامش نمیاز ا مانیبعد و رفتم سمت ا  یرو گذاشتم برا  میکنجکاو
شونش گذاشتم و  ینه. دستم رو رو ییوقت عاشقش نشم! وو هی. سرم رو تکون دادم گرفتمیم

 تکونش دادم 
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   ؟یخوب مانیا یهو مان؟یا -

 ؟ یگفتی بهشون م یبودن؟! چ یک نایشد؟ ا یآ... آره خوبم! چ -

 کردم   یر ی جواب بدم! عجب گ یچ قایدق االن

 جنگل بودن.   نیاونا... اوم... آها! نگهبان ا -

 ببرن؟! رونی مارو از جنگل ب  ینگاهم کرد و گفت: پس چرا نگفت  مشکوک

 بخورم؟  یاالن چه شکر  زنمی تو سرم، چرا بدون فکر حرف م خاک

 . شهیم کی توشه هوا هم داره تار  یکس  مینیبب   ایکلبه اون باالس ب  هیعه! نگاه  -

 کرد که  ینیاز موضوع عقب نش انگار

 !  یچوندی رفت باال گفت: خوب حرف رو پ یاز درخت م  جورن یهم

 

در کلبه رو باز کرد رفت تو منم  مانیاس. خودم رو زدم اون در و منم رفتم باال از  درخت. اکنه  چقدر
نداشت   یخاص  زیشده بود. چ  دهیپوش  شالیبا پ  نشیکلبه خرابه که زم  هیپشت سرش وارد شدم. 

 نگاه کردم و گفتم: گشنمه.   مانیگوشه و به ا هیرفتم نشستم 

 کنم؟   کار ی چ یگیتعجب برگشت سمت من و گفت: خب م با

  یم ستیمعلوم ن  گذاشتیم  گهیهم د یها رو رو شالیبرگشت و به کارش ادامه داد داشت پ  باز
مثل شب و   اهیس یاز پشت نگاه کردم چهارشونه و مردونه بود با موها کلشی کنه. به ه کاریخواد چ
  یداشت کال چهره خاص  یقشنگ یورتش هم خون درشت که با ص ییبه همون رنگ لب ها ییچشم ها
ازشون متنفر   تونمی. چرا نم کردمی فکر م نایو مب   نیو به آرت کردمی م  یخوب چشم چرون تمبود. داش

 .  زدمیحرف م  نیباشم؟ کاش بلد بودم برگردم و با آرت

 گشنته!  یل یبرگشت و گفت: انگار واقعا خ مانیفکر کنم ا شتریشکمم نگذاشت ب یصدا

 .  یل یاهوم خ -
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 .  میبر رونی ب  نجایاز ا یصبر کن دیانداخت باال و گفت: با ییا شونه

   م؟یکن کاریاونوقت چ  میومدین رون ی و تا ابد ب یاومد -

 . میکنی م یزندگ  هیاول یمثل انسان ها  یچ یه -

   ؟یالیخ  یچرا انقدر ب -

  ؟یسر در اورد نیکن چطور از جنگل تارک فیتعر -

 .  یاخه تو انسان شهیبگم باورت نم -

دستش هم  د،یو دراز کش نیکه بالشت درست کرده بود ور رفت و گذاشت زم یشال یبا پ الیخ یب  باز
 گذاشت رو چشمش.  

هم  ییا! اصال دقدقه نیا هینجوری خدا چرا ا یوا  کردمیبخار بودنش نگاه م  یهمه ب  نیتعجب به ا با
 داره؟  

   ؟یست یکنجکاو ن -

 نه.  ایآره اس  دونستمیاز گلوش در اورد که نم ییصدا

   ست؟یتو گشنت ن -

 نه. -

   نه؟یزم  یکجا نجایا -

 . ایاسترال -

بازم ادامه دادم به حرف زدنم من با آتابان    یکلمه حرف زدنش خسته و کالفه شدم ول هیکلمه  هی از
 . ستین یز یکه چ نیهم هم سفر شدم پس ا

 بهت حمله کرد؟  یوون یچه ح -

 .  ری ش -
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 ؟ یچطور  -

 . وونایمثله همه ح -

  نجا؟یاومدم ا یچطور  یبدون  یخوای و گفتم: م  دمیکش ییکالفه ا اوف

 بگو.  لتهیچشم نگاهم کرد و گفت: اگه م هیاز چشمش باال داد و با  یرو کم  دستش

  دامیپ یهام رو بستم و خواستم از همه دور باشم و کس چطور اومدم، فقط چشم  دونمیخودمم نم -
 . نجام یا دمینکنه، بعد د

   ن؟یهم -

 . نیآره هم -

 .  ادیبا عقل جور در نم -

 آره.   -

 .  یفرض کن تو بغلمهات رو ببند خب االن چشم -

 زده.   یبهش نگاه کردم تا بفهمه چه زر  پوکر

 !یزن ی انگار نه انگار پس گفتم: حرفا م اونم

   ؟یاز کجا اومد یالعرض. گفت یط  گنیکار م  نیجا خوندم به ا هی -

 اومدم.  اقوتی  نیالعرض کنم و اما از سرزم یمن جادو ندارم که ط  -

 ای یدیکه د یانجام بد ی تون یم یالعرض رو وقت  یط ی. ول یگیعجب! برفرض مثال راست م -
 . گهیبعد د هیتو  نی ب عده و سرزم هی نیزم  یاومد گهیبه ب عد د یاما تو از ب عد  یشناسیم

  افمیو ق می . من قدرت نداشتم و ندارم، اما تا سنگ آسمان به قلبم خورد همه زندگدونمیکه نم گمیم -
 . شناسم ی رو نم خودم  گهید یشد من حت یهمه و همه از هم متالش

 نه.   ای یقدرت دار  یفهم ی کنار دستم، بعد م یمن نشست شیامتحان کن، فرض کن پ -
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  یحال هیتو دلم  هوینشستم.  مانی ا شیچشم هام رو بستم و تصور کردم که پ گه یراه هم نم یب دمید
گفت: باز امتحان کن هر   عیسر جا خودمم. تا اومدم حرف بزنم سر دمیشد چشم هام رو باز کردم که د

 هات رو باز نکن تا من بگم.هم شد چشم یجور 

وقته  یلی که انگار خ  کنهیبا من رفتار م   یتکون دادم و باز تالش کردم از ذهنم گذشت چرا جور  یسر 
نشستم. باز   مانیا شی هام رو بستم و تصور کردم پچشم  سرم رو تکون دادم و باز شناسه؟ی منو م

تو سرم    ،هام رو باز نکنم و باز تمرکز کردمشد. زور زدم چشم   یحال هیهمون اتفاق افتاد تو شکمم 
که به  ی احساس نکردم بجز نفس کس یچیه گهیو تمام. د مینس  هیو با  کردم،ی م یاحساس سبک 

 گفت: چشم هات رو باز کن!  مانی! اخورهی صورتم م

که تمام صورتش تو حلقم بود نگاه کردم و لب زدم:   مانیهام رو باز کردم و با تعجب به اچشم  آروم
 تونستم؟ 

 تعجب گفت: آ... آره  با

شده بود خواستم ذوق کنم که گفت:   شتریخودم بود تعجبم ب  یدفعه چون با آگاه نی. اشدی نم  باورم
 .  یخودت  نیحاال تصور کن تو سرزم 

 چندش  یز ینه چ یقیذوق خاک بر سر  نه تشو یب

 

 

 

فقط استثنا   نیا ایروح هستن.  یانقدر سرد و ب  یعنی  نی احساس اخه، ساکنان زم یهم انقدر ب مرد
 هستش؟

 رفت سمت در کلبه که گفتم: کجا؟!  دمید

   ؟ییایچپ نگاهم کرد و گفت: مستراح م چپ

 نه خوش بگذره.    -
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ش رو تو  تمام چهره  نمیآرت شیخودمم تصور کردم االن پ ن یهام رو بستم بجا تصور کنم تو سرزم چشم
 اومد.  مانیا یآزادم که صدا یذهنم تصور کردم همون حالت دستم داد و حس کردم تو هوا

   ؟ییاینم  یتو که گفت -

 ها؟   -

 چه آخه؟   یعنی مانم؟یا شی رو تصور کردم چرا پ نی سکوت نگاهم کرد. من آرت تو

 ! نیآرت یتو به جا شیکه اومدم پ نمیآرت شی پ کردمی من... من داشتم تصور م -

 ه؟ یک نیآرت  -

 پدرم به زبون آوردنش سخت بود. با هزار جون کندن گفتم: به... به اصطالح پ... پدرم.  کلمه

 باال و با تعجب نگاهم کرد و گفت: االن من پدرتم؟    دیابروش پر هی

 رو مثل چندشا کردم و گفتم: نه.  افمیق

 خب پس برو تا به کارم برسم.  -

 د. از خجالت سرخ شم و کلبه رو تصور کردم. افتاد کمر بند شلوارش و باز کرده بو میدوزار تازه

 . ی رسیچشم بهم زدن م هیبه  یهر جا تونست  یگم بش ی راه بر   یه ستین  ازیچقدر باحاله ن یییووو  -

 کمی. خوردمی ظاهر شدم؟  احتماال چون داشتم از دستش حرص م  مانیا شی پ  نیچرا بجا آرت یول
تو   مونیو د  مونیو را نا یاالن مب یعنی. اوردی هم داشت بهم فشار م  یگشنگ کردمی م جهیاحساس سرگ 

  هیبا  مانیتو فکر بودم که ا نم؟یزم  یاالن رو ایشدم، گم شدم    بیغ دونندیهستن؟ اصال م یچه حال
 اومد.   وهیبغل م

! اسوهیها از کجا اومدن نکنه فضوالتش م  وهیم ییرفت دستشوو نیتعجب نگاهش کردم ا با
 .  یلنت  خندهیسر داد چه قشنگ م ییاهام نگاه کرد و خنده شد که به چشم  یچ دونمینم

  ؟یها رو از کجا اورد  نیا -

 بخور.    ایکردم ب دایپ وه یتر درخت م  نییپا -
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 مانیا دمی د یبود ول بیغر بیعج  افشی برداشتم ق یک ی نکردم  چیسوال پ گهیگشنم بود که د انقدر
 گهید یک یو نمرده منم خوردم اووم چه خشمزه و ملسه تند تند شروع کردم خوردم  خورهیداره م

  شی پ یگفت: بجا تصور کن مانیبهتر شد. که ا جممیجا نداشتم. سرگ گهیبرداشتم انقدر خوردم که د
 .  یخودت نی تصور کن سرزم   یپدرت

 سوال دارم.  نیآرت   شی برم پ  خوامی برگردم م  نمیبه سرزم خوامینم -

 و گفت: بجا خودش خونش رو تصور کن.   دیکش ییاکالفه پف

 .  ستمیبلدن -

 مادرت رو تصور کن هرجا اون باشه پدرت هم هست.  -

   ؟ییایتو هم م ی. اما خب اگه من رفتم توچدیکردم و گفتم: چرا به فکر خودم نرس زی رو ر هامچشم

 !نهینه من خونم زم  -

 یبر  میکنیم دایپ  یراه ییا ی اگه با من ب رونی ب ییا یب  یحاال تا بخوا یگم شد نجایاما االن که ا -
 خونتون. 

 . رو به لباش زد و گفت: باشه  انگشتش

 . رو تصور کردم   نای جلو  دستاش رو گرفتم و مب رفتم

به پا شد حالت تهو گرفته بودم که احساس   یو تو شکمم بل بوش  شمیتونل رد م هیکردم دارم از  حس
به   کنهیشونه بدست داره با تعجب نگاهم م نایمب دمی هام رو باز کردم که د. چشممیکردم ثابت شد

 کردن.   غی ج  غیشروع کرد ج دینکش  هیثان

کردن.   هیبغلم کرد و شروع کرد به گر ؟یدورت بگردم. کجا بود یمن اله یا! آسمان؟ ملکه آسمان
جلو چشمم اومد دستم رو دور   کردی م هیگر  ینجور یو ا کردنی که منو داشتن ازش جدا م  یوقت ریتصو

  مدمو او  یهوا خور  ینشده رفتم کم یز یگفتم: نارگون خوبم چ میرحم  یوبا تمام ب  چوندمی کمرش پ
 کمکم کرد.   یکیالبته 
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که رد و بدل  یچشم تو چشم شدن انرژ  قهیدق کی. با هم تا  شمهیپ  یکی د یگفتم تازه فهم  نویا تا
سالم  دنی . که با شن فتهی داره برام م یلحظه احساس کردم سر تکون دادم باز چه اتفاق هیرو  شدیم
 به خودم اومدم.   نایمب

 

 نیکبک ا. شدم مثال ارمیسر در ب زایچ  یلیاز خ  دیبا شناسن یرو م گهیهم د کنم ی چرا فکر م دونمینم
 قدرتام مسلط بشم.  یرو دیها منو دور زدن االن نوبته منه فقط با نیهمه ا

 گرفتم. ادی العرض رو  ی. من تازه ط یچطور  دونمی نم  یول  نی بره زم خوادی م مانینارگون، ا -

 نگاه منو متوجه شد.  مانیرد و بدل شد ا نشونیب  یکرد باز همون انرژ   مانینگاه به ا هی نایمب

 هیباز داره  کنمی از قدرتم دارم استفاده م یاز وقت  نمیبی صورت محو م هیصورتش   ریچرا ز دونمینم
  نیآرت یخواستم دست به صورتش بزنم که همون موقعه صدا مانیرفتم جلو ا دهیبهم دست م  یحال

 .  دیچ یتو سرم پ 

 آسمان؟  -

 بشم، چرا؟    ینجور یا دیصداش دلم آروم شد. چرا با دنیشن  با

تو   جوری میدی م یهاله نوران هیرفت دورش  مانیا ینگاهم رو  دیچی بم و جذابش تو ذهنم پ یصدا  باز
گرما   یبود بازو بندم باز سفت شد اما بجا   یحال هیتو بدنم  ،یهاله انرژ  ،ی. انرژ شدی ذهنم تکرار م

 : بله؟  متو ذهنم جواب داد ه؟ی فاصله گرفتم. مشکل چ مانیاز ادستم. رفتم عقب  زدی م خیداشت 

 ."گمیخوشامد م نمی"اومدنت رو به سرزم

. شهیرنگ موهات عوض م یشده چرا ه یز ی نگران گفت: آسمان چ نای. مب ستی ن نیحرفش ا  دمیفهم
 افتاده؟  ی اتفاق  دهیرنگت هم پر

 خانوادش.    شیرو بفرس پ مانیفقط ا ؟یکردم گفتم: نه چه اتفاق یاخم

  یلی ن دیرنگ اتاق سف میدرست بخوام بگم تو اتاق خواب بود ای میخونه بود هیاطرافم نگاه کردم تو  به
   نیو آرت نای باال تخت عکس مب  یشیآرا زیرو به رو تخت م   یلی ن یبا رو تخت دیسف  یبود. تخت سلطنت 

 .  باسیچقدر ز نینگاهم زوم عکس شد. رفتم جلو تر آرت 
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 ؟ یما رو تو اتاق خوابت نگه دار  یخوای گفتم: تا ابد م نایمب به

 رو مثل...  نجا یسرخ شد و گفت:شرمنده ملکه. ا یز یاز هرچ ایاز خجالت  نایمب

 . کنهی فقط سرم درد م میبر عیسر ایرو اوردم باال گفتم: ب دستم

عضالت تموم بدنم    ختنیر خیاومد سمتم دستم رو گرفت و حس کردم انگار رو بدنم آب  نایمب  عیسر
لب گفتم و   ریز  یممنون هیفقط  ؟ یچطور  دمی. نپرس رونی از بدنم رفت ب میکالفگ تم،یشل شد و عصبان

رو    نای. مباومدی م بیبرام عج  تشیاومد شخص یهم همراه ما در سکوت م مانیبه راهم ادامه دادم. ا
 .  نیزم  نیبر ای  نیباش   نجایا شتریب نی خوای گفت: م مانیابه 

 اگه زودتر بشه بهتر.    نیزم  رمیم -

تو راهمون بود. که  ییاتاق با در قهو هیبود گذشتم  دهی مختلف پوش  یراه رو که فقط با عکس ها از
رفتم تو  ی. منم از سر کنجکاوا ی گفت: ب مانیدر اون رو باز کرد و خودش اول وارد شد بعد به ا نایمب
 ات رو تصور کن.  و خونه نهیگفت: دستت رو بذار رو آ مانیبه ا  نایمب

 داشت و تمام.   نهیآ هیبود. اتاق فقط   بیعج برام

  نیکرد و رفت. هم یبرگشت خدافظ  مانیشد و ا انیخونه توش نما هی ریبرداشت و تصو یموج نهیآ
 رفتنش هم مثل آدم نبود. 

 . نیاز ا نمیبهم و گفت خب ا د یدستاش رو کوب  نایمب

 چطوره.   میتا اتاق تو هم نشون بدم و باهم گپ بزن میبر ایب

 خوبه  -

  نیبه در ها اشاره کرد و گفت: ا نا یحال بزرگ  مب هی  ن ییپا  میاز پله ها رفت خوردیجلو تر پله م یکم
 دوتا در ها اتاق مهمونه. 

 .  کیبود. سمت راستش آشپز خونه ساده و ش  یسمت خونه مبله سلطنت هی

 ؟ی گفتم: نارگون، بچه دار  یالیخ  یبا ب نایمب به

 . اما خودش رو جمع جور کردو گفت: آره  لحظه شوکه شد و سکوت کرد  هی
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 پسر؟  ای انداختم باال و گفتم: جدا دختره  ابرو

 دختر.  -

: عه پس  دم یباز پرس یرحم  یکالفه شده بود. اما با ب دمیپرسی سوال هارو م ن یازش ا کهن یاز ا انگار
   ه؟یکجاست؟ چند سالشه؟ اسمش چ

 .  کننی باباشه باهم کار م  شیپ  ستین  نجایتش و االن اتوهس یهم سن و ساال - 

 .  یهست یدوست داره چون تو مادر خوب  یل یکردم کمتر عذابش بدم گفتم: مطمئنم دخترت خ یسع

 باشم من...   یرو لبش اومد و گفت: ممنون اما فکر نکنم اون چنان مادر خوب  یلبخند

که کنارم   ادینم  نجایا ادیاتاق دخترم رو نشونت بدم ز یخوایگفت: م  یرو خورد و ادامه نداد ول حرفش
 باشه.  

 رو نشکستم و هم کنجکاو شده بودم که گفتم: باشه.   دلش

جلو   ستادی ا یاما وقت یراه رو خال هینبود  یاتاق چیه میباال سمت راست رفت  میدوباره پله ها رو رفت  باز
 هیاتاق چه عرض کنم  هیرفت کنار و   واریکه د دینکش هیگذاشت. به ثان  وارید  یو رودستش ر وار،ید

و   یخاکستر   گبه رن  یراحت ی. آشپزخونه، سمت چپ مبل هایشد. اما به چه خوشگل انی خونه نما
 هستن؟  ی: اون در ها چ دمی . کامل وارد شدم دوتا در کنار هم بود  پرسزرد 

 اتاق هم اتاق خوابه دخترمه. ی ک یو حمام  اون  یبهداشت سیسرو شی کی -

   نمش؟ یبب  شهیم -

 آره، آره راحت باش.   -

  واریسمت د هیچشمم رو گرفت  ز یچ هیدر اتاق خواب رفتم و بازش کردم تا در رو باز کردم فقط  سمت
که طرح آسمان روش   یگرد با رو تخت  یخوشگل. تخت   یبا گل ها بای بالکن ز هیتمامًا  پنجره بود. با 

 اش طرح فرشته بود چقدر قشنگ.  نهیکه دور تا دور آ یفانتز  یشیآرا زیبود. م

که از   ی و اشک دمیخودم د یرو رو نایقشنگه که نگاه حسرت بار مب یلیبهش بگم که اتاقش خ  برگشتم
 شده بود.  ریاش سرازرو گونه 
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و محکم فشارم داد. منم بغلش   هی گر ری بلند زد ز یحرف رفتم سمتش و بغلش کردم که با صدا بدون
بغلش به ادم آرامش   هیبا  تونهینم ی مثل مادر اصل یچ ی ه دمیهام کش هیکردم و عطر تنش رو به ر

 . دونمیبفهمه که م دیاومد که نگذاشتم نبا یبده و آرومت کنه. اشکم داشت در م

 

 

 

 

 نارگون؟  یشد یچ

داشته باشم داشتم   یازتون خبر  تونمیو نم   نیستین دمی د یدلم برات تنگ شده بود بانو وقت یچ یه -
 . کردمی سکته م

 و گفتم: اتاق من کجاست؟   دمیهاش خوندم گونش رو بوسرو تو چشم   تیواقع

 جا.  نیهم -

 !نجا؟یا ستی مگه اتاق دخترت ن -

 .یندار   یتو با دخترم فرق -

 تکون دادم و تشکر کردم.  یسر 

   ؟یندار  ازی ن یز یچ -

 .  یخوراک  یچرا لباس و کم -

 من الساعه.  یچشم بانو -

مثل دخترتم؟ به دختر خودت هم   ی گیملکه، مگه نم ایمن  ینگو بانو گهیو گفتم د ستادمیروش ا روبه
 بانو؟  یگیم
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 میتونی پادشاه ما نم  نیو جانش نیما هست یاتکون داد و گفت: شما ملکه یبه نشونه منف  یسر 
 . میصدات کن  کیکوچ

   ؟یاگه من بخوام، چ  -

 . ذارنیارباب نم نی اگه شما بگ یحت -

  دمش؟یچرا من ند ه؟یارباب ک  -

. تا  یر یم  دنش یبه د یگرفت ادیو   یدیو جادو رو آموزش د نیآموزشات تمام شد و همه قوان یوقت -
 تو رو با همه آشنا کنه.  

 رفت.   زنمی حرف نم دید نای مب یانداختم باال وقت  یابرو

برم    نیبازو بند و خواهش کردم که تو ذهن آرت یرو تصور کردم و دستم رو گذاشتم رو نیذهنم آرت  تو
 و باهاش حرف بزنم. 

   ؟ییشنویمنو م یصدا  نیآرت ن،یآرت  -

 . شنومی برفرض که آره م -

 . ولیتونستم از قدرتم استفاده کنم! ا  ییبار به تنها کیحرفش رو به دل نگرفتم  ادی ذوق ز از

   گه؟یم نایکه مب ،یهست یتو همون ارباب  -

 ادب؟  یکرده، انقدر گستاخ و ب تتیترب   ینجور یماکان ا -

ر  . تو انقدیخورد شد و گفتم: حداقل بهتر از تو بوده، احساس و روف داشت که تو ندار  اعصابم
 بود.   نیذوق و شوقت هم ین یمن، منو بب شی پ یومدیکه ن  ییترسو

 آره.   -

 کورت کرده و مغرور.   ادیقدرت ز یوجدان  ی با داد گفتم: تو... تو ب ادیحرص ز از

 .  دیشا -
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. تو سرم دانگ و دانگ ستمینتونستم خودم رو کنترل کنم تمام بدنم داغ کرد من اصال خونسرد ن گهید
 . کنمی خودم خفت م  یبا دستا  نمتیروز اگه بب  هیزدم:  ادی . فرکردیم

 باشه.   -

. به دیکش ی بلند غی! تا چشم هاش به من افتاد جدمیهراسون رو د ینایبا شتاب باز شد. و مب هوی در
و   زدمی م ادیداد. فر یپرت کردم که جاخال شی بود. به سمتش آت شی اه کردم سرتا پام آتخودم نگ

  آروممداشت  یبا حرف هاش سع   نای. مبدمیفهم یاون لحظه نم یچ یضربه بزنم ه نایبه مب خواستمیم
 شد.   یبدتر م  یکنه ول

 . کردی م میعصب  شتریرفت. و ب  یهم تو سرم رژه م نیآرت

 .  یفی تو ضع -

 خفه شو.   -

 .  یمنو ندار  ینی جانش  اقتی تو ل -

 خودت.   یبرا  تی تختت و پادشاه -

 .  سوختیم  شیخونه تو آت   تمام

 ... متیداد نی هم یبرا -

و مذاب بود که از دهنم  شیاما خون نبود آت ادیزدم که ته حنجرم احساس کردم خون م ادی فر یجور 
معلق   نیزم  ی. از رودادمی فحش م زدم،ی م ادیفر زدم،ی م غی بودم ج دهیخودمم ترس رونی اومد ب یم

 شدم تو هوا.  

 اژدها کوچولو شده. هی اوه جوجه کوچولوم  -

 خفه شو، خفه شو.   نیآر.....ت -

 چرا؟  -

 . کشمی زنت رو م -



  

102 
 

در اومد. و    یرنگ یبلند شد از پشت کمرم و دستام رشته ها نیزم  یگرفتم از رو نایرو سمت مب دستم
 . شدی تر م  دهیزرد تر و رنگ پر نایو مب کردمیم یشتر ی. احساس قدرت بدیچرخ  نایدور بدن مب 

 آسمان تمامش کن.   -

 خان.  ن یآرت  یتو شروع کرد -

بودمش.   دهیال ندپسر بود تا حا هیاز رشته ها آزاد شد. برگشتم  نایدفعه پشت گردنم سوخت مب هی
 سبز، قد بلند.  یگردنم رو کج کردم و خوب نگاهش کردم. چشم ها

   ؟یمن! خوب  یسالم بانو -

 ؟ یهست  یتو ک -

. خواستم رشته نهیکرد بش  ی. و داشت بهش کمک مبود  نایدختر کنار مب  هی. دمی شن  ییسرم صدا پشت
 پسره هواسم رو پرت کرد.   یرو سمتش بفرستم که صدا میرنگ یها

 ها! زشته عمو! ینکن  یآ یآ -

  نیداد و گفت: از آرت یبه رفتارش نگاه کردم. رشته ها رو سمت پسره فرستادم که جا خال متعجب
. میناکارش کن میباهم بزن  اینچسبه و غد و مغروره. ب  یل یاصال خ نجوریاعصابت خورده آره؟ منم هم

 چطوره؟  

فرستادم   شی شدم و سمتش آت  یباز عصب  ستمیدشمنش ن  یهرچقدر اعصابم از اون خورد باشه ول  من
 . اهی س یهمراه با رشته ها

 نه.   یبگ یتون یم شنهادهیپ ؟یشی م یعه! عه، چرا عصب  -

چه بزرگ   زمی خواستم به اونم حمله کنم که دستاش رو گرفت باال. و گفت: عز کمی اومد نزد دختره
 . تنگ شده بود یل یدلم برات خ نم؟ی صورت نازت رو بب یبش  آروم شهی! میشد

 . یتونیموهاشم ز د،یسف یصورت ،یآب یسرخ، چشم ها یبود. لبا  یخوشگل دختر

   ؟یهست  یتو ک -

 .  یش یحاال کم کم با من آشنا م نازمیمن آ -
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که پسره خندون اومد جلو باز گر گرفتم خواستم بهش حمله   شدی کم م شمیذره داشت از آت هیذره  هی
عاشقم  ینگاهش کردم که گفت: ناز  یلبم سوال یاومد رو یشد. تبسم  میقا نازیکنم که فرار کرد پشت آ 

 ! ؟یکرد دایشده هوو پ

تو دل پسره و گفت: گم شو بابا منم خر شدم   دیبره با مشت کوب  نایکه سمت مب  نیقبل از ا نازیآ
 شدم.  عاشقت 

 کمکم.  ای رو بلند کنه نتونست: آرسام ب نا یمب اومد

رو دو   کردمی . و هق هق مرفتم. اشکمم رو گونه هام روون شده بود  نایلرزون سمت مب  یقدم ها با
 نارگون. دیزانو افتادم کنارش دستش رو گرفتم و گفتم: ببخش

 .  دیچ یتو سرم پ  نیآرت یصدا هوشی ب  ینای کردن و من با غم به مب یو آرسام با تعجب نگاهم م نازیآ

 ؟یخور ی االن تاسف م هیچ -

   ه؟یکردن من چ یکردم خودم رو کنترل کنم گفتم: قصدت از عصب یمشت شد. سع  دستام

 منتظر جواب شدم نداد.  یهرچ

 

 رو بغل کردم و بلند شدم.   نایشدم. مب   الشی خیب

 داره المصب!  یچه زور  ینصف تو هستش ول نی بب یخندون گفت: ناز   آرسام

 دخترشه.   ی نه! ناسالمت ایبره  نیبه آرت  شی زیچ هی دیبا ی آرسام در اورد و گفت: که چ یبرا ییادا نازیآ

 ن؟ ییشناسی رو م نیاز جواب آرسام گفتم: شما آرت  قبل

 هستن؟!  وانهیها د نیا ای دمیپرس ییاخنده! سوال مسخره  ریهر هر زدن ز  دوتاشون

رو توش    نایکه مب  ی. سمت همون اتاقرونیکه تمامش رو سوزونده بودم رو باز کردم رفتم ب  یاتاق در
. آرسامم نمیتمام شد. گفتن: من خواهر آرت شونیجلو رفتم. اونا هم که مسخره باز میمستق دمید

 شوهرم.  
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 . دهیخدا در و تخته رو باهم آفر نییا ی: بهم مدیاز دهنم پر هوینبود  هواسم

 زبونم رو کنترل کنم؟  تونمیچرا نم یحرف در اومد. از خجالت سرخ شدم. لنت نیاز دهنم ا تا

 عمه منه! یعنی نم؟یگفت: خواهر آرت  سایلحظه وا هی. دنیعار باز گرفتن خند یهم ب اونا

محل بوقلمو هم بهش   یداشته باشه ول  فهی تک و طا یجور ن یمحاله! آدم ا یهمه خوشبخت  نیا منو
 . نذارن

 به خدا! ظلم

 کرد باز کنه نشد.  یرو هرکار  نایدر اتاق مب نازیآ

 اتاق مهمون.  میخودش باشه در رو باز کنه. بر دیبا شهیدر باز نم  -

مثل برق تو تمام بدنم رو   یز ی چیدستم جا به جا کردم رفتم سمت در بازش کنم که  یرو رو  نایمب
 باز شد.    یکی ت  یدر با صدا گشت و

 رو شکست!  نیدختر طلسم آرت نیا کنهیگفت: او الال... چه م یبا لودگ  آرسام

  کنه؟ی تحمل م نویچطور ا نازیبهش نگاه کردم. واقعا آ  یخنث

 گذاشتمش.   یتخت رفتم  و به آروم سمت

 دایو رفتم. تا راهش رو پ  دمیپرس نازیداشتم از آ ییدستشو رفتی م چیرو به اون دوتا شکمم پ  برگشتم
برگشت. اوف! خدا  دگانمیکنم و تا کارم رو انجام دادم و دست و صورتم رو شستم اصال نور به د

 بده.   ریاختراع گرش رو خ 

که پت و مت گوشه   نایتوجه بهش رفتم تو اتاق مب  یهام نقش بست! بجلو چشم مونیلحظه را هی
 . کردنی تخت نشسته بودن و بحث م 

 گفتن: برو اتاق مهمون بخواب. دنی. انگار اونا هم فهمدیشد اومدی م خوابم

 .  خوابمیجا م   نیگفتم: نه هم 

 تو اتاقش باشه.  یکس  ادیخوشش نم نی و آرسام هم زمان گفتن: آرت یناز 
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 .خوابمی نارگون م شیپ  جانی چنده من هم لویک نی جوابشون گفتم: آرت  در

بشه   نیآرت  بینص میکردی که آرزو م  هیهمون موجود نیا ی! که آرسام گفت: ناز تعجب نگاهم کردن  با
 نتونه بگه.  یچ یه ن ی. و آرتارهی دمار از روزگارش در ب

 .بداخالق هم هست  نیقربونش بشم کپ خود آرت یهم با ذوق گفت: آره اله یناز 

 صد رنگت بشه آسمانم. یهااون چشم یفدا یعمه ناز  یگونم رو محکم بوس کرد و گفت: اله اومد

هام اومد و  هستن؟ کم کم خواب به چشم  یک گهیها د نیشدن. ا بیاز جلو چشم هام غ عیسر و
 .  دمینفهم یچیه

 

 " نای"مب

 

 شدم.  داریکم کم ب شد،یکه وارد بدنم م یانرژ  با

 منو اورده؟   یباز کردم تو اتاق خودم بودم. ک  یرو به آروم هامچشم

 ! ادی ب تونهینم  یچون بجز اون کس نیآرت دیشا

. دستش رو گرفتم و گفتم:  کردیم  قیبهم تزر یباال سرم بود و داشت انرژ  نی درست بود آرت  حدسم
 ! ینیبی م بی خودت آس نی بسه آرت

 .  یتو اونجا بود  یوقت کردمی م شی عصب  دیکه خودم به سرت اوردم. نبا هیکار -

 !؟د یاشکال نداره. االن کجاست؟ تو رو د -

 . دهی. نه منو نددهیسمت چپ خواب  -

مامان قربونت بشه چه معصومه تو خواب  ی! الهگهیواقعا راست م دمیشوک برگشتم سمت چپم د با
  نی کردن. به آرت دای. اشک هام باز راه خودشون رو پ ستین  ینشون چیپاره بودنش ه  شیاز اون آت

 بخوابه.   شمیپ  یگفتم: ممنون گذاشت
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. که گفت: من نذاشتم خودش طلسم منو شکوند و اومد جفتت  دمیشدم و پیشونیش رو بوس  خم
 .  دیخواب

 نگاه کردم.    نیم رفته آرتتو ه یهااخم به

 بد؟    ایخوبه  نیا -

قدرتش باال و باال   ینجور یهم نیبه سن آسمان بده که االن قدرتش از من باال تره ا یدختر  یبده برا -
  ستیرو سخت کرده. تو ب یبلوغه به موقعه اش همه چ یکرده. برا دایبلوغ زود رس پ  یول رهی تر م
 دنیموجودات هم متحد آسمان خودشون رو نشون م ریها و سا یموکل ها و جن ها و پر  یسالگل

 دونممیبا آتوس بزرگ.  نم یداشته اونم نه با هرکس داریاون از االن با نگهبان آسمان ها د یول
. آتوس بارها وبارها منو مجازات کرده  ترسمی م ندشی. از آ دهیبروز نم   یچیداشته آسمان ه کارشیچ

   ؟یسمان رو مجازات کنه چاگه آ

سن  نیحواست به آسمان بوده تا به ا  یلیکرد. تو خ  ش یکار شهیرو نم رینگران نباش. تقد نیآرت  -
که آتوس بذاره من  یبود نیبهش برسه. در به در دنبال ا  یبی آس نی تر کیکوچ ینذاشت  یحت دهیرس

  شهبا ادتیاگه  خوادی آتوس هم آسمان رو م  کنهی داره که اونو برتر م  یز یمحافظش بشم. آسمان چ
روز   هیآسمان. پس نگران نباش  یکه اسم دخترت رو بذار  بخشهی م یاون گفت تو رو در صورت

تا بلوغ   ارمشیبه زبون ب تونمیجوره نم چیآسمان شدم االن ه هیمحافظ چ گمیکه منم بهت م  رسهیم
 آسمان.

  

 ادبه.  یتخس و ب  یل یاومد و گفت: خ نی آرت یلبا یرو یتبسم 

 .  میبه تو رفته زندگ -

 چنده!  لویک  نیآرت گهیاز من بدتره. به من م  -

خورد و   یلحظه آسمان تکون  هی. که خوردی بدتر حرص م  نیگفت. از خنده غش کردم و آرت نویا تا
 دستش خورد تو شکمم. 

 یشده بود مانیاون پسره ا هیکه شب  ییگفتم: موقعه ا نی. و رو به آرتدمیرو گرفتم و بوس دستش
 لحظه؟  هیآسمان چش شد 
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روش نداشت مجبور شدم   یر یتاث یکننده استفاده کردم ول  جیاز طلسم گ یمنم. ه د یفهمی داشت م -
 اش به من جلب بشه. تو ذهنش حرف بزنم و قدرت جذبم رو ببرم باال تا توجه 

 . دهیکه قدرت تو روش جواب نم  هیکس نیاول  یتوجه کرد نیآرت  -

. کم کم  شده فیبهش بده بخوره بدنش ضع ییمقو یز یچ هی. شهیم داریاره. من برم االن کم کم ب-
  ینشه. عصب یعصب  یش رو کنترل کنه و از آرامشت براش استفاده کن هقدرتا  رهیبگ ادیهم بذار 

. شهیو از جادو پر م شهیم لیبهتون نزنه. بدنش داره تبد یب یمواظب باش آس  یول هیعیشدنش طب
  نا؟ یمب  یدیتو اتاق محافظ فهم نشیببر عیسر د یبا رهی م نیبرسه بدنش از ب ادیبه حد ز یتوق

سردردش امتحان  هی یکنم؟ من برا کاریروش نداره چ  یر ی آرامش من تاث نکهیفقط ا دمیآره فهم  -
 هی ی توانم برا  نیتا اخر یعنیگذاشت روش  یکم ر یکردم تا حداکثر قدرتم رو استفاده کردم تا تاث 

 !نی. آرت ستین  یسردرد قدرت من کاف 

که منم رفته بودم تو فکر گفت:   قهیبلند شد و تو اتاق شروع کرد به قدم زدن بعد از چند دق  نیآرت
 .  نجایمجبورم خودم باشم ا

 .  یخودت رو کنار آسمان کنترل کن  یتونینم یمگه نگفت  یول -

 .  نایمجبورم مب -

اما آتوس   .یسالگ ستیب  یکی هیسالگ  جدهیه  شیکیمونده.    گهیفعال که  سن بلوغش دو هفته د -
 بلوغ دومش به شماست.    یول ادی بلوغ اولش خودش م یگفته برا

  ؟ی چرا زودتر بهم نگفت  -

 !یدینپرس -

 ؟ یدی. فهمیرو بهم بگ افتهی درباره آسمان م یهر اتفاق دیبا نایمب دیبا ؟ی سرخور شد -

 . به آسمان نگاه کردم خواب بود.  دمی داد زد که از جام پر یآخرش رو جور  یدیفهم

 . داد نزن فقط.دم یفهم -
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پسرش   ایزدم و گفتم: نه من نه خواهرت و نه آرسام  ای دل رو به در نیآرت یاز سکوت طوالن  بعد
ما   ی. ول شهیکنترلت سخت م  دونمی. میآموزشش بد  دیتو با کنهی نم یقدرتمون با آسمان برابر 

 سمانآ  یرو یداره ول  ری تو تاث ی ... آسمان رو نه، قدرت آرامش من روی. ولمی تو  رو آروم کن  میتونیم
و آرامشم رو به ارث برده و از تو تمام   یقدرت رو داره. اون قدرت مکندگ نینداره؛ چون خودش هم هم

ز پسش بر  تو ا ن،ی . آرتابیمورد کم  هیآسمان  دهیبه اون رس ییا هیقدرت رو و از تمام الهگان هد
  نه،یتو گرگ  یوقت  نبدو نمی! و اکشتی داشت منو م  شی نرفته که تا چند ساعت پ ادتی. نه ما  ییایم

بچه  ی. وقتیتو تمام بدنت از جادو ساخته شده بجز روحت و آسمان، اله   نیجن... آرت ،یخوناشام، پر 
از دستمون ساخته  یآسمان فراتر از تو هستش ما کار  شهی م یبشه چ بی ترک یجادو باستان  هیبا  یاله
  یتونیفکر کن. تو م رفامآسمان رفته. به ح شی که خودش شخصا پ دونهیآتوس هم م نویا ستین

بهش   یتونیچون آسمان نصفش از تو ساخته شده و تو نم دونمیم نویمن ا یاحساست رو کنترل کن 
 نرفته.  ادتیکه   ییشگویپ  یبزن بیآس

 آسونه.   به زبون -

 . پس، االن جبران کن.  میکرد یکوتاه  یل یدخترته در حقش خ -

 .. . یبه سخت یخون خاصش رو مک بزنم. ول شمیاالن که خوابه وسوسه م تونم،ینم -

 .  تخت بلند شدم رفتم کنارش. دستم رو دور گردنش انداختم  یرو از

  یب یگردنش زدم و کنار گوشش گفتم: بهت اعتماد دارم بهش آس یرو ییابردم بوسه   کیرو نزد سرم
 ی مونی تو هم کنارش م یآمادش کن ی. اگه بتونداره  ی. زنده موندنت هم به آسمان بستگیزنینم
 . مموندن تو کنار آسمان رو بد ی... آسمان. من حاضرم بهابزنه بجز  بیبه تو آس تونهینم یچیه
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 . ار ینقطه ضعفم رو به روم ن -

 نقطه قوت تو هستش.    ستینقطه ضعف ن  -

بود  نیکرد. و ا  رابیرو به لبم وارد کرد و از خونم خودش رو س  ششین یحرفم  دندون ها انی پا با
 کنار آسمان.  نی بودن آرت یبها

رو گرفتم سمت تخت بردمش. کنار آسمان گذاشتم دراز بکشه و منم اون سمت آسمان  دستش
 نشستم.  

سر آسمان برد. و اون رو  به   ریهم فشار داد. دستش رو ز یسرخ شدش رو رو یچشم ها نیآرت
  رمیبودم گفتم: م  دهیکه به آرزوم رس یرو بوس کرد. با لبخند و خوشحال شی شونیو پ دیآغوش کش

 کن.  داری. تو هم آسمان رو برمی پدر و دختر آب پرتقال بگ یبرا

 

 "آسمان" 

 گرم شد. چشم هام رو باز کردم.   می شونیپ کهن یحس ا با

 !نم؟یب یهم زمان شد با گرد شدن چشم هام. خواب دارم م که

 هاش سرخه. چرا چشم نهیآرت نی! اما نه اگه انمی... من تو بغل آرتمن

 که نگذاشت. صداش که همون صداس.   رونی ب  ارمیرو از بغلش خواستم ب خودم

 من، کجا؟   یشیپ -

متفاوت تو چشم هاش در اومد.   یم هاش نگاه کردم که کم کم رنگ هابه چش  رهی خ رهی حرف خ بدون
. انقدر ذوق داشتم که دستم  شمهی بعد حاال اون پ ششیزدم برم پ  واریهمه خودم رو به در و د نیمن ا

  دمیترسی رو ول کنم م   نیدر هم باعث نشد که آرت ی. صداو فشارش دادم  چوندمی رو دور گردنش پ
 بره.  

 آسمان ولم کن.   -

 نه.  -
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 ول کن گردنم شکست.  گمیم -

 نه. -

 خندون اومد که گفت: آسمان دخترم ولش کن.   ینایمب یصدا

 گفتم: نه.   باز

 گفت! گفت دخترم! یچ  نایمتوجه شدم مب  بعد

 تعجب سمتش برگشتم.  با

 دخترم؟  یتو به من گفت  -

 .  یآسمان من ،یآره چون دخترم  -

. از پشت  منم باز شد یرعد و برق، سد اشک ها ینه هام حس کردم که با صداگو  یرو رو یز ی چ یگرم
اش چسبوند و در گوشم گفت: تو که از اول  نهی وکمرم رو به س دیچ یدورم پ نیآرت  یدست ها

  ه؟یاداها چ نیمادرته پس ا یدونستیم

  یبگ یاشکام رو پاک کن  ییایب   دیاالن با یبا آرنجم زدم تو شکمش و گفتم: چرا زد حال هیگر همراه
 .  زایچ نیو از ا میکنی ترکت نم گهید

 . مگه جوک گفتم. خندهی داره م دمیفهم نشیرفتن س   نییاز باال پا یول دمیدی رو نم   افشیق

 نگذاشت.    نیاومد کنارم خواستم بغلش کنم که آرت  نایمب

 گفتم: چته؟  نمی که صورتش رو بب چوندمیباال گردنم رو پ  اومدی داشت کفرم م گهید

 رسوندن به مادرت.    بیبخاطر اس  یه یتنب  -

. اما از عمد نبوده دونمیم دمشی گفت: اشکال نداره من بخش نایکه مب  نییزده سرم رو گرفتم پا  شرم
  یرفت شرم زده بودم برا ادمیبغلم کنه. اصال  یکس ذارهیحسوده نم  یرار نشه. پدرت هم کمتک گهید
 بشم من.  دمیفهم  ینایگفتم: قربان مب نای انداختم باال و رو به مب ییابرو نیآرت

 .  یمامان صدام کن یتونیم -
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 زوده.   -

 گوشم رو گاز گرفت. که باز ناخداگاه با ارنج زدم تو شکم سفت اش.  نیحرفم آرت  نیا با

 . رون ی ندازمت ب  یاز پنجره م یبزن گهیبار د هی -

 ؟ یتونی م -

از پنجره   زون یکرد و با سرعت منو سمت پنجره برد. پنجره خود به خود باز شد و خودم رو آو بلندم
 زدم: ولم کن، ولم کن.   غی. جدمید

 ولش کن.   نیآرت  با ترس گفت:  نایمب

 ییا گهید  غی از پاهام رو ول کرد که با ترس ج ی کیولش کردم بعد  ایگفت ب  یمرموز  یبا صدا  نیآرت
 .  دمیکش

 کمک!   -

 بود.   ادیز  یلیکردم فاصله خ یم سی ترس داشتم خودم رو  خ از

 شدن در اتاق.   دهیکوب  ی. و صداکردی م شتریهم ترس منو ب نایمب یها غیج

 تو.  ارمتیتا ب یکنی نم  یزبون دراز بگو  -

 . یهست  یمغرور از خود راض  هی گفتم: عمرا تو  غیج  با

که تو هوا باز پاهام گرفته شد. از ترس رو   کرمی پام هم ول کرد داشتم خودم رو مرده تصور م هی اون
   بودم.   یبه سکته قلب

چه  ن یا دیدیرو د گهیتو. تازه هم د  ارشیب یشد وونه ید نیکه گفت: آرت   دمیرو شن  نازیآ یصدا
 .  هیرفتار

 کنم؟ زونی تو هم آو یخوایم -

 بکن.  یخواست یدارم. هرکار  کاری نه اصال من چ -

 زدم.    غیتعجب کردم و ج   نازی آ یآدم فروش از
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 .  یآدم فروش  یل یخ -

نشدم. دستام تو هوا تکون تکون خورد مثل   نازیتکون تکونم داد. متوجه حرف آ نیموقعه آرت همون
 . ژله داد زدم: نکن حالم بهم خورد 

 منتظرم.  -

 مرگ من؟  یگفتم: منتظر چ ییا دهیترس یصدا با

 

 

 

 

 

 .  دمیو جواب بزرگترم رو نم کنمی نم یزبون دراز  گهی. بگو دم یرسی اون که بعد بهش م -

هستم. کم کم  نی ! تصور کردم پشت سر آرتنهیبه سرم زد. آره هم ییجرقه ا هو یهام رو بستم  چشم
 العرضم درست از آب در اومد.   یط دمی سرم سبک شد و فهم

 .  کردیبا تعجب نگاهم م  نازیآ

داشت با   نای پخ گفتم که مب هیرفتم و  نیرو در اوردم. پشت سر آرت  سیه یرو اوردم باال و ادا انگشتم
و    نازی. و آنگاهم کرد یخنث   نیزد و آرت  غیو ج واریبه د دی. از ترس چسب کردیتعجب به نبود من نگاه م

   خبد حالت رو گرفت. خخخ  نیآرسام از خنده رود بر شده بودن. آرسام گفت: آرت

 خنده! ریزد ز  یکرده باشه استارت ریتو گلوش گ  یز یچ انگار

پناه بردم. و گفتم: جنبه داشته باش تو منو از پنجره   نایبرداشت که پشت سر مب  زی سمتم خ نیآرت
 گهینخوردم رودم د یچیمنم انقدر بزرگ وار بودم که به دل نگرفتم. بخدا غذا هم ه یکرد زونیآو

 ام.  هیحمله کرده به کل 
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 نمیا کنهیعف منخورده ض یچیبچم ه یشوخ گهیوارد شد و گفت: بسه د یجنتلمن با اخم بزرگ  نایمب
 .  دیکنی م زونشیکه آو تونیاز خوش آمد گو

از   یشدیم  یچطور جزغاله داشت  میدید نا،یبانو مب  ییفرمای هم گفت: بله درست م دهیند ری خ  آرسام
و از خنده کبود   نی افتادن زم نازیکنه. بعد از حرفش خودش و آ کاری چ دونستی بچت نم  ادیز یدلتنگ
 شدن. 

  میبود. اگه عصب  نیآرت ری . بغض کردم همش تقصکنهینگاهم م رهی داره خ دمینگاه کردم و د  نی آرت به
 . شدمی نم ینجور یمنم ا کردی نم

و   نازیابروش رفت باال و رو به آ یتا  هینگاه کردم که  نیآرت  ینگاهم پر از نفرت شد و تو چشم ها هوی
 . رونیب دیبر  دیتون یآرسام گفت: م

اومدم  رونی رفت ب  دیهم کرد که اونم فهم ناینگاه به مب هی. رونیرفتن ب  عیاونا خشکشون زده سر انگار
و گفتم: ولم کن شدم   دیک. که افتادم تو بغلش بغضم تر دی گرفت کش یکه دستم رو جور  رونی منم برم ب

اش و   نهیس  وشد با مشت زدم ر  ینم یجور  نیا یکردی نم میابزار مسخره کردن خانوادت. اگه عصب
 . گفتم: ازت متنفرم 

 آسمان؟   ی دیفهم یاز من متنفر باش یچونم رو با خشم گرفت دستش و گفت: تو حق ندار  دمید هوی

 فهمم.   ینم یچ یمن ه دمینه نفهم -

 . کنمی م  تیحال  -

 بادها بلرزم. نیکه با ا ستمین  یدیمن ب ی. ولیکن  دیتهد یفقط بلد -

 آسمان رو اعصابم نرو.  -

 یاومد یحاال من برم از وقت  یهمه تو رو اعصاب من رفت نی. امیکشیم ؟یکنی م  کاریاگه برم چ  -
   کنه؟ی چطور تحملت م  نایمب یهمش برام جنگ اعصاب درست کرد

 .  یزنیحرف م یگنده تر از دهنت دار  - 

  ری گوشه نشستم زانو هام رو تو بغلم گرفتم سرم رو گذاشتم روش و زدم ز هیبهش رفتم  تی اهم یب
با   یجور ن ی. پدرم اشنیم دایپ  میخانواده اصل  هوی. همش شوک پشت شوک. . بدنم خسته بود هیگر
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که   هیگر ریزرو نتونستم کنترل کنم و بلند تر زدم   امهیگر ی. صدا رسمی به قدرت م هوی. کنهی من رفتار م 
. سرم رو  دیعطر تنش آرامش به دلم رس  یو منو کشوند تو بغلش از بو  دیچیدور بدنم پ یگرم ییدستا

 .  یرو اعصابت مسلط باش یر یبگ ادی دیکرد و گفت: با ینوازش کرد با موهام باز 

 !یذار یتو حرفش و گفتم: تو نم دمیپر

اعصابت تو کنترل خودت باشه اگه تحت   ریبگ  ادی یبمونم. ول شتیپ تونمینم اد یمن ز تو حرفم نپر. -
 که افتاد.  یهمون اتفاق شهی کنترل خودت نباشه م

 . دیسرم رو گرفتم باال و گفتم: ببخش زمیریزود بهم م یل یخ  ایتازگ رمیبگ  ادی  دیبا گهیم راست

رو    میشونیرنگ بود. آروم پ  رییعرق کرده بود و چشم هاش تند تند درحال تغ شی شونینگاه کرد پ بهم
 . بدو...یدیتا صدمه ند رونیاز اتاق برو ب  ع یو گفت: سر دیبوس

در اتاق رو باز کرد و گفت: آسمان    عیسر نایکه مب کردمینگاهش م  ری که شوکه شده بودم. فقط خ من
رنگ پوستش   شهیم ینجور یچرا داره ا  نیآرت یفقط چشم شده بودم رو ی. ول شمیپ  ایزود باش ب 

ببرش. از جاش بلند شد   نایهم بست. و گفت: مب ی. چشم هاش رو محکم روشدی تر داشت م  دیسف
 زد:   ادیرو به من کرد. فر تشو پش

 ببرش.   گفتم

 . رونیدست منو گرفت و منو از اتاق برد ب عیسر نایمب

 شد؟  یجور ن یا نیآرت تو شوک بودم چرا هنوز

  یچطور منو برد تو حال. منو سمت آشپز خونه برد نشوندم رو دمیمنو از اونجا دور کرد و نفهم  نایمب
 آسمان چش شده؟   ن،یو گفت: مب دیرو کنار من کش  ش یصندل   نازی. آیصندل

 تو فاز خون.  آسمان هم شوکه شده.  رفتیداشت م نیآرت یچ یه -

 .  ستیاصال خوب ن نیتو فاز خون. ا رهی داره م یلیدو روز خ  نیباز دوباره تو ا -

 .  نیآرت  شیبده هواست به آسمان باشه من برم پ   یلیآره خ  -

 تخت برو.  التیباش خ  -
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 رفته تو فاز خون.   نیآرت ی چ  یعنیفکرم همش در حال پردازش بود  یول  دمیشنی ها رو م نیا

   

 

 

 

 !یدیگفت: خوناشام تا حاال ند نازیآ

 . دمیگفتم: نه فقط شن  رونیاون حال اومدم ب از

 که بدون مقدمه گفت؛ دوباره تو هنگ رفتم. ناز یبا حرف آ که

 .  یش یمثل آقات م شهی هات شروع م:( کم کم واکنش یخودت هم خوناشام   ستین یطور  -

 ها؟! -

 ها. -

 ناشامم؟منم خو  یعنی-

 اهووم.   -

دوست داشتم  یلیکه خ  دمیاشون شندرباره  یترسناک  یذوق کردم. افسانه ها  ومد یچرا بدم ن  دونمینم
 . نهیگرگ هی ایخون آشام باشم  هینداشتم دوست داشتم  یقدرت چیمنم باشم. چون قبال ها ه

 شم؟یم نیمثل آرت  یک -

 من چه بدونم.   -

 . میدادن و در حال کش مکش بود  میاومدم گشنگ یسر رفته بود. از وقت حوصلم

 . دنی فهمیافتاد دستشون م یجنازم م یبودن که وقت الیخ  یها انقدر ب   نیرفتم. ا خچالی سر
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و خودم    زی. گذاشتم رو مچیساندو کیک  کمی وهیم کمیبود.   یرو باز کردم. توش همه چ خچالی در
خوردن شکمم صدا  نیهم توجه نکردم. و شروع کردم به لومبوندن. ح نازیآ ینشستم به نگاه ها

 .  دیبدبخت تعجب کرد بهش غذا رس کردیم

خودش اورد و نشست   یبرا  خچالیهم رفت سر  نازی که آ خوردمیرو با لذت فراون داشتم م همه
  ؟یدار   ییخوردن. با دهن پر گفتم: تو چه قدرت ها

 با دهن پر گفت: قدرت آب و آتش.  اونم

 ن؟ یهم -

 عا.  -

 . یستی ن  نیمگه خواهر آرت  -

 انداخت باال و گفت: هستم.   شونه

 ؟ یقدرت ها رو دار  نیپس چرا هم  -

 . گهیمادر د هیاز  ی خواهرش هستم ول -

که تو ذهنم اومد. افق رو ول کردم خواستم دهنم رو باز   یگفتم و تو  افق محو شدم. با سوال یآهان
   ؟یپرس یشد گفت: دهع بچه چقدر سوال م   یجن  نازیکنم سوالم رو بپرسم که آ

 کجاست؟   ییکنم گفتم: خواستم بگم دستشو عش یبذار ضا گفتم

 .   یس  ویراه پله هست اونجا دبل  ریدر ز هیسمت چپ  رونی ب یاها اون... عا از آشپز خونه اومد -

 که داد رفتم. یهمون آدرس به

 ****** 

 بود.  دهیخونه بزرگ که حوصلمم افتضاح پوک هیهم رفته بود. فقط من بودم و  نازیآ

 باد به کلم بخوره.   کمی در حال رفتم و بازش کردم  سمت

 خودم به خودم  کمک کنم.  دیهستم که مستقل بار اومدم. با یدختر  هی من
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  یکه اسم بیغر بیعج ی. درخت و گل هارفتمیکه کم از باغ نداشت راه م یاط یزنون تو ح قدم
اشون سوال بپرسم. هرچقدر خواستم ذهنم رو  دونستم. منو کنجکاو کردن که بعد درباره یازشون نم

 . و  شدی منحرف کنم نم 

که بتونم استراحت   ییجا نیتر کیبه نزد شدی م نیهام داشت سنگ . چشم شدی م ری باز در گ فکرم 
رو تو   نیا کنهیداره احضارم م  ی کس  کردمی قدر خسته شدم؟! حس مچرا ان دم یکنم رفتم و دراز کش

چشم هام رو بستم. روحم از بدنم جدا شد و وارد خسله  عیکتاب بابا ماکان خونده بودم پس سر
 .شدم

 

 

 

 

 د؟ بوی شنل پوش بودم. اسمش چ یهام باز رو به روباز کردن چشم با

 نگاهش کردم.   یسوال

 . آتوس هستم نگهبان آسمان. من یسالم بانو -

 قدم عقب رفت.   هیکه زدم  یداد با

 ؟یتا شنل پوش اومد شیکه با اون ش یهست یاومد. تو همون ادمیعا...  -

 بله بانو.   -

 من که تو رو احضار نکردم؟!  یول  امی من م یاحضارم کن  یوقت  یگفت یول -

 بانو.  د یدرسته من خودم شما رو احضارم کردم واقعا ببخش-

 شده؟ یز ی زدم و گفتم: اشکال نداره آتوس، چ  یلبخند
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شما بفرستم تا به شما    شیخواهرم رو پ  یآسمان یقدرت ها یآموزش ها یفقط خواستم برا  ری خ -
به شما تو بلوغ   تونهیداره و م  ییقو یلیرده خ  مشتاقه که اون به شما اموز بده یل یآموزش بده. خ

 کمک کنه.  یآسمان

  ی. وگرنه حرف ارمی سرش ب ییناخوداگاه بال  ترسمیخودم ندارم. و م  یرو یآتوس من انچان کنترل -
 . شمی ندارم خوشحال هم م

 . دسیمن. خواهرم آموزش د یبانو  دینترس -

 ادش؟ یم ی. کندارم  یحرف طورهن یپس اگر ا -

 گهیشماست. د شی اون پ زنمیکرد و گفت: االن که من دارم با شما حرف م ییمردانه ا یخنده ا آتوس
 شما رو نگه دارم بدرود بانو.    تونمینم نیاز ا شتریب

کم نداشت. مخصوصا   یچی ه ییبایشدم که چشم هام به دختر کنارم افتاد. از ز  داریاز خواب ب ین یه با
 .  دشیبزرگ و سف یبال ها

 زبونم بند اومده بود. انگار فرشتش! شیبایز از

 من. یگفت: سالم ملکه ا کردی که چشم ها رو خمار م  یفی لط یصدا با

  ؟ یسالم، خواهر آتوس -

 تو کار آموزش.   میآره خواهرشم امدم بر  -

  خوردی حرف زدنش. اما در کل ازش خوشم اومد بهش م یخودمون  نیمنش نه به ا یبه اون ملکه ا نه
 . گرفتمی م یمثبت  یسالش باشه. ازش انرژ  جدهیه فده،یه

   ه؟یخوبه. اسمت چ -

بودن کنار ملکه رو رد   یبرا  یآموزش ی. نوزده سالمه و تمام دوره هاالین گنیهمه بهم م یول السونا، ین -
 خودم  یجور نخبه هستم برا هیکردم. 

نه  یاموزشم بد یخوای خواهشا اگر م ی. ول یدون ی. و اما اسمم که خودت مالین گم یخوشبختم، منم م -
 بگو بانو نه بگو ملکه اسمم رو صدا کن.  
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  یگفت ی تو هم نم  ی. نترس آسمان یست یعصا قورت داده ن یملکه ها نی.  خوشمان اومد از اولیا -
 :( یآس کردمی صدات م  گرفتمی که باهات گرم م یکم

 سر دادم و از جام بلند شدم.  ییا خنده

 ی لیباشه ن  -

 منم اسمت رو مخفف کردم!  ی بگ یباشه گفتنت خواست  نیاالن با ا یعنی -

 .  ییجورا هی یا -

 .  یکه منو با خانوادت آشنا کن  میبر -

 خوشگله.   یلیتکون دادم و گفتم: بال هات خ  یسر 

 قشنگ تره.   یک یبال ها نیحاال صبر کن و بب   یار یدر م یدیبه بلوغ رس  یوقت  یول  یتو هم بال دار  -

 

 

  

 

 تو.  یبال ها گمیبازم م -

 !دمیرو ند  نی. تا حاال قصر آرتیبال، عجب قصر خفن  الیخی ب -

 خودشه.   یبه مرموز  -

 آره.   -

کردم ذوق   دایخودم پ یهم سن ها یک ی نکهیبود. از ا یدختر سرزنده و شاد میبه خونه رفت  باهم
 شده.  ی.  و من در تعجب بودم که چکردنی حال همه شوکه نگاهمون م یداشتم. با وارد شدنمون تو

 واکنش نشون داد.   عیسر نایمب



  

120 
 

 .پرسمی سوال رو م  نیا دی. البته ببخشدیکن ی م کاری چ نجایس... سالم پرنسس شما ا -

  نیآموزش به ا یکرد و گفت: برا رییدرجه تغ  ستیدو هوی  دیخندی و م کردی م یکه با من شوخ  ییالین
 مکان اومدم.  

 .  ادمینبود خودم آموزشش م یاز یبا اخم گفت: ن   نیآرت

داره که   ییروی با هر آموزش. آسمان ن دیبچسب واریخان تا مثل کتلت به د نیآرت  نیگیبله درست م  -
 فقط در آسمان هفتم هست.   روی ن نیو ا د یشما ازش عاجز هست 

  ر یزدم ز  یو آرسام منم پوق نازیآ یاخنده یکه با صدا ن ییجلو خندم رو گرفتم. سرم رو گرفتم پا بزور
 خنده. 

که آتوس شخصا خواهرش رو   ییها روی کرد و گفت: چه ن  یاخم  نیآرت  حاتشیتوض هیبا بق  یول
 فرستاده. خطریتو

 .  شمیم لی تبد والیه هیبه  یعن یکه به من گفت خطر ناراحت شدم  نیا از

اورد. اما من با مرحله اول قبول شدم و اومدم. هچکس   یدوام نم دادی آموزش م یهرک  یبماند. ول -
 نبود.  ستهیمن شا یبه اندازه ا

  نیپرنسس به دخترم آموزش بده. ورودت رو به سرزم هیسرش رو تکون داد و گفت: خوشحالم   نیآرت
 .  گمیخوشامد م

 .  نیممنون آرت -

   ؟یکه آشنا هست  یآشنات کنم نگفت  امیب  یبه پهلوش زدم و گفتم: تو گفت  ییا سلقمه

  دمشونیکه به تو آموزش بدم. حاال که د دمیدی من فقط آموزش م  نهی پدرت آرت دونستمی من که نم -
صداش هم در    یول کردی برادرم مجازاتش م ،یدار  ی ! عجب پدر خفن یهستن. اما آس ایک  دمیفهم
بود.   یکردم چون مجازات ها حق نبود. همش از خود گذشتگ  یون یمن پا در م. چند بار اومدی نم
 بزرگ و برادرم و من.   یبجز خدا شناسهی رو نم  نیچکس آرتیه

 . دمیروزه پدرم رو د هیکن من االن  فیبعد برام تعر -
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 باال و گفت: باشه.   دیپر هاشابرو 

 کنم.   ییرایازتون پز  دین یبش دییگفت: پرنسس بفرما نایباال که مب میبر میخواست

باالش پشت کمر من بود. که خواستم  میبردمش رو مبل دو نفره نشست دمیرو کش الیدست ن  خودم
 اشکال نداره.  نیبلند بشم راحت باشه اما دستم رو گرفت و گفت: بش

اما گوشه مبل تو خودم جمع شدم. که با باالش منو  سمت خودش اورد. چه نرمه! انگار ابره.   نشستم
 .  دادی بهار هم م یبو

 هم خوش خنده بودن.  یلی. و خشدنی اما چاق نم   خوردنی فقط م  ایو آرسام هم فارق از دن نازیآ

 

 اومد.  یی رای پذ لیبا وسا  نایمب

 آتوس بزرگ چطوره؟   -

 شلوغه.   یلیمدت سرش خ  نیا  هیآسمان یفرشته ها ری ان. درگج  نایخوبه مب  -

 چرا؟   -

 .  دیشی بعد متوجه م -

اون حرف ها رو زدم   نکهی. هنوز ازم دلخور بود. از اکردی با اخم نگاهم م نینزد آرت  یحرف گهید نایمب
 خب...  یناراحت بودم ول 

 نه.   ای دیشنی حرفم رو م  ایکردم مثل خودش تو ذهن حرف بزنم تمرکز کردم حاال  یسع

 تو فاز خون. من... من  یکردم که باعث شد بر  تی منو ببخش که عصب نیآرت  -

 .  دهیم یخاص  یخونته که بو  ری تو نبود. تقص ری اشکال نداره. تقص -

 درسته؟  شم،یمنم مثل تو خوناشام م گهیم یناز  -

 . یقدرت هاشون رو دار  یول  یشی. تو خوناشام نم ستیدرست ن نه  -
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 چرا؟   -

  یکه خطر  نیبدون ا  یبمون  زاتیعز شی پ یبهت بدم. که بتون تونستمیبود که م ییا هیتنها هد -
 کنه.   دشونیتهد

 .  نیممنون آرت -

 . به حرفاش گوش دادم . هیهم با بق  زنهی هم با من حرف م نی آرت چطور

 شه؟ یآسمان شروع م یآموزش ها یاز ک -

 از فردا.   -

 . نهیبب  ییتو آموزش ضربه ا  یترس ینم یهات باشبال نیبا هم  ییخوای م -

 . کنهی م  ریپذ بیمنو آس نیو هم رهی بال هام مثل برادرم به داخل بدنم نم ی. ولترسمی م -

 .  السونایو گفت: بلند شو ن ستادیا الیبلند شد و رو به ن  نیآرت

 . مردد بلند شد  الین

گذاشت و شروع کرد به  الین یبال ها یرو گرفت و برش گردوند. دستش رو رو  الین یشونه ها  نیآرت
 . بیزبون عج  هیخوندن به 

: من ارباب بال ها شما رو از طلسم ی پنچصو. )معن یس  یر  گاچیپ  طانی ط وزیسو کا ر فانیرو ت   کاید -
 .(کنمی آزاد م

نبود.   الین  یبال ها گهیو د  دیچرخ یکه دورش نور آب کردمی نگاه م الیقشنگ ن یبه بال ها متعجب
 بال هاش رو از دست داد!  یبغض کردم اون اومد کمکم کنه ول 

   ؟یبرش گردوند و گفت: االن بهتر   نیبرنگشت آرت الین   یگذشت ول قهیدق هی

 کرد نشد.  یآتوس هرکار  یرو کرد  کارن یآ... آره چطور ا -

 . ازش  شهیکنه و عاجز م  یکار  تونهیپادشاه آسمان هم نم   یوقت ها حت  یبعض -

 جبرانش کنم.  چطور   -



  

123 
 

 .ی. تو قبال جبران کردستیبه جبران ن یاز ین -

و بغل کرد و   نیو از پشت آرت   دیدو الیاز قصر که ن رونیب  رفتی از کنار من گذشت داشت م  نیآرت
 . یرسوند  نیقیکارت هم منو به  نیبا ا یدار  یتو قلب پاک دونستمیمن م نی رتگفت: ممنون آ 

 و رفت.    دیکش الیرو سر ن ی برگشت و دست  نیآرت

. منو بگو فکر کردم بال هاش رو از دست داده. چقدر زود  کردمی صحنه نگاه م نیمتعجب به ا من
 . کنمی قضاوت م 

مبل رو نگرفت   یبال هاش همه گهیبرعکس اون موقعه د یاومد نشست ول یذوق خاص  هیبا  الین
 مثل من بدون بال بود. 

 باز داخل بدنت ببرشون.  اریبار  بال هات رو در ب  کیگفتم: بلند شو  الیبه ن  مشکوک

و   دیدور، دور خودش چرخ هیخم شد و بال هاش رو باز کرد و   یحرف بود کم نی هم انگار منتظر ا الین
 باز برشون گردوند به بدنش. 

گفت:   نای رفتن. که مب  یخدافظ هیو آرسام هم با  ی. ناز مطمئن شدم منم براش خوشحال شدم  یوقت
 کجا؟  

 .  ادیداره. موحد هم داره م دیخر  کمی  یبازار ناز  میریم -

 امشب؟ ادی جدا موحد م -

 ما بمونه.   شیهفته پ هیمدرسش قبول کردن که آره  -

 . یامروز کم حرف شده بود نیهم  ی. پس براادیهم ب  نجایخداروشکر، بگو ا -

.  نهیرو بب  شیدوست داره دختر دا میشیپالس م نجایما هم هم ادیب گمیبهش م نیآره، نترس مب  -
 فعال.  میبر گهیخب ما د
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 شدن.  ب یجلو ما غ  هویکردم و  یرو بوس   باهاشون

 اتاقتون رو نشون بدم.  نییا یب -

راه  هیگذاشت که  وارید یدستش رو ر  دیچی . سمت راست پمیاز پله ها باال رفت نایدنبال مب یلین منو
 ظاهر شد.  گهیکه دوتا در  کنار هم د دیکش واری د یدر.  باز دستش رو رو یرو ظاهر شد با کل

 یسمت چپ. در رو باز کردم. همه چ یل یسمت در ها. من سمت راست ن می هم زمان رفت یلین منو
 هستش.    یاتاقت موقعت نیپکر شدم گفت: فعال ا دید نای. مب دیسف دیمثل کفن بود سف 

 چرا تو اتاق خودم نرم؟  -

 . یدیآموزش د یگفته نرو تا وقت نیفعال اونجا آرت  -

 داره؟   یبا اونجا چه فرق نجایمگه ا -

  هی ی. ولیش یاتاق م اتی و هواسم بهت هست. بعد خودت متوجه خصوص یکنار اتاق ما هست نجایا -
 . ی بزن   شیرو ات  نجایا یتون ینم گهیبگم د یز یچ

! نی. نه تخت داشت نه کمد. همدی با دو تا در سف ،یمتر   هیپنجره  هیتو اتاق بود. و  نهیآ زیم هی فقط
بود. داد دستم و  موتیر هیدر کشابش رو باز کرد  نهیآ زیکه رفت سمت م  نایبرگشتم سمت مبپکر  

 هیمال چراغ خاموش روشن کردنه. سوم هیآب نیتخته. ا ده،یمربع کش هیدکمه که روش  نیگفت: ا
به طور    یدکمه رو بزن  نیا هیواریکمد د ین یب یهم اون سمت راستت رو  م یاخر  نی. اونهیزیمال تلو

 . موتیاز ر نی. اشهیعقب و تمام لباست معلوم م  رنی خودکار چوب ها م

 !  ی. عجب تکنولژ کردمینگاه م نایتعجب به مب  با

 . اتاق تو و پرنسس هستش  نی. سمت راست، راه بهیبهداشت  سیدر اتاق سمت چپ، سرو نیو اما ا -
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 ! هیعال -

 . ادی خوشت م دونستمیمن بود م شنهادیآره. پ -

 .  نایگفتم: ممنون مب دمیکردم و گونش رو بوس بغلش

فرستادم   یخاک به سرم چقدر زشت شد. پرنسس رو بدون همراه یدختر گلم. وا کنمی خواهش م -
 تو اتاق.  

شرمنده گفت: شرمنده پرنسس به کل   نای به در زد و رفت تو. مب  نایتقه مب هی.  میرفت  الیاتاق ن سمت
 کنم.   تونیهمراهرفت  ادمی

 اشکال نداره.   -

اتاق مجهز با همه   هیمبل، گلدون  پنجره بزرگ.  ،یشده بود. تخت سلطنت دهیقشنگ چ یل یخ  الین اتاق
که در   الیتموم شد از تو اتاق خود ن نای مب حاتی توض نکهیهمه تفرقه ناراحت شدم. بعد از ا نیاز ا یچ

 هم دنبالم.  الیاتاقش به اتاقم راه داشت تو اتاقم رفتم. ن

  نیدر دسترست باشه ا یز ی چ دیناراحتم چون گفت: آسمان جان تو فعال نبا دیانگار از صورتم فهم نایمب
.  بعد که کامل قدرت هات  میجادوگر روش کار کرد هیو آتوس و  نی اتاق محافظ شدس. که منو آرت هی

 . چطوره؟میکنی قشنگ درست م  یل یاتاق خ هیباهم   یرو بدست اورد

 خوبه.   -

 . گهی. دو ساعت ددیشام بخور دییا یب  نیو استراحت کرد نیدوش که گرفت  -

 رفت و در هم بست.    نایمب

 ؟ یچرا ناراحت -

بهم پدر   ختهیر یبهتر بود. االن همه چ  یلیکه قدرت نداشتم خ یوقت ترسمیمن فقط سر درگمم و م -
همش شوک پشت   بهی حال عج هی شهیپدر مادر صداشون کنم روم نم  تونمی نم  یول  دمیدمادرم رو 

 .  شهیشوک بهم وارد م

 جون.   یناراحت نباش آس میکنی رو درست م یباهم همه ه -
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 حمام.   یتو هم بر  میلباس انتخاب کن هی  ایحرفم رو کش بدم و گفت: ب هیبق  نذاشت

اتاق پر از   هیصدا رفت کنار و   یرو زدم که ب یوار یرو برداشتم. دکمه کمد د موت یگفتم. ر ییا باشه
رو با مزه کرده بود گفت: دختر    افشیبا دهن باز که ق  الین  ستیلباس جلوم ظاهر شد! نه انگار بد ن 

رو داخلش   ن. که تا پاهامومی ها داخل رفت  یبازار لباس  باهم مثل جنگ یعجب خفنه  انگار اومد 
اتاق. هر سمت مخصوص  نیاز ا میر تو اتاق پخش شد.  جو...ن من غلط کردم بگم ناراضگذاشتم نو

 یطرف پر از کفش، لباس، انواع اقسام همه چ هیجات .   یو بدل رهی طرف پر از گ هیبود.  یز یچ هی
لباس   نیا درچق یگفت: آس یبلند یبا صدا هوی الی. نکردی داشت. و انتخاب رو سخت و سخت تر م 

 شبه قشنگه دختر.  

دامن  هیبه بعدش  نییمثل قلب و از پا  نشیس ی لیاکل ی .  لباس مشک کردم واقعا هم قشنگ بود نگاه
  خوندی . مثل لباس خواننده راک بود. دختره که میل ی. دور کمرش کمربند استیعروسک  یتور تور 

 قشنگ بود.  یل یلباسش خ ی. ولهیاسمش چ  دونمینم

 برداشت گفت: بپوش.  یلیو خنده ن یپاچه گشاد با شوخ  یگل گل دیست بلوز شلوار  سف هیآخر  در

 گشاد بود.  یباال ناف هینگاه کردم  رهنشیبه پ 

سبز بود.   یبا گل ها  دیو سبز لباسمم سف ینارنج   دیسف ییتل پارچه ا هیها رفت   ریها و گ  جاتی بدل تو
 .  ییدستبند مهره ا هیبا   ییگشواره  شکل پر اما سبز پسته ا هی

 برم ساحل.    خوامیلباس تصور کردم خندم گرفت انگار م  نیرو تو ا خودم

 هم بهم داد.  دیسف یال انگش ییدنپا هیآخر  در

 باال.   دمیمتر پر هی الیکه با داد ن رونیب میاومد یم میداشت

 . میالک بر نداشت  -

 .یتو دستم اشاره کردم که خودش رفت برداشت و اومد. رنگ الکش هم فسفر  یلباس ها به

 . نییپا میاتاقم باهم بر ایب یتو حمام انداخت و گفت: تمام کرد منو

 تکون دادم. سر
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رفتم به موهام   نهیآ زی .  جلو مدمی که حالم رو جا اورد لباس ها رو پوش یحموم درست حساب  هیاز  بعد
کمان   نیمثل رنگ ؟یگفت چه رنگ  شهیبود رنگ چشم هام هم... رنگ چشم هام چرا نم ینگاه کردم آب 

  نهیآ زیم بخان رفتم.  چطور حاال موهام رو خشک کنم. وللش کشا  نی به آرت ی ! اونم ک یلعنت مونهیم
عطر   ونیرو باز کردم کلکس  و رو نخواستم کشاب دوم چکدمی . که هیشیعالمه لوازم آرا هیرو باز کردم 
 داشت.    ین یری ش یرو انتخاب کردم بو کردم، خوب بود. بو یک ی یبود. شانس 

چه خوشگل شده بود. اون به من  یگشتم که لنت نایاتاق مشترک رو باز کردم. با چشم دنبال مب  در
بود. موهاش   دهیشده  پوش  یدوز  نیکه دورش نگ  یآب  یلباس عروسک  هیشده بود من به اون.   رهیخ

 .کرده بود  سی بود دورش سمت راست موهاش هم گ ختهیآزادانه ر یور  هیهم 

   ؟یدی: خوشگل ندمیبا هم گفت  همزمان

باال   ن ی . آرتمیو سمت آشپز خونه رفت  رونیب میزد ال ی. از اتاق نمیزد یو تبسم مینگاه بهم کرد هی
 کنارم.   الیو ن  دمیرو کش نیسمت چپ آرت  یکنارش. منم صندل   ناینشسته بود. مب

 بخوره.   دیبا نیاشاره کرد اول آرت  نایشروع کنم که مب خواستم

  یچیشدم حاج اقا شروع کنه به خوردن. تا گذاشت دهنش منم حمله کردم. سر خوردن ه منتظر
لو و  زرشک پ یرون مرغ سوخار  هی. کنمی به اطرافم هم توجه اصال نم  خوردمی فقط م دمیفهمی نم

منو بخور.   ایب  گفتی م زدیکه بهم چشنک م کیاست هیبرداشتم گذاشتم تو بشقابم  دهیکباب کوب
درست   ییبسم اهلل شروع کردم به خوردن. چند روز غذا ه یو با  ختمیهم ر  دیو سف  اهیاز س همنوشابه 
. فقط موند زرشک پلو اونم تا ته  دم یرو سر کش  اهینخورده بودم رو از عضا در اوردم. نوشابه س یحساب 

 سسبرداشتم و   سیاز د زدیسرخ کرده چشمک م ینیزم  بی. س نییخوردم رفت پا  ییموی با نوشابه ل
رو  اخر نوشابمم خوردم. با دستمال کنارم دهنم  وانیکچاپ رو روش فشار دادم و تند تند خوردم و ل
دهنش باز بهم   ذاشتیقاشق غذا م هیبا تعجب  نایپاک کردم. سرم رو بلند کردم تشکر کنم. که مب 

 ؟ یدر گوشم گفت: نترک  الی. نشدی م  رهیخ
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 نخوردم!  یادیز  زیچ -

 . یکم مونده منو بخور  -

  الشیخ نی نگاه کردم ع نی با خجالت به آرت دم؟یپدر مادر جد  گنیم یخوردم حاال چ ادی ز یعنی واقعا
 .  خوردیم د یبری م  کینبود. و است

  دونمیبرداشتم باز و خوردم. نم  کی. منم استدمیرو د ن یباز مالش رفت خوردن آرت   یاز گشنگ شکمم
 اومد.    یکه از گوشت خوشم نم یچرا انقدر جذب گوشت شدم. من

  شمیمست م خورهیاالن بوش هم به دماغم م یول اومدی من از گوشت بدم م ال یگفتم: ن  الیگوش ن  در
 کنم.   کاری چ رهی و دلم مالش م

 نخور.   -

 .  شیری رو از جلوم برداشت که دستش رو گرفتم و گفتم: نگفتم که ازم بگ کیاست بشقاب

 نکن. باشه؟   ییرو ادهی آسمان ز -

 .  خورمیم شهیآخر نیهم -

 شده؟  یز ینگران گفت: چ   نایمب

 .  شهیداره جذب گوشت م یاراد ری گفت: غ  الیتا خواستم بگم نه ن 

 آسمان؟  یاراد ری نگاهم کرد و گفت: بنظر خودت غ  نینگم. آرت یز ی چ نیمن باشم به ا تا

 . کنهیداره منو جذب خودش م  ایبوش  و طعمش تازگ   یاومم خب من از گوشت متنفر هستم ول -

قرمز بود و دور بقشاب هم پر...  زیچ کهی ت هیبقشاب که توش  هیاز جلوم محو شد و جلوم  بقشاب
 نگاه کردم.   نیبه آرت دهیخو... خونه... ترس دمیبردم و بو کش کشیرو نزد م ین یپر... از خون بود. ب

   ؟یبخور   نویا یتونیم -

  یبخورمش. پس مجبور  خوامیم  هیحال هیبگم تو دلم  دمیترسی. م نیبشقاب نگاه کردم. بعد به آرت به
 حالم بهم خورد.   گهید هیچ نیگفتم: اه اه ا
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 . گهینم  نویگفت: چشم هات ا یخنث   نیآرت

 من اصال دوست ندارم بخورم.  رینخ زنهی مگه چشم حرف م -

 بعد روم رو از گوشت تازه گرفتم.   

قابل   ر ی تو غ میاگه ما ندون ینجور یا یبگو تا کنترل بش یگفت: آسمان اگه بهش کشش دار  نایمب
 .  یشیکنترل م

جلو چشم هام   خورمی که دارم گوشتشون رو م ییآدم ها ری فکر کردم و جلو روم تصو نایحرف مب  به
و گفتم: نه نه من  هیگر ری بلند زدم ز یو با صدا دمیکش  یبلند  غیشدم ج  ینجور یچرا ا دونمیاومد نم

شهر   دماوم  یرف بزنم از وقت ح  تونستمینم هیگر ریآدم خوار بشم. من... من هق هق زدم ز خوامینم
 شد.  شتریب  می. شدت گرنمیب یم بیغر بیعج یزای نداشتم همش چ شی روز هم آسا هی اقوتی

 . دمینفهم  یچیه گهیشد که د  یچ دونمینم

  

 " نای"مب

  

  نی به آرت ی که تا االن  بزرگ شدنش رو حس نکردم. با پرخاش گر  ی. دختر شدی مداشت پر پر   دخترم
  ؟یمزخرف رو نشونش داد یها  ری گفتم: چرا اون تصو

-... 

. مگه چقدر سن داره، یدادیصحنه آدم خوردن نشونش م   دی. نبانیآرت یکرد   ییرو  ادهیز یل یخ -
 . شهیآسمان کم کم داره با خودش آشنا م

خوبه    یلیجاها خ یکرده. ترس بعض  یخان کار درست نیتو هم گفت: به نظرم آرت  یبا اخم ها  السوناین
 .  دهیاجازه رو نم  نیکنه. ترسش ا ییرو ادیخانم. االن آسمان اگه بخواد هم ز  نایمب

 .  کننی هم بگم باز کارخودشون رو م ی. پس هرچ ومدیطرز تفکر خوشم ن نیاز ا من
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  ی. الهموندی م شهیمثل ش زمیتو مبل فرو رفتم. و به اون دوتا سنگ دل نگاه کردم. دختر عز مغموم
  ش یکی شد  کیچشم هام کوچ هینگاه کردم.   نیو آرت السونایآسمانم. به ن نم ینمونم و دردات رو نب 
 ها...  ننیزنی بزرگ تو ذهن حرف م

هنوز تو   یعنیدستامم گرفتم رو سرم  ی. الکالسونایراه ذهنم رو باز کردم و رفتم تو ذهن ن  یواشکی
 . وسطاش بود  یفکرم. به صدا گوش کردم ول

تا   یمواظبش باش طیتو هر شرا دی . بادنی...دنبال آسمان هستن. قبل از بلوغ برنامه ربودنش رو کش -
 بره.   یک یآسمان سمت تار دی. نه باانی بازم م یحاال من چندنفر رو کشتم. ول

کرد   یکار  شه یرفت نم یک یاگه آسمان سمت تار ی. ولکنمی خان من تالشم رو در حد خودم م  نیآرت  -
 هست.   ادتونیکه  ییشگویپ  ی با دخترت مقابله بش  دیو تو با میو بر میریجونمون رو بگ  دیفقط با

 نباشه.   ادمیچطور  -

از مادرش   شتریرو باون تو  یبش   کیبه آسمان نزد ی بگم. کم  دیبا دیشی اگه از حرفم ناراحت نم -
قدرت شما رو   دیاما مواظب باش .دیو درک متقابل دار خونهی . چون قدرت هاتون بهم مرهیپذیم

  ومدسمتش ا یک یتار یوقت  ینجور یا ی. و اما اگه نزدبکش بش دیبش یفرد عاد ک یآسمان نبره. و شما 
.  دیکن میاز من و برادرم قا دیتونیرو نم  یی . طناب نقره اره ی و هرجا بره با شما م  یشما تو ذهنش هست

 نه از ما.  یول  یکن میهمه قا ایزنت  دیاز د دیشا

 

 ...یطناب چ  زنهیحرف م السونا یداره ن ینگاه کردم از چ نی آرت به

 بار هول شد. و گفت: نذار آسمان بفهمه جونم به جونش بستس.  نیاول  یبرا  نیآرت

چون  نهیبیاگه االن هم نم  نهیبی کنم. آسمان طناب رو م یکار  نیهمچ تونمیخان، من نم نیآرت  -
 .  دیآموزش ها هم فهم نیتو هم د ی. شایبکن  یتونینم یبعد از بلوغ کار  یقدرتش با شما هم ترازه. ول

شد و    دهیکش کردمی. نگاهش سمت من که به پنجره نگاه مدیش کشکالفه دست تو موها  نیآرت
 آسمان خوبه.    نیجان بب  نایگفت: مب 

 بفهمم.  دی رو با یخان. من همه چ  نیآرت یکور خوند یبلند شدم رفتم. ول   آروم
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 بود. چشم هام رو بستم و تمرکز کردم.   ده یاتاق اسمام رفتم. دخترم مظلوم خواب  یتو

 . ی! لعنتیذهنش رو محکم بسته بود. لعنت السوناین

 بار استفاده کردم.   نیاول  یوقت استفاده نکردم برا چیکه ه یهام رو بستم و از قدرت  چشم

طناب کلفت و براق و   هیتار   یلی. خنمیرو بب گنیآسمان زوم کردم و تالش کردم اون طناب که م یرو
نگاه  نیکه به قلب آسمان وصل بود. آروم در اتاق رو باز کردم به آرت دمیکه تپش داشت رو  د ینوران

 وصل بود.  نیطناب هم به قلب آرت هیکردم. بق 

   ؟یچ یبرا اما

  ه؟یچ  نیا ییکارا

 گرفتم.  مینی جلو ب در به شدت باز شد و من از خلسه در اومدم و دستم رو هویکه شدم  یخون دماغ  با

 شده؟   یکنارم رو تخت آسمان نشست و گفت: چ  عیکنارم اومد و سر   نیآرت

 . یچ ی! هیچ یها؟ ه -

  ؟یاز قدرتت استفاده کرد -

 نه اصال.   -

 به من دروغ نگو.  نایمب -

 خون دماغ شدم. هیادیاز فشار ز ؟یچ یاخه، استفاده کنم برا یچه دروغ -

 رفت.   عیسر نی آرت نییمشکوک نگاهم کرد.  منم قاطع نگاهش کردم. با شکستن پنجره طبقه پا  نیآرت

گرفت   می نس  ی. بعد با آرومیبود ستادهینگاه کردم. که گفت: خوب تو ذهنم پاگوش وا السوناین به
 .  دیخند

 رو بشنوم؟  شی بق یهول بشم طلب کار هم شدم و گفتم: چرا نذاشت  نکهیا جا

 . ید یفهمی م  دیواقعا نبا گهیرو د نجاشیچون ا -
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 چرا؟   -

 صورتم رو بشورم.   یبهداشت   سیباال انداخت. و حرف نزد. منم رفتم سرو ییا شونه

انجام   یبزرگ سکینگاه کردم. ر اومدی خون م مین یرفتم و به خودم که رنگم زرد شده بود و از ب نهیآ جلو
  نوینگاهش ا یشک نکنه. با حرفم قانع شده باشه. ول    نی دادم از قدرتم استفاده کردم. خدا کنه آرت

 .  ستیجونم برام مهم ن گهی. ددهی فکر کنم فهم  گفت ی نم

  گهیاز بچم رو با هزار خفت تحمل کردم د یسال دور  فدهی کنن ه میاز من قا ی ز یبذارم چ  دینبا گهید
 .جنگمیاالن نه شده م

  یز یچ تی خونسرد باشم با عصبان  دی. به صورتم آب سرد زدم. باافتاد  یم ییرو شو   یاشک هام تو 
 . شهیحل نم 

آسمان رو از   یکنار تخت آسمان نشسته بود و موها السونایاومدم. ن رونیو  ب  دمیکش یق یعم  نفس
 دست از کارش برداشت.   دی. تا منو دداشتی صورتش بر م یرو

  السونایچرا به قلب هاشون وصله. چرا ن ه؟یچ یفرصته که بپرسم طناب برا نی بهتر  ستین   نیآرت  تا
  نییرو گوش بدم. هزاران سوال تو ذهنم باال پا  نی آرت یاجازه داد وارد ذهنش بشم. و حرف ها

 .  شدیم

تو... تو اگه  السونایرو گرفتم و گفتم: ن السوتای. دست ندیکنارش. سمت من چرخ نشستم
مثل   یتونستی راحت م یل یتا بفهمم. چون تو خ یگذاشتی من باز نم  یراه ذهنت رو برا یخواستی نم
  کنم؟ی خواهش م هیطناب چ نی. بگو ایکه اومدم اتاق آسمان راه ذهنت رو مسدود کن یوقت

 . یفاده کردپس از قدرت است  -

خودم.  یبا چشم ها  دمیدیم دی نشه گفتم: آره آره استفاده کردم با دار یباال که آسمان ب  یولوم کم با
  ه؟یچ  انیبحث رو عوض نکن. بگو جر  یتو رو خدا فقط ه

حاال   یبا مرگه. ول  ییاستفاده از قدرت مساو ی. تو طلسم شدنای مب یکردیاز قدرت استفاده م دینبا -
  نیآرت  یچون تو حقته ول  ؟یزنی نم یکه حرف یقسم بخور  دیبا  هیطناب چ نی ا یبدون ییخوایکه م
 گمیمکردم بهش  دایبردن طلسم پ  نیاز ب یبرا  یکه طلسم شده. گفت هروقت راه ینه تا وقت گهیم

 بگه و تو رو از دست بده.  ترسهیاالن م
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 اتاق بمونن.   ن یحرفات تو هم  خورمی قلبم گذاشتم و گفتم: قسم م یرو رو دستم

 ... نایمب نی هم نشون نده. بب یپس آروم باش واکنش -

 

 یندیخوشا  زی چ دمیفهمیو دهنم خشک شده بود. م  زدیبودم و قلبم تند تند م السونا یبه ن  رهیخ
 که بخواد بهم بگه.    ستین

 . کنمی بخدا دارم جون م گهیبگو د -

آ... آسمان تو    نا،یو گفت: مب  رونی داد ب یهم محکم بست و نفسش رو به آروم  یرو رو هاشچشم
 مرده. و...  یدوسالگ

. نفسم  نیی از تخت افتادم پا  ه؟یک نیمن مرده پس ا یای آسمانم دن  دمیحرف هاش رو نفهم هیبق
 .  نایو بزنم مبشونم گذاشت و گفت بذار حرفم ر  یدستش رو رو السونای. نرفتی م نمیداشت ته س

 بود.  ری بهش گوش کردم. و اشک هام سراز جیگ

 االن دخترت رو به روته.   نینجاتش داد. بب نیآرت نایمب -

 مرده؟  یپس چرا گفت -

همراه روحش   یاز روحش رو به بدن آسمان انتقال داد ول یم ین  نیچون واقعا آسمان مرد. آرت -
و به    برهیتا آسمان هفتم بره. پس آسمون رو م دیوقت خر نیقدرتش هم وارد بدن آسمان شد.  آرت 

 یوقت نیآرت نهیبی م یوقت کنهی که آسمون رو نجات بده. آتوس تعجب م کنهی آتوس التماس م
 . کنهی حاال داره التماس م کردی . التماس نم شدیسخت م  یها تمجازا 

نجاتش بدم.   تونمیپس من نم رهی مقدر کرده بم نجوری. خدا اتونمیمن نم نینه آرتبهش گفت:  آتوس
فشار   اهچالی به س ننیسال مجازات کن  انی کرد و گفت: منو سال هیبار زانو زد و گر نیاول  یبرا  نیآرت

 .  دیدخترم رو نجات بد یول  نیبنداز
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. واسطه شدم و  دادی شکستش نم  یچی که ه ی. کوه غرور کنهیم هیداره گر  نیآرت دمید یوقت من
   ؟یباشه چ ایدن نیبچه هنوز تو ا نیگفتم: داداش اگه روح ا

محکم باشم پس از   نیآرزوم بود مثل آرت شهیکردم. من هم یپا فشار  یدعوام کرد که برم تو ول  برادرم
  ریتا د اسیدن نیبچه هنوز تو ا ن یکه روح ا کنمی اسطورم دفاع کردم و گفتم: نه داداش من حس م

حرفش   دننو جوون ناپخته که باور کر هی. اون موقعه من صد و هفده سالم بود. نشده نجاتش بده 
 رد.  موضوع استفاده کرد و آتوس رو قانع ک نی از هم نیآرت یواقعا سخت بود ول 

 دونمی . نمشده بودم  میرفتن و دنبال روح آسمون. منم پشت در قا قتیحق  یسمت اتاق گو باهم
 دیشرط گذاشت و گفت: اگه روحش رو برگردونم با  هی نیآرت  یکه برا دیگو د یتو  یآتوس چ

 

 

 

 

 

اگه نه  یار ی ب یتون یروح آسمان رو م یداشته باش  یپاک و خالص  تیمردگان اگه ن ییای دن یتو بر  دیبا
 . یر ی میخودت هم همراهش م 

بچم زنده   ی! بلند شد. اشکاش رو پاک کرد و گفت: حاضرم از جونم بگذرم ول نایمب  ت،ی با قاط  نیآرت
 باشه.  

کم   گهید  ومدین  یول میبود  نیرو به مردگان باز کرد. سه شبانه رو منتظر برگشت آرت  ییدروازه ا برادرم
 ماه شده بود. آتوس خواست دربازه رو ببنده چون خطر ناک بود.  کیچون  میشد دیکم نا ام

  نانیاطم یبرا   ادیتخت تا بهوش ب یرو  مشیو برد میدم دروازه افتاده. بلندش کرد میدیرو د  نیآرت که
 هستش. مثل قبل بود.  یت یتو چه وضع مین ی. ببمی هم سمت آسمان رفت 

من  میبود دهی. ترسلهیدرحال تبد یکرده و بندش تو خواب ه  دیتب شد نیآرت میدیروز د هیبعد از  
رو داره داداشم رو صدا کردم. که توش   ن یآرت تیاون هم وضع دمیسمت آسمان دو ساله رفتم د
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. اشتنحالت رو د  کی. دو تا شون میرو به اتاق آسمان اورد ن ینمونه نادر بود. آرت هیمونده بود چون 
 به انواع موجودات جهان بشه.   لیبخواد تبد میدیبچه دوساله ند هیتا حاال 

 به هوش اومد اما آسمان نه.  ن یهفته آرت کیاز  بعد

. دستش رو به  دیلرزی هاش م نبود. پا ییاون مرد قو گهیبا حال نذار سمت تخت آسمان رفت. د  نیآرت
 .  دیکشی سر آسمان م

دست به سر   یو گفت:  ه  هیگر ر یزد ز  دیحرفش که رس یجا نیبه ا ی. ول زدیحرف م  السوناین داشت
شو. دلم اون  داریب  نتیجون بابا آلت دونم،ی یکیدخترم...  ؟یی: باباگفت ی و م دیکشی آسمان م

  ردشکستم ها کمرم خو یی. باباکنهی م هیداره گر ییبابا  نیگوشم بب گریپاشو ج خوادی نگاهت رو م
 شد. پاشو بابا.  

 منم هق هقم باال رفت.  السونایحرفا از دهن ن نیا دنیشن  با

رو گرفت تا از آسمان   نیرفت شونه آرت  کردی م هیاصال تو حال خودش نبود. داداشمم گر نیآرت   نایمب
 هولش داد و نگذاشت.   نی دورش کنه که آرت

ذهنت رو   گهیآسمانم پاشو، پاشو تا به حرفت گوش بدم پشت گردنم سوارت کنم. پاشو د ییبابا -
زد که آسمان هفتم به  ادیفر یجور   نی. آرتییپاشو بابا میکرد یباهم باز  یدی که منو د کنمی پاک نم

 به دخترم بده.  ری جون منو بگ ایلرزه در اومد. خدااا...

 . اومدی اشک م یخون بود. که جا  نی. کل صورت آرتکردی م هیکه خون گر نیاز حرف آرت  بعد

  ی! گوتیحق   یگو زد؛یم ادیفر ی. سرباز میتا دور آسمان رو نور گرفت. همه چشم هامون رو گرفت دور
  نی که از قلب آرت دمیرو د  ییشکسته. آتوس رفت فقط من بودم خواستم  برم که نوار نوران قتیحق

حرکت کنم  تونستمی انقدر شوکه بودم که نم رفتی و سمت آسمان م رونی اومد ب یمثل مار م 
نوار به قلب آسمان خورد.  ی. وقتی مردمک  چیبدون ه دادیمثل رو تا چراغ قوه نور م نیآرت  یماهاچش
هم نشد. دهنم  قهیها پنج دق نیهمه ا رونیهاش نور زد ب از چشم  نیش باز شد و مثل آرت هاچشم

چشم هاش به حالت اول برگشت. و آسمان هم  نیکم کم نور رفت و آرت  شدی فقط باز و بست م
 یممنون برا ایخدا گفت ی م زیچ  هیفقط  یبا خوشحال  نیچشم هاش برگشت. آرت نیبا آرت  انهمزم

 ممنون.  ایشانس دوبار خدا
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 آسمان به خودم اومدم.   فیضع یبا صدا که

 !  نیآلت ییبابا -

 جونم بابا؟  -

بودم،   دهیکه تا حاال نشن  یورد هی رو با   ییرفت. سر آسمان رو بوس کرد و نوار طال نی بغل آرت آسمان
 محو کرد. 

  نیا یول دی مان رو سالم دبود. اول شوکه شد آس شهیش ی که تو دستش خورده ها تی با عصبان آتوس
  نیافتاد و محکم گردن آرت هی زد که آسمان به گر ادیفر ینباشه. جور  یعصب  نیباعث نشد از آرت

 .  دیچسب

 شد.   یجور  نیتو ا  هیشکست. بخاطر قانون شکن قتیحق یگو  یکرد کاری چ نیبب  -

 انگشت اشارش رو سمت داداشم گرفت و گفت: بابا... بابا. آسمان

 . ییبابا ستین یز ی چ شیه -

 شده بود.    شیزیچ  هیآسمان نه انگار  یول

 با... با... -

سمت   کشیکوچ  ی. آسمان با پاهانییگذاشتش پا نیکه آرت دادی خودش رو تکون تکون م یه
  نیبه آرت  یبود. داداشمم خم شد تا آسمان رو بوس کنه ول دهیداداشم رفت. شلوار داداشم رو چسب 

 داد زد.  نیها رفت. که آرت  شهینشست رو پاش آسمان سمت خورده ش نیاخم کرده بود. هم

 .  برهی نه آسمان دستت م -

 ... ِاه نیبابا آلت -

برخورد کرده  واریهمه به د دیوزد یکه باد یگو غفلت ما استفاده کرد و دستش رو گذاشت رو از
  یباز  گرفت ی ها که داشت به خودش شکل م  شهیآسمان نه نشسته بود با خورده ش  یول میبود
  کردیم یباز  یجذب شد و آسمان داشت با گو  قتیحق یگو یکم کم همه باد اطرافمون تو کردیم

 دنبالش.   رفتیو م دادی هولش م
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 . کردی با تعجب به آسمان نگاه م  برادرم

بمونه.    ششیماه آسمان پ کی که  یدر  صورت بخشهی رو م  نیبرادرم گفت آرت یبه طور مرموز  یول
 رفت.   نیبرادرم قبول کرد. آرت یبا پا فشار  یاول قبول نکرد. ول نیآرت

 با آسمان.  میو برادرم بود من

باز سمت آسمان رفت. برادرم آسمان رو بغل کرد و به اتاق   یگو یرو از آسمان گرفت. ول   یگو برادرم
و    دیچرخ  یتو گو یرفت به آسمان گفت بذارش تو محفظه تا آسمان گذاشتش نور  یمخصوص گو

 داشت.   نی به تو و آرت یادیبود. شباهت ز دهیکه لباس ملکه ها رو پوش دادی دختر رو نشون م هی

 

 

 

 

ملکه بودن    یو برا که آسمان بزرگ بشه  یتا زمان  مینگفت ن ی به آرت یآسمان ملکه هستش. ول میدیفهم
  نیطناب ببره آرت  نیهستش. اگه ا  یبود. طناب هم طناب زندگان نی. تمام داستان هممیاش کناماده

  نیآرت  رس  ییبال  چیطناب رو قطع کنه و ه نیا تونهی. فقط آسمان م رنی میو آسمان هر دو باهم م 
 . اد ین

 

 . خوردیداشت منو م یسوال هی یو سر درد گرفته بودم ول  دیدی کرده بودم چشم هام تار م هیبس گر از

کمان   نی از بازو بند و سنگ رنگ   دیبفهمه که آسمون ملکه آسمانه و چرا نبا دینبا  نیچرا آرت السوناین -
 خبر دار بشه؟ 

شدن  ت ی باعث اذ نیهستش و ا یمقررات کمی ره. برادرم دا نهی ک یل یاز آتوس خ نیآرت  نکهیا یبرا -
گرفت   نی از آرت  زایچ  یلیچون برادرم خ رهیگی بفهمه انتقامش رو از برادرم م نی . اگه آرتشدی م  نیآرت
 .  ستمیازش مطلع ن ادیکه خود من هم ز یخصومت شخص هی
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 دنباله حرف رو نگرفتم بدبخت دهنش کف کرد.  گهید

  شه؟ی نم داریچرا آسمان ب -

 . تا صبح نشده. میبخواب می ما هم بر ایب شده  یو خواب باهم قاط یهوشیاس ب بدنش خسته -

 و به اتاقم رفتم.  دمیآسمون رو بوس یشون یتو اتاقش رفت. منم پ السوناین

 قهیرو صدا کردم. بعد از دو دق نی عوض کردم. تو ذهنم آرت یمشک  ری هام رو با لباس خواب حر لباس 
 جواب داد. 

 جانم؟  -

 !؟یبخواب  ییاینم  ؟ییکجا -

 . شتمیپ گهید قهیده دق -

 .  شده بود  شتریب ی ل یخ  نیزد عشقم و احترامم نسبت به آرت السونایکه ن  ییحرف ها با

 

 باز شدن در اومد.   ی. که صداشدی و چشم هام خمار م  بردیکم داشت خوابم م  کم

بودم. چشم هام رو   وونشیکه هنوز د ی. عطر د یچ یپ مین ی عطر خاص بدنش تو ب یسرم اومد. بو یباال
 عقب.   دیخواستم دستم رو دور گردنش بذارم، خودش رو کش دمینفس کش  قیبستم و عم

 .  رمی بگ دوش رمی . دارم مداریب ای  یخواب  نمیخواستم بب  -

 برو.   زمیباشه عز -

شدن تخت چشم هام رو باز   نییخوابم رفت. با باال پا  یک   دمینگاهم رفتنش رو دنبال کردم. و نفهم با
 ن؟ ی. زمزمه مانند گفتم: آرتفتهی کردم پلک هام رو هم ن یقدر خسته بودم که بزور سعان یکردم. ول 

 جانم؟  -

 دوستت دارم.  -
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گردنش فرو بردم. و نفس   یسرم گذاشت. منم سرم رو تو گود ریدستش رو ز د،یسمتم خز یکم
 کرد.   ی. پنجه هاش تو موهام رفت و باهاشون باز دمیکش

 شده؟  یز ی و گفتم: چ دم یگوشش رو بوس الله

 نه.  -

 به پیشونی ام زد.   یی. بوسه ادیچرخ سمتم

 آرومم کن.  نا،یمب -

 م بوسیدم و آرامشم رو فعال کردم حرفش محکم بغلم کرد. گونه اش رو آرو  بعد

 ******* 

 "آسمان"

طول   یبشه کم یتخت نشستم. تا ذهنم بروز رسان  یتشنم بود. رو  یخشک شده بود و حساب گلوم
اومد جلو روم اشک تو چشم هام حلقه زد. سرم   رهی! باز تصوهیچ انی شده. و جر  یچ  دمیتا فهم دیکش

 رو محکم تکون دادم که گردنم رگ به رگ شد. 

 اخ اخ گردنم.  -

. از پله ها رونی نبود. در رو باز کردم رفتم ب گشتم،یگردن کج از جام بلند شدم دنبال آب تو اتاقم م با
  شیآب خوردم. اخ وانیو سه تا ل  آب رو باز کردم ریاومدم و تو آشپز خونه رفتم ش ن ییآروم آروم پا

 رو باز کردم.    خچالی حال اومد. در  گرم یج

 اوووم. اها!  -

از پرتقال   ی کیجا خوردم. که  نیآرت  دنیکه با د  یصندل  یبرداشتم. نشستم رو اریخ  هیپرتقال و  دوتا
 ها افتاد. بلند شدم دوال دوال دنبال پرتقال رفتم و برداشتم، کمر صاف کردم. باز دوباره سرجام نشستم.  

   ؟یکنیم  کاری چ نجایا دم،یترس -

-... 
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   دم؟یسوال پرس -

-... 

پرتقال   هیبامزش کرده بود.  ش یشون یپ ینم دارش هم افتاده بود رو یشد موها رهی بهم خ فقط
رو خرچ خرچ خوردم. اونم فقط زول زده بود به من.  ارم یمحل خ  یورم ها کوفتم کرد. بخواستم بخ

نشستم رو به روش و پرتقال رو    زیم یبلند شدم. رو یصندل  یدوتا پرتقال ها رو پوست گرفتم. از رو
قاچ بزرگش رو کندم تا خواست دهن باز کنه  هیمنم  خوامی نم یعنیجلوش گرفتم. سر تکون داد که 

دوتا   یزد که چال رو  ییبای چپوندم تو دهنش منم خوردم و ابروم رو باال انداختم لبخند ز خوامینم بگه
   ؟یکیمن  یچرا تو دوتا چال دار  هینامرد نیلپاش افتاد ذوق کردم و گفتم: ا

 نشه.  ری تو چال گونت اس یرو پر کردم کس شی کی -

سمت   دیچطور شدم بود. منو کش افمی ق دونمی. نمدیگفت المصب مخم هنگ  یافق محو شدم چ  تو
نکرد و لپم رو گاز گرفت. اشک تو چشم هام جمع شد.  یخودش که تو بغلش افتادم و اونم نامرد

 شروع به قلقلکم داد. از خنده رود بر شدم.  دیاشکم رو د یوقت

... کن... نکن... - ... ن   ن 

 بگو بابا.  -

 . گمینم -

 .کنمی ولت نم  ینگ تا -

 .  نیزدم و با لحن بچه گانه گفتم: نه تون بابا آلت  ایرو به در دل

و شوکه نگاهم کرد و منم به چشم هاش  دیلرز هویچش شد انگار بهش برق وصل کردن  دونمینم هوی
 اومد.  نایمب یکه صدا میچقدر تو اون حالت بود دونمیشده بودم. نم   رهیخ

 ؟ یپدر و دختر چه خلوت کردن! پس من چ نیبه به بب  -

  ن؟یبابا آرت  ن؟ی. نگران گفتم: آرت نیی قطره خون از چشمش افتاد پا هیشده بود و  ری بهم خ هنوز
 رفت.   عیتکونش دادم. که منو از خودش جدا کرد و سر
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بود. که   بیهم عج نایمب یرفتار برا  نیکه همون جا خشکش زده بود. نگاه کردم انگار ا نایمب به
   هو؟ی شد  ی: چد یپرس

 اومد؟  یشد؟ ازش خون م  ینجور یهاش ا! چرا چشممیکردی م  یباهم شوخ می. داشتدونمینم -

هم بود که فکر کنم داشت از   گهیهاله د هیبود. نگاه کردم.  ختهیبهم ر یکه دورش هاله ها نایمب به
 گفت.   ینگران لعنت  ی. ولکردی قدرتش استفاده م

چرا انقدر   دونمی. اما... نمپرسمی فکر کنم متوجه نشد. که جواب نداد سر حوصله ممنم  یها حرف
  یز یمرور زدم. نه چ هیزدم؟ حرفام رو  یحرفه بد یعنیشده  یبفهمم چ خواستمی نگران شدم براش. م 

 نگفتم! 

  ؟یو سرش رو تکون داد و گفت: صبحانه خورد  دی هووف کالفه کش نایمب

 و پرتقال خوردم.   ار یآره خ  -

تو  ی تا برا ز یسر م نیهم شد صبحانه؟ برو بش نی گشاد به من نگاه کرد و گفت: ا یچشم ها با
 . ی دار  ازین یادیز ی. به انرژ ینیصبحانه اماده کنم قرار امروز آموزش بب 

 زود تونست خودش رو جمع کنه! چه

 

 

 

 

  

 

 .چوندمی رو پ نایدوست نداشتم. پس مب صبحانه

 . خورمی م امیکنم، بعد م  داریرو ب الین برم  خوامی اوم من م -
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 .  یباش  نییبود. گفت: باشه فقط زود پا زیم دنیکه مشغول چ مببنا

 شدم.  بیغ نای رس مب دیسرم رو تکون دادم و از د یسر  سر

 ! هیبه ما دادن ارث یصبحونه زور   نیتره. انگار تو ذات مادرا ا چیاز ننه ام هم، سه پ نی! ااوف

 راحت ترم.    یلی خ نایو مب نیبابا آرت شیپ شمیهم نم  نیمنکر ا یتا دوتا پله ها رو باال رفتم. ول دو

دور خودش  نیانگار نه انگار پتو رو همچ یهوار بزنه ول  الیرو با ضرب باز کردم. گفتم االنه که ن در
 بود انگار قنداق شده:(   چوندهیپ

 ....ال  یباال سرش داد زدم: ن رفتم

  نیرو اب ببره ا ای به خودش داد انگار نه انگار صداش کردم. دن  یتکون هیتو خواب کرد و  یملوچ ملچ
رو برداشتم؛ گل  یعسل  یرو. گلدون دمیکردم و پتو رو از روش کش یطانیش ی. خنده برهی رو خواب م 

  ولرمشگلدون رو کج گرفتم و پر آب  یرفتم. تو روشور   یبهداشت سیهاش رو در اوردم. سمت سرو
 رفتم.   الیکنار تخت ن ع یزدم و سر ییاکه داشتم قهقه یکردم. از فکر 

 . ختمی خشتکش رو در نظر گرفتم و آروم آب رو ر قشنگ

. که هول چشم  دیکش رشیبه ز یبسته دست یخواب کم کم اخم هاش رفت تو هم. با چشم ها تو
اومد که داشت با   دشیترس ی کردم. صدا میتخت قا  ریکاسه بزرگ شد. خودم رو ز هیهاش قد 

 . زدی خودش حرف م

 ... ی! واییشد؟ من که قبل از خواب رفتم دستشو ینطور یخاک به سرم شد. چرا ا ییوا -

 قهقه زدم.  گهیکه نتونستم خودم رو کنترل کنم د دمیکه زد تو سرش رو شن ییربه اض یصدا

بعد به صورتم نگاه کرد   دیگلدون رو تو دستم د رونی ب دمی بسم اهلل گفت خودم رو از تخت کش هی اول
 خودش نگاه کرد و بعد منفجر شد.   یبعد به جا

 نزاکت.   یب  هی. صبر کن مرگت حتم ینش  لیآ...سمون ذل -

پله   رهیمنو نگ دمیدوی دنبالم. با قهقه م دینداره دو دیفا  دیخشتکش رو تکوند د نیی تخت اومد پا از
 خودم رو جمع کردم.   عیکه سر شدمی داشتم کله پا م یها رو پرواز کردم پله اخر 
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شدم.   رهیبهش خ  دیدستش رو به کمرش زده تا د ستادهیرو پله ها ا دمیکجاست که د نمیبب برگشتم
 بذاره کنار.   خی هی. به مامانت بگو  زمیعز یزد و گفت: امروز آموزش دار  یطان ی لبخند ش

 ؟ ییخوای م یچ  یبرا خی: دم یدنبالم؟ پرس ادیب گهید خوادینم یعن ینگاه کردم   بهش

 رو درست کنم.    تی. من برم گند کاریفهم یبگو بذاره کنار بعد م -

 به رفتنش نگاه کردم.    مشکوک

 ؟ یکرد داریرو ب   السوناین ؟یدیکه گفت: مگه جن د دمیکش ینیه  نایمب  یصدا با

 . یبذار  خی. گفت بهت بگم نیی پا ادیکردم االن م  دارشیآره ب  -

   ؟یچ یبرا -

 ! دونمینم -

 داره! ییچه کدبانو ن،یو گفتم: به! به! بابا آرت  دمیاووو کش هیکه  میآشپزخونه رفت به

 بابا؟ یگفت نیگفتم با شوک گفت: تو االن به آرت یچ دیانگار فهم  یزد. ول یلبخند نمک  خجول

 ست؟ ی آره مگه بابام ن -

از تو اون از  نی. انیقدر زد حال هستچرا ان ست؟یرفت. و گفت: مگه گفتم بابات ن ییغره ا چشم
 .  زنمیعمره دارم پر پر م  هی یک یشون شد دوتا من برا یک ی  نیآرت

حرص نخور جوش    نایپر بود. دستم رو دور شونه هاش حلقه کردم و گفتم: مامان مب  یل یدلش خ انگار
 .  رهیگی زن خوشگل م هی رهیم  نیبعد بابا آرت  ی زنیم

که به بابات   دمیچقدر خفت کش ی دونی م  ریبرگشت سمتم و گفت: زبونت رو گاز بگ یاخم ترسناک با
 من قربون اون مامان گفتنت بشم.  ی برسم. اله

 لبخندش.   نیهاش نه به ا. نه به اون اخمرونیهام از از کاسه زد ب چشم

 . دی رو بوس میشونیرو گرفت تو دستاش و پ  سرم

 صبحونه بخور.   میزندگ  ایب -
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مامان  هیکه منم ازش  دهیبزرگ شدنم رو ند دمیبهش حق م دمیسرت رو تو نگاهش دو ح بغض
 . یدیبهم صبحونه م یشونش رو گرفتم گفتم: مامان   یکردم. با شوخ غیگفتن رو در

داره گردنم رو کج کردم سمتش که تمام موهام تو هوا  یچه حال دمیدی کرد. صورتش رو نم مکث
 نذاشتم تو صورتم معلوم باشه.  یاشکاش منم بغضم گرفت. ول دنیبا د  یپخش شد. ول

 آره؟  رهیبگ اشه یدخترش هم گر خوادی ! هوم؟ مکنهیم  هیمن چرا گر ی مامان -

از دستت عاجز بشم به   یکن  یطونی مامان ش  یرو گرفت تو بغلش و گفت: آرزوم بود. صدام کن  سرم
 کنم.    تیشکا  نیآرت

 : تا منو بزنه؟ دم یحرفش پر وسط

دخترش رو بزنه. دوست داشتم بزرگ   تونهی پدر م هیکنه. مگه  ینه تا بگه دخترمه ازت طرف دار  -
 . دمیدی شدنت رو م

 مامان هنوز بچم:)   ستمین ری االنم بخدا پ -

 . یبرو صبحانت رو بخور اشکم رو در اورد  ای . بیلیگور هینه االن اندازه  -

 . کردی کرده بود و با بغض نگاهمون م کهی خورد که به اپن ت الیبه ن نگاهم

   ؟ینی ب یم یهند لمیف یدار  -

 .  اریو رام  سویاز آ  -  ؟یگرفت ادی رو از کجا   ینی اصطالحات زم نی. انمیبی نه دارم تو رو م -

 هستن؟   یک نایا -

. که بودجه سوینامزد آ اریخواهرمه و رام سویرنگارنگ گفتم: آ  زیسر م مینیبش میرفتی که م جورن یهم
. خالصه منم کنهی بار ازدواج م ک ینه آدم  گهیم  اریرام  میریساده بگ گهیم سوی آ رنی بگ یندارن عروس 

در   یکار رفتم پول جور کنم عروس ی. برادونهیفقط ننه م اقوتی و پدرم رفتم شهر  اریرام سو یآ یدزدک
 . تمام  م،یری بگ  سویخور آ

   ه؟یننه ک -

 ! سویمامان من و آ گهیننه، مامان جونمه د -
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 .  دمیفهم -

 .  ارمینداشت، برم ب مویآب ل  یرو خواستم بخورم ول مروین

 ابرو باال رفته گفت: کجا؟   هیبا   نایمب

 .  خوامی م موی آبل -

 گذاشت جلو دستم.  مویل هینگاهم کرد و  با جادو  یحرص

 از جادوت استفاده نکن.   میرفت و گفت: مگه نگفت نایبه مب ییچشم غره ا الین

 حرف زد. خب استفاده کنه از جادوش مگه جادو اونه.  یبه مامانم دستور  الیشدم که ن یجور ی

از جادوش استفاده   ستیخوب ن  نایان مبآسم نیچمه که گفت: بب  دیانگار فهم   دیهام رو که داخم  الین
 .  رهیمیمرگ بهشه که اگه از جادوش استفاده کنه کم کم م ی. مامانت طلسم جادوشهیکنه حالش بد م

 گرفت.  نییسرش رو پا  نایبودم که مب الیحرف ن  دیینگاهم دنبال تا با

 روش کار بگذاره.   یطلسم نیهمچ ادی دلش م یک اخه

  یواکنش  دیفقط نبا کنمی م دای. من راه حلش رو پدمیکش یق یهام رو محکم بستم نفس عم چشم
 نشون بدم.  

 .  دارمی طلسم رو بر م ن یگفتم: من ا خونسرد

  نیانگار زم  میپشت خونه رو در نظر گرفت. به اونجا رفت ال ی. ن میبزرگ رفت  اطیاز اتمام صبحانه به ح بعد
 بود.  یباز 

 بار بدو.   کی دفعه ندو اول آروم آروم بعد سرعتت رو باال ببر. دور خونه  هیخودت رو اول گرم کن.  -

 گفت.    الیکه ن یتکون دادم و شروع کردم به کار  سر

. که چندتا کاسه جلوش بود. نگاه که کردم هفتا  دمیرس   الین شی ساعت با نفس نفس پ میاز ن بعد
 کاسه بود. 
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 هیکه تو هر کاسه تهش  میهفتا کاسه دار نجایا یآس نینشستم گفت: بب ی وقت . نمیکرد بش اشاره
 .  دهیکش یز یچ

 : خاک        دو: آتش           سه: آب     چهار: بادکی

   یکی : نور          شش: رعد برق و باران        هفت: تارپنج

  ،یسنگ بساز  یتونیم ،ی هستن مثال خاک، تو اگه قدرت خاک رو داشته باش یدسته ها  ریز  زایچ هیبق
 .  یکه فکر کن  یز یهرچ  ،یقلعه بساز  ،ی شن ها رو تکون بد ،ی ار یگل از تو خاک در ب 

 .گمیم یچ  یدیفهم -

 .  ارمی بسازم، برف ب خی تونمی: آب، میعن یاوم فکر کنم  -

.  یرو کنترل کن  ایموج در یتونی . با آب م نهیزم  نییآسمانه پا. باال ستیباال ن نهییآب پا  نینه بب  -
 .  یکنترلش کن یتونی نم  ادی. برف هم از آسمان نمیتا قدرتش رو نداشته باش  یبساز  خی  یتونینم

 .  دمیاها فهم -

 کرد.   فیعنصر ها رو برام تعر  یکی  یکی

 .  یکن ی کاسه رو انتخاب م. کدوم ییخوایهر کدوم که تو م یرو میریاول م  نیبب   یخب آس -

 

 

 

 

  

  

 



  

147 
 

کاسه  نی از اول  ای . برمیگی م ادیبلخره همه رو  کهنیسخته انتخاب، من همشون رو دوست دارم. و ا -
 .  میشروع کن

 . یبا خاک دوست بش دیکن. با  ی. خب پس ذهنت رو خالهیفکر خوب -

  زی رو ببر تو خاک به چ تو کاسه. و گفت:  دستت ختیخاک ر  یکه همراهش بود. نصف  ییا سهیک از
  یم یتو ن نی که خدا بهشون داده. بب یسرتق هستن. بخاطر برتر  یجز خاک فکر نکن. خاک و آتش کم 

  جهی. زود تر نتیکن باهاش در تماس بش یانسانت سع مهی. با ن طانیش ی میاز وجودت انسانه ن 
 .  یر یگیم

 تمرکز کردم.   شتر یتکون دادم و دستم رو تو خاک فرو بردم. خنک و نرم بود. ب سر

 دوست بشم.   خوام یباهات دوست بشم م خوامیم -

 نگاه کردم.   الیکردم نشد. چشم هام رو باز کردم و به ن یهرکار 

 نشد.  -

 دستت.   ادی قلقش م یبار که انجام داد هیاشکال نداره دوباره امتحان کن.  -

ظاهر شد. تو هوا معلق  یبه رنگ خاک یزن با لباس  هی ریچشم هام تصو  یجلو ی تمرکز کردم. ول هدوبار
 .  شدیم نیی بود و آروم باال پا

 د؟ یمن. مرا فرا خواند یادرود ملکه -

 . خوامیمن... من قدرت خاک رو م  -

 من.  یا. ملکهمیشما هست  اریما در اخت  -

 کرد.   یمی با انگشتش دامن لباسش رو گرفت و تعظ  و

 قدرت استفاده کنم.  نیاز ا یخب... خب من چطور  -

ملکه   کندیم  انیخاک در وجودتان طغ  یروی. ن دی. و در ذهنتان به خاک حالت بددیبه خاک فکر کن -
در مثال  همتا یملکه. شما واقعا خاص و ب نیملکه خاصم بعد از هزارم یمن برا یاهیمن. هد یا

 .  دیخودتان هست
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 وارد قلبم شد.  یادی که با شتاب ز کردمی تعجب به حرف هاش گوش م  با

 قلبم گذاشتم.  یچشم هام رو باز کردم و دست رو یادیبا شدت ز هوی

  یکه دستش رو قلبش بود کنارم ظاهر شد و گفت: چ   نینگران نگاهم کرد. و همون موقعه آرت الین
 شده؟ 

 چرا دستش رو قلبشه؟  نیآرت

 خاک رو کنترل کنه.  یروی تمرکز کرده بود ن  دونمی سردرگم گفت: نم الین

 به من نگاه کرد.    نیآرت

بده  هیبهم هد خوادیگفت بهم ملکه  و گفت من خاصم و م دمیزن د هیاوم خب من، تمرکز کردم و  -
 رفت تو قلبم.   وهیو 

 اخم هاش رفت تو هم.  نیرنگش زرد شد و آرت الین

  می. کم مشکل داشتیخاک ها شد  نی اش رو تو االن ملکه سرزم هی. هدیکردیقبول م  دیگفت: نبا الین
 اضافه شد.  نمیا

 . ستیاش ملکه بودن ن هیگفت: نه هد نیآرت

   ؟یکنی م  کاریو گفتم: بابا چ   دمیرو تو دستش گرفت و پاره کرد. عقب کش  قمی ستادیجلوم ا اومد

قلبم باال تر از   یمعلوم نباشه. رو یز ی که چ یلباسم رو کنار زد. جور  نییپا دیجلوم دستم رو کش اومد
 اژدها به رنگ خاک و محرک بود.   هی نمیس

 بد.    ایخوبه  ه؟یچ نی... ایگفتم: ا دهیترس

بود. ازش هم  یجور ن یا یک ی یدر تمام هست ییخوبه. تو االن جزو افسانه ها ن یمرموز گفت: ا نیآرت
 خودش انتخاب کرده.   یوجود داره  و تو رو بجا دمی هنوز زندس که االن فهم گنیم ستین یخبر 

 که صداش کردم.   رفتی که به حالت اولش برگشت. داشت م   دیبه لباسم کش یدست

 بابا.   -
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 نگفت.   یز یکرد و چ  مکث

 تو هم. یچرا، قلبت رو گرفته بود -

 .   یکل قدرت رو به دست گرفت یوقت  ،یفهمی م یبه زود -

 ظاهر کرد. یو دوتا صندل واریکنار د رفت

 .  یکنی م کاریبا خاک چ  یشد دهیحاال که برگز  مینی بب  ایب ا یخوشحال گفت: ب  الین

اومد باال و تو ذهنم  الیخاک به غلغله افتاد و شکل ن  رو تصور کردم که الیذهنم اندام و صورت ن تو
 .  الیخاک رو سفت کردم که از هم نپاشه. شباهت مجسمه شد و دادمش به ن

 من؟   یبرا -

 تو معلم خوبم.  یاره برا -

هواسم رو   الی. ن نهیبابا بش شیپ  رهیداره م  یمامانه که به آروم دمیبرگشتم د دمیشن ییقدم ها یصدا
 پرت کرد.  

  تی سراغ قدرت آتش. خواست کبر می. بریگرفت  ادشی د یروز نکش  هیاز قدرت خاک که به  نمیخب ا -
 شعله ور شد.   شیآت  هویکاسه  یدرست کنه. که تو شیبزنه و آت

 زد و تشکر کرد.    یلبخند نیبه آرت الین

 . کمکت کنه تونهی من قدرت آتش ندارم چون فرشته هستم. اما بابات م -

 .ارتشیب  نجایو به ا رهیرو تو مشتش بگ  شیآت تونهیگفت: اگه دختر منه م یحالت مرموز  با

پا انداخت و مامان رو تو   ینگاه کردم که پا رو نیبردم داغ بود. به آرت  شیدستم رو سمت آت دهیترس
 باور داشته باش به خودت.   تهیبغلش گرفت و گفت: ترس دشمن اصل 

 .  نمیکردم. چشم هام رو بستم سوختنم رو نب نییو ذهنم باال پابابا رو ت حرف

 آتش رو کنترل کنم.  تونمیمن باور دارم،  باور دارم م -

 مرد جلوم ظاهر شد. و با اخم نگاهم کرد.  هیکم کل بدنم داغ شد. که  کم
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 سالم! -

  ده؟یدر تو د یبچه رو انتخاب کرده. چ یاعظم تو یبهم و گفت: هه، ملکه ا دی توپ  دهیاز راه نرس هنوز

داشت رو مخم رژه  نیکه آرت یافسار ذهنم رو به کار گرفته بود وقت نیبهش نگاه کردم ا  نهیک با
 .  دمیالف بچه نم هیزد و گفت: من قدرتم رو دست  یپوزخند دی. نگاهم رو که درفتیم

فرا گرفت که آتش   یآب  شی م رو آتبدنم سرد سرد شد و کل بدن   هوی. کردمی تو سکوت نگاهش م فقط
 سرخ زانو زد و گفت: مرا ببخشد بانو   

از نظرت    ایآ کنم؛ی رو درک م  تیدلخور یحرف زد و گفت: جوانج  گهید ی ک ی یزبون خودم ول  از
 انتخاب من اشتباس.  

ندارن و  یسن شونیمن. اما ا یاملکه  ری نبود گفت: خ یحق به جانبش خبر   افهیکه از اون ق شهیآت
 کننده است. اگر نادرست استفاده شود.   رانیقدرت من و

اشتباه.  یدرست است و چه کار  یمن هستم که بگم چه کار  نیشد و گفت: ا شی بدنم فوران از آت هوی
 است.   نیتو، به من اشاره کرد و گفت: ا یااز االن ملکه

 بدنم رو گفت؟  ا یخودش رو گفت  االن

  یقدرت ها به خوب نیآسمان جان از ا گمیخش شد و گفت: تو رو متو ذهنم پ یمیمال یا خنده
بد قلقه و  کمی ی. جوانج امیب  رونیپس بذار از انتخابم سر بلند ب  یمن هست یاستفاده کن. تو جا

 نه اون افسار تو رو.   ری تو افسارش رو به دست بگ  یجوش

من  ینگاه کردم و گفتم: هر وقت فکر کرد  یکه اتش بدنم خاموش شد به جوانج گفتم ییا باشه
 آتش تو رو دارم بهم بده.  اقتیل

پس تو صاحب   نیندارم از ا ی و گفت: نه من به انتخاب ملکه ام شک نییسرش رو انداخت پا  شرمنده
 . یتمام کماله قدرت من هست

دستم رو  دهیشد و سمت من اومد ترس شیات ییگوله ا باال که دیاز طرف من به شما. پر ییا هیهد
  ایو ظاهر شد. و دستم رو گرفت. تا چشم هام رو باز کردم آتش رو  ستادی جلو صورتم گرفتم که ا

 .  یزد و گفت: ممنون آزادم کرد ی. لبخند مرموز دمیرو کنار خودم د یهمون جوانج 
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 ها؟   -

 ؟ یکن  دایقدرت رو پ یبود؟ تونست  یدورت چ یشد! آتش اب  یهراسون گفت: چ  الین

 شد!  ینجور ینگاه کردم. چرا ا یجوانج  به

 جور شد؟   نی: چرا ادمیتوپ  یبه جوانج  

و  هم من به تو   جنگمیم تانیکه تا عمر دارم درکنار شما با دشمن ها  یداد هیهد هیهم تو به من  -
 دادم؟   هیهد

 به تو دادم؟  ییا هیمن چه هد -

که تا حاال به  نهیام به تو ا هیهد  ی. ولستمیهم ن یدر بند کس ستمیاالن من آزادم تو قلبت ن یآزاد -
دهن باز کردم   یکوچولو. حرص یبش زی ج ترسمیعظم هم ندادم. نگهبان تو هستم. اخه م یاملکه

و   کردمه بودم رو مشت انگشت اشارم رو که سمتش گرفت ومدیاز دهنم در ن یز یجوابش رو بدم که چ
 . کردی با دهن باز نگاهم م  الی. ننییاوردم پا 

انگار ذهنم رو خوند گفت: نگو با ملکه  یخواستم جواب بدم که جوانج   دیازم سوال پرس دمیفهم  تازه
 هستم.  یو حرف زدم من عنصر مهم  یاعظم حرف زد

 . کردمی من  داشتم تمرکز م دونمیگفتم: نم الین به

زمان،   سادیا یلحظه همه چ هیتو هوا تکون داد. که  ینگاه کرد دست  یاومد رو به روم به جوانج نیآرت
 .  الیها، پرنده ها و نباد، درخت 

 . میکردی حرکت م  یو جوانج نیمنو آرت فقط

 .  یبا اخم گفت: سو استفاده از قدرت ملکه حکم اعدام داره جوانج  نیآرت

 شونیدختر شما هستن. خون ا شونیکه ا دونستمیم و... و من نممن سو استفاده نکرد نیارباب آرت  -
 مگه دختر شما نمرد؟   ی... ول دمیرو د  شیاالن که بدن انسان ی. ولست یمانند خون شما ن 

ظاهر شد و گفت:   نی کنار آرت غیدختر با ج  هیزد. که  یبه صورت جوانج  ینیاتش یل یس یعصب   نیآرت
 ملکه  دختر شماست.   دونستی از جونش بگذر. نم  کنمی ارباب خواهش م
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 از اتش بود نگاه کردم.   ییکه موهاش شراره ا یتعجب به دختر  با

 . اومد کنارم و دست به دامن من شد.  کنمینگاهش م دیتا د دختره

منو   خواستی ه کنه اون فقط ماز شما سو استفاد خواستی نم یجوانج دیملکه ارباب رو قانع کن  -
 رو از هم جدا کردن.    ی. تو رو خدا هزاران ساله که منو جوانج نهی بب

و تو هر   دیکشی داشت عذاب م یبود. و جوانج  رهی خ یبه بابا نگاه کردم. که با اخم به جوانج  ناراحت
 . رونیاومد ب یقسمت بدنش داشت مذاب م

 .  نیرو گرفتم و گفتم: نکن بابا آرت  نیجلو دست بابا آرت  رفتم

 . کنمی م یبار رو چشم پوش نیگفت: برگرد به بدنه مالکت. ا بودم  دهیبا خشم که تا حاال ازش ند  نیآرت

گفتم: من بخاطر صداقت و عشقشون  نی. به بابا آرت دی چیپی هق هق آروم دختره تو گوشم م  یصدا
 باشن. گهیامروز رو کنار هم د ذارمیم  نیکه هزار ساله به دنبال هم هستن. بابا آرت

 نه.  -

 .  نیبابا افر -

   ؟یفهمیگفتم نه آسمان نم  -

پس هم   نی. از اکنمی . از اعتمادتون سو استفاده نمنمی بی ارباب بعد هزاران سال دارم همسرم رو م -
 تا لحظه مرگم مواظب ملکه باشم.   خورمیقسم م

هر   ی.  دختره و جوانجدیمونیروز کنار هم م کیمثل گربه شرک به بابا نگاه کردم که گفت: فقط  منم
 . دنیدو از ذوق سمت من اومدن و موهام رو به دست گرفتن و بوس

 تمام بدنم گرم گرم شد.  هوی

 ملکه آتش جهنم هستم.  ای شیگفت: من آتر دختر

 هستم.  یپادشاه اتش کهکشان ی: من جوانجگفتی جوانج 
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رو گرفتن و   گهی. و بعد دست هم دمیپس ما گوش به فرمان شما هست نیدو با هم گفتن: از ا  هر
 شدن.  بیغ

 .  ینبود گفت: پس االن تو دو نوع آتش دار  یکه از اون خشمش خبر  نیآرت   بابا

  

 کردم و سر تکون دادم.  یاهوم

 برگشت.   شی زد. که زمان به حالت عاد یجاش رفت نشست و بشکن  سر

   ؟یاالن قدرت آتش رو دار  یعنی -

 آره.   -

 .  یکنی م  کاریچ  نمیپس برو بب خب

  یشیکاره بودم! آت نیعمره ا هیاز دستام رو باز کردم انگار  یک یدست به سمت آتش ببرم  نکهیا بدون
 شد.  ان یسرخ کف دستم نما

 گل در اوردم.   هیتو ذهنم اونو به شکل  و

  ادیو تند تند  یر ی م شیپ یزود دار   یلی. خ یدختر تو رکورد قدرت هات رو زد یخوشحال گفت: وا  الین
 .  یر یگیم

 دارم.  یکردم و گفتم: چون پدر مادر قدرت مند نا ی و مب نیبه آرت ینگاه

 فردا؟  ی برا میذارب ای مینگاهم کرد و گفت: خب باز ادامه بد نی با تحس الین

 . دمیاشون چطوره گفتم: ادامه م هیبق نمیکه خسته نشده بودم و کنجکاو بودم بب  من

 عنصر آب.   رسه،ی باشه پس م -

 کرد.   دایپ انیتکون دادم که با قدرتش تو کاسه آب جر سر

 یآب تمرکز کردم. خنک ها یبگه. رو  یز یچ نکهینگاه کردم و قبل از ا الیزده به حالت دست ن  شگفت
 . زمزمه کردم.  خوردیآب به دستم م
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 هانگهبان آب  خوانمی تو را فرا م -

  یبایز یهفت ساله جلوم ظاهر شد و گفت: سالم، ملکه ا  شیپسر بچه حدود ش  کهی. دینکش  هیثان به
 من. 

 گفتم: سالم!  متعجب

با شما  ثابت    یهمراه یرو برا  اقتمیل یمن تازه پادشاه آب ها شدم ول  میبایز یاتعجب نکن ملکه  -
 شرور...  یها منی . من قول دادم به پدر مادرم. و انتقامم رو از اهرکنمیم

 کرد.  هیگر  دیکه رس نجاشیا به

 ملکه.  رمیگی انتقامم رو م  -

 هام رو باز کردم که بدو بدو اومد بغلم.  دست

   ه؟یاسمت چ -

 . اشاداد - 

 اشاداد. یچه اسم قشنگ -

 ممنون.   -

 .  یشیخب االن همراه من م -

 منو.   یادب ی ب دیمن ببخش  یگفت: بله ملکه ا دهیباال و سر تکون داد. بعد ترس  دیرو کش شی نیب

 .  میاشکال نداره اشاداد منو تو دوست -

 پس قدرت من تماما تماما... نیو گفت: از ا دیاومد گونم رو بوس عیسر

بشکن زدنش و   هیجلو خودم رو گرفتم. که با  یرفته بود خندم گرفت ول  ادشی که حرفش رو  نیا از
 باال.    دمیو پر  دمیاهان گفتنش ترس

  یبه من به حالت زار  ییا هیام است. و من هدملکه ارهیپس قدرت من کالم و تمام در اخت نیاز ا -
 . دمی ملکم م یبایبه ز ییا هینگاه کرد و گفت: هد
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. به شکل آب در  زنهیحرفا رو م  نیبرده و از ته دلش داره ا  ادیاز  گرفتهی م ادی دی که با ییحرفا  دمیفهم
تو قلبم حس کردم.   یحس آرامش و خنک  هی. دینکش ر ی ت یسر  نیاومد و به سرعت وارد قلبم شد. ا

لباس   ه یبدنم  یرو هوی. که نمی بب تونستمی بسته بود نم قهیباز کردم لباسم  جان یچشم هام رو با ه
نگاه   هیهم  ال ی. نکی کوچ ییایدر یپر  هینگاه کردم  نمیاز بابا کردم و به س یدکمه دار ظاهر شد.  تشکر 

آب هم داده. تو ذهنم از اشاداد  ر ی ز دنیکرد و گفت: بهت عالوه قدرت آب قدرت نفس کش یبه به پر 
 تشکر کردم.  

 

 . میمعلم باد بگرد هیخوب نوبته باده که قرار دنبال  -

 خواست؟ ی رفت و تمرکز م شیچرا تا االن که خوب پ  -

  ی. ولمیکردی رو کنترل م یچ همه جان یتو تمرکز کردن تو ما ا میقدرت ها رو داشت نیآره چون ما ا -
 باد...

 گفت: من قدرت باد رو دارم.   نایمب

 همزمان گفتن: نه!  نیو آرت الین

 . دهیبهم داره دست م یتیخاص  یانجام بدم احساس ب دیمغموم گفت: بذار  نایمب

 . کنمی منم کمکش م   دهیانجامش م نایرو تو بغلش گرفت و گفت: باشه مب نای مب نیآرت

  ؟یتو قدرت باد رو دار  نی گفتم: بابا آرت نی آرت به

کمک    نایبه مب  تونمیم یکرده. ول دایاطغام پ یکی . من بادم با تارخورهی به درد تو نم  یآره دارم ول -
 کنم. 

 مواظب باش.   یلی خ  نای تکون داد و گفت: مب یسر  یبا نگران الین

کنه. رفتم جلو مامان دستش رو گرفتم و گفتم:   دایپ یمامان احساس بد خواستمی نزدم نم یحرف  من
 مامان.  یتون یباور دارم م

 بود ظاهر شد.  شیشونی رو پ یز ی ر نیدختر که نگ هیکردم و قدرت باد رو احضار کردم.  تمرکز
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 خرسندم.   اری شما بس داریاز د درود ملکه -

 دارم.   یخواهش هی  نطوریممنون منم هم -

 من؟  یابفرما ملکه  -

 .  ادین  یباد و طوفان چیه رونیاون ب زنمی االن که من دارم با تو حرف م شهیم -

 .  یینوع روسوم هست و  قدرت نما کی نی ملکه ا ریحرفم تعجب کرد و گفت: خ  نیا از

 از جادوش استفاده کنه.   تونهیو مادرم طلسم شده و نم نجای. من االن بدون کنترل اومدم ادونمیم -

 من.  یاکهمل  رمیپذی امر شما رو م  -

 ممنون...؟ -

 آسادل هستم. -

 ممنون.  یل یبله آسادل خ -

شد به دور و برم نگاه کردم   بیغ  هوی . دیریمن را بپذ هی وارم هد دیو ام دمیم یی ا هیمن به شما هد -
. شمیدارم بلند م نیکردم انکار از زم  یوارد قلبم شد. و حس سبک یز یچ هی هوی  یول دمیند یچیکه ه

 تا چشم هام رو باز کردم. 

 به حرف اومد.   عیسر الین

   ؟یر ی بدست بگ یباد رو نتونست  -

 چرا گرفتم.   -

 نه افتاد؟  یپس چرا اتفاق  -

 .دونمینم -

 . یکارت رو انجام داد  ییحرفه ا یل یو گفتم: ممنون مامان خ  دمیرفتم و لپ مامان رو بوس جلو

 نکردم.  یمن که کار  یول -
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 . یخبر ندار  یول یچرا کرد -

 . آسمان  بالمی تو ذهنم گفت: از داشتن تو به خودم م  نیآرت

 و گفت. تو دلم هزاران پروانه به پرواز در اومدن.  نیا نی بابا آرت یوقت

 نبود.   یعالمت چی نگاه کردم ه نمیس به

 ندارم؟  یعالمت چیچرا ه -

 .  ستین  دنیچون باد قابل د -

 به نور.   میرسی خب م -

 براق بهم برخورد کرد و چشم هام بسته شد.  زی چ هیگفت  نویا الین تا

 .  دمیشن  یز یر یخنده ا یصدا

 من.  یادرود ملکه -

 من احضارت نکردم هنوز؟   -

  یهست یگر یچه ج یی. واامی. گفتم خستت نکنم خودم بیکن ی احضار م یهمه رو دار  دمید ینه نکرد -
 انتخاب کرده!!!   یملکه اعظم عجب الماس یملکه.  وا

 خودش! یبرا دوزهی م برهیو باج بهش نگاه کردم چه م هاج

 . یسر اصل مطلب که احضارم کرد میخب، خب  بر -

 رو کج کردم و تو ذهنم گفتم: من که احضارت نکردم.    لبام

 هیدارم از هد دی. امی کنی مغلبه  یکیو بر تار تابدی من نور من در قلب و ذهنت م یاپس ملکه  نیاز ا -
شد    لیو به نور تبد دیرو بوس میشونیتاج رو سرم گذاشت و پ  هیسمتم اومد و  ع ی. سرادی من خوشت ب

 قلبم  تو کل بدنم نفوذ کرد. چشم هام رو باز کردم.   یبجا

سر   یوقت تاجش رو رو چیه ینداشته باش  ینور. نور تا قلب پاک یملکه ا گمی م کیگفت: تبر نیآرت
 .ذارهی نم  یکس
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 باال!    دیهام پر ابرو

 گفت.   کیزد و تبر یهم دست الی. ندمیهم بغلم کرد و بوس نایمب

 . نیزد و آتوس گفت: صدام کرد  یرعد برق  هوی. خوادی رعد و برق و باران که آتوس رو م  یبعد -

 :( یظاهر شد خوادیتو رو م  گفتمیگفت: نه هنوز، تا داشتم م الین

نور و   یاملکه  گمیم کیکرد و من رو بغل کرد و گفت: تبر نایو مب نیبه آرت  یاومد جلو سالم آتوس
 . ییروشنا

  شی معلوم نبود. عصاش رو رو به آسمان گرفت که ش یچی ه  یول نمی کنجکاو بودم صورتش رو بب  یلیخ
 خبره؟ رعد و برق ظاهر شدن. متعجب نگاه کردم چه  هینفر پشت سرش بعد از 

جلوش   د یداره با یادیز  یرانیو و ادهیز یل یبلند حرف زدم که گفت: قدرت رعد و برق و باران خ انگار
 .  نمیبب  کی دوست دارم از نزد رمی گفت: من نم الیبرن. ن دیگرفته بشه. پدر مادرت و خواهرم هم با

 ! ؟یباز رو حرف من اومد  -

   ؟یکنینم  غی لذت رو از من در نی داداش تو که ا نمیباشم و بب  خوامی م ینه ول -

 کرد و گفت: باشه بمون.   یبه من نگاه  آتوس

 کرد.  نایبه مب یی. و نگاه عاشقانه امیمونیهم گفت: ماهم م نیآرت   بابا

 و گفت: آسمان شروع کن که تمام ابهتم رفت.   دیکش یسرش رو تکون  داد و پوف آتوس

زد. چشم هات رو   ادی اومد. آتوس فر یتالش کردم انگار نم  یهرچزدم و چشم هام رو بستم.  یلبخند
سرم در حال   رونی اومد ب یلزج  ه یما مین یتمرکز کن.  انقدر تمرکز کردم که از ب شتریباز نکن ادامه بده ب

اد زدم: آ....خ یبسته فر یبا چشم ها رونی زد ب یز یبود. حس کردم از گوشام و چشم هام  چ دنیترک
 . دیتمامش کندرد داره. 

زن و مرد دو تا   هیچشم هام رو باز کردم  حالی کردم رو زانو هام افتادم. و تو خلسه رفتم. ب حس
 میچهار نفر هست نکهیا یمن شرمنده ما برا یادختر  رو به روم بودن. مرده اومد جلو و گفت: ملکه

 احضار کردنمون سخته.  یلیخ
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کرد: من پادشاه رعد   یکاو نگاهشون کردم که مرده معرفاشکال نداره تکون دادم. کنج یبه معن یسر 
بودن  بایکلمه ز هیو برق و باران، خانمم ملکه برف و تگرگ. به صورت هاشون نگاه کردم فقط 

م. یهست یک ی صدا گفتن: ملکه تار  کیکنکاششون کنم. به دو قلو ها نگاه کردم که  قیدق تونستمینم
و    دمیاز اطرافم نفهم یچ یهمزمان به قلبم و بدنم نفوذ کردن. ه یانقدر درد داشتم که متوجه نشدم ول 

 شدم.   هوشیب

 ***** 

 " یی"راو

 

تا ما رعد   ری رو بگ یک یجلو تار نیقرار نبود جزءش باشه. آرت گهید یو قدرت ها  ی ک یزد: تار ادی فر آتوس
 .  میبرق رو کنترل کن

شده بودن  تمام آسمان و   یباهم قاطدر هوا شناور بود. برف و تگرگ و سرما  و باران همه  آسمان
 بود.     یز ی. لحظه وهم انگکردی م  داریدر آسمان پد ی مطلق بود و فقط رعد برق نور  یکی تار ن،یزم

مقابله   یک یرا در آغوش داشت با تار  نای رو باز کرد پرواز کنان همان طور که مب اهشی س یبال ها  نیآرت
 . کردیم
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کنترل نداشت.   یآتوس دست چپش را رعد زده بود و نا کردنی ها داشتن عناصر هارو کنترل م  ساعت
  دیکشیتا مغز استخوانش م  یر ی بود و قلبش با هر ضربان ت دنیدرحال ته کش شیروی تمام ن  نیآرت

آمد که چهار بار پشت سر هم  ی دانه دخترش م  هیداشت سر  یینگران بود نگران دخترش چه بال
کند.  و همراه   یدخترش  دارد سقوط م دیکرد. د داینگاهش سمت آسمان سوق پ دیکش  ریت  بشقل

به سرعت باد سمت    دیلحظه رو د  نیهراسون  تا ا نی. آرتگشتی هم داشت بر م   ییسقوطش روشنا
سخت کوش که تمام تالشش حفاظت از دو  ی. پدر دیآسمان رفت. و اون رو در آغوشش کش 

  نهیس یرا غرق در بوسه کرد. سر آسمان که رو شانیو را در بغل گرفت. و سر هابود. هر د  شیهاداشته
به بدنش کرد   یاست. نگاه دنی بدنش درحال لغز یرو  یکمر  عیبرهنه اش بود. احساس کرد ما یا

 .  دیاش را غرق در خون د یکه صورت زندگ

 اما.... ندی بب هوشیدارد. که همسر و دخترش را ب  یمرد خوب صبر  نیا

 ساعت بعد...  چند

 برپا کرد.    یو به تعداد خودشون اتاق لیکه تو بونش مونده بود حال رو طو  یاندک  یرویبا ن   نیآرت

 . یبه ما کرد  یکمک بزرگ نیگفت: ممنون آرت  نیکه دستش رو گرفته بود رو به آرت آتوس

گفت: آسمان  تگرگ هست. یخش داشت. حدس زد که جا  یکه صورتش چند جا الیرو به ن  نیآرت
 تو باشه.   شیپ

 رمق فقط سر تکون داد.   یب الین

تخت گذاشت. کاسه   یرا رو نایرا در آغوش داشت. به سمت اتاق رفتن. مب نایهمان طور که مب  نیآرت
در   یرو از تنش در اورد.  لباس نایمب  یکرد. لباس ها زیرا تم  نایآب ولرم آورد. و دست و صورت مب  ییا

رو باز کرد و چند قطره از خونش رو در دهان    نایظاهر کرد. دستش را پاره کرد و دهن مب شینای تن مب
حال نداشت بال  یحمام رفت. حت  یچکاند. رنگ به بدن همسرش برگشت. خودش هم به سو نایمب
نبود.   ییساده ا یکی که آسمان ملکه اش شده بود. تار ی ک یرا به داخل بدنش فرا بخواند. تار شیها
پادشاه پادشاهان جهان    نیکه آرت یکسوف! جور  کی.  ییافسانه ا هیک یممنوعه بود. تار یکی تار نیا

چراغ    کی یکی در برابر آسمان مثل تار نی آرت یکی. تار اوردیاز پنج ساعت دووم ب  شترینتونست ب
 خاموش بود.  
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 شده بود.   نیسنگ یادی از آب ز شیبال ها خوردی م  نیسر و بدن آرت یروان رو آب

 دهیبود. مرگ را با چشمان خودش د رهی از اتاق نشسته بود و به آسمان خ ییکه در گوشه ا  ییالین و
! انگار  ندیرا بب  شیجلو چشم ها توانستی نم  ی. وقتدیبرادرش را شن  یاناله یکه صدا یبود. وقت

  یا به. به عجوکردی درمانده ترش م خوردی که به بدنش م  یی. تگرگ هاکردیداشت غرقش م یکی تار
 نگاه کرد.   شیرو به رو

 به داخل اومد.    نیباز شد. و آرت  یدر به آرام 

   ؟یدیچرا نخواب  -

 نتونستم.  -

   ؟یدیترس-

از جنس   یپدر  خوادیاو هم پدر م د؟یرسی به آخر م ایخودش رو لوس کند مگر دن   یشد کم یم چه
 با بغض زمزمه کرد: آره.   نیآرت

زد. گفت:   شی بایلخت و ز یبر موها ییرا همانند دخترش در آغوشش گرفت. بوسه ا السوناین  ،نیآرت
 .  نجامیبخواب من ا

رفت. به سمت آسمان غرق در   یخاص که از اسطوره اش گرفته بود. به خواب آرام یبا آرامش  السوناین
 آسمان رو پاک کرده بود.  یصورت و گوش و چشم ها  یرو یخون ها  السونایخواب رفت. ن

. سمت جنگل رفت. و خون چند  گردانندی از دست رفته اش را باز م یانرژ  دیرفت. با  رونی ب  یآروم به
 موجود همراه با گوشتش رو خورد.  

اش برگشت سمت خانه رفت. به اتاق  یکه انرژ  یکرد. کم  دایهم پ روزایو ن ییدارو اهینوع گ چند
 آتش سرد گذاشت.   یرو رو  گیرفت و مشغول ساخت چند معجون شد. د ین ساز معجو

. رو به  زاتمن تی میقاشق س  ستیچهار قطره عصاره گل کوالونا، ب ،یپر  هیقطره اشک خوشحال کی
آتش گرم   یبرش داشت و رو  عیدر اومد. سر یارغوان یآتش سرد هم زد.  به رنگ آب یرو  یآروم

در بسه قرارش داد تا هوا نخورد. تا فردا   ییا شهیدر ش عیگذاشت. دو قل که خورد برش داشت سر
 زا آماده بود.  یر انرژ یاکس
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اتاق خودش رفت. و معجون شفا بخش رو از کمدش در اورد. و به اتاق آتوس رفت. دلش  به
 کردی اگه آتوس دروازه رو باز نم کندی ها رو فراموش نم  یخوب نی آرت یکمکش کنند ول خواستی نم

 . شدی خنک نم   نی. و دل آرتکردی االن دخترش آتوس را آش و الش نم 

 .  یکنی کمک م یشده به دشمنت دار  یتعجب کرد و گفت: چ   دیرو د نیتا آرت  آتوس

عقب و گفت:   دیبدون حرف و در سکوت فقط دهن آتوس رو باز کرد که آتوس سرش رو کش  نیآرت
 سم نباشه؟  

 چرا بخور از دستت راحت بشم.  -

 . یدست از سرم بر دار  ایتو که اون دن یگرفت و گفت: به سالمت نیمعجون رو از دست آرت  آتوس

  رونیاز حال اومد. حضور خواهرش رو حس کرد. از اتاق داشت ب  یی. صدادیمعجون تلخ رو سر کش و
 که آتوس گفت: ممنون بخاطر شفابخش.   رفتیم

 .  ستادیخواهرش و آرسام و پسرش ا یو در رو بست. رو به رو  رفت

 کرده بودن.  رتیح که

کسوف هم نبود   هیاصال شب  ؟یدیشده بود؟ کسوف رو د  ینجور یا اطیشده؟ حمله کردن؟ چرا ح یچ -
 . شد ی روشن نم  یچی مطلق بود. ه یکی تار

 . بدهد  حی. و نا نداشت توض زدی حرف م زی ر کیکه خواهرش  نیاز ا کالفه

 کرد تو ذهن خواهرش فرستاد. یآخر که آسمان داشت قدرت رعد و برق  رو احضار م ری تصو تمام

 استراحت کنم.   رمی گفت: م و

 تس.  از من ساخ یکمک  نیگفت: آرت آرسام

 گفت.   ییسر نه ا با

 ***** 

 "آسمان"
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 کیشکمم بود و  یپاش رو کیبود. که   الیشدم. به جفتم نگاه کردم ن داریکوفته از خواب ب یبدن  با
 دستش رو گردنم. 

بالشتش فکر کنم اشتباه    ایخوردم ولم کنه ولم نکرد. بدتر خودش رو چسبوند بهم منو با پتوش  یتکون 
 هیپا برداشتن شد و  هیگرفته بود. از همه زورم استفاده کردم و هولش دادم اون ور. فقط در حد 

 !  ششده شوهر دیبخوابه شه  ششیدست برداشتن!!! ماشااهلل خدا رحم به شوهرش کنه دو روز پ 

چشم هام پرژکتور انگار بهش    ششی. اخییپر شده بود بدو بدو خودم رو رسوندم به دستشو ثانمم
راست تو   هی تا چشم هام زده بود. شکمم مالش رفت. در رو باز کردم که  مییدستشو یوصل شد. لعنت

 کنه؟ی م کاری حال ظاهر شدم. در رو بستم باز دوباره باز کردم. اتاق من تو حال چ

 

 

  

 

از   یشکون یهنوز خوابم؟ ن  دیخاروندم. مگه تو حال دو تا اتاق نبود؟! چرا کل حال شده اتاق! شا رو سرم
برهنم نگاه کردم که  ی. به پاهاارمیاز عذا در ب ی. سمت آشپز خونه رفتم دلدارمی خودم گرفتم. آخ!  نه ب

 .  یز یخوردم به چ

هم بزرگ   یناهار خور  زیسمت راست رفتم. م کمی.  نجایاومد ا یک وارید نیرو مالوندم ا   مینیو ب  سر
هم  ی ژله بلوبر  هیبرداشتم.   خوردیبه چشم م یرو باز کردم. هرچ  خچالی در  الیخی شده بود. ب
 برداشتم.

  شدمینم  ری س ی. صورتم رو شستم و حمله کردم بهشون همه رو خوردم. ول ختم یر  زیم  یرو رو همه
چه  ی. راستجلو چشم هام اومد   شبیحالت خشن تو رفتار هام بود. تمام د هیشکمم باز غر غر کرد. 

بابا و مامان تو کدوم اتاق هستن. چرا انقدر   کنم؟ی م کاریمن تو حال چ نمی افتاد؟ اصال بذار بب یاتفاق
بود. چه   یآب  یبا موها مرد هی در کنار آشپز خونه رو باز کردم  رونی گشنمه. آروم از آشپز خونه زدم ب

 ،یبعد ،ی بعد ،یمرد. بعد هیرفتم. باز  ی. در رو اروم بستم. سمت در بعدریصورتش مثل ش دهیسف
  گهیدر د هی! باز  دن؟یهستن. تو خونه ما خواب یها ک نیا ختهی چرا همش تو اتاقا مرد ر اخدای. یبعد
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در رفتم آروم باز کردم که آرسام   هی . سمت اون کنمی دره که باز م نی اخر نیا یمرد بود. لعنت هیباز کردم 
اتاق هم آروم   هیهم باز کنم. در  گهیشد. کنجکاو شدم اتاقا د دایآشنا پ هی. چه عجب دمیرو د  نازیو آ

در رو   عیو سر  دمیکش ین یه دیپوشی داشت لباس م تکه پشت به من لخ  دمیپسر رو د هیباز کردم 
 رو باز کردم.   یدبستم و در اتاق بع

چشم هاش رو   ن یآرت عیکردم رفتم سمت تخت. خودم رو وسطشون انداختم. که سر داتونیاخر پ اوف
. و  نایعقب رفتم که خوردم به مامان مب هینجوریچرا چشم هاش ا غمبریپ ایباز کرد و به من نگاه کرد. 

خودمو  داشتم نیآرت یبه چشم ها رهی نه خ ای نایشد مب  داری. توجه نکردم بنیی اونم از تخت افتاد پا
 زرد میکردم 

 اصال شکر خوردم اومدم به اتاقشون.  کنه؟ی نگاه م نیچهم چرا

. از ترس  من دست و پاهاش هم دورم چنبره زد یمثل برق بهم حمله کرد و خودش رو انداخت رو هوی
چشم هاش هم  ریو ز اهیسدست  هیشده بود  نمی قشنگ بابا آرت ی. چشم هااومدی داشت اشکم در م

 زهرم رو ترکوند.   ششیچهار تا دندون ن رونیب  زدیداشت م  اهیس یرگه ها

از  هوی ناشناخته بود.  نیهمه هواسم به آرت ه؟یک نمی بب تونستمی نم  یول دم یشن یم غی ج یصدا
 .  گرفتی. توجه کردم داشت به خودش شکل بال م رونی زد ب ری به رنگ ق یمانند اهیس یزایپشتش چ

  یبود مثل شاخ. با خرناس و گرم  یز ی ت هیبحر بال ها بودم چه خوشگل هستن رو نوک بال هاش  تو
 . دادمی تکون تکون م رشی .  و خودم رو زدمیکش  یبلند غیشدم و ج  ستیکنار گردنم ر  ینفس

  رونیبغلم کرد و از پنجره زد ب نیمن بر دارن. که آرت یرو از رو  نیآرت خواستنیتو اتاق بودن و م  همه
 رفت.   ییو پرواز کنان به جا

 .  سوختی زده بودم که گلوم م غی ج انقدر

 . ترسمی بابا تو رو خدا م ن؟یصداش کردم: بابا آرت  یآروم به

 .  ختیریلختش م یا نهیس یهام گولوله گولوله رو اشک

 ی. صدادمیدو یبه سرعت مثل قرق نیتا گذاشتم زم  میدیجنگل بزرگ رس هیپرواز کرد که به  انقدر
رفت. تو   دیپرنده بود. از رو درخت پر یکه هرچ دمیکش ییا گهید غی بابا بلند شد. ج یطان ی خنده ش
من   باپشته سرمه. انگار داره  نمی . برگشتم ببخوردیو شاخ و برگ ها به صورتم م دمیدو یجنگل م
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شدم سمت چپ و از   دهیکش هوی کردم  ی درخت بزرگ اصابت م هی. برگشتم که داشتم به کنهی م یباز 
اومد. تا   ی جر خوردگ  ی. صدارفتی اونم باال و باال تر م  یبودم. و ه زونیمنو گرفت تو هوا آو رهنمیپ

 شد از همون باال سقوط کردم.  یبفهمم چ

 ن...ه!!! کمک.   -

که از خودش   نی.  با ادیچ یبه بدنم پ یو لرز  دیچ یرفتم. که قهقه بابا تو گوشم پ  یتو بغل گرم هوی
و گفتم: بابا تو رو   دمیکشی م غیکردم و کنار گوشش ج  زون یدستم رو دور گردنش آو ی. ول دمیترسیم

 .  کردمیم  یفی بحران احساس ضع نیشده بود. تو ا بمی که نص ییاز سک سکه ا عیبابا ه عی. هخدا

 اومد.   ییم صداذهن تو

 .  دیملکه از قدرت باد استفاده کن -

باد شناور کردم. انقدر سرعت باد رو    یو خودم رو رو رونی خودم رو از تو بغل بابا انداختم ب گهیم راست
 .  نایمب شیالعرض کردم پ یگردباد شده بود. تو همون لحظه ط هی کرده بودم که شب  ادیز

ببرم و بعد    نیرفت گردباد رو از ب ادم ی. عه دیکش  یغیبود افتاد و ج نازیکه دست آ  یظاهر شدم ظرف تا
 کردم و باد رو قطع کردم.   ییاده یالعرض کنم. خنده ترس یط

 

 کجاست؟ خودت حالت خوبه؟   نی با حال بد گفت: آر... ت نای مب عی گفتن، سر یخدارو شکر  دنیمنو د تا

 خوبم.   رمی . آره اگه سکته ام رو در نظر بگادیب  ترسمیمن از دستش فرار کردم. االن هم م دونمینم -

 آسمان هفتم.  میری م دیبپوش  الیکه شنلش سرش بود گفت: آسمان تو و ن آتوس

 موندن.   نجایبهتر که آسمان بره براش خطرناکه ا نایمخالفت کرد. آرسام گفت: مب نایمب

ملکه   یعنی جا باشه علل حساب   نیا دیداشت گفت: بذار نازی شباهت به آرسام و آ یل یپسر که خ هی
 اس نه برگ چغندر.  

 صدا مثل گروه صدا گفتند: موحد! کی همه

 .  زمی گفت: پسر گلم، خفه شو عز آرسام
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چشم غره ازم گرفت. همون موقعه در باز شد و   هینگاه چپ چپ بهم کرد و روش رو با  هیهم  موحد
ابرو انداخت باال و گفت: از   میهمه دور هم جمع شد دیما رو د  یاومد تو وقت شهیش  یبطر  هیبا   نیآرت

 !نی منم سر حال تر هست

 نشستم و فرو رفتم تو مبل کنار آتوس.   عیاز جاش بلند شد. منم از ترس سر جونی ب  نایمب

   ؟یشده بود یشده بود. چرا اون جور  یچ نمینگران گفت: آرت   نایمب

رو بخور بعد   نیاول ا ایب ؟یشد و گفت: چطور   رهیخ  نایبه مب  شی کمون نیبا همون نگاه رنگ  نیآرت
 کن.   فیتعر

بود؛ خورد. رنگ و روش کم کم برگشت و چشم هاش سر   نیکه تو دست آرت  یچند قطره از بطر  نایمب
 شدم.  میشنل آتوس قا  ری. از ترس زدیبه همه چند قطره داد به من که رس  نیحال شد. آرت

 شده آسمان؟   یچ -

کن خودت   یترسه؟ سع ینم والی ه یاز تو یالبته حق هم داره ک ترسهی رحم گفت: از تو م یب  آتوس
 .  یرو کنترل کن

 هی نیرفتم. تا بلند شدم آرت نی به چشم هام کرد که مسخ شده بلند شدم و سمت آرت  ینگاه  نیآرت
.  دیکش یبعد هم  نفس راحت ن،یتو دهن آتوس. که مبل و آتوس هر دو باهم خوردن زم   دیمشت کوب

 بده.   حیتوض  شنومی قند بود داد و گفت: م  ینی ریسمت من برگشت و چند قطره از معجون که به ش

 دادم.   حیتا نزده منم شل و پل کنه همه رو توض  یمثل طوط منم

به من داره.  یادیو گفت: اون من نبودم. همزادم هستش که شباهت ز دیبه صورتش کش  یدست
 شما هستم.   یتا االن در حال ساخت معجون برا شبیآسمان رو حس کرده. من د یروی احتماال ن

 نمرده؟   نیکه از جاش بلند شده بود؛ مبل هم درست کرده بود. گفت: مگه آرو آتوس

هر لحظه هواسمون به  دی. بادهیبدنش رو از تاالر دزد  باز روحش رو آزاد کرده. و یچرا مرده ول  -
  گهیمخصوصا که چهار روز د دیبر  شیپ  دیمن با می. با تصمهم هست شگویپ ه ی نیآسمان باشه. آرو

 آسمان.  یبرا هیروز خاص

 منه نه اون. افهیق نیبشم ا لیاگه بخوام تبد من
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نه   یشد ول اهی س نیآرت یاون نه. چشم ها یول  زدیاز شاخ هاش مذاب م نیآرت یشد بالها  لیتبد بعد
کردم شرمم شد و گفتم:   سهیخوشگلم مقا نی که اون زشتو رو با بابا آرت نیموجود خاص از ا هیکامل 
 بابا.   د یببخش

 .  دیسرم رو بوس فقط

 وسط.  دیمثل قاشق نشسته پر موحد

 !  کنهیچه خودش هم لوس م -

 هاش.   یداره لوس باز  داریزد در پوزش و گفت: خر الین

 .دیی من دخالت من را عفو بفرما ینگاه کرد. و گفت: بانو الیبه ن موحد

 گفت: دارم برات...   یبرنده شد و موحد حرص  الیتا اخر ن نیا ی ک ی گفتی اون م یکی

لب قرمز   هیکه  یمشک ینیاست  مین هیبا   دیشلوار سف هیاتاق رفتم و لباس از تو کمد در اوردم  تو
  یو احساس تازگ  گرفتمی م  یدوش رفتم. داشتم حس خوب ری وسطش بود.  لباس هام رو در اوردم و ز

 چشم هام رو باز کردم.   دهیخودم حس کردم ترس یرو رو ین ی که نگاه سنگ کردمیم

گوشم   ریز و   دیچی دور کمرم پ یدست هینبود. توهم زدم! دال شدم شامپو بردارم، اما به جاش  یز یچ
 ی آسمان من؟ گرد و گفت: چطور  ییخنده ا

 یه ه،یچ  انیجر دمیفهم  ی. وقتزدی تو همون حالت موندم، قلبم مثل گنجشک تند تند م ادیشوک ز از
حمام کمرم و    واریبزنم که.  منو کوبوند به د غی کنم اومدم ج دایاز دستش نجات پ خوردمی تکون م
که  فتادما یخوردم و داشتم م ز ی شدم و اومدم در رو باز کنم که ل  الیخ  ی. درد رو بدیکش یر ی سرم ت

 هولم داد؛ اومد جلوم وایستاد.   واریمنو گرفت و باز سمت د

  روزهی نبود. رنگ چشم هاش هم به رنگ ف یچشم هاش خبر  ریز  یاهیصورتش نگاه کردم از اون س به
 براق در اومده بود.  ییا

تو حموم   نازیآ  نا،یمب  ال،یبا شدت باز شد. ن هویکه در  شدی م کیکم کم داشت به گونه ام نزد سرش
 اومدن و من توشوک اون بوسه بودم که هنوز جاش گرم بود!
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 رو نشستم کف حمام.    وارید یلرزون سر خوردم از رو یپاها با

  نی به آرت  نایلباس هام رو تنم کرد. فکر کنم مب نازیآ رونی کمکم کردن از حموم اوردنم ب نایو مب  الین که
 اومد اونا رفتن .    نیتو. تا آرت ادیگفت ب

 ؟ یخوب  -

 ن...نه -

 .  یستیآسمان مگه دختر من ن  یباش ییقو دی. باکنمی درک م -

 چرا هستم.  -

 نه؟  ایکرده بود  رییتغ  ؟یدیصورتش رو د نمیخب بگو بب  -

 شده بود.   ییا روزهی آره چش... چشم هاش ف -

 هاش شکست.   شهیش میمتر کی رو گفتم پنجره  نیا تا

   اجیاحت یلیدست من  داره که بهش خ یز یبشه. چون چ کمونینزد تونهینترس. نم شتمیتا پ شیه -
 داره.

 زدم.  عیاز ترس ج  یاومد که منم همراش ول  یعصب  ینعره ا یصدا

مواظب باش تو چشم هاش  یول ار ی رو ب مونیبرد و رو به آتوس گفت: برو را رونی منو از اتاق ب نیآرت
 .  ینگاه نکن 

   ن؟یبابا آرت یچ یبرا مونیرا -

ارواح حبسش   نیتو سرزم یگرده من وقت یهستش که داره دنبالش م نیاز روح آور یمی ن مونیرا -
 هیخانوادش مرده بود و فقط  که همراه مونیکردم. روح پاکش رو از بدنش جدا کردم و به شاهزاده را
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رو   مونیفرستادم تا د مونیرو به بدن را نی روح پاک آور  نیپسر بچه زنده مونده بود. بخاطر  هم
 آمادش کنه.  یپادشاه یبزرگ کنه و برا

 .  خوادیتو رو هم م  مونیعالوه بر را نیآرو

   ؟یچ  یم... من برا -

با خونه   نکهی و ا رهی قدرته تا به اوج برسه و از من انتقام بگ یاتشنه  ثشیو روح حب  یچون قدرت دار  -
 .  ارهی زهر منو که به بدنش زدم در ب تونهیتو م

حرف   گهید دید کردی توجه م نی من و آرت یبه حرفا زدی داشت حرف م نیکه  آرت  ییتا موقعه ا آتوس
 .  میزنینم

گفت: تو هم از  الیداد. و به ن نای به مب  یو گردنبند نایمب تتیگفت: برگرد سر مامور تیبا جد نایمب به
 . یاز قدرتت استفاده کن  یتونی گذشتم م هتی تنب

 گفت.    یخوشحال ممنون الین

 دستم رو گرفت: کجا؟    نیکه آرت  الیکنجکاو خواستم برم سمت ن  منم

 ! ال ین  شیبرم پ خوامیم -

 نرو.   ییجا  ییتنها  یباشه برو ول -

   ؟یرفتم و گفتم: مگه تا حاال قدرت نداشت الین  شیپ ع یتکون دادم و سر سر

شاهزاده از خود   هیکامل نداشتم من قدرت رعد و برق و باران رو دارم. اما بخاطر  یچرا داشتم ول -
 شدم.   ه یمصرف تنب یب هیراض

 چرا؟   -

اونم   شینارنج یرعد برق کوچولو زدم به بال ها هیبا من ازدواج کنه. منم  خواست،ی م یچون زور  -
تو تا   شیپ ام یشدم. منم لج کردم رفتم آزمون دادم قبول بشم ب هیدر اورد و من تنب  یباز  بایننه من غر
 مزدوج نشم.  ختیر یبا اون ب 

 اها چه خشن!  -
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 خندون نگاه کردم .   ینایمب ی. به چشم هانارگون اومد یداد و تو ذهنم صدا یدستم نور  یبند تو  بازو

 من.   یسالم ملکه ا -

 خوشگلم. یسالم مامان  -

 میدیرو که م  کلی بودم ما مونیخونه را ی. گفتم: مامان پس وقت دنمیکه همش در حال سوال پرس منم
 نه؟   نیآور یبرا یبازو بند ول دادی اخطار م

 .دونمینم -

و موحد که داشتن باهم کل کل   الینار نبابا. شکمم سر و صدا راه انداخت.  از ک  یکام موندم. ا یب
   ست؟یبه فکر شکم خودش ن یکس  جانیرفتم.  چرا ا  خچالیگذشتم و سمت  کردنیم

  دهیچ زی م یکه رو خوادیم ذیگرم و لذ یغذا هیشده بود دلم  یتکرار  شیهم که همه چ خچالی تو
  یشد! جان من کار خودم بود. امتحان کردم. سبز  یپلک زدن همون تصورم واقع هیبا   هویشده باشه. 

  وجلوم ظاهر شد   یجوانج هویکردم.  دایهم خودم پ از قدرت هام یک یهم باشه! خخخ چه باحال. 
 گفت: سالم ملکه. 

 گذشت؟  خوش  حی با عشقت تفر  یسالم جوانج -

 .  یل یبله خ -

 .  یخور یغذا م -

 بانو.   ری خ -

 مگه نه؟   یجوانج فمیضع  یلیگفتم: من خ  یچونم و به جوانج ریرو گذاشتم ز دستم

شما از قدرت هاتون خبر   هیعی. البته طبدیهست فیضع  یول دیکه دار ییقدرت واال نکهیبله بانو با ا -
 . دیبود  نیاالن قدرت مند تر دی. اگه داشتدیندار

   ؟یکن ی کمکم م -

 .  دیری بگ ادیهم  یفرع یها روی ن دیشما باعث افتخاره منه. اما بامن. کمک به  یبله بانو -
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   ؟یچطور  -

. و اما شهیشما در رده اوله که با پا گذاشتن تو سن بلوغ خودش فعال م ییشگوی پ یروی مثال ن دینیبب  -
. که ادیهمراه با خاک م اهیقدرت گ ی. در اصل هشت گانس ولدیقدرت هفت گانه هم که بلد هست

از قدرت... و کالً   ی. کپیچهره. ذهن خوان ریی مثل تغ  ای . قدرت فرعدیهم بلد هست نیبگم ا تونمیم
. و قدرت آسمانت رو پروردگار  یرو از ارباب به ارث برد  یدر هر بعد یخاک ن یبخوام بگم قدرت زم 

 داده.   هیبهت هد

   فه؟یپدرم فقط در آسمان ضع یعنی -

نقطه ضعف هم داره که ازش   هیمنبع قدرت  هی. ستی مالک آسمان هم ن ی. ول ستین فینه ضع -
 بترسه. 

 گفتم که نگه خنگم.  یآهان  یشده بودم ول  جیگ نکهیا با

 .  ری بگ ادی رو  یجادوگر  یاز پدرت ورد ها -

 بلده؟   -

   ؟یعقب ای چپ نگاهم کرد و گفت: از دن چپ

 بلده.   ینه جلو هستم. خو من چه بدونم بابام چ  -

 

 

 

 

 خواست حرف بزنه. آتوس اومد. ماشاهلل سرعت عمل.    یجوانج تا

 العرض کردن. یبانو ط  -

 .  دونمیم -
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 بکشتش؟   ای ارتشی افتاده! رفت ب نیزم  یآش و الش رو مونیرا دمیکه د رونی آشپز خونه زدم ب از

 ! دهی بع  یخشونت نیچهم ی شده آتوس؟ از پسر آسمان ینجور یا افشیگفت: چرا ق یخنث   نیآرت

  تیاذ  کمیاومد  یزد و گفت: نم  یبود. لبخند دایسرخش پ یاز لب ها یکم  یسر  نیکه ا آتوس
 بال سرش اومد.  نیا کردیم

 بهوش اومد.  مونی را هوی سرش گذاشت که  یرفت. دست رو مونیسمت را نیآرت   بابا

 نگاه کرد. بعد انگار دکمه بازگشت به کارخانه اش رو زدن دهن باز کرد.  ن یو هنگ به آرت   گنگ

 ... ینوبت منه. شرور ها  نیپس کار تو بود. کم نبود بال سر اون دختره اورد   زیهمه چ ی... ب یب -

. نگاه کرد  ن ینگاهم کرد و بعد به آرت ییکه سکته ا مونی ورد دهنش رو بست. رفتم جلو را هیبا   نیآرت
  نمیاومد. با چشم هاش خواست بابا آرت  ینم  رونی از دهنش ب ییصدا  یول شدی دهنش باز و بست م

کردم   اهنگ ش یاقوتی یکار رو نکن. به چشم ها نیو گفتم: ا ستادمیرو سنگ کنه که جلو چشم هاش ا
از   نیکه بابا آرت  میدشده بو گهیشدم قلبم ضربان گرفته بود. دو تامون غرق نگاه هم د ضی انگار باز مر

 . یاغی  نینگاه نکن مخصوصا ا رهیخ  یپسر  چیه  یگرفت و گفت: تا من زندم تو چشم ها قمی

من بود؛ اومدم زول   رهی که هنوز خ مونیسلقمه بهم زد. به را هی الیکه ن نییاز خجالت سرم رو گرفتم پا
 بهم.   ختیکاسه گوزم و ر نی بابا آرت یبزنم. ول 

 به اتاقم. ایشد و گفت: باهات حرف دارم ب   رهیخ مونیرا یچشم ها به

 .  امی ب  دیبا یچ یکه زبونش باز شده بود گفت: اون وقت برا مونیرا

 . زنمی بار حرف م کیمن  -

هستن؟   یها ک نیجمع براش بودم اومد سمتم و گفت: اسمان ا  ونیکه فقط من تنها آشنا م انگار
 دارن؟! کاریچ

 پدرم با تو داره.    یکه کار مهم نیها خانوادم هستن. و ا نیا -

 اون پدرته؟  -

  ؟ی تا حاال متوجه نشد -
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 چرا، چرا.   -

 خب برو.   -

 رفت.  مونیرا

 ***** 

 روز بعد...  دو

و   الیمنو ن ی لیبهم گفت عاشق شدم. خ  ال یرو داشتم. ن یزندگ   نینشد و بهتر یخبر  چیدو روزه که ه دو
. کنهی مادر با من رفتار م هیدوست و  هیمثل  یمادرمه ول نایدرسته مب میشده بود یم یصم  نازیآ نا، یمب

 عاشقشم.  هو صد البت برمیو حساب م ترسمیازش م ی لیمن و خ یهنوز مرموزه برا نیبابا آرت 

خبر   نایبازو بند مب قیو از طر کردی دورش م  نیبشه. آرت کمی نزد خواستی تا م  نیبار ها هم آرو چند
تر   کیبه سن بلوغم نزد یمن دلشوره داشتم هرچ ی. ولشدی گنج ازم محافطت م هی. مثل شدی دار م

 ره. ی فردا پس فردا بحران بلوغ منو بگ دیشا گهی م نیشد. بابا ارت  یم شتری. ترس من ب شدیم

دو روز   نی ا مونی. راترسمی بازم م یاون موقعه. ول می. گفت همه کنارت هستمونهیم شمیبهم گفته پ
  یاوردم. ول یو آتوس، آرسام بود. سر از کارهاشون در نم  نیآروم شده بود و همش با بابا آرت  یلیخ
مقابله   تونهی م مونیچون را  سهیوا نیکه مقابل آرو کننی رو اماده م مونیدارن را گفت،ی م الین
  گفتیهم م  نیا الینشه. و ن اهیکنه قلبش س یسع دیفقط با ادیسرش ن  ییبال چ یو ه سهیبا شیدیپل

 و مسخره کردم.    دمیموضوع خند نیمنو دوست داره اما من به ا مونیکه را

 خبر داره؟  ری از تقد یک  یول

 

 **** 

 پس فردا؟  ایفردا روز بلوغمه؟  یعن ی. کالفم رهیمالش م یه هیحال هیشدم دلم  داریصبح که ب  از

 آروم شدم.  ی. کمرو استشمام کردم  عتیطب یرفتم. بو اطیح  یدر حال رو باز کردم و تو آروم

   رون؟ی مگه نرفتن ب یول  زنهی صدام م  نی. انگار بابا آرتدمیشن  ییصدا
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 پشت خونه کمکم کن.   ایآسمان ب  -

شون. به پشت خونه   یدیاومدن تو ند دیشا گفتیمغزم م  یول رونهیب  نینرو بابا آرت  گفتیم دلم
رو به رو    ییا روزهیف یرو به روش که با چشم ها دمی و رس  دمی. دونهی . نه انگار واقعا بابا آرتدمیرس

 شدم.  

 قدم عقب گذاشتم.   هیو   دمیترس

گرفته  شی رفتم عقب. انگار باز گهیقدم د هیقدم اومد جلو، منم  هی. کردیپوزخند نگاهم م هیبا  اونم
 بود. 

گرفت.   ن یی قدم بزرگ خودش رو بهم رسوند. و از پشت موهام رو گرفت تو مشتش. سرم رو پا هی با
با   بشیدستش تو ج هیبه ژست قشنگش نگاه کردم پاهاش به عرض شونش باز   یر یو یهر  نیتو ا
. چرا  کنمینگاه م  نیموهام رو گرفته بود. خدا منو بکشه که تو خطرم دارم به ژست ا گهیدست د هی

 بیخیالم؟  قدرنیمن ا

بود    نیگردنم. با صداش که مثل آرت  یشونش گذاشت. و سر خودش رو تو گود یسرم رو رو محکم
 زمزمه کرد.  

 . ی دیچه بوی خوبی م -

 کمی مکث کرد و گفت 

 مردن.  یبرا یک ی کوچ یل ینچ نچ خ -

 بود درآورد و محکم پهلوم رو فشار داد که اخم در اومد.  بشیراستش رو که تو ج دست

 عذاب کشیدنت رو دوست دارم  -

 .  نیداد سرم رو سمت سمت گوشش چرخوندم و گفتم: ولم کن آور یفشارم م  محکم

 رو ناخواسته گفتم.  نیآور یلعنت

 باشه؟   م،یریکجا ولت کنم من تازه گرفتمت االنم باهم م  -

 . ی اگه بدونه منو برد کشتتی م  نینه بابا آرت -
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 منو بکشه.   تونهینم  نتیبابا آرت -

شد.   یپاهام خال   ریز هویفشار داد که  نشیپنج هاش تو موهام بود. سرم رو محکم به س هنوز
خواستم استفاده بکنم که دستش دور کمرم سفت تر شد انگار    رومی باهاش برم. از ن خواستمی نم

 . کردیداشت پهلوم رو خورد م

 دم. چشم هام رو باز کر تی هوا و ثابت موندن وضع  یحس خنک  با

درخت به اون   نیکوچولو که از ا  هیعالمه پر هیاطرافم که پر از گل و پروانه و شاپرک بود نگاه کردم  به
 هم بود. رفتنی درخت م

   نجا؟یا میچرا اورد -

 . یینجایچون تو ملکه ا -

 ؟ یچ -

. چون ی و بر  ینکن از قدرتت استفاده کن  یسع نکهی.  و ایداشته باش  ییفکر نکنم مشکل شنوا  -
  رشیو ز ی.  راه افتاد سمت درخت بزرگارمیبالهم سرت م  نیو بدتر کنمی م  داتیکه پ  یدونیم

 . اومدنیو عشوه م کردنی کوچولو هم رو شونه هاش نشستن و جلوش پرواز م  یها ینشست. پر 

خون منو   ی به راحت  تونهیداره و مکه فرصت کشتن منو   نیبد ذهنم رو مشغول کرده بود ا یسوال هی
 کنه؟ی نم یبخوره پس چرا کار 

 به سن بلوغم برسم.   خوادی م دیشا

کرد. به  نگیری ج نگی ریو ج دیصورتم کش یقرمز جلو من اومد. دستش رو رو یکوچولو یپر  هی
 .  خندهیداره م دمیصورتش نگاه  کردم که د

تنگ شده.   یچه ناخوش ی اسبم که کنارم بود چه تو خوش یاسبم تک خال. دلم برا ادیآتان افتادم.  ادی
 سرش رفتم.  یباال الهی خ ی. چه بزدی رحم نگاه کردم داشت چرت م یبه اون ب

   ؟یتا بخواب نجایا  یمنو اورد یچ یبرا -

 راحته بذار بخوابم.   المیرو گرفتم خ میمن امانت -
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 پاشو منو ببر خونمون.   گه؟ید هیچ تی امانت -

 بذار بتمرگم.  نایاور -

 من آسمانم.  یمنو با دوست دخترت اشتباه گرفت  -

بود. الهه آسمان ها و عشق    نای. اون آسمان رو آتوس گذاشته تو از اول اسمت اوریهست ناینه تو اور -
   ؟یدیفهم یآسمان

 .  دمینه نفهم -

 دن...کو هیو زمزمه کرد: چرا  دیبه صورتش کش  یدست

ارزه ها بهش   ینگاه از اون م هیها   ستی هم ن یاون قدر ها هم خشن وحش ی. ول دمیرو نفهم  شیبق
سمتم. بدنم یخ   دیکش گیم گیکه خودش رو مثل م  نی زم  یکه سقوط کردم رو دیکردم که پام رو کش 

حس کردم بابا   رون ی. چشم هام از حدقه زده بود بخم شد و بوسه ای رو گونه ان کاشت   هوییخ بود، 
  یکردم. تمام پر  یم هیانقدر با سوز گر هیگر ریبوسم کرد. پرتش کردم اون ور. و بلند بلند زدم ز   نیآرت

 .  هیگر ریها هم همراهم زدن ز

  گهید شهیمگه نه همزاد همون م ینیکمکم کن. رفتم سمتش و گفتم: تو بابا آرت   نیزدم: بابا آرت داد
 . ی بابام کنمیم چرا حس   هیاصال همزاد چه کوفت

  

 بابات باشم!  ی دوست دار  یل یخ ه؟یزد و گفت: چ  یپوزخند

. سرم رو تو دستم گرفتم. شونه هام  نیزدم: خفه شو! خفه شو! ازت متنفرم. رو زانو هام افتادم زم  غیج
 .  دیلرزی م هیاز گر

شکنجه رو تمامش   نی! ایبابام  کنمی فکر م یشیم کمیدارم. حالم رو بهم نزن. نزد یآشغال حس بد -
 کن. 

 چرا تموم کنم؟  -

 مرده شور تو ببرن  -
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 !نایاور یشیم یدختر بد  یاو او او دار  -

 اومد تو سرم.   نی. حرف بابا آرت خوردی بودنم حالم بهم م فیهمه ضع نیا از

  یتونی. و کم کم میکنی ازش استفاده م یکه ناخواسته دار  یدار  یصالح  هیتو   فمی نگو ضع وقتچیه
 که خدا برات رقم زده جلو برو.   یپس با سرنوشت یشکستش بد

 نکن.   د یرو نا ام دمیدارم، ام د ی... به تو امایخدا بگو

دارم   کنمیحس م ارمی سرش ب ییبال تونمینم  یکه ظاهر پدرم رو داره نگاه کردم. من حت ییوالیه به
نکن.  دیرو نا ام دمی، ام ددارمیام... به تو ا ی. پس زمزمه کردم: خدازنمی صدمه م  نیبه بابا آرت 
 . رمیپذی م یمن رقم زد یرو که برا  یسرنوشت

 جلوم رو پاهاش نشست. با نوک انگشتش سرم رو باال گرفت.  اومد

 نکن.  هیکرد. با سر انگشتش اشکم رو پاک کرد. و گفت: گر ینگاه میاشک یچشم ها به

 . با التماس نگاهش کردم. شدیسرد و گرم م  یه بدنم

 و ببر خونمون. من -

 .  یشم یتو امشب و فردا شب پ زمی نه عز -

 . دنمهیفردا، پس فردا روز به بلوغ رس دمیترس

 .  یبر ی االن منو به خونم م نیهم  نیگفتم: آور یبه صورتش شدم و با حالت دستور   رهیخ

 بود.   ینگاهم شد. سرش رو با شدت تکون داد و گفت: تالش خوب  مسخ

  ینشستم. با قدرتم برا رشیمجنون رفتم و ز دی. کنار درخت بشمیم الیخ  یمنم ب یالی خ  یکه ب حاال
کردن انقدر با موهام   یبوم. با موهام باز  هیسا ریها اومدن ز یدرست کردم که همه پر  بومه یخودم سا

 گرفت.  کردن که خوابم  یباز 

 ******* 

 . دم ید یخوابه بد  نیکنارم چشم هام رو خمار باز کردم. و زمزمه کردم: بابا آرت یز یچ  هیگرم با
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 ؟ یچه خواب -

  نیبابا آرت شی پ یاشتباه بود من ک یز یچ هی یول  اشنه یبسته سرم رو گذاشتم رو س یچشم ها با
 خودش اومده تو اتاقم.    دیشا  دم؟یخواب

 . دهیمنو دزد نیآرو دمیخواب د -

 

 خب؟ 

  نیا ستی خواب ن  نیکه بهم خورد شوکه بلند شدم. من... من هنوز همون جا بودم ا یم یبا نس هوی
 !  نیپست هم خود آور

 از خوابت؟  یگفتی م یوگفت: خب بگو داشت  د یعقب عقب برم که منو تو بغلش کش  اومدم

 ولم کن.   -

 کنار من خوبه  جان ینه جات هم -

من کرد. از اینکه سعی داشت خودشو بهم نزدیک کنه عذاب  سی تو ف سی و خودش رو ف  دیچرخ
 . دیچسبی اون بیشتر به من م خوردمیتکون م ی. هرچ دمیکشیم

 گرفته بود ولی اون چیز دیگه ای برداشت کرد  شی گونه هام از خشم آت 

 ن خوشت میاد مگه نه؟ تو هم مثل من از م -

العرض   یزدم و ط ای رو جلو چشم هام اوردم، دل رو به در  ن یبابا آرت ریهام رو محکم بستم تصو چشم
که رو   یبودم مثل وقت نیباز کنار آور ینشد همه اون حالت ها دستم داد ول یخود بابا. ول  شی کردم پ

 بودم.  مانیا شی پ نیزم

 .  نهیخود بابا آرت  نیکه ا شدی م لیتبد نیقیداشت به  شکم

 ؟ یست ین نیبه سرم قسم بخور بابا آرت  -

   ؟یار یدر م یدار   هیها چ یمسخره باز  -
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 برم؟   نیبابا آرت  ش ی پ تونمیبکنم نم خوامیالعرض م  یچرا ط -

 ؟ یمنو بکش ییخوای ! تو چطور م ییبا مزه ا یلی زد و گفت: دختر خ یجذاب ییابلند قهقه  یصدا با

 بکنن که االن زنده نبود. دا یالعرض بابات رو همه پ یبود باط اگه قرار  -

   ؟یچ یعنی -

 .  یباستان  تی جور ممنوع هی ششیالعرص کنه پ یط  یکس دهیعرضم به حضورت پدرت اجازه نم -

از تعجبم استفاده کرد و دستش رو نوازش وار روی صورتم کشید. ناخداگاه از قدرتم استفاده کردم و   
بابا   ،ی. گفتم آتش؟ جوانج فرستادمی . و سمتش آتش م یفهم ی زدم گفتم: نکن! نکن! نکن نم ادیفر
. ودشده ب  دهیکش شی به آت  یرو احضار کردم که تماما جوانج ی. تو ذهنم جوانج شناسهی رو م   نیآرت
   ؟ی شده جوانج یگفتم: چ دهیترس

 .  دیکنی از قدرتم استفاده م یبانو دار  -

که دورم بسته شد متوجه  یاهیگفتم. که با طناب س یبود نگاه کردم. و اهان شی دستم که توش آت به
تو   یشدم. به جوانج  یم دهیکه منم همراه طناب کش کشوندی شدم. طناب رو سمت خودش م نیآور

   ه؟یک نیذهنم گفتم: ا

 با ترس گفت: همزاد پدرتون.   یجوانج 

   ؟یدون یاز کجا م -

خودش و    نیکه نصف شده ب  یبخاطر قدرت نهیبی همزادش نم  یول  نهیبیپدرتون منو ماز اونجا که  -
 . مونهیروحش که در بدن را

اونم که انتظارش رو نداشت از پشت خورد   ن ینزدم که به سرعت خوردم به آرو یراحت زور  الیخ  با
 .  نیزم

 هستم.  نیکه من دست آور یپدرم رو خبر بد یتونی. م یممنون جوانج -

 تکون داد و رفت.  یسر 
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  ی م ی: چه غلطدیبا خودش بلند کرد. عربده کش  کردم. بلند شد و منم یبود نگاه رمکه کنا نیآور به
  ؟یکرد

  یبه گوشم زد. باز بلندم کرد و گفت: بگو؟ بگو چه غلط  یمحکم  دهیتمام شدن حرفش کش با
 ؟ یکردیم

  غیها از ترس ج یبلندم نکرد با لگد به جونم افتاده بود. پر  گهیبه گوشم زد و د گهید دهیکش هی
  یکه بالها افشیدستش فرار کردم به ق ری. قدرت باد رو ظاهر کردم و از ززدمی. منم از درد داد مزدنیم
. اونم دنبالم  گذاشتمکردم و پا به فرار  ادی کردم. سرعت باد رو ز ینگاه رونیباز اومده بود ب اهشیس
 کردم.  شتریو باد رو ب  دمیکش  یغیشد. ج کیبهم نزد. اومدیم

 . شه یکه حس کردم مغزمم همراه موهام داره از سرم کنده م دیو کش دی به موهام رس دستش

با هر تکونم    یشد. اومدم موهام رو از دستش آزاد کنم ول  د یسف دی. چشم هاش سفستادیتو هوا ا هوی
  یبه حالت اول برگشت و گفت: به پدرت خبر داد قهی دق  ستیشد. بعد از ب   یم  شتریدرد تو سرم ب

 .  میینجایا

 نه.  -

  یالعرض کرد. دستش رو از رو یتو دهنم و جلو چشم هام رو گرفت و ط د یبا پشت دست کوب -
. حرف بابا تو گوشم زنگ خورد.  میتو کلبه هست دمیها و چوبه ها فهم شالی چشمم برداشت. از پ

. پس... پس اون دیبر شیپ  دیهم هست. با من با شگویپ هیکرد اون  می ازش قا شهینم یر یچ
 دنبالم.  ادیبابا داره م دهیفهم  کهکرده  ییشگویپ

 .  کردیاز کتک ها درد م  بدنم

  یباز سمتش رفتم و گفتم: چ یمنو زده بود ول نکهی. با اکردی بود و بدنش داشت عرق م  دهیکش دراز
 شده؟ 

  هیفرشته آسمان هیبه بدنم زهر وارد کرده و خون  ی وجدانتهاش رو باز کرد و گفت: پدر ب  چشم
 بشه.   یتا زهر تو بدنم خنث  خوامی م لیاص

  ؟یخب خب چرا از خون من استفاده نکرد -
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 .کنمی م  یحتما خونت رو خال  ی. برسید یچون به بلوغ نرس -

 

 .  واریدو تا از د از من بخور یک یبزنمش که  یجور  هی گهیم طونهیش

 فکر کردم چطور از دستش فرار کنم.   نشستم

دو  یوالیه نیا ترسمی م الین ای مامان  شیکنم؟ برم پ  کاریچ  ای. خداکردیموهامم درد م شهیر یلعنت
بازو بند گذاشتم. نصف قدرتمم بهش انتقال  یدستم رو رو ؟یک  شیبرم پ  ارهیسرش ب  ییبال یوجه 

 افتادم.    ریصدام رو بشنو کجا برم؟ من گ  نایدادم و گفتم: مب 

 .  دمیدو متر از جام پر نیآور یبا صدا هوی

 باز؟   یکنی م ییاز قدرتت چه استفاده ا یدار  -

 زد داغونم کرد.   یوحش هیخوب بشم.  کنمی بهش رفتم و گفتم: دارم به خودم کمک م ییغره ا چشم

 پخش شد.   فی تو ذهنم ضع  ییصدا

 .  ی...برو... زم یش یآس... صد... م -

من که  ن؟ی .  اها برم زمنیزم ن،ی زم کردی تکرار م  زیچ هی قدرت فرستادم که فقط  گهید یشد؟ کم  یچ
 بار ناخوداگاه رفتم!  کیفقط همون جنگله که    شناسنم؟ی رو نم  نیزم

 . کردی انداختم مشکوک نگاهم م نیبه آور ینگاه

 . کردیمبوس براش فرستادم که شوکه به کارم نگاه   هیزدم  یلبخند

 خان.   ی بدرود وحش -

تو    دمیچشم هام رو باز کردم. و پر  مین یصمغ درخت ها خورد به ب  یبو یرو تصور کردم. وقت  نیزم بعد
 رفت.    دیپرنده تو آسمون بود پر یهوا و نعره زدم آخ جون که هرچ

 رو آوردم.    نیذهنم بابا آرت تو

 بابا...    ؟ییبابا!  بابا -
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 پشت سرم صدا اومد.  از

 جون بابا.   -

 .  یکمان  نی خالص رنگ یخود بابا بود با همون چشم ها برگشتم

 ختم بغلش اونم محکم بغلم کرد و گفت: جانم جانانم.خودم رو اندا عیسر

 .  کردی و نازم م دیکشی موهام م  یو اروم دستش رو رو دیکشیسر و بدنم و بو م محکم

 و عمه؟  الیمامان و ن  شی و با بغض نگاهش کردم و گفتم: بابا نره پ  رونی بغلش اومدم ب از

بردم گفتم تو هم به  نی . اونارو به زمیدر تماس بش  یبا مادرت تونست ی. وقتنی نترس اوردمشون زم -
 .  ییایب  نیزم

   نجا؟یا امیم یدیعمدا گفتم: بابا تو از کجا فهم   یبوده  ول مانیبابا همون ا  دونستمیم

  زیلحظه چ هیقلبم بود نگاه کردم.  ی. به دستش که رونجایقلبم گذاشت و گفت از ا یدستش رو رو -
رفته بود. چشم هام رو باز و بسته کردم باز دوباره نگاه کردم   ن یاز قلبم که به سمت بابا آرت دمید یبراق
 نبود! توهم زدم.  یز یچ

 شده آسمانم؟ یچ -

 رو قلب هامون.   هیمنو تو نیب  یحس کردم نخ  هوی.  ادهیز یفکر کنم از خستگ یچ یه -

 ! ستین یز یکه چ نجایا ؟یهول کرد و گفت: چه نخ  هوی  بابا

 .  ادهیز یفکر کنم از خستگ گمیم -

 غش کرده.   یرفت یدو بار از وقت کنهیمامانت که داره دق م شیپ می بر  ای. بنطورهیاره هم -

 ؟یشدی تو متوجه م گذشتی م  نیمنو آور  نیب  یز یچ  یبابا وقت -

 به من نگاه کرد و گفت: مثال؟   یقیاخم عم  با

 ها.  یکتک کار  نیمثال هم -



  

183 
 

 نه.  -

داشت بوسم  نیآور ی... وقتیرو گفتم: بابا وقت قتی. پس حقکنهی پنهان م یز یچ هیکردم داره  حس
 . ی. حس کردم. اوف... حس کردم که اون تو هستکردیم

شکنجه دادن من منو تو   یبرا کردمی ارتباط بر قرار م  نی من داشتم تو ذهن آرو یآره من بودم وقت -
کردم بهت بفهمونم که تو از آتشت استفاده  یکردو شروع کرد تو رو اذیت زدن. سع یذهنش زندان 

 من اومد.  شی پ یمن آزاد شدم و جوانج  ویکرد

 یدستش رو دور کمرم گذاشت و موهام رو از جلو صورتم برداشت. از چشم ها هیکنارم بابا  ستادیا
 کهنیا ی. آسمان براکنهی رحم به دخترمم نم  یرحمه حت ی و گفت: سرنوشت بافتاد  یبابا قطره اشک 

بهم   دوبارهتو  رو  ی. خدا وقتمیستی پدر و دختر ن  گهی. من تو دگمی م نویا یباش   یعذاب وجدان نداشت
و  تو رو از من گرفت. من فقط زنده بودنت رو   میهم ازم گرفت احساس پدر  یز ی چ هیبرگردوند.

 .خواستمیم

 من مردم؟   -

 هیدوباره بهت برگردوند. اما   ی. رفتم آسمان هفتم. پروردگار عمر یدو سالت بود مرد یآره وقت -
 .  یازدواج کن  نیبا ارباب زم دیمونده. با گهیهم عوض کرد. تو تا سن بلوغت هشت ساعت د ییزهایچ

  ؟یتو هست نیاب زم اما بابا ارب -

بشم که دل منم خون  تی خون ی بابا من قربون اون اشکا  ی. الهدیکش شیبه صورت خون یدست  بابا
 .کنهیم

که خدا براش   یسرنوشت شهیم ی کنم مگه کس یکار  تونمیشدم که نم ریآره آره آسمان منم انقدر حق  -
 رقم زده رو دور زد.  

 آسمان.   نیمنو تو بهم وصل شد. بب  قلب

 قلب خودش گذاشت.   یقلب من و دست منو رو  یدستش رو رو هوی

 منو بابا بود!  نیب   یینوار اما طال همون

 ...نی... انیا -
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 الهه عشق آسمان و الهه خود آسمان.   یینایاره. آسمان تو آور -

  نی رو از ب  یپدر دختر  تی کرد. محرم همیتنب  من قانون رو دور زدم و تو رو زنده کردم. اما... اما خدا -
بابا   یگیبه من م  یدار  نهیخدا بب  یوقت دیرو نگفتم گفتم شا قتیحق  بهیغر ه یبرد و من شدم برات 

نشد.   یول  یباز  نیتمام بشه ا نمیبی بدونه من دارم تو رو به چشم دخترم م یتمام بشه وقت  یباز  نیا
 به خودت همش تو ذهنت اسم منه.  یتا حاال توجه نکرد

کردم روحش رو به دو    دی. فکر کردم همزادمه. رفتم اونو تبعیدار  یآسمان  وندی گفت: با من پ شگویپ
 که من بودم.  ینشد تو عاشق روح پاک شد یکردم ول  میقسمت تقس 

   ؟ییتو مونیرا را -

اونجا   رمردیپ  هیمن به شکل  یدادی اون زن ابستن رو نجات م یداشت یمنم وقت مونیک راروح پا  -
 ظاهر شدم.  

 . ادمهیاره اره  -

شده بودم. من  مانیکه ا یبدل از من مثل وقت هی یسه بعد  ریتصو هیآسمان  رهیتصو هی مونیرا -
. یمن شد یعنی مونیباز تو رو چرخوند سمت من تو عاشق را ری رو عوض کنم تقد ری تقد تونمینم
  یبرا ی شیم کیکرده که تو با به من نزد ییشگویدر به در دنبال انتقام از تو هستش اون پ نیآور
 عاشق من بکنه.   شتریتو رو ب خوادیم کنهی کارا رو باهات م نیا نیهم

  دایپ  یچه حال نایبا اسم پدر بشناسمت؟ مب یچرا گذاشت ؟ یگیها رو به من م نیا یبابا چرا االن دار  -
 اگه بفهمه؟  کنه

کنترل   تونمینم کنهی فکر م یتو کنترل کنم. ول شیخودم رو پ  تونمیمن نم  دونهی. فقط م دونهینم  نایمب -
 خوام یکنم چون قدرت خونت رو م
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  نیچطور ا  نیخدا بابا آرت  ی. وازنهیقلبم نم  کردمی کنم حس م یخودم رو خال   یجور  هی خواستمیم
دلم   نیهم یبه بلوغ برسم پس برا  خوامیدرد کنار اومده. من نم نیهمه سال تحمل کرده. چطور با ا

 اورد.  رونمی از فکر ب نیبابا آرت ی. صدارمی بگ یم یتصم دی. بازدی شور م

 هست.  یراه هی -

 خوشحال بهش نگاه کردم.   -

 .  یمنو بکش نهیتو چشم هام نگاه نکرد و گفت: تنها راهش ا که

 ! ؟یگفتم: چ غیج  با

دخترم عذاب نکشه. به چشم همسر   یول  رمی دستام رو گرفت و تکونم داد و گفت: حاضرم بم دوتا
رو نخواد. آسمان دلم نخواد تورو همسر خودم بدونم. بفهم   دنتیبهت نگاه نکنم. دلم به آغوش کش

قدرت   یبه شکارچ  لی. اگه مادرت تبدنهی بضربه ب  فتی نح  خوام جسم و روح ی وره.  نممن درد آ یبرا
 .مردی ازدواج منو با تو تحمل کنه و م تونستی نم شدی نم

زد که درخت سوراخ شد. دوبار دوباره زد. خودم رو بهش رسوندم    یکرد و به درخت کنارش مشت ولم
رو    نایتو مامان مب ن یگفتم: بابا نکن، بابا جون من خودت رو داغون نکن بب هیدستش رو گرفتم. با گر 

. کشمیرو ندارم. من... من خودم رو م یاز شما کس  ریمن به غ یکه چشم انتظار تو هستش ول یدار 
 .  رمی م ایدن ن یاز ا نجایاز ا رمیبابا م 

همه  نیا  یتون ی. تو هم منمیبیمن هنوز تو رو به چشم بابام م نینکن. بب تی بابا خودت رو اذ یول
 مگه نه. ینی و منو به چشم دخترت بب یتحمل کن  یتون ی باز م یتحمل کرد

  گهید یدیبه بلوغ رس  یوقت ی گیم نویدرخت نشست و گفت: کاش به زبون راحت بود. االن ا ریز
 مثل من.  شهی و حالت م ی منو تو هستش رو تحمل کن  نی که ب یکشش  ؛یتونینم

 .  کردمیم هیو با سوز گر   نیفلک زده ها نشستم رو زم مثل

 تا مامانت نگران نشده.   میبر  ایرو گرفت. و بلندم کرد بدون نگاه کردن به من گفت: ب  شونم

 مامان نگاه کنم.  یمن... من چطور تو چشم ها -



  

186 
 

 .  یکه روت نشه نگاه نکن ینکرد یکار  -

 با تو ازدواج کنم؟ اخه چرا؟   دیبا دنمیروز به بلوغ رس  یعنیبابا  -

و ما رو اونا به   شهیبرپا م  یتو آسمان جشن دنتیروز به بلوغ رس یآسمان تمامش کن. آره فردا -
و آسمان قرار   نی زم نیب  یمن صلح  وندیکه با پ  دنتهی.  روز بلوغ روز به اوج رسزنند یم گهیهم د وندیپ
تو تا   یدوسالگاز  گهیو تو گوشت فرو کن من در نی. اشهیم ختهیمن به تو آم ی. و قدرت هارهیگیم

 با هر...  ی تون یراحت باشه. تو م  التی . خشمینم کتینزد یول  کنمی. با تو ازدواج مستمی االن پدرت ن

که   ی. بعد بلند گفت: باهر کیو زمزمه کرد: لعنت   رونی هاش خون زد بدفعه از دو تا چشم نیا 
 .  یمونیتمام بشه تو بازم دخترم م یکوفت  وندیپ نی. فقط ایازدواج کن  یخواست

چطور شده بود که  دونمینفس بکشم صورتم نم تونستمی. نم دادی بهم دست م  ی احساس خفگ داشت
 گفت: آسمان؟  دهیترس نیبابا آرت 

و   دمیند یچی ه گهیو کم کم هم د   دمیشنی نم یز ی چ یول شدی گنگ بود دهنش باز و بست م  صداش
 از حال رفتم.  

 **** 

 " نی"آرت

نگران سمتم   نایو مب  الیالعرض کردم. ن یط  نیرو تو بغلم فشار دادم و به خونه خودم تو زم  نایاور
 شده؟ یاومدن و گفتن: چ 

کم شده و از    روشی العرض کرد از ن یط نی به زم یبراش سخت بوده. وقت کمی شوکه شده.  یچ یه -
 حال رفته.  

ظاهر کردم و   ی. صندلتخت خودم گذاشتم یرو رو نایسمت اتاق رفتم و ارو گفتم. فقط یچ  دمینفهم
اجازه دادم اون  مونیکه به را یچشم هام وقت  یجفت خودش نشستم. تک تک لحظه ها اومد جلو

 امبه چشم ه یوقت  یعاشقم بشه. باهاش بد حرف زدم. ول ذاشتمیم دیبزنه. نبا  نای شکنجه ها رو به ارو
. اومدیهمه جلو صورتم م گفتی که خودش خبر نداشت م  یسرم از عشق  یباال  یوقت. شدی م  رهیخ
باز تو کار     ارمیتو رو کنار خودمون ب خواستمیبهم. من نم یخت یهمه معادالتم رو ر ؟یکرد کاریچ  نایاور

  یکنیم دواجگفت با آتوس از شگویپ یاومد ای بدن یکرد. وقت دایخدا دخالت کردم. آتوس جات رو پ
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. دشمنام تو رو کشتن. باز تو کار خدا دخالت کردم  وردیدووم ن ادیز میخوشحال  یحال بودم. ول خوش
بزرگ از من   زی چ هی یکنم. روح به بدنت برگشت. ول دایتا راه حل رو پ دمیها رو کش سمانیتمام ر

گذشته بود کلم داغ  وناتصال قلب هام انی ماه بعد از جر کی. یگرفته شد. دخترم. تو ازم گرفته شد
 بود و خوشحال بودم دخترم بهم برگردونده شده. 

 " شی "شانزده سال پ

 

کوچولوش   ی. با دست ها کردمیو از دور به آسمان نگاه م   میسمت خونه هاکان رفت نایبا مب خوشحال
ذهنم پخش شد. آتوس بود   یتو یی. که صدامیکرد نایمنو مب  یی. خنده ادیکشی رو م   اریرام یموها

 دعوتم کرده بود به آسمان. 

 اومده.  شی برام پ یکار  رمی من م نایمب -

 بهش زدم و رفتم.  ییا بوسه

  زیبودش صدر م دهید یاعظم که کم کس یشگویهمه جمع شده بودن و پ  دمیآسمان که رس به
 نشسته بود. 

 پسرم.   نیگرفتم که گفت: بش نییبه نشونه احترام پا یسر 

 کنار آتوس نشستم.  یصندل رو

  یتو سخت باشه. ول یحرف ممکن چقدر برا نیا دنیشن دونمیم رمی سر اصل مطلب م نیپسرم آرت  -
 .  شیری بپذ دیبا

 حرفش رو بزنه.   هیکردم بق سکوت

اومده که  ییا گهید ییشگویپ هیاالن  ی. ولخورهی م وندی قبال گفته بود. اتوس با دخترت پ ییشگویپ -
 بشه.  دهیاز هم پاش ایپا برجا بمونه  ایدن نیداره که ا یشما بستگ جهی به نت ای تمام دن

 درسته؟  ستی دختر تو ن نایاور گهیکه د میدونیهمه م پسرم

 بله، درسته.  -



  

188 
 

 هینه  دیساده که بعد جدا بش وندیپ هی. نه یبخور  یابد وندیپ  نای با اور دیتو با گهیم  ییشگویو اما پ -
 جداتون کنه. تونهی. که مرگ فقط میابد وندیپ

پدر و   وندینه با دخترم؟ مگه پ یگرفته ؟ من زن دارم. بعد اونم هر ک تونی و گفتم: شوخ دمیخند
 ! ستیحرام ن یدختر 

 .  یست ین نایتو پدر ارو -

.  دیحرف رو بزن نیا دیتونی از گوشت و استخون منه چطور م نا یو گفتم: ارو دمیکوب زیرو به م مشتم
  ی. بچهنی آرت یستین  نای اعظم گفت: کار اشتباه نکن تو پدر ارو یشگویشدم و خواسم برم که پ لیتبد

هم از  ها نی روز بلوغش هم ستی از تو ن گهیمتولد شده نه خونش نه گوشتش د گهید یک یتو مرده و 
رو دست کم   یی. عشق الهیبر یم  یهست پ نایگمشدت که تو بدن ارو یمهیو تو شاهده ن  رهی م نیب
 .  رینگ

 .  ناسیرو دوست دارم اونم مب یک یمن فقط  -

.  یرو نکش ی. و کس یو عذاب نکش ارهیکنارت دوم ب تونهینه تو عاشق خونه اون هستی و اینکه م -
و   ندازتیم  هیو به گر  کشوندتینه به جنون م  نایرکه داره آرومت کنه. اما او یبا قدرت آرامش تونهیم

هستن  یشما راض  وندیپ با. تمام آسمان ها و کائنات یکه انگار تازه متولد شد کنهیآرومت م  یجور 
آرامش رو   اقتیکن. تو ل یخودت زندگ یق یطلسم چهار صد هزار ساله رو بشکون و با عشق حق نیا

که تمام فرشته ها شبانه  یدیکش  ییعذاب ها ای . در برابر دنیکرد یخود گذشتگ  یلیتو خ   نیآرت یدار 
 . ییتو اسطوره همه ما کردن ی م هیروز برات گر

 بلند بلند.   دمیخند

 . فتهی اتفاق ب نیا ذارمی. من نم نیبا من راه ننداخت  یقشنگ هیباز -

 .  یبجنگ ری با تقد  یتون ینم -

 . دمیکه شن یحرف   نیاخر

 

 "زمان حال" 
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 .  دمیکش شیشمیبه صورت ابر یدست

 

 

 

 

 

 

 

 تو گلوم جا خوش کرده خوندم.   شهیبغض دارم که هم یصدا با

 

 کرده  وونهید اروی لیدرده خ عشق

 گردهی خوشت بر نم  ی کنه روزا رتیاس یوقت

 معشوق شاهه عاشق مثل برده  شهیهم

 گم کرده ییجا هیاش و عاشق قبله شهیهم

 خوادم ینم اون که یبه پا افتادم

 آدم  هیشه  اتی تو رو ایهمه دن یوقت

 ادم یتو  یکاش که هنوز هست یا یبفهم

 تو دادم یکه من پا یخاطره عمر  به
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 تا خط حرف دارم باهاتو چند تا خط درد و دل چند

 ول.. ابونای منو تو خ یتنها کرد یوقت از

تنها شدم دخترم پاره تنم ولم   یلیون لحظه خجلو چشم هام اومد. ا  کردمی التماس آتوس رو م ی)وقت 
 کرد؟( 

  

 به من غرور من شکست  یداد حیترج  ویکی

 

 به من...( یداد حی من،  چرا مرگ رو ترج ینای)ارو

 

 تجربست  ن یبه من عشق بدتر یداد یتو چه درس یوا

 ده یکه از آدما ترس یدل  دهیم آزارم

 ده یرو داره به آدما از دست م  اعتمادش

 برام ساختن  یچه روزگار  یوا یا

 افتادم که رو دور باختن  یوا یا

 برات بگمو یمنو از حالم چ  یداد کشت غم دور  یا

 یاثر   ستین گهیاز تو د یوا  یخبر  یداد از غم ب یا

 

ملحفه   یکه روشون بود. اشک هام رو یاز غم  دیلرزی رو گذاشتم رو دست هام شونه هام م سرم
العرض کردم. به دشت گل ها. کنار آبشار رفتم. تا تونستم شکار   یط عیدر اومد. سر ی. صداختیریم

 کردم.  
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 کجا؟  جان یخان؟! تو کجا ا  نیهه آرت -

از جاش جم بخوره   تونستی زدمش نم خوردی نگاه کردم. بخاطر تمام اذیت کردناش تا م  نیآور به
 !  کردی . التماس مدهیترس

 شکر خوردم.    دیرحم کن. ببخش کنمی التماست م نیآرت  -

 بلندش کردم به درخت کوبوندمش.  زدمشی فقط م دمیفهم ینم یچیه

 شرف   یب  یچرا بغلش کرد -

 .  زدمی تو دهنش م یدر پ  یپ  یمشت ها با

 من عاشق دخترت شدم.  -

 . دمشیکوبی م نی. پشت سر هم به زمدیگفت خون به مغزم نرس نویا تا

 . یزدم: تو غلط کرد  نعره

 جدا کردن.   نیآتوس و نگهبان هاش رو گرفت منو از آور دورم

 ولم کن آتوس ولم کن حسابش رو برسم.  -

شد با مشت زد   لیو باز بهش حمله کردم. آتوس تبد رونیب  دمیقدرت دستم رو از دست آتوس کش با
 تو دهنم. شالقش رو در اورد. و به درخت بستم. 

 چته؟  نیآروم باش آرت -

 آزاد کنم.  یخودم رو از شالق آسمان   زدمیم  زور

 . دیدی منو به گند گش ی. شما زندگرونیب  زنهیام م نهی بازم کن آتوس. بذار آروم بشم داره قلبم از س-

. اگه سمت  یجنگل زنده نذاشت نیتو ا ییزنده ا ونی ح  چیه یاالن تو خطر ناک  .شه ینم نی نه آرت -
 آرومت کنه.   ادی رو بگم ب   نایمب  یخوای. م یکش یم یبر  یکس

 تو رو؟ ایمنو آروم کنه  -
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 . نیکه تو دهنم خورد سکوت کردم و تفم رو انداختم زم یمشت با

طلسمش   یدیرو آزار م  نایمب یمن دوستش دارم دار  ید یفهم ی. از وقتنیآرت ر ینگ  یعشق رو به باز  -
 . بس کن! یکرد

 .  یتو بس کن که به زن من چشم دار  -

افتاده بودم   ری تو گ یای تو دن یاون تو رو انتخاب کرد. وقت یول نی من قبل از تو دوستش داشتم آرت -
ن از آسمان به . مینجاتم داد. اون موقعه تو هنوز بهش توجه نداشت نای و بالم شکسته بود. مب 

 . دنشیبار د  کی یفقط برا اومدمی تو م  نیسرزم

 . بهش   یچشم داشته باش یتون یمن دوستش دارم نم یوقت یبدون  دیهم با نیپس ا -

  گهیچون د  شیخوایفقط م یرو دوست ندار  نایاعظم گفت تو مب یشگویباشه پ ادتیاگه  یندارم ول -
که به تو   یبخاطر عشق  یول  کشهیداره کنار تو عذاب م  نای . مبکنهی با قدرتش آرومت م یکشی آدم نم

 بخاطر خودش ولش کن.  یاگه دوستش دار   کنهی داره داره قدرت های ترسناک تورو تحمل م

 اون مادر بچمه؟  -

  هی دیهستش بچه تو با یالهه آسمان هی نایتو مرده. ارو یا. بچه یتو جنون گرفت ن؟یکدوم بچه آرت -
هم الهه عشق هم الهه آسمان هم مکنده  نهی. اون هم الهه زمشدی فوقش مکنده قدرت م  ای نیالهه زم

.  یرو درست کن ای نتمام د یتونی. فقط تو منی . بفهم آرتشه یخطر ناکه کنار تو فقط آروم م  نایقدرت اور
ی آسمان رو با مبینا  داره ول  لیمان تماروحت به آس یانکار کن یتون یگم شده تو هستش. نم مهیاون ن

 نیرو بتونه تحمل کنه اون ا  طانی و ش نیالهه زم ه یکه زندگی با   ستی. اون الهه ناشتباه گرفتی
االن تو میتونی   یتونیتو م  راتب زنمی مثال م  نیجفت داره. آرت  هی یانسان  ایرو نداره هر موجود  تی قابل

و اگه نزدیکت بشه با تو   رتشیگیبشه جنون م کتیچون تا نزد یتون یبا یه انسان ازدواج کنی، نه نم
 مرد.   ای . بس کن به خودت برهی میم

 باز کن.   ایتمام شد حرف هات ب  -

 . ی ستینه هنوز آروم ن  -

 بازم کن.   یاون پست فطرت هم که برد  ستین یکس گهیکه د نجا یآتوس بس کن. ا -
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 بار حرف زدم.   نیاول یاومد برا  یحال راه افتادم کنار برکه. اونم پشت سرم م  یبازم کرد. ب  اومد

 میهزار سالگ شصدیکه تو سن ش شومی نم  نی. منکر ادمیهمه جنگ یمن بودم که برا نیا شهیهم -
من   یجواب فداکار  نی. ادهیباره قلب مردم به تپش افتاده اونم کنار دخترم. عذابم م نیاول یاالن برا
   نبود.

نفس راحت   هیکنم.  یراحت با بچم باز  الیهمه عمره خسته کننده دوست داشتم باخ  نیاز ا بعد
  وندیبا دخترت پ نیگیحاال هم م  نیبری نفس بکشم نفسم رو م امیبکشم. آتوس من خستم. تا م

 .  ستی درست ن نیا ؟یخورد

  نیب  یول گمیم یز یچ هی می دار ازیتو ن یما به بقا  یستین  یتو کم کس نی هم درسته آرت یل یخ -
 .  کننیم دمیتبع نیو به زم رونی ب ندازنمی م یزدم از آسمان اله یخودمون باشه. اگه بدونن حرف 

 به حرفش گوش کردم.   کنجکاو

ترک خورده بود سرباز ها داد  قتیحق ی. گویزدی زار م  یکه داشت  یوقت  ستیآسمان دختر تو واقعا ن -
 یگو ی. تو یکرده بود یالهه آسمان که روحش رو زندان دمیشکسته تا رفتم د قتیحق یگو زدنیم

اعظم جلوم رو گرفت.   یشگوی پ  ینبودم ول  ی. من راضادیتا در ب  یبه گو زنهی هست و داره ضربه م
رو بهم نزنم روح الهه آسمان وارد بدن دخترت شد. اون فقط جسم دخترت رو برداشت.    ریگفت تقد

تو   نی در اومده. آرت نای. آسمان عوض شده و به شکل ملکه اورستیاالنم اون جسم از دخترت ن
 ادتی. اگه هم ادی م ادشی رو  یشد. روز بلوغش اون همه چ نایاور شکشیدخترت مرد و جسمش پ

.  رونی از آسمان انداختنت ب ن یبخاطر هم یانتقالش داد قتیحق  یو به گو یو کشت ر  نایاور توباشه 
 . یتو هم عاشقش شد یسر   نیا یدوباره تکرار شده. ول  ریاالن همون تقد
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 رو به عقب بر گردونم؟  یهست که بخوام همه چ یراه -

 

 الهه عشق هم هست.  نایاور نکهیراه  اونم پاک کردن حافظه و ا  کیفقط  -

 منظور؟  -

 عاشق من بشه.  نایمب  خوامی م نایاز اور -

نه درست    یکنم. ول سشیسرو بزنم دهیشد تو هم، چه راحت راجب زن من نظر م  دهیهام کش اخم
 من عذاب بکشه.  شیبذارم پ  دیرو دوست دارم نبا  نایاگه واقعا مب گهیم

   م؟یشروع کن  یاز ک -

بلوغش هست. خدا کنه حافظش بر نگرده وگرنه  گهیساعت د  کی نایاور شی . برو پ االن  نیاز هم -
برو دعا کن   دهیتو رو عذاب م نایحاال اور  یدادیرو عذاب م  نایهمه مب نی. اکنهی م شهیخونت رو تو ش

 حافظش بر نکرده.  

 رو لبم نشست.  یلبخند

  نایآتوس و حافظه اور یوارد بشه اگه راست بگ یبهش ضربه روح  خوامی باشه نم  نایهواست به مب  -
هواش رو داشته باش وگرنه از    ی. اگه واقعا عاشقشفهمهی م نایکرد و مب یکار  شهینم گهیبرگرده. د

 . کنمی سقطت م یزندگ

 . ذارمشی جفت چشم هام م یگفت: چشم، رو یزد و نظام یچشم هاش برق  آتوس

 . دیسرش بود. از پشت بغلش کردم که لرز یباال نایمب نا،یاور ش یالعرض کردم پ یط

   ؟یدیچرا نخواب  -

 اومدم تو اتاقش.   دمیترس لرزهی بار خونه م کی قهیچند دق یو ه شهیم لیتو خواب داره تبد یه -
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 کنم؟ی م تتیمن اذ نایمب -

 نه. -

 . کنمی م تت یاذ دونمیم -

 .  دیلرز. که خونه دمیرو بوس  شیشون یخودم برش گردوندم پ سمت

 بلند شد.   نایناله اور  یصدا و

 ؟ ی بخشی. مستیآزارت بدم دست خودم ن  خواستمی من نم نایمنو ببخش مب -

 .  میترسونی م یدار  یگیها رو به من م  نیا یشده دار   یچ نیآرت  -

 . یطور  نیهم یچ یه -

 . ی کنم؟ تا تو هم عذاب وجدان نداشته باش  یاعتراف  خوامی م نیآرت  -

 ! یچه اعتراف -

 تو رو کنار خودم داشته باشم.  تونمی تا ابد نم  دونستمی م نمیخبر دارم. و ا یمن از همه چ -

 دهنم گذاشت.   یبزنم که دستش رو رو ی. خواستم حرفپشت سر هم بهم وارد شد  شوک

بودم. از تمام لحظات عمرم   یخوشحال و راض   یلیخ ی ودنب یزن چیو با ه یکه کنار من بود  نیاز ا -
باشه    یکی خواستمی. مد ی. خدا دعا هام رو شن یو آروم باش یلحظه خودت باش کیاستفاده کردم تا 
آسمان رو   ی. وقتدمیدی رو م دنتی. شب ها عذاب کشیآروم داشته باش  یزندگ  هیکه کنارت باشه 

  کردیبا من درد و دل م یوقت دونستمی بازم اونو دختر خودم م  ی. ولست ی دخترم ن دمیفهم دمید
رو قسم دادم گفت اسمان من   الیسر دخترم اومده. ن ییچه بال دمیفهمی م دیبهم گفت مامان. با یوقت

ببره   منوگفتم  الیامکان نداشت. به ن  نیمرده. مشکوک شدم که چطور باز زنده شده ا یدو سالگ
دلم نشکست تازه   شهیکرد. باورت م فیرو برام تعر یعظم رفتم همه چا یشگوی پ  شیآسمون هفتم پ

  ناندویآرت مونینه را ی. ولیکه خوشحال شد یپس البد عاشق نبود یبگ دی. شاخوشحال شدم   یلیخ
کنم  فادهاز آرامشم است دیو همش با ی ستیکنار من آروم ن دمید یوقت یمن عاشقت بودم و هستم ول

 تو بود.  یمن برا یآرزو نی . ایخوشبخت بش  نایاور. با دمیکشیعذاب م
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 حافظت رو پاک کنم؟   یخوای... می م -

 . میآره پاک کن. من راض  -

 نا؟ یمب میباهم دوست باش  -

 زد و گفت: دوست.   ینیری ش  لبخند

 با تو داشتم.  ین یری ش یبغلش کردم و گفتم لحظه ها محکم

 من... مونی منم، دوستت دارم را -

 اسم شروع شد.   نیهام از ا یاسم رو نگو همه بدبخت نی زمزمه کردم: ا ناراحت

 !یحکمت بوده. نه بدبخت -

 شد.   ینم مونی اگه آسمان عاشق را -

 شدم.  یدروغ  ن ی. من عاشق آرتیدروغ نیشده نه آرت  تی عاشق خود واقع -

 بود!  ینبود صورتم که واقع مون یشما فقط اسمم را  ی! من فقط برانایمب -

 ! کنهی م ی... زندگتی عاشقت شده با اسم واقع یبا صورت دورغ نایخب باشه  حاال اور  -

 ؟ یر یرو مخم م  یمرض دار  -

 بره؟  یدوست دارم. رو مخ تو نرم ک  -

 تو.  -

 . یجون مونیکال را یعا بار  -

 .  دیخند زی ر زی ر بعدم

 من دونم و تو.   مونی را یبگ گهیبار د کی -

  رهیخ  نایکه اورده بود به ادر ییفقط بگو آتوس اون بخت برگشته ا ،یبکن یتونی نم یکار  چیبرو ه  ایب -
   ه؟یشده بود ک
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خوشش اومده بود و ما هم ازش    نایآتوس بود. از اور یاز نگهبان ها یک یکردم و گفتم:  ییا خنده
  یولکرد.   ینقش باز  شدی م شناختیمنو نم  ادی ز نایبودم اور مونیاون موقعه که را میاستفاده کرد

 . میری . مجبور شدم نگهبان آتوس رو قرض بگشد   ینم گهیبعدش د

 ! یکله خراب یل یخ -

 .  یلطف دار  -

 آرامشش رو فعال کرد.  یرو ی و ن  ششیرفت پ عی سر نایمب نایاور غیج  با

 ! دییایتو واقعا بهم م یهم برا کنمینامزدت از آرامشم استفاده م یبگم هم دارم برا یچ مونیرا  یعنی -

 .  یشیم  فیاستفاده نکن ضع -

 خونه رو بزنه داغون کنه.   ن یا خوامی . نموندتونهی پ هیاشکال نداره هد -

اش با من پاشو حافظت رو پاک کنم. و بجاش تو   هیآروم شد. بلند شد که گفتم: بق نایاور یوقت
 ذهنت خودم رو دوستت جا بزنم.

 بذار.   یقشنگ یخاطر ها یتو ذهنم بذار  یمزخرف  زیبه حالت اگه چ یوا مونیرا -

 من.   یچشم بانو -

گذاشتم و تمام خودم رو از حافظه اش پاک کردم و به  شیشون یهاش رو بست دست دو پ چشم
رو از   میکردم و چندتا خاطر هم از خودم تو ذهنش به جا گذاشتم. اسم واقع قش یجاش خودم رو رف

 ذهنش پاک نکردم بذار حرصم بده اشکال نداره. 

 رو اجرا کردم.   یو ناحق  یمان یپش طلسم

  دیبا نایمب  مونمیو منم واقعا پش یباش   مونیکه واقعا از ته دلت پش کنهی کار م یطلسم موقعه ا نیا
صورتش باز حالت   نایمب یبگذرونه. زمان به عقب برگشت برا  یعاشق واقع هیرو با  گشیدخترون 
که   یاول ینایرفت و شد مب نی شدنش و همه از ب لی به خود گرفت. و طلسم جادوش تبد ی نوجون

عشق از دلش بره  نیبود ا یعاشقم نبود. چون خودش هم راض گهیتفاوت که د نیبودمش. به ا دهید
تخت   یرو رو نایظاهر کردم و مب یتخت  هیشد  هوشی شه قابل اجرا شد. بو حافظه اش پاک ب
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چشم هام. و ذهن   یآشنا ها رو اوردم جلو یرهایپاک کنم. تمام تصو دیهم با  هیخوابوندم. ذهن بق
 پاک کردم.  تو ذهنم با آتوس در ارتباط شدم.   روهاشون 

 مواظبش باش.    ی لیدختره خ هی نایمب -

 .. اون. یمگه با هاش نبود نیآرت یچ -

 استفاده کردم.   یو ناحق  یمانیمن از طلسم پش دونستهی رو م یهمه چ نای. مبخفه شو و گوش بده  -

 د؟ یبود  مونیچطور ممکنه مگه دو تاتون پش -

مواظبش باش   یلیرفته. خ  شیو دو سالگ ستیاالن به سن ب نایمب میبود مونی اره هر دو مون پش -
 ره.  منم به خاطر ندا

 . مونمی م ونتیعمر مد هیممنون  نیممنون آرت -

 فقط مراقبش باش.   ،یبمون  خوادی نم -

 ارتباط رو قطع کردم.  بعد

 

 

 

 

 

 عرق کرده بود. عرقش رو پاک کردم.   شیشونی نشستم. پ  نایارو کنار

بدنش پر از نور شد و    هوی. شدیصورتش داشت عوض م  گفتی صورتش نگاه کردم آتوس راست م به
 یلبخند گوشه لبم به اوج قدرتش نگاه کردم. از جام بلند شدم نشستم رو هیجسمش تو هوا رفت با 

  ر. دختادی سرشون ن ییمحافظ گذاشتم بال هیکه تو اتاق خودش خواب بود  الی و ن نای. دور مبیصندل
 .  یدیرسی بابا کاش االن تو جاش به شکوه قدرتت م 
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 الهه نگاه کردم.   هیچونم گذاشتم و به متولد شدن  ریز دست

تو هوا پخش   شیآت  یبود. موهاش مثل شراره ها دهیو فوق العاده بود. قلبم به اوج تپشش رس    بایز
  نیزم یرو واری. نصف ددیرس یشتر یبود. نور به شدت ب   سیتند هی هیکه شب انش ی شده بود. بدن عر

.  رسهن بیآس یبه کس  رونیمحافظ گذاشتم که ب هیدور خونه  افتاد. یاتفاق م هی  غشی. با هر ج ختیر
پشت در   دهیترس الی. نافتهی اتفاق م نیبار تو عمرش ا ک ی رمی رو بگ شیی جلو قدرت نما خواستمی نم

 .  نهینب  بیپام نشوندمش تا آس  یبا قدرتم به داخل اوردمش رو نهی بب بی آس نکهیاومد قبل از ا

 ه؟ یع ی! طبادهینورش ز  یل یخ نمیبب   تونمینم یچی! من هنیا شهیم ینجور یچرا ا نیآ... آررت -

 .مونهیباور م ری غ کمی نیهم یبرا ستین یالهه من... عاد نیباشه.البته ا ینجور یا هیع یالهه طب هی -

 شونم و کم کم نفس هاش منظم شد و خوابش رفت.   یچشم هاش سرش رو گذاشت رو بخاطر

  نی. خونه کامل خراب شده بود. االن دوازدهمشدی م لیتبد یتخت افتاده بود. و ه یهم باز رو نایاور
لم داده و   یبه محافظ نداشت. جور  یاز ی هم تو بغلم بود ن الی. ن نایدور خونه و مب  ذارمی باره  محافظ م

. ومدیدلم ن یور ول  نکه چند بار خواستم پرتش کنم او زنه یبار با دستش تو گوشم م کی قهیهر دو دق
 دخترم.  نیا  ونیرو مد  میمن زندگ

نگذشته بود که دستش رو محکم دور گردنم چرخوند که اجازه   قهیاز قانع کردن خودم دو دق هنوز
داره.  نی ا هیچه خواب نیا واریبه د  دمشیکوبیم دادیادامه م گهیذره د هیبهم نداد  دنینفس کش 

  زتخت که دست هاش رو ا  یبود. ظاهر کردم گذاشتمش رو ختهیکه ر ییرو سنگ ها نایکنار مب یتخت
محافظ هم دورش گذاشتم.  هیفشار دست هاش رو از دور گردنم باز کردم.  هیدور گردنم بر نداشت. با 

و طرف مقابلمم چرخوندمش از پشت   دم یبهم حمله کنه چرخ خوادی از پشت م ی کی حس کردم  هوی
 گربه کوچولو... آروم باش.   شیگرفتمش تو بغلم و گفتم: ه

 . ییییه -

 آروم باش  -

 رو دستم ول شد.   هویزدم که  یز یپشت گردنش بوسه ر  

 تخت.   یرو  بردمش
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 ...می... رایرا -

 بخواب.  ششیه -

 د..رد دا..رم  -

و به بدن خودم انتقال دادم.   دمیو تمام دردش رو از بدنش کش  دمیکش انشیربدن ع  یرو رو دستم
 .دی چ یتو بدنم پ  یسوز بد

 . دم یکش قیشدم تا دردم کمتر بشه اما بدتر شد. دوتا نفس عم لیتبد

 .  کردی خمار نگاهم م یصورت ماهش نگاه کردم. با چشم ها به

 درد لب زدم: بخواب.  با

 چرا؟  -

 بخواب.  -

 مون یراچرا  -

 . نایو درد. بخواب ارو مونیرا -

 .  مونیرا -

 .  نای گفتم بتمرگ ارو -

 . میهاش رو بست و باز کرد وگفت: چرا کشت چشم

 ؟ یر یباز بم  ییخوای م -

 نه. -

 پس بخواب. -

  یکرد همی تنب ؟یگو یبودم تو یچند هزارسال زندان  یدونیاز چشم هاش افتاد. وگفت: م یاشک قطره
 بود؟  یدوست داشتن تو! گناهم چ یفقط برا
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 ششی و گفتم: ه دمیسرخش کش یبردم و انگشت اشارم رو به لب ها کشی درد خودم رو نزد با
 حوصله هزاران سال رو ندارم که تکرار بشه. 

 . مونی را  یتو هنوز هم پست -

 .  یمعلومه هنوز عاشقم ادته؟یچه خوب  -

دش رو به خواب زد. درد کم کم داشت از بدنم  خو  یهم فشار داد و زور  یهاش رو با حرص رو چشم
 ساده ظاهر کردم. که چشم هاش رو باز کرد.   یرو تنش لباس شدی هوا هم داشت سرد م رفتیم

 ؟ یکردی کارا نم نیاز ا -

 .  شیخودت بساز یبرام با دست ها دیبا یخراب کرد  یفکر کن دلم سوخت. خونمم زد -

   ؟یگفت یز یزمزمه کرد. در گوشش گفتم: چ ییلب گم شو ریز

 . قصرم  میبر میخوای رو کرد اون طرف که گفتم پاشو خودت رو جمع کن م  روش

 .  امی من نم -

 بمون خونه هم درست کن.   جان ی پس هم -

 .  امیالعرض کنم به قصر که با ناله گفت: م یاومدم ط  الیو ن  نایمب  با

 .  امی نم یگفت گهید -

 حالم بده، حال کل کل ندارم.    مونیبسه را -

 ؟ی کولم کن ییخوای. متعجب گفت: م رو کولم ادینشستم رو تخت و اشاره کردم ب  رفتم

رو تو بغلم گرفتم و   الیو ن  نایبهش کردم که دست و پاش رو گم کرد و اومد رو کولم. مب  ینگاه خنث هی
 العرض کردم.   یط   ایبه قصر آوالندوس 
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بود. نگاه کردم با قدرتم از   دهیتختم دراز کش یکه رو  نایرو تو اتاق جدا گونه گذاشتم. به اور  الیو ن  نایمب
 .  ین یبیم  یدر رو باز کن هیو گفتم: اتاقت اون رو به رو  دمیو رفتم دراز کش رونیتخت انداختمش ب

 ! شدمی بلند شو بلند م یگفتی خب م  یکار رو کرد نیچرا ا -

 .  یتو جون دختر منو گرفت   یمن یباشه تو االن زندان ادتیاگه  دهی م فیک شتریب نجوریا -

 ؟ی! تو... تو دختر دار ؟یچ -

 آسمان هفتم.  م یریم گهیداشتم، برو اماده شو سه ساعت د -

   ؟یچ یگفت: برا دهیترس

 . یاونجا مجازات بش میبر د یگشتن بچم با یبرا -

 من... من روحمم خبر نداره! مونیرا -

بپوش اگه   ی. برو آماده شو لباس خوب و قشنگ ختمیجا خونت رو نر  نی: خفه شو تا همدمیغر یعصب
 آراسته بشه.  ییبایبه ز دی . تن دخترم بارسونمتی جا به مجازات م  نیلباست زشته هم  دمید

 بدن دخترته؟ نی... ایا -

 نگاهم کرد.  یاشک  یچشم ها با
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 جلو چشم هام.  گمشو از  -

زدم. کجا روح   نهیتو آ یکردم و مشت یرفتم. به خودم نگاه نهیرفت از تخت بلند شدم و جلو آ یوقت
دخترم خود   یبا رنگ چشم ها ده یبا بدن دختر من داره جلوم جوالن م دیبه آرامش رس نیمن با ا

 پاشوندم.   همکه تو اتاق بود رو با نعره زدم از  یو هرچ نهیآ زی. متحمل کنم تونمی. نمکنهی م  یینما

 . کردی م  کاریچ نجای شد. در رو باز کردم آتوس ا یدر به شدت و تند تند زده م هوی

 ؟ یخوایم یچ -

.  امیکردم نتونستم تو اتاقت ب یهر کار  یزن ی م بیبه خودت آس  یدار  نجایا امیاعظم گفت ب یشگویپ -
 ؟ یخوب

 .میعال  ین یبی م یستی کور که ن -

 ن؟ یآرت یکنی کار رو م نیچرا با خودت ا -

رو از تنم در اوردم و سمت حمام داشتم   رهنیکردم و جوابش رو ندادم در رو باز گذاشتم. پ سکوت
 کجاست؟   نای. که گفت: ملکه اوررفتمیم

 ببر.   نجایرو از ا نایو مب  الیفقط ن مییایم گهی. ما هم دو ساعت دشهی تو اتاق داره آماده م -

   ؟یار یسر ملکه ن ییبال نیآرت  -

 .  ستیپس اگه بکشمش هم به شما مربوط ن ستی من ن وندیمگه هم پ -

 کار رو.   نینکن با خودت ا -

 بدنم بخوابه.   یحرف سمت حمام رفتم و در رو بستم دوش آب سرد و باز کردم تا داغ یب

 ***** 

 " نای" اور

اونوقت   سوختمی عشقش م شین هزاران سال داشتم تو آت . مکردمینگاه م نهیبه خودم تو آ هیگر با
 نگاه کردم.   مونیبه بدن دختر را ایمن کشتمش باز به خودم  گهی بچه داره که م هیاون 
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 .  دیچی هق هقم تو اتاق پ یبود. صدا  مونیخود را  هیزدم شب  یتلخ  لبخند

که خودمم ازش خبر ندارم. در اتاق   یمجازاتم کنن به کار  خوانی از هزار سال که تازه آزاد شدم م بعد
  کاریچ  جان یشوکه شدم آ... آتوس ا  یاشک هام رو پاک کردم. در رو باز کردم ول دهیزده شد ترس

 .  کردیم

 سالم.  -

  ؟ یسالم! آتوس خودت -

 ؟یآره خودمم، آماده شد  -

  نیبا ا هویمجازاتم.  یشنگ کنم. اونم برارو ق مونی زمزمه کردم. من چطور بدن دختر را یبغض، نه ا با
 بلند بغضم شکست.    یفکر نتونستم با صدا

 .  ناینکن اور هیگر -

 رو بکشم.   مونیدختر را خواستمی آتوس من نم -

که اسمش رو صدا  یشد ریدهنم گذاشت و گفت: مگه از جونت س  یآتوس دستش رو رو عیسر
قلبش به قلب  یکن رو مخش راه نر  یسع نایوقته عوض شده اور  یلی. اون خنیبگو آرت ،ی زنیم

به قلبم وصل بود. با تته   ییبند طال هی هیقلبم گذاشت  ی. دستش رو رونیخورده بب  وندیدخترش پ
   ست؟ین  یبند زندگان  نی... ایپته گفتم: ا

و وارد بدن دختر    یرو شکست ی شد تو گو یروح دخترش داشت وارد بندش م  یچرا خودشه وقت  -
  یدیبه بلوغ رس یموضوع وقت ن یبار دوم مرد. شک ندارم که از ا یو دخترش هم برا یشد مونیرا

 . ده یخبر دار شده و  فهم

 نزده برو دعا کن چون بدن دخترش رو به روشه.  بی که االن بهت آس نیا

 .  شهیزوج ها بر قرار م یفقط برا یزندگ   وندیاما آتوس پ  -

و   نیشد. و تو االن جسم الهه زم  داینداشت از وجود خودش جفتش پ  یجفت  نیآرت  چون یآره ول  -
همه رو    نی آرت یمکنده قدرت بود به عالوه تمام قدرت ها کیرو  قدرت مادرش رو که  نی اطیش



  

205 
 

  ییکه تو چون جسم بچه دوساله رو قو نیمورد نادر مثل آرت هیدخترش الهه عشق هم بود  یگرفت
 شد.  نی طمع کرد و وارد بدن دختر آرت روحت یدید

. با التماس به آتوس  دم یمن! االن عمق فاجعه رو فهم  یکردم. خدا کاریهام رون شده بود من چ اشک
 آتوس.  ذارهینگاه کردم و گفتم: کمکم کن زندم نم 

 .  یدر امان ینگران نباش تا تو جسم دخترش باش  -

نور اون از منم  دمشیاز اولش هم قدرت مند تر هم شده. من من موقعه بلوغم د نی . آرتترسمی م -
اگه اقدام  نی دختر هم بغلش بود. آتوس آرت هیجلو نور رو گرفته بود.   شیبا جسم فان  یبود. ول شتریب

 . برهی م  نیرو از ب نیکنه آسمان و زم 

  ذارهینم   ی. بند زندگانکنهی نم یکار  چیاعظم گفته بخاطر جسم دخترش ه یشگویپ گمینترس م  -
  نیچشم هاش رو ببنده و با ا تونهیراحت م  یل یخ  نینزنه. آرت بیفقط مواظب خودت باش به تو آس 

قدرت آسمان رو داره... کار هاش    نی بزنه. من شک دارم فکر کنم آرت بیبهت آس   یکه تو جسم دخترش
بهت خبر   دمیفهم یتو االن برو اماده شو هرچ گفتی م ییزای چ هیکرد. همزادش  ین یب  شیپ شهینم  رو
 .  میازت محافظت کن نیدر برابر آرت میتونی نم  یاالن. ول یمواظب باش تو ملکه آسمان  یول دمیم

 

 

 

 

کردم و  خوشگل کردم.   شیآرا یی بای رفتم. به طور ز نهیآ  زیکردم و سمت م یبا آتوس خدافظ   لرزون
توش بود. همه  یمثل سالن لباس بود از همه نوع لباس  شی واریسمت کمد رفتم  چقدر لباس کمد د

. ییطال یبا گل ها یمشک   ری لباس حر هیلباس رو انتخاب کردم.  نیهم به اندازه من. خوشگل تر
هم انتخاب  ییساده و طال یاز تاج ها  یکی با پالک گل.   یینازک طال ری جواهرات رفتم زنج سمت

 در اوردم.   یپر کالغ  یرفتم. موهام رو به رنگ مشک نهیآ ی و جلو دمیکردم. پوش 

 دخترش خوشگله بوده.   چقدر
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 . دمیبدنت رو دزد دیگفتم: ببخش یو با ناراحت   دمیبه بدنم کش یدست

وازده بود برداشتم و رو خودم  د ستیعطر دو هی زی رو م اد یاالن صداش در م یساعت نگاه کردم وا به
 کردم سمت در رفتم بازش کردم.    یخال

 .  رونی اومد ب مونیبه در زدم. منتظر جواب موندم که در باز شد و را ییدر رو به روم رفتم و تقه ا سمت

 که سه تا از دکمه هاش باز بود.   دیسف  رهنیپ  هی رشیبود و ز دهیپوش یو شلوار مشک  کت

بعد کم کم   یبود به من با شوک نگاه کرد ول  بشیاز دست هاش تو ج  یکیدهن باز نگاهش کردم.  با
زد: من گفتم  ادیاز ترس عقب عقب رفتم. که فر شدیم  کمیاخم هاش رفت تو هم و قدم به قدم نزد

 کن؟  شیآرا

 ها؟  -

از داخل بدنم حس کردم دارم مچاله   هوی کردی ت ممش  ذرهی ذرهیهام دست هاش رو  چشم جلو
بود و زمزمه کرد: به صورت دخترم    رهیکه بدنم رو گرفت. به صورتم خ  نیافتادم زم ی. داشتم مشمیم
 کنمی اشغاال رو نمالون. بهت رحم نم  نیا

.  دمیبار شن ن یاول یقلبش رو برا ی. صدا دیبدنم رو بو کش  قیبدنم اورد. عم کینزد   یرو به آروم  سرش
 !  ادیحد دخترش رو دوست داره که قلب مردش به صدا در ب  نیدر ا یعنی

 صداش نکن.    مونیرا یاوردم اگه جونت رو دوست دار  ادیآتوس رو به  حرف

 . نیآرت  -

 آسمانم نترس.  شیه -

بدنم  یخودش بود فشار دستاش داشت رو  االتیمن. انگار تو خ یعنیاها دخترش  ه؟یک آسمان
 ! نی آرت  یکنی لهم م یکه گفتم: دار  شدی م شتریب

 .  یزد و گفت: مگه قرار نبود بابا صدام کن  نمیرو قفسه س ییا بوسه

 .  به آسمان هفتم   میو گفتم: قراره بر کنم؟! چشم هام رو بستم کاریاالن من چ ایخدا
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فرو رفتم نصف  واریر تو دکه با کم واریکرد. و هولم داد سمت د یضیبه خودش اومد. اخم غل انگار
تو   یلحظه نگران هیشد.  میزود بدنم ترم ی ول دیچ یگچ هاش کنده شد. و درد تو کل بدنم پ وارید

 .  میبر  ایاما باز خشن گفت: ب دمیچشمش د

العرض کرد به  یبرد و دستم رو با خشونت گرفت و ط  نیصورتم رو از ب ش یبا قدرتش تمام آرا 
 آسمان هفتم. 

 مجازات من خوشحالن؟   یانقدر برا یعنیتو آسمان به راه بود.  یو شاد اهویه یصدا  میدیرس یوقت

 . کردنی م میجلو تعظ  میرفت یکه مرفت. با هر قدم   تی و به سمت جمع  دیدستم رو کش نیآرت

  ؟یمراسم چ یمراسم هستش ول ستیمجازات ن  نی به سکو. ا میدیرس تا

 سال خورده تر شده بود نگاه کردم.   یاعظم که کم یشگویپ به

نشسته بود نگاه  یهم با ژست خاص نیشده بود. آرت   نییپر از گل که تز یها  یرو صندل مینشست
هم به آسمان اومده بودن  ینیزم یی افراد ماورا یبودن. حت نیکه به آرت  دمیدیفرشته ها رو م  یبعض

  وزن  نی منو آرت  یعنیهستش.  ییزناشو وندهیمراسم پ نیافتاد ا یبرام جا م کم کم داشت موضوع
! تمام  رسمی هزار سالم م  ی! دارم به آرزواسیرو هیمن  یبرا  نیا ه؟یپس مجازاتش چ م؟یشیشوهر م

 ممنون.   ایداد. خدا جهی اشک هام نت

اجازه به من داده شده است.  نی خداوند که ا یبود گفت: با اجازه ا  دیسف شی ر هیکه  یآسمان  عاقد
تا  یابد  وندیرو به پ   ناندویآرت  مونیآلن و را نایاور  یبه نام ها  ینیو زم  یدو زوج آسمان  نیمن ا
 . تانی. با اسم حق لطف خدا ظهور زندگوندانمیپی مرگ بهم م یالحظه 

 .  خت یر  نییپا میزندگ یقطر خون از چشم ها هیدستم گذاشت   یدستش رو تو نیآرت

 زمزمه کرد: آسمانم ببخشم.  و

کرد و بوسه ای آروم به پیشونیم زد همه دست زدن و شروع به خوندن   کیرو به سرم نزد  سرش
 کردن. 
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و  زدن یتمام شعله ها و نور ها از دورمون خاموش شد. همه دست م نی آرت یبوسه ا انی پا با
اعظم سمت ما اومد. و گفت:   یشگویبا اخم نظارگره اطرافش بود. پ   نیاما آرت کردنی م  یخوشحال

 .  نیخوشبخت بش

 گفت: حتما آتروبان حتما.   یزد با لحن مرموز  یپوزخند صدا دار  نیآرت که

تا   رشیز  زهیری م زمی ه شتریتازه ب خوابمونهی نکن. اتنقام شعله خشمت رو نم یکار اشتباه نیآرت  -
 شعله بکشه.    شتریب

 برم.    دیمن با -

 بذار مراسم تمام بشه.  -

 بود. اخم هام رفت تو هم.  نیکه تو بغل آرت  دمیرو د یهمون دختر  شگویپشت پ  از

 بگم.   کیکنار تبر یر یبابا بزرگ م  -

 . دی بش لیهم فس یبه پا گم یم کیکه دختره اومد جلو و گفت: تبر اعظم عقب رفت  یشگویپ

بندازتش اون ور   نیبشه و آرت  عیبلند شد بره که دختره تو بغلش رفت. گفتم االنه که دختره ضا   نیآرت
 . کردی رو بغل م یک یخودش  لیخودش با م کردی کار رو م  نیبغلش ا رفتیم ی که کس  یمثل هر وقت

 . دیو سرش رو بوس چوندی دختره پ یبر عکس دست دور شونه ها اما

 بکشه.  ینذار سخت الیباش ن نا یگوشش زمزمه کرد از قدرتم استفاده کردم که گفت: مواظب مب در

   ام؟یب  نیاوقات به زم یگاه تونمیتکون داد و گفت: م یسر  دختره

 .  ای هر وقت دلت خواست ب ایب -

 یمغرور باز  یفقط سر تکون دادم که گفت: او ادیگفت. از حسادت ز کیسمت من اومد و تبر دختره
 ها! ادی بهت نم

با   می. دختره کناررونی چشم هام زد ب دمید نی رو کنار آرت گهیدختر د هیبهش نگاه کردم که  متعجب
 و خاصه.   ژهیدختره و نینکن ا یخنده گفت: حسود
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   اون دوتا گوش کردم. یحرف ها به

 شد.   دایخان انگار اخر جفتت پ مونیرا -

 نه خودش رو بزور به من قالب کرده.  مون،یبا لبخند گفت: درد و را  نیآرت

 ...یانصاف  یب  یل یتو چشم هام جمع شد. خ اشک

 ما رو فراموش نکن.   ق،یرف یخوشبخت بش  -

فراموش   تونم یوقت نم  چیگفت: ه دهیپشتش خواب یلذت بخش   زیکه انگار چ  یخاص یبا صدا  نیآرت
 ...نایکنم مب

مشت تو شکم   هیدر جوابش  نیزد که آرت  یحرف  نیلبخند رفت. و آتوس اومد در گوش آرت هیبا   نایمب
 کن.   تشیو گفت: کمتر اذ دیبکشم که آتوس خند ینیآتوس زد خواستم ه

  یک یکوچ ی دستت تا اخر عمر امانته آتوس بال نای. مواظبش هم باش مب تو هم کمتر رو  مخ من برو  -
 .  نیاون روز مرگ خودت رو بب  ادیسرش ب

 نکن.   دیحداقل تهد وندتیبابا روز پ  -

و تا اخر که شب شد و   شناختمشون ی اومدن که نم ای لیخ گهیبدون جواب فقط نگاهش کرد. د  نیآرت
کنارش   ی. منم مغموم و بغض خوردی شراب م تونستیخودش تا م  یبه من برا تی بدون اهم  نیآرت

و   ستیب  نا یهستن مب یخوب یدخترا دمیسمتم اومدن فهم نازیو آ  نایو مب  الینشسته بودم چند بار ن 
  الیموند.  ن ی م  نایمب  یپدر... برا هی. و  قیرف  هیو  نی مورد اعتماد آرت یاز سرباز ها یک یسالش بود و  دو

  ارهیکرد از بغض درم ب یهم شوخ و با نمک بود چند بار سع  نازی. آهیدختر خوب  یل یهم نوزده سالشه، خ
 . نهی خواهر آرت  دمیفهم

 شد.   یم نیغمگ کردی نگاه م  نیو آرت   نایبه مب  ی. وقتگهیاما نم  دونه،یم یز ی چ الیکردم ن  یم حس

 . زننی بهم سر م انی ذارن و م  یبود بهم قول دادن تنهام نم دهی کم وقت رفتن رس کم

 نگاه کردم.   نیدور کمرم به آرت یدست هیگرم با

 چشم هات رو ببند.   -
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. پشت  نمی برم من االن زن آرت دیالعرض به قصر. خواستم سمت اتاقم برم که... فکر کردم چرا با  یط و
 : کجا؟ دیسرش تو اتاق رفتم. غر 

 شوهرم.    شیپ -

 زد.  ییا گهیبه من نگاه کرد قهقه د یوقت  یقهقه زد. خندش تمام شد ول

 گفت: شوهرت؟  مرموز

 ! میاومد وندمونیاالن از جشن پ  نیهم یست یترس گفتم: آره شوهرم مگه ن یکم  با

 .  تسیها فورمال  نیا -

  شیبزرگ و عضالن ی. بازوهادیبه موهاش کش یتخت. دست یرو از تنش در اورد و پرت کرد رو کتش
 معلوم بود. رهنشی از تو پ

 رو باز کرد.    رهنشی پ یها هدکم

 برو تو اتاقت.   یکنی نگاه م هیچ -

 قهیدق هیزدم تو   یتخت. لبخند  یکردم و کامل اومدم داخل در هم بستم و رفتم نشستم رو یلجباز 
بود. و از صورتش   ختهیر  شیشونیپ یتو شلوارش بود و موهاش رو رهنشیشلخته شده بود. نصف پ

. پشتش رو به من کرد و رفت در بالکن رو باز کرد. دستاش رو دو طرف باز کرد و  دیباری م یکالفگ
. از پشت به  کشهیداره عذاب م دمیدی شد. م رهی خ کی و به آسمان تار دیرو نفس کش  رونیب یهوا

اجرا شده بدون کنترل سمتش  وندیپ یبچه بودم.  از وقت   هیاندام درشتش نگاه کردم در برابرش مثل 
 متشو آروم س دمیبه موهام کش ی. تاج رو از سرم در اوردم موهام رو باز کردم. دستشدمی جذب م
افتاد. دستم رو  دش یسف  رهنیپ  ینشون نداد اشکم رو یواکنش چیو از پشت بغلش کردم. ه رفتم

 آزاد کرد و برگشت.  

 کرد. نگاهم  رهی خ  نهیداد به نرده و دست به س هیتک

. کردمی کار رو نم نیوقت ا چیدختر تو هستش ه دونستمی . اگه مدونستمیگفتم: من نم یناراحت با
 . میتا ببخش کنمی م  یهر کار 

 نگاهش معذب شده بودم.   ری از نگاهش بر نداشت. ز دست
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  کهن یهست. ا  یراه هیرو بهت گفتم، بهت هم گفتم  قتی من و تو. حق میحرف اومد: تو جنگل بود به
  یر یم ، یر ی م ای یکشی به جاش خودت رو م ی. گفتیفرصتت رو از دست داد  ی. نخواستیمنو بکش 

 ؟ یبه حرف عمل کن یتونینکنم. االن م داتیکه پ  ییجا

 فکر کردم من خودت رو بکش.   شنهادتیپ به

 تو دستش ظاهر کرد و داد دستم. یخنجر 

 منتظرم.  -

 .  تونمیاما... من نم -

 .  یخودت رو بکش خوامی تا ببخشمت. ازت م یکنیم  یهر کار  یمگه نگفت -

شب براورده بشه و تو  کیکه تو  نیبرسه ا  نجایبه ا  دیآرزو با کیدستم نگاه کردم.  یخنجر تو به
 خنجر افتاد.   یهمون شب هم ازت گرفته بشه؟ قطره اشکم رو

 باشه.    میبخشیکار م  نیباشه اگه با ا -

که هوا رو داشت   یشدم و خنجر رو بردم باال و با شتاب جور   رهیبار خ نیآخر یچشم هاش برا تو
  یرد. به دستم نگاه کردم خنجر به قلبم اصابت نک  یچیکردم. اما ه تشیبه سمت قلبم هدا  شکافتیم

 نکن.   تمیتوش نبود. ناله کردم: اذ

که همراه دخترم   یبار که دخترم مرد با اون مردم. وقت کیگرفتم.  شی. دو بار آتنای اور یزد شمیآت -
تو کال با خنجر   یول دیزد شمیو ات  دیکرد یک یبار دوم هم همه تون دست به   یدوباره زنده شدم برا

شنا کردم فقط   حاروا  یایمن  با هزار تالش آسمانم رو زنده نگهش داشتم تو در یام کرد هیتک هیتک
ارواح. هنوز به دروازه  یایکردم. اوردمش از در داشیماه فقط گشتم تا پ ک یبچم رو نجات بدم. 

. چطور  شیون رو تا ابد کشت و ا ید یتو جسم دخترم رو دزد یبود. روح دخترم رو برگردوندم ول  دهینرس
 نا؟ یببخشمت اور

بگم. واقعا حق داشت اگه االن تکه تکه ام کنه،   یمرد زخم نیبه ا یچ دونستمی . نمبود  نییپا  سرم
 آرومش رو از هم پاشوندم.   هیزندگ

 تر نشه.  تیاذ نیاز ا گهیبرم که د اومدم
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 ؟ یبر  یخوایم یخال   ی. در گوشم گفت: خالیگرم یجا هی از پشت افتادم تو  اما

   ؟یچ یعنیتو سرم اومد!   یعالمت سوال به چه بزرگ هی

  یبادستش دستم که رو  یوارد شد. به آرومکه بهم یبرگردم، که نگذاشت. از استرس ناگهان خواستم
 چوند یپنجه هاش گرفت و اورد باال و دورم پ  ونیپاهاش بود نوازش کرد دستم رو م

 ؟ یر یم یجور  نی ! همینگفت -

 کنم؟   کاری چ دیبا -

 ؟خوادی م یلحظه چ نیمرد تو ا هیبود.  وندمونیامشب پ -

 ... نیآرت  -

 ... چهرت رو عوض کن.  شیه -

 ... نیاما آرت  -

 باش.   تی خود اصل یبا چهره ا   عی. سر یگوشم زمزمه کرد: ساکت باش تو االن زنه من تو

 عشقم.   نهیچهره دادم. از همون پشت سرم گفت: آروم برو سمت آ ریی تغ  یناراحت با

چون تو آغوشش   دمید یبه حرفش گوش دادم صورتش رو نم یهم بهم وارد شد. ول  یبعد شوک
کارش   ن یدونم منظور از ا ینم داشتی و اونم با من قدم بر م  رفتمی محکم گرفته بودم و فقط راه م

 !ه؟یچ

بودم. آروم    دهیرس نهیبهم زد. جلو آ یو بوس  دیکش  یگردنم کرد و نفسراه رفتن سرش رو تو   نیح تو
 آروم سرش رو اورد باال. 

 سوم هم بهم وارد شد.  شوک

 !!!ایآر -

 .  ایآر  زمیآره عز -

 با من نکن.  فیکث یها  یشوخ نیاز ا نیآرت  -
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 داره  یبا زنم باشم! اشکال  خوامیم -

 با صورت برادرم؟  -

 پس تو هم با جسم دخترم.   -

 اش.   نهیرو س   زدمی. و بهش حمله کردم و با مشت مدم یکش  یغیگرفته بودم که ج ش یات انقدر

 جنون گرفته تو رو .    ار،ی احمق تمام ع هی یشعور یب  یل یخ -

نخوردم و    یچی ه دمیبه بلوغ رس یاسمان برگشتم. از وقت یمقاومت کنم و به چهره اصل نتونستم
 شده بود.   فیبدنم ضع  دمینخواب

 با صورت برادرم عذابم نده.  نینکن آرت  -

 رحم سمتم اومد. و داد زد: به چهره خودت برگرد. یب اما

برگرد. تا وسط اتاق دارت نزدم. روحم تو چنگش   گمیرو به چپ و راست تکون دادم. نعره زد م سرم
به جون بدن خستم  انهیچهره دادم. وحش ریی بود تغ یبه روحم اورد که با هر جون کندن  یبود فشار 
. نتونستم مقاومت  . با چهره برادرم به جونم افتاده بودشکستمیم ختمیری اشک م زدمی م غیافتاد. ج

بال هاش   ی شکل داد و عصب رییبرادرم به خودش تغ افهی دم. از قکرد و آسمان ش ریی کنم و باز چهرم تغ
بود. با هزار زور بال هام رو که   ریرو باز کرد و تو آسمان اوج گرفت. از گوشه چشم هام اشک هام سراز

 هیشده  وونهی. االن دذاشتمیتنهاش م دیرفتم. نبا نیخالص بود باز کردم و دنبال آرت  یبه رنگ طال
بعد  دونمیاستفاده کردم که م  یکردم از شگرد شتریقدرت بال زدنم رو ب زنهیم  بیآس یوقت به کس 

 تن شده بود.   هی. بال هام برام اندازه رفتی م جیگ ی. سرم هشهی خودم درد سر م یبرا

 .  نیبابا آرت -

 هیگر یار چون د یفرار کرد مونیرا نیهم ی. پس برانگاهم کرد  یاشک ی. با چشم هاستادیا شوکه
. آروم به سمتم اومد. که از حال رفتم و داشتم یکشیخودت هم از عذاب دادن من عذاب م   یکنیم

 .  کردمیسقوط م
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 " نی"آرت

 تخت خوابوندمش.  یسقوط نجاتش دادم و رو از

 ... میالعرض کردم به قصر پادشاه یط

 یرو رو انیبدنم ظاهر کردم. تاج خدا  یبود رو رو اهیشنل س هیشلوار و  کیمخصوص که فقط  لباس 
 نشستم.  میتخت پادشاه یاز جنس الهه گان تو دستم ظاهر شد و رو ییسرم گذاشتم اعصا

 کرد.   میجلوم تعظ  عیسر نیآور

   ؟یکنی م کاری چ  نجایا -

 چاله اومدم تا خبر ها رو به شما بدم و برم.   اهیاز زندان س عیسر دیبه قصر اومد  دمیارباب تا فهم -

  ؟یدار  یچه خبر  -

 . گردنی م  نایپادشاه دنبال دخترشون اور -

 دخترش آزاد شده!  دی. پس فهم لبم اومد  یرو  یلبخند

 و  ازدواجشون برگزار شده.   وندیو االن پ نهیبرو همه جا پر کن دختر پادشاه آسمان تو بدن دختر آرت  -

   اما ارباب. -

 .  دیچی تو قصر پ غیکه قصر به لرزه در اومد و هزاران ج  دمیکوب  نیزم  یرو رو اعصا

 .  دیشما بگ یو گفت: چشم ارباب هرچ  دیاز ترس لرز نیآور

 ؟ یکه بهت زدم رو به آتوس زد ییحرف ها -

 .  دیو شک کردن شما قدرت آسمان هفتم رو دار دنیبله ارباب آتوس و پادشاه ترس  -
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 . یخوبه مرخص -

  یصدا ستادمی. ادیکش  ینفس نم شدمی رد م  یهر کس  یاز جلو دمیچی تو قصر پ  نیسنگ یقدم ها با
زره   هیکه پشت سرش  ستادمیسرباز ا هیضربان قلب! قدم هام رو آروم کردم و به عقب برگشتم. جلو 

 ؟ یزدم و گفتم: تو انسان  یت گرفت. لبخندضربان قلبش شد دمیپوش کوتوله د

 پشت سر باز در اومد و گفت: ب... ب... بله.  از

 ؟یکنی م  کاریچ  نجایا -

 برگردم به خونم.  دیکنیاورد گفت شما کمکم م نجایبانو آتوسا منو به ا -

 . کنمی درسته کمکت م -

 ترسن؟ ی.چرا همه از شما مدیمهربون هست یل یشما خ -

  هیکردم و شاهد  بیتنش غ یبراش بزرگ بود. اونا رو از رو یزره یقد و باالش نگاه کردم لباس ها به
 . دیلرزی شدن لباسش از ترس م بیساله بودم که با غ شیدختر ش 

 ؟ یلرز  یچرا م -

  ی. و به من کمک نمادیمن دخترم چون شما از دختر ها بدتون م دیبانو آتوسا گفت نذارم بفهم -
 . د یکن

 نه اتفاقا من دخترا رو دوست دارم  -

بست و گفت: تو رو خدا!  گهیهم د یمنظور حرفم رو بد متوجه شد که چشم هاش رو محکم رو انگار
مام هم نرفتم بو هم شورم ح یلیخ  یلی. خ ستمیتو رو خدا منو نخور من تلخم بد مزم اصنم خوشمزه ن

 پادشاه نداره.   نجایا گهی. دیر یمیم  ی. بعد منو بخور دمیم

چشم   ذاشتی بود و نم  ختهی دورش ر شونیبار از ته دل قهقه زدم. و موهاش رو که پر  نیاول یبرا
   ه؟ی: اسمت چدم یزدم کنار. با تعجب به چشم هاش نگاه کردم. نه امکان نداره پرس نمیهاش رو بب

 سلنه.  -

 الهه ماه!  -
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 صورتش مخصوصا چشم هاش.   یرو ختمیماه گونش نگاه کردم. و موهاش رو ر یچشم ها به

 .  میبر  ایب -

خودت   یها برا  گمیخودم نم یبرا  ؟یچ یخورد یاگه منو برد یتو به من قول نداد میاخه  کوجا بر -
 . یشی وقت فلج م هی گمیم

 .  خورمتی اشکال نداره م شمی ه بخورمت؟! پس اگه فلج ماگ رمیم یم یو گفتم: مگه نگفت ستادمیا

 .  خورهی گاز از دستم بزن چقدر شوره حالت بهم م هیاصال  ایب  ایب یر یمینه نه نه همون م -

 .  خورمتی پس حتما م ؟یپادشاه رو بکش  یخوایگفتم: م یالک

 .  یکنم تو گلوت خفه بش ری گ یاگه منو بخور  شالهی. اترسمی از تو هم نم کنمی نم هیمن گر -

 اد؟ ی دلت م -

 ! یخوشل   یلیچون تو خ ادینه دلم نم -

 سلنه پدر مادرت کجان؟  -

 .  نیاونا.  گفت شما راه بهشت رو بلد شی پ رمیمامان بابام رفتن بهشت. منم دارم م گهیبانو آتوسا م -

 . دنیساله رو راه نم  شیش  یرفتن دختر ها  یاالن زوده برا یول   برمتیباشه من م  -

 . باشه؟ شمیم میمن پشت سر تو قا یهست یمن برم. خو تو منو ببرم تو بزرگ و قو ذازنینم  یعنی -

 سلنه، بشنو! بشنو!   -

 رو بشنوم.   یچ -

 !ادی بابا، مامانت م یصدا نیبب  -

 بپر بپر کرد و گفت: کجا! کجا؟  خوشحال

 . نجایقلبش زدم و گفتم: ا یانگشت اشارم رو با

 اد؟ یصدا از قبلم م -
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 .  نجایاره کوچولو شدن رفتن ا -

 گن؟یم  یشنوم چ   یمن نم -

 .  ین یصدمه بب  ذارهیو نم هیبمون به حرف هاش گوش بده اون قو  نیبابا آرت شی پ  گنیم شنومیمن م -

  ه؟یبپرس بابا آنتن ک  -

متعجب ها رو در اوردم   یقلبش و ادا یتم روسرم رو گذاش ه؟یچ گهیتعجب نگاهش کردم. آنتن د با
 .خوامیم نیری خوشگل و ش هی. من خوامی دختر شور نم  هیاما من که  گه؟یو گفتم: سلنه! منو م

 کنه؟یدندونا رو خراب م ینی ریش  یدون یم ؟یخور یباشم تو منو  م نی ریاگه ش -

 من دندونام رو دوست دارم.   خورمت،ی نم  یباش نیری اگه تو ش -

 .  دیکردم که ترس ی برگشتم سمتش اخم زدیآتوسا که سلنه رو صدا م  یباصدا

 درود پادشاه پادشاهان جهان.   -

 شکالت ظاهر کردم و دادم به سلنه و گفتم برو اونجا بازش کن.   هی

   ه؟یک نیبه آتوسا کردم و گفتم: ا رو

فرستاده  نجایو سلنه به ا شهی انگار به اونجا حمله م کردنی م  یزندگ نیارباب پدر مادرش تو زم  -
لباسش   بی نامه بوده که توج هیکرده. و همراه سلنه  داشیدم پ دهیسپ ی. شوهرم تو جنگل هاشهیم

سر  اتتوناز دستور میخواستی نم دی. فقط ما رو ببخشارم یشما م یشده بوده. بعد نامه رو برا  یمخف
 بجز قصر شما.  مینداشت  شی نگهدار یراهم ب یمکان  ی. ولمیکن یچ یپ

 با خودم.   برمشی آمادش کن م -

 د؟ یچکارش کن نیخوایارباب م  -

  هیلباس ها رو در خور  نی بگو بهتر اطی. به خ نجاستیرو انجام بده. اون از االن پرنسس ا   فتیوظ  -
 .  میبر ایپرنسس اماده کنه. سلنه ب

 . ارمیالساعه ارباب. لباس ها رو به کجا ب -
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 .  ایآوالندوس دیبه قصر سف  -

 چشم.  -

 بود.   شی نیری سلنه رو گرفتم. هنوز سرگرم ش کیکوچ دست

 بغلم.   ایو گفتم: ب ستادمیا

 کردم تمام دستش و صورتش چسبناک شده بود.   بلندش

  یچشم هات ه ییچسبناکش گرفت و گفت: واا یکه صورتم رو تو دست ها نیبذارمش زم اومدم
 چقدر قشنگه!. شهیم یرنگ رنگ 

 . میکرد یسلنه شکالت -

 .  یشد نمیریش یاشکال نداره! خوشل بود -

. به زور  دیخندی صورتم برداره که دستش با پوستم اومد باال اونم هر هر م ی دستش رو از رو اومد
 سرش رو تو گردنم فرو کردم و گفتم: چشم هات رو باز نکن.  

لبش   دید یم .دادی لبش رو به گردنم فشار م یه کردیم  یگردنم باز  یتکون داد که با لباش رو یسر 
  نی. و با اخم گفتم: ببنییگذاشتمش پا  عیالعرض کردم سر یط  ی. وقتدیخندی گوشم م ری ز دهیچسب
   ؟یکرد کارمیچ

 . یتو شوکالتم داد -

 !یکرد فمیتو هم کث -

 .  فی نه کث  یشد نیری ش -

 حمامت بدم.    ایب -

 .  خوامینم -

 ها! خورمتی م -

 خره!    یر یگیمرض م  -
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 .  زنهیگشاد شده نگاهش کردم. چه حرف ها درشت درشت م یچشم ها با

 داده؟ ادتی حرفا رو  نیا یک -

 بگم.   نویا گفت یمنو بخوره م  خواستیمامانم هر وقت بابا م  -

 . یحمومت بدم خوشگل بش  میبر ایباشه حاال ب  -

 . نا ی تو اتاقم که رفت سمت اور میکردم رفت شیهزار جون کندن راض با

 . مونهیم  یبرف دیچقدر خوشله مثل سف ه؟یک نیا -

 . و اشک هام رون شد.  ختیعالم تو دلم ر غم

 .  نمتیجلو بب  ایب ؟ی کجا خورد ادیبابا آنتن! چشم هات خون م -

 . ادیخون م شهیخسته م یچشم هام وقت شهی االن خودش خوب م  -

 ... یاخ  -

کرده بود. لباس  یک یرو در اوردم. سلنه رو بردم حمام بدنش رو شستم سر تا پام رو با آب  شنلم
 تنش ظاهر کردم.   یرو  یخونگ

 ارم. لباس رو دوست ند نیاما من ا یعه تو فرشته مهربون   -

  ؟یدوست دار  یپس چ -

 که گشاد باشه راحت باشه.  خوامیلباس خوشل م هیمن  -

 که مد نظرش بود براش ظاهر کردم.   یهمون

 مو هامم ببند.   -

 .  ستمیبلد ن -

 پرش گرفتمش.   هیبلندش کنه که با  نایبدو رفت سمت اور  بدو

 مگه نه؟ گهید رمیبگ ادی  دیدرستت کنم اخر با ایغلط کردم ب  نیبب  -
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 نگاهم کرد و گفت: آره.   متفکر

و  باال  چوندمی در اورد. که اخر با حرص تمام موهاش رو پ یباز  یرو شونه کردم که انقدر غربت  موهاش
 . دید نهیسرش با کش بستم. بدو بدو رفت خودش رو جلو آ

 چه قشنگ شدم، خوشل شدم.   یوا -

 بخواب.  ری بگ گهید ایب -

بود. کنار در اتاق  یآسمان رو ظاهر کردم که پر از عروسک و اسباب باز   یها یاتاق بچگ براش
 خودمون. 

 اتاقت.   نمیا -

رو انتخاب کنه   یکی همه جا رو برنداز کرد سه ساعت عالفم کرد تا  دیذوق همه جا سرک کش با
 . د یداستان خواب هیبخوابه. تا اخر با   شیشیپ

و با   دمیپوش  یشلوار راحت  هیگرفتم.    یرفتم. دوش مختصر باز گذاشتم و به اتاق خودم  مهیرو ن  در
 . باال تنه برهنه تو تخت رفتم

فکر هام غرق شده بودم که با   یایاستراحت کردم. تو در یچشم هام گذاشتم و کم یرو رو دستم
  ی چیدو، سه روزه ه هیخوب  تیشده بود. االن موقع داری ب  نای. نگاه کردم اوررونی از فکر اومدم ب یتکون 

 .  زمی عز  رینخورده. سمتش رفتم بغلش کردم و گفتم: صبح بخ 

 گرد شد.   هویخمارش  یها چشم

 . یرو پس بد میامانت دیبا یدرد داره ول یکم نایاور -

 ؟ یچه امانت -

 هووم؟  شهیکه نم یکن  یتا ابد کنارم زندگ یخوایجسم دخترم رو. اگه م -

در اومد و  شمین یردوندم و از پشت بغلش کردم. و دندون هافرصت فکر کردن ندادم برش گ بهش
  نایاور بی که حق دخترم بود و نص  یی. تمام قدرت هادم یگردنش رو پاره کردم و تمام قدرتش رو مک

. شدی شده بود. رو  به خودم انتقال دادم. کم کم جسم آسمان قد بلند تر و خوش اندام تر و زنانه تر م
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قدرت آسمان هفتم.  کردمی. تو تک تک سلول هام قدرت رو حس مشد یظاهر م یواقع ینایو اور
قلبم  کیو نزدشده بود. سنگ آسمان ر هوشی باز ب  نایکمان افتاد رو تخت و اور  ن یبازو بند و سنگ رنگ
  دیو به بازوم چسب ددستم حرکت کر یژله رو هیوارد قلبم شد. بازو بند هم مثل   یدیبردم که با نور شد

 تو ذهنم لبخند زدم.    یغ یج یقدرتم رو نشون داد با صدا زانیو م

 . یسر...ورم خوش برگشت -

  ؟یدخترم بود شیپ  یکه نرفت یدور  یچخبره جا -

بازو  بند و    یقیرو گذاشتن من صاحب حق  گهید یکیبودم بجام   یمن زندان ی گیم  یاوه سرورم چ -
 کمانم.   نیسنگ رنگ

 . کنهیاز ذهنم سرم درد م  رونیب  ایکرد. ب  تی زندان یک -

کرد شکنجم داد تا لو  میظاهر شد و گفت: پادشاه آسمان آرتور زندان  شمیدختر خودم پ هیشب  یدختر 
فتم. خواست منو موکل خودش کنه اما بازم مقاومت کردم. تا  نگ  یچیتو رو منم ه یبدم قدرت ها

   کنه؟یم کار ی شما چ  شیدختر پادشاهه پ نایاور نی. عه! سرورم ادیاالن که شما با قدرتون آزادم کرد

 اون زنمه.  -

 م؟ینکرد شیزندان  قتیحق یگو یمگه تو -

 کجاست؟   میامانت نمی اش مفصله. بگو بب هیقض -

 و داد دستم.   رونیافتاد ب شهیش هیرو فشار داد که  یآب  نیسمت بازو بند نگ  اومد

 و سالم.  حی سرورم صح ایب -

 . ممنون الماس  -

 نکردم سرورم.   یکار  -

 رو شکوندم که قدرتم منو شناخت و وارد بدنم شد.  شهیش

 اوه سرورم عجب...  -
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 . کنمی مرخصت م یار یدر ب یالماس بیشور باز  -

 .  رهیمی داره م یبه اون بخت برگشته کمک کن یخوای باشه بابا تو هم.  نم -

 

 

 

 خودت برو کمکش کن.  -

 ! ستی در کار ن یوندیپ گهید  یعن یرفته  نیاز ب  وندیپ نی... انیا سا یوا یول

 الماس دستش نزن صبر کن.   -

رو   وندمونی در کار نبود. پ یبند زندگان چیخودش در اومده بود. و ه یکه به چهره واقع نایاور سمت
 کردم. چشم هام رو با آرامش بستم و باز کردم.   یحس نم 

 االن موقعه اشه.  اریرو ب میالماس برو عشق و  زندگ -

 چشم سرورم.   -

سلنه گذاشتم و  یپا هیرو به حساب خوش قدم نی. احل شدن تک تک مشکالتم یممنون برا ایخدا
رفتم. که بعد از  میشگیظاهر کردم. به اتاق هم گهیاتاق د ی رو تو نای حال من. اورلطف دوباره تو شامل  

 رفتنش درش رو پلم کردم. 

بهم درد   یول دیکشی درد م  کردیکه آرومم م  ی. کس دیچی تو اتاق پ میهست یتو اتاق گذاشتم. بو قدم
. بغلش  دهیکه به آب رس یی. مثل تشنه ادمشیصورتم د  یداد. چشم هام رو باز کردم که جلو ینم

 کردم و بوسه ای روی گونه اش کاشتم 

 ...یخاک بر سر  یکارا نیسرورم بگو من برم بعد ا -

 رو بستم و به کارم ادامه دادم.  دهنش

 . نیآرت  -
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 من قربون اون صدات بشم.   یاله  نیجونه دل آرت  -

 زد تو صورتم.   دهیکش هی! و یخجالت بکش. زن دار  -

  نیپر از اشک گفت: نکن، نکن آرت یم تر بوسش کردم. هولم داد. با چشم هاتر شدم و محک  یوحش
 .  یزن هیتو متهد به 

 . ندارم  یزن  چیاز تو ه ریمن به غ -

 بود.   یتو آسمون چ  یپس اون عروس  یچ یعنی -

 .  ینگاه کردم چرا تعجب نکرد گفتم تو زنم  نایبه مب  مشکوک

 تو حافظت پاک نشده!   نایمب -

   ییدو عاشق جدا نیآتوس حافظم رو برگردوند. گفت من ب تی چرا پاک شده، فقط موقعه عروس -
 خواد.   یرو خدا هم نم نیا ندازم ینم

 پس...  -

 . مونیلحظه بود را نیا یگفتم فراموشم نکن برا یوقت -

 .  مونیجون را -

 ؟ یزن یشنگول م  نیآرت  یمتهول شد -

. دختر  یتا هفت اومد دستم دو باره. تو بهم برگردونده شد کیخوشحال باشم. قدرت آسمان   دمیبا -
 . میدار شد

  م؟یآسمان و خدا رو عبادت بکن  یبرگرد یتونی م یعن ی ؟یگیم یجد-

 آسمانم که مرده.  ه؟یاز دختر دار شدن چ منظورت

 تا دخترم رو نشونت بدم.   میبر ایب

 الهه ماه.  نی گرفتمش اخر یبه فرزند خوندگ  اتاق سلنه بردمش و گفتم: سمت
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 چه نازه!  یاله -

 نشده.  داریتا زلزله ب  میبر  ایزبونش هم نازه. ب  -

 ****** 

 " نای"مب

 

که  یسرخ مثل خون. چشم ها یلبا  شیو آسمان شی نگاه کردم چهره واقع  مونینه به را نی آرت به
بار بعد از    نیاول ینبود. برا فیقابل توص  شیبای براق  ز  اهیس یموها ین یبیرنگ م هی هیتوش هر ثان
 . نمشیبی رو شاد م  مونیرا  ینجور یمرگ آسمان ا

. باهاش  نمیزدم و گفتم: بگو بب  ییلختش ضربه ا نهیکرد رفتم جلو به س کمی حسادت زنانه تحر هی اما
   ؟یدیکه نخواب

با   یخوایبار دوم م ی! برایتو. دخترم که هست یاش رو گذاشتم برانگاهم کرد و گفت: نه  همه  مرموز
 .  یمن ازدواج کن

اومد. قلبم تالپ تولوپ مثل اوال که باهاش ازدواج نکرده بودم و از عشق ممنوعش   یقدم جلو م قدم
مال منه فقط  گهیکه د مدونیفقط لذت االم م یاالن اون حس اومد سراغم ول دمیکشی لذت و عذاب م

 .  نایخودم. دستش رو دو طرف سرم گذاشت. و گفت: تو شروع کننده باش مب 

 رفتم و خیره شدم تو چشاش.  کشینزد

 لبخندی زد و گفت 

منو   یفردا اماده کن تو آسمان اول تا هفتم مراسم عروس   یخودت رو برا کنمیتمام کار ها رو درست م -
 خودش بذارم. هواست هم به سلنه باشه.  یاصل یهمه رو سر جا  دیفقط با کنهی تو غوغا به پا م

 

 زد و رفت.  میشونیآروم به پ  یا بوسه
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 کنارش خوابم برد.  یسلنه رفتم. غرق خواب بود منم از خستگ شیپ

 ***** 

 "شخص سوم الماس"  

 برپا شد.   یعروس کی در  یچهار عروس 

   نایو مب  مونیرا

 ال یو ن موحد

 ن یو آور  نایاور

 با یو ز آتوس

را    نیریتجربه ش گهیخندون به خونه رفتن. و بار د مونیو را نایبود. مب دهیتا حاال ند یکه کس  یجشن
. بلخره همه سر خونه گفتمیخواست. اها داشتم م  یمنم  دلم عروس ی. وادنیتر چش  نیریش

 رفتن و من تنها موندم.    شونیزندگ

 خوب نوشت.   ناندوی آرت مون یرا یبر داشت و  برا چارهی ب نیهم  سرنوشت دست از سر ا اخر

و کنار انسان   نی شاه آرتور را  از آسمان به زم مون،یبرد. را نیرو بر دست گرفت ظلمات رو از ب   قدرتش
رو کشت.   مونیآسمان دختر را نیمارمولک بود. ا  نیسر ا  ریرو همه کارا  ها ز دهیند  ریکرد خ  دیها تبع

 شد.   بای آسمان شد؛ زنشم ز  دیو آتوس پادشاه جد

  یخواهر ناتن   سایشد. آم  اقوتیپادشاه  موندیازدواج کردن. ر نایو مب مونیرا یبا موحد تو عروس  الین
دار   باز دوباره بار نازیازدواج کرد. و آ نی با آور نایکرد. اور  یشده بود؛ خودکش  مونیکه عاشق را موندیر

 .  نای و مب مونیکرد به اسم را  دایپ یدیبود. سلنه پدر مادر جد 

و   ختنیر یعروس  هیمفت مفت چهار نفر تو  یچطور  دیدیموندم جون من د نیتو ا شیخدا
هم با   نازیبگم آ نمیا مونیگرفتن. بخاطر پول ندن ها همش افتاد گردن را مونیرو با را  شونیعروس

  هیآرزو به دل خواهرش رو نگذاشت و اونم  مونیکه را خواستیباز م  یآرسام قهر کرد چون اونم عروس
 مزدوج شد گهیبار د
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 من باشد.  یزندگ انی توانست پا یم  روزید

 از جانب خداوند است.  یپس امروز که زنده ام معجزه ا       

 از جانب اوست.  یهر روز معجزه ا  دنید قتیدر حق        

 . یتو را شاکرم به خاطر امروزم که به من عطا فرمود ایخدا       

 سازم.  ییبایو به تو قول خواهم داد تا امروز را سرشار از ز        

 بسازم... یو آن را آنگونه که تو دوست دار         

 

 ...احقیسر شار از عشق و لذت  تونیزندگ

   انیپا

 ۱۳۹۹/ ۱۲/ ۲۵ خی تار در

 صبح.   یا قهیدق ۲:۱۳: ساعت 
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 مراجعه کنین .   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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