
 :خالصه

. اما یستاونا ن یرشکه حاضر به پذ  یاستاما دن یست؛بد ن یشههم تفاوت
درپس هر  دونیمیمون خوب مگفته شده. همه  اییگهد یز ها چافسانه یتو

به  یلاون افسانه تبد یس؛ اما حاال اگه روزنهفته یقتیقح یه یاافسانه
 ایهافسان یایدن یشهما، م یاافسانه یزندگ  یشهم یشه؟م یبشه چ  یقتحق

 ما... !

 

 اتفاق جالب یکاول:  فصل

 وقتشه. یگهد -

 یهاو خشم از توش مثل شعله درخشیدیکه مثل ستاره م ییهاچشم با
 هاس.کار اون  یانپا یگهد کردمیروم نگاه مبه روبه کشیدیزبونه م یشآت

 حمله! -

تک منه که با تک  یخاطرات زندگ  ینتر از وحشتناک یاهیو س تاریکی
 میزندگ  یهالحظه ینو هرجا تو بدتر  یشهشده. هم ینمن عج یهالحظه

 بشه. کنیشهوقتشه که ر یگهحضور داشته و داره؛ اما د

سرفه  ی. دوباره نفسم گرفته بود، ه یدمپر وحشتناک از خواب  یغ ج یه با
نفس طور نفس. همونلرزیدیبود و تموم بدنم داشت م  یده. رنگم پر کردمیم
که   یدمبتونم نفس بکشم که در باز شد و مامان رو د  کردمیو تالش م  زدمیم

رو برداشت.   هاماومد. از ِکشو سه تا از قرص  یشمسرعت پحال من به  یدنبا د



آروم کردن اعصابم و  یکردن ضربان قلبم و دو تا هم برا  یمظتن یبرا یکی
 .یعصب یهااز حمله یریجلوگ

 ؟یزمعز  یدیدوباره کابوس د یدخترم خوب  ی: وان مامان

بازم...   یستن  یمهم  یز من خو... بم چ  یدبله... مامان خوبم نگران... من نباش  -
 کابوس بود.

 که انقدر حالت رو خراب کرده؟  یدید ی: دخترم چ مامان

 یعصب یآثار حمله. هنوز یدماون کابوس وحشتناک به خودم لرز یادآوری با
 !کشتمیسردردم که داشت م ینتو وجودم بود و حالم بد بود. ا

 .یستمهم ن خیالیب  -

 .شد خیالیب  یادازم درنم یزیکه چ  یدنگاهم کرد و د یکم مامان

شن مادر و  یدار و فرشاد )برادر و پدرم( ب یالتا دان یا: باشه دختر گلم بمامان
 .سیقهدق ۶:۴۵تازه ساعت  یمو حرف بزن یمصبحونه بخور یدختر 

 و گفتم: یدمخند من

اما شک نکن که اونا تا  ی؛مادر و دختر  یبتغ یواسه میرمی. ممیهمن پا -
 .یشننم یدار ب ۹،۱۰ساعت 

 .یدمخند و

 یخواب بودن که تو خوش ییو داداشم خرسا بودم؛ چون بابا یههم پا واقعا  
 لنگه ندارن!



 .یدبا من خند بار ینهم ا مامان

 ینهم دارم. مهسا )مادر ستاره و بهتر   یگهخبر د  یه: حق با توئه؛ اما من  مامان
 ی. قرار بود بفرستنش خونهیرانا فرستهیدوست مامانم( داره ستاره رو م

تو باشه؛  یشتا پ جاینا یارنشاما من خواهش کردم ازش که ب ینا؛عموش ا
و به  یارههوا درت ب وحال  یناز ا کهینو هم اون و همم ا یهم تو تنها نباش

 بسازه. یستن یازین وغریبشمیبعج یقول ستاره با اون دختر عمو

 گفتم:  یجانو باه یستادمرو تخت ا من

 .یول! اجا؟ینا یادم! تنها دوست من داره یگی؟م یمامان جد -

 یناز دهنم در رفت، وگرنه من از ا یولم. اآوردمیبال درم یاز خوشحال داشتم
 یدهدختر کامال  اتوکش یهاصال  وعادت نداشتم. مامان من رو  زنمیها نمحرف

 یچرا ول دونمی. نمرفتیدو تا از دهنم در م-یکی یبار آورده بود. فقط گاه 
 منم منتقل کرده بود. هرو ب ینحساس بود و ا یلیزدن من خمامان رو حرف

 .یستتو ن یکلمات رو نگو برازنده  یندختر چند بار بگم ا یهچ یول: امامان

 اشتباه از خودم بود موضعم رو حفظ کردم و گفتم: کهینا با

 انگار... یگهم ینهمچ خیالیمامان ب  یوا -

 حرفم رو قطع کرد. مامان

حرف  جوریینا ی. درضمن مگه تو الت یشهساالد درست نم خیار ی: ب مامان
 زنی؟یم



دونه  یههست. من فقط  یکه چه کلمات   دونییمامان خوبه خودت خوب م -
 یر گ  یشما هم ه  یگماونا رو که نم ی؟چ  یگهد یهااما حرف یگم؛رو م یولا
 .یدیم

اضافه  هم یشبعد بق مونهیرو دهنت م ینداره بگ  یفرق  یهبا بق ین: امامان
 .یاتو هم آماده شو ب یرم. من میشهم

 مامان از دهنم در رفت خب. یوا -

 مامانا. ینرفت. امان از دست ا یحتبعد از چند تا نص مامان

و دست و صورتم رو  ییاز رفتن مامان منم بلند شدم رفتم تو دستشو بعد
. یفتهبره و دردش ب یششستم و چند مشت آبم تو چشمم زدم تا قرمز 

دست   یهتختم رو مرتب کردم و لباس خوابم رو با    یرونمسواک زدم. اومدم ب
. موهام رو باز کردم و برس یدمرنگش پوشو شلوار هم یسبز فسفر یشرتت

جلوم که فرق  یمحکم باال سرم جمع کردم. موها یپیسکل  یک و با  یدمکش
 یشهفرق سمت راستش رو که مثل هم  یتل رو سرم جمع کردم؛ ول  یهبود رو با  

سنجاق   ینمخصوصم محکم کردم. ا  یبا سنجاق فلز  یرون،از تل گذاشته بودم ب
 وچیک ک  یفلز   بود که روش چهارتا گل  یسنجاق فلز  یهدوست داشتم    یلیرو خ

 بود. یدسف یننگ یهکدوم بود که وسط هر 

برجسته و  یهابا گونه یدهنگاه کردم صورت کش ینهدور خودم رو تو آ  یه
ناز رو  یچال گونه یهو  یدهرو گرد نشون م میدهکه صورت کش یاستخوون 

. به کردیصورتم رو چند برابر م یباییز زدمیلبخند م یراستم که وقت  یگونه
به  یلیکه خ یو قلم یککوچ ینیعمل کرده هست ب یقول ستاره خداداد



که مثل چشم آهوئه. با رنگ سبز   یدهو کش یبادوم یها. چشمیادصورتم م
کوتاهه راستش تنها مشکلش  یکمحالتم؛ اما پر و خوش یهاروشن و مژه

هام داره خودم که عاشق با چشم یخوب  یهامم جلوه. وگرنه خود مژهینههم
 اشقنگش رنگ محبوب منه. من عهام هستم. هم مدلش قشنگه و هم ر چشم

هم  یسبز جنگل یهامنم به رنگ سبزروشنه که رگه یرنگ سبزم و چشما
که انگار رژ لب زدم؛ اما   یرنگ نازک و سرخ  یهابا لب یک داخلشه و دهن کوچ

براقه  یکه حساب   روشنیهسا یی_طالییخرما یبا موها یعیطب یشخب قرمز 
بشه تا  یسخ یاالبته اگر صافش کنم  رسهیپام م یو مواجه و قدش تا باال

و چهرم  یبامگفت ز  یشهدارم م یقشنگ  ی. در کل چهرهرسهیپام م یهاوسط
که دارم خدا رو   هایییز تمام چ یدوست دارم. اما در هر حالت برا یلیرو خ
 باشم. یقشال یدوارمو ام کنمیشکر م

راه رو رفتم و از  یدل کندم و از اتاقم خارج شدم. به ابتدا نهییاز آ  باالخره
ما دوبلکس و ده خواب داره. شش تا خواب باال  یاومدم. خونه یینها پاپله

ست. اتاق خونه ینتر که اتاق من در آخر راهرو و بزرگ  یینو چهار تا هم پا
ه اتاقم از هاست. من خودم خواستم کپله یجلو یاو دان ییاتاق مامان و بابا

سروصدا دور باشه و من راحت باشم؛ چون به آرامش و سکوت عالقه دارم و 
 یدمکنم. به خودم اومدم و د  یدور یگرانکه تا حد امکان از د  کنمیم یسع

آشپزخونه و مامان رو مشغول   یراست رفتم تو  یکو    یدمها رسکه به آخر پله
 .یدمد یز م یدنچ

 خوای؟یمامان کمک نم -

 و پرسش؟ یکی: نمامان



 یزمونکمک کردم. م  یز م یدنبه سمت مامان رفتم و به مامان تو چ بالبخند
که سه تاش سبز و سه تاش   یبا شش تا صندل یاقهوه یشش نفره یز م یه

 بندیینتروشن و کاب یآب  یوارهایبود. آشپزخونمون بزرگه با د یهم نارنج 
 یونتر دکوراسیشها باز اتاق  یبعض  جز کال دکور خونه با من بود و به  یدسف-سبز 

من و دو  یو اتاق کنار یشو اتاق کنار یالو فقط اتاق دان یِم خونه سرد و مال
 یفکر   یهکه    کردمیفکر م  یندکور گرم دارن. داشتم به هم  یینپا  یهاتا از اتاق

 به سرم زد.

اون عاشق  دونییبه ستاره آخه م یممن رو بد یاتاق کنار یگممامان م -
 .یدهسف-یو دکور اون اتاقم صورت  یهتصور 

 .یشیو تو هم از شر آرش راحت م یکید: منم موافقم تازه به هم نزدمامان

 .یدیمبا هم خند هرهر 

 یول  یستن؛تره. اونا تو تهران نسال از من بزرگ  یهکه    یکمهپسرعمه کوچ  آرش
هم  یمن و کل یاتاق کنار یاد. اون میانما م یتهران، خونه یانهروقت م

اما  کنه؛یم ییصدااز حدم که احساس خوش یش. بیندازهسروصدا راه م
 صداش افتضاحه افتضاح!

 کنهیم  ییصدااحساس خوش  یادیمن ز  یر و جوگ  یز عز   یبله درسته پسرعمه  -
 ش.نکره یبا اون صدا

 زدم. ایرحمانهیلبخند ب  و



که در رو باز کنه منم دو زنگ زدن و مامان رفت    یدتا اومد جواب بده د  مامان
 تا لقمه خوردم و خواستم شکالت داغم رو هم بخورم که مامان صدام کرد.

 .جاینا یاب یا: وانمامان

رو که  یزیهام شد قد هندونه! چکه چشم  خوادیازم م یمامان چ  ینمبب رفتم
 .کردمیباور نم دیدمیهام مبا چشم

 ستاره! یقدر خوشگل شده! چیدختر! خوش اومد ییتو ینهه ستاره ا -

منتظر نگاهش کردم تا جوابم رو بده؛ اما ستاره به دونه حرف خودش رو  و
 چلوندم. یپرت کرد بغلم بعد که حساب 

 یرونکه خوب منو چلوند و له کرد و خفه کرد ولم کرد و از بغلم اومد ب  بعد
 چشاش پر از اشک بود.

آخه دختر دو ساله هم رو  احساسییکه هنوزم ب   بینمیم ی: سالم وان ستاره
 کنی؟یم ییگوخوشامد یسادیبعد تو وا یدیمند

 یهاش بود و برقش تو اون چشمافقط اشک تو چشم  لرزیدیصداشم نم  حتی
 درخشان مشخص بود.

 .یزیچ یبوس یبغل یه: ستاره

زد، منم  یهگر   یر ز بار ینا یاومدم جواب بدم خودش رو پرت کرد تو بغلم ول تا
غوره گرفت از آروم سرش رو نوازش کردم خوب که منو چلوند و لهم کرد و آب

 اومد. یرونبغلم ب

 که بغلت کنم.  یدهجون م یم: هنوزم مثل قدستاره



 و ادامه داد: یدخند یطنتش با

 .یابس که گنده -

 .خنده یر زد ز و

 بار در جوابش گفتم:با لبخند شرارت منم

 .یستموگرنه من گنده ن یشیتو بغلم گم م یابه من چه تو کوتوله -

 س!ام؟عمت کوتولهبا حرص: من کوتوله ستاره

 لبخند گفتم: یهبا  من

 که ردخور نداره، بر منکرش لعنت.اون -

 .یمخنده زد یر بهم نگاه کرد بعد هر دو ز یجگ  اول

 یهاهم که اون عمه یدهتو. نرس یمبر  یاید؟حرفاس ب ینا ی: دم در جامامان
 به فحش. یدبدبخت رو بست

 .یمخنده زد یر هم دوباره من، مامان و ستاره ز بعد

 ی؟: ستاره جان صبحونه خوردمامان

 خوردم. یدا: بله خاله وستاره

 ی؟ببرمت تو اتاق استراحت کن خواییم یاخسته -

. خب کدوم اتاق یاز خستگ   میرمیردخور نداره. من که دارم م  یکی  ین: استاره
 باشه! یکاتاقم کوچ یهست؟ حاال جرئت دار



 نشونت بدم. یمبر  یا! نترس بییواقعا  که پررو -

 و به سمت آخر راهرو بردمش. یمها باال رفتپله از 

 خسته شدم. اتاق کجاست؟ ین: استاره

 .یدمخند ریز 

اتاق  یدهسف-ی. اون در صورت یهاتاق بعد یا. تو بیجون به جونت کنن تنبل -
 .یاب یداشت  یجام. هروقت کارمن اون یداشت  یهم مال منه کار یشکنار

 زرده؟ یااتاقت اون در سبزه  ی: بله خوبه راست ستاره

 ی؟از رنگش حدس بزن  تونستیینم یعنیسبزه.  -

 .خندید

 : شرمنده.هستار 

تاسف تکون  یبه نشونه یاومدم جوابش رو بدم در رفت تو اتاقش. سر  تا
: ولش کن زندیم یاددرون فر  ی. )ندایشهبزرگ نم وقتیچدختر ه یندادم. ا

لنگه تو بشه؟( خب حرف حسابم   خوادیدلت م  یه؟چ  یشهبابا بهتر که بزرگ نم
 جواب نداره.

 یهو رفتم تو اتاقم در رو بستم. از تو کتابخونه  یینسرم رو انداختم پا منم
 کتاب برداشتم، رو تختم نشستم و شروع به خوندنش کردم.

*** 

 «ستاره»



تر شده! فرشته بود قدر خوشگلچه یدمرو د یبعد از دو سال وان  یشهنم باورم
 ناز شده. یلیهاش رو خدا خچشم یوا تر شدهفرشته

 رو لبام نقش بست. یتاز سر رضا یاطراف نگاه کردم و لبخند به

 دوست دارم.  یقدر صورت چه یادشههنوزم  -

رو داده به من. شک ندارم دکورش کار خودشه.  یدسف-یاتاق صورت  نگاه
 یبا رو تخت  یدو تخت سف یها سرخاب روشن و چهارچوب یصورت  یوارهاد

با  یسرخاب  یهاپرده ی،صورت  یدکمد سف یز . میسرخاب  یبالشت و مالفه
 یرجهو ش  یدمرو چ  یلم. منم بدو مانتوم رو در آوردم وسایصورت -یدسف  یهاگل
 حموم خودم رو شستم. وت

 یدزانو با شلوار سف یتا باال یصورت  یک تون یه یروناز حموم اومدم ب وقتی
 یدهنگاه کردم. صورت کش ینه. با اتاقم ست شده بود. به خودم تو آ یدمپوش

 یدسف-و پوست سرخ یدهبرجسته که صورتم رو گردتر نشون م یهابا گونه
مدل و  ن،ها، ابروهاموجز چشم یاجالبه من و وان یلیخ ینروشن( ا یی)هلو

 نه من و نه اون کهیصورتمون مثل همه درحال یاجزا ییهرنگ موهامون بق
نسبت  یچو جالبه ه یمخونوادمون ندار یاز اعضا یک یچبه ه یشباهت  یچه
 یرنگ پوستمون؛ ول  یهامون درست مثل همه حت اما چهره  یم؛هم ندار  یلیفام
 ییطال یموها اروشن من ب یآب  یهاجز چشمبه یمهم دار ییهاتفاوت یه

 یول ییو طال ییخرما ینروشن که ب یباو کوتاه تقر  یک بار یلخت و ابروها
 یهاکه رگه  ییطال  ییخرما  یسبز روشن داره با موها  ییآهو  یهااون چشمم



. واقعا موهاش مثل موج درخشهیمواجش م ییخرما یموها ینب ییشطال
 . خخخ!نداگوسف  یقاط  رفتیبود م یشتر موجش ب یکماگر  یول یاس؛در

پهنه نه  یلیداره که نه خ ییهابراق و درخشانه وابرو یلیموهاشم که خ خود
 یکنزد یرهت یاهبه رنگ قهو یابارب یمثل ابروها یدهو کش یباتقر  یکبار یلیخ

هامون و رنگ لبو فرم  ینیوگرنه فرم صورت رنگ پوست فرم ب یبه مشک 
و  خوتیخوش تراش است یهاداره با گونه یدهمثل همه اون صورت کش

درست مثل من پوست سرخ و  دهیورتش رو گرد نشون مبرجسته که ص
نازکش که  یهاو لب یشقلم ینیسرخه، ب یبکه مثل س  هاشیدش،گونهسف

مثل ُگل سرخه و حالت غنچه داره همه و همه درست مثل مال منه البته اون 
 .بلندتره  یاون چند سانت   یمن کوتاه باشم ول  کهینقدش هم از من بلند تره نه ا

 یدبا کنم؟یم یسهرو دارم مقا هامونیافه! قکنم؟یم کار یم چ من دار  هی
 .یمدردودل کن یمحرف بزن یکمدوستم با هم  یشاستراحت کنم تا بعد برم پ

 عمت خله.  یگمخلم م  یگهم  یاکردم، بعد وان  یداپ  یقینوچل بودنم  به خل  دیگه

هم شدم دارم با خودم  یوونهبه احد و اهلل د زنمیاوف من چرا امروز چل م -
 اضافه شده. یفمبه صفات شر  یریمخود درگ زنمیحرف م

 و با فکر به گذشتمون خوابم برد. یدمتخت دراز کش رو

*** 

 شدم. یدار چشمام رو زد و من از خواب ب نوری



گور شدم؟ گوربه  یمن کدوم گور یه؟ادرهکدوم جهنم  یکهد جاینخالق اجلل -
 کو؟  یااتاقم کو وان

 بشم. یاومد که باعث شد مخف  یصدای

 نمونده من مطمئنم. یزیچ یگهد ین: بپسر 

 .دادیگوش م  یزیقطع شد انگار داشت چ صداش

 !گردهیهم برمهمراه ستاره  گردهی... اون برمگردهی: برمپسر 

روشن نبودا  یلیمبود البته خ یخوشگل و ناز چشم رنگ  یلیپسر خ یهروم  جلو
 بود چشماش. یاسرمه

 ستاره!؟[  یدار  کار یملت چ   یو چشا  یافهتو به ق  یطشرا  ینآخه بگو تو ا  ]پ.ن:

تو اتاق نبود  یچون کس زد؛یانگار داشت با تلفن حرف م زدیحرف م داشت
 آخه تلفنم دستش نبود! یول

 .یارو زدیم چل

و البته جز چندتا  یو مشک  یداتاق با دکور قرمز و سف یهاتاق نگاه کردم  به
شد دورم پر از نور شد  یقسمت که زرد و سبز روشن بود. تا اومدم بفهمم چ 

 قصر بودم. یهتو  بار ینو من ا

 !یدمدختر د یهبا  جاینرو ا یبپسر عج همون

 ی؟: آرسان تو مطمئندختر 



باران اونا خودشونن. همون چهره، همون صدا،   کنمی: بله. من حسش مپسر 
 همون آرام...

 خب. یتو خمار مونهیآدم م ذاری؟یچرا حرفت رو نصفه م وا

 .[یدبهتره بهش عادت کن یدستاره برنامه دار ین]پ.ن: حاال حاالها با ا

 شباهت باشه. یدناراحتت کنم اما شا خوامی: درسته اما... نمدختر 

 .فهمیمیم یزود: بهپسر 

مثل   یدلباس سف  بود با  یدهدختر رو تخت خواب  یهشدن    یشوناتاق کنار  داخل
ها تازه اون دختره هم که فکر کنم اسمش باران بودم لباساش لباس پرنسس

 بود! دوتا خانمم داخل اتاق بودن. یپرنسس

 شون!لباس بودن همهخوشگل و خوش قدرمچه

 ظاهر شدم. یگهاتاق د یهتو  دفعهیه

 چه خبره من چه مرگمه؟ جایناه ا -

باال سرش بعد  یموییدختر با لباس ل یهدختر بود که  یهتخت اون اتاقم  رو
 .یبجنگل عج یهتو جنگل ظاهر شدم  دونمیم چه یاشدم  یبدوباره غ

 !یگه؟خل شدم د دونمیَاه چه م -

و ظاهر شدم  یبمختلف غ یاتفاق چندبار تکرار شد و من تو چند نقطه این
آب به صورتم زدم  یهعرق بودم  یس. خدمیباالخره من از خواب پر  کهینتا ا

ش خواب بوده خدا همه یعنیو ظاهر بشم اما نشد؛ پس  یبمنتظر بودم غ



م و االن ینرو بب یاوان خوادیو بستم دلم م یدمرو شکر. موهام رو برس کش
 .ینهبا خواهرم بشه اون بهتر  یدارممانع د تونهینم یزیچ

آهنگ.   یه  یدمشن  ییصدا  یهکه    یاتاق واندر ا  یو رفتم جلو  یروناتاق اومدم ب  از 
 یبخش! آروم در رو وا کردم وان آروم و آرامش ینوا یه یتار،آهنگ با گ یه

 تا اومد حرف بزنم. زدیم یتار نشسته بود و گ یپشت به من رو صندل

*** 

 «وانیا»

به  یفکر  یهم بد سر رفته بود که اتاقم نشسته بودم. تنها بودم و حوصله تو
 بود برداشتم و شروع کردم یباو ز یدسف یتار گ  یهکه   یتارمسرم زد گ

 لبخند. یچاشن یکمنگاه با  یهقلب منو کند/ جورییننگاه ا یه)

 نگاهت راه چشم منو سد کرد. یهبا دلم ناز چشات چند/ خرممی

 دل من از دست. یرهبد کرد/آروم آروم آروم م ینگاهت بادلم بدجور یه

 یر ز یرهالعادس/آروم آروم آروم عشق محس تو فوق آخهقشنگه  یچ  همه
 پوستم.

 دل من ازدست. یرهدوستم/آروم آروم آروم م یلیمن با تو خ یگمم بچگونه

 پوستم. یر ز یرهالعادس/آروم آروم عشق مقشنگه آخه حس تو فوق چیهمه

 .مونییم دونمیتو م یپا مونمیدوستم/من م یلیمن با تو خ یگمم بچگونه

 دل من از دست. یر آروم آروم آروم م/یمهربون  یاتو دن یاز هرک  یشتر ب تو



 یر ز یرهالعادس/ آروم آروم آروم عشق مقشنگه آخه حس تو فوق یچ  همه
 پوستم.

دل من از دست  یرهدوستم/آروم آروم آرو م یلیمن با تو خ یگمم بچگونه
 یر ز یرهالعادس/آروم آروم آروم عشق مقشنگه آخه حس تو فوق یهمه چ 
 پوستم.

 دوستم.( یلیمن با تو خ یگمم بچگونه

که   یدمستاره رو د دفعهیهرو سر جاش بزارم  یتارمکه برگشتم تا برم گ  همین
 .کردیبا دهن باز داشت نگاهم م

 توشا. یرهببند دهنت رو مگس م -

شوک   ین. اینمن دهنش رو بست. صبر کن ببحرفم به خودش اومد؛ چو  ینا  با
 نه. ی... ؟ ههه وایعنی

 .یرهاز آدم راپورت بگ ینکه ا  یاز وقت  امان

*** 

 «یدجد یندوم: سرزم فصل»

 «وانیا»

 یدی؟... هه نگو که شنجوریینچرا ا یهچ -

 زد. آمیز یطنتلبخند ش یهحرفام  یدناز شن بعد

 که بدبخت شدم.  یدمفهم یثاون لبخند خب یدند با



. من یستاصال  انصاف ن  ینا  ینامرد. ول  یدختره  یا  یدمش رو شن: همهستاره
 یصدا یو لطافت اولش رو از دست داده؛ ول یباییبعد از چند سال صدام ز

 .یباتو از اولش هم بهتر شده. هم با طراوته هم ز

نمه  یهفقط  یست،بد ن ینتو هم همچ یخب مگه دست منه تازه صدا -
 .یهخروسک

 یلیهم خ  ستاره  یچون صدا  ذاشتم؛یسرش مبود. داشتم سربه  یشوخ   یه  این
 قشنگ بود.

 .یدکش  یحرص یغج یه ستاره

 یه؟من خروسک ی: صداستاره

 با قارقار کالغ. یسهقشنگه. البته در مقا یلیمنه خ -

 خنده یر بعد خودم زدم ز و

 یستادنشگوش وا  یف بود. هم خوب حرصش رو درآوردم، هم تال  یخوب   شوخی
 .یدشد یمرو سرش درآوردم. بله من اهل تالف

گرفته بود، مخصوصا  که خودمم غش کرده بودم از خنده  یشآت خیلی
 یینکه از پا  یداد یجوابم رو بده اما موفق نشد؛ چون با صدا خواستیم

 اومد حرفش تو دهنش موند.

 امان...... مینه َدن  یوا ییه،داد بابا یصدا یینهصدا از پا -

. از اون داد معلوم بود ید. پشت سر منم ستاره دویدمدو  یینبعد باسرعت پا  و
بود؛   یالدان  یاد. البته احتمال زکنهیدعوا م  یالدان  یاداره با مامان    یا  ییکه بابا



 یدمکه بخوان دعوا کنن. من که رس  اومدیچون مامان بدبختم صداش درنم
و تو خودش جمع شده بود. من   دبو  یستادها  ییبابا  ی( جلویال)دان  یَدن   یینپا

کنه.   کار یچ  خوادیاوضاع خرابه و بابا م یدمفهم یدمرو د ییبابا ییافهتا ق
 و... یسادموا یدن  یو جلو یدمسرعت دوبه

صورتم و درد وحشتناک سرم، سرم رو با زحمت بلند کردم و  باسوزش
 یمن قاط   یدنبا دو  که به صورتم خورده بود  یانشستم. شدت ضربه  یسخت به

پرت  ینبخورم و با صورت رو زم یز شد بود و باعث شده بود که رو پارکتا ل
 یبود و دهن  یختهر  ینشدم که رو زم  یخون   ینشستم تازه متوجه  یبشم. وقت 

حرمت  ییوارهتموم شده و د یز چکه همه  یدمکه پر از خون بود شدم و فهم
 یختهوقت بود که ر یلیو پدر خ الیدان  ینب  یوار د  ین. ایختهمن و پدرم ر ینب

 یککه نزد  یحرمت   ینحرمت رو نگه داشته بودم. اما ا  یشهشده بود؛ اما من هم
 و به هوا داد. کرددود   لحظهیهکرده بودم رو تو   یدارسال ازش نگه ۱۸

به خودم اومدم و سرم رو بلند  یدن  یادستاره و فر  یغ مامان، ج ینه یصدا با
رو مامان و ستاره روبه یاشک  یکه سرم رو بلند کردم، با چشما  ینکردم. هم

 شدم

 دهنت... ! یا: واندانیال

 : خون... اون خونه!ستاره

و ستاره بدو اومدن و من  یاللحظه من تو آغوش مامان فرو رفتم. دان همون
 ن.رو که از آغوش مامان خارج شده بودم، گرفت



که خورده بود   یاخاطر ضربهطرف بازوهام رو گرفتن و بلندم کردن. سرم به  دو
هام تو اخم اییهبودم. مامان هم بلند شد. بعد از چند ثان یجو گ کردیدرد م

بابا اما  یتمام زل زدم به چشما یبا خشم و گستاخ  لحظهیه یهم رفت. برا
داشتن،  حشتش وهمه از  یشهکه هم یفقط با نگاه  ی،حرف  یچبدون ه

 ییتوش نبود و چنان سرما یزیساکت و آروم که جز خشم و نفرت چ ینگاه 
 .گرفتیداشت که طرف لرزش م

و با دو خودم رو به  یدمکش  یرونب یالستاره و دان یهارو از دست بازوهام
 اتاقم رسوندم و در رو محکم بستم.

 یداشت رو به کبود  انداختم. صورتم قرمز شده بود و  ینهنگاه به خودم تو آ   یه
رو صورتم مثل تتو حک شده بود. مطمئن  یی. رد پنج انگشت بابارفتیم

 یزیربود که خون  یقخراش نسبتا  عم  یه  یشونیم. رو پیشهبودم جاش کبود م
تمام دهنم  مینه یداشت و لبمم پاره شده بود و لپم رو گاز گرفته بودم برا

چشمم کبود بود. خب  یسرخ شده بود و پا ممیگهد یشده بود. گونه یخون 
 بد پرت شده بودم و با صورت خورده بودم.

اتاقم رفتم دست و صورت و دهنم رو شستم دوباره  یسشدم و به سرو بلند
صورتم رفته  هاییداشت. قرمز یزیرنگاه کردم سرو لبم هنوز خون ینهبه آ 

چپ صورتمم کال   راستم کبود شده بود و سمت یچشم و گونه یبود؛ اما پا
 بود.  شخصتر بود و کامل مپررنگ   یلیپنج انگشت بابام خ  یجا  یکبود بود ول

 یلیخ ترکید،یدستام گرفتم، سرم داشت م ینتختم نشستم و سرم رو ب رو
 .یلیدرد داشت، خ



 .یاوردمخودم ن یدر با شدت باز شد و من سکته کردم اما به رو دفعهیه

مامان و ستاره وارد شدن  یدو و پشتش هم دن با شدت باز شد و بابا با  در 
 !یفقط ته یدمشا یااما من آروم بودم، آروم آروم 

 اومده بود جلو پس... بابایی

 حسینگاه سرد و ب  یهشدم. با  یرهبابا خ یهارو بلند کردم و به چشم سرم
رو  یخشم، حرص، نفرت و ناراحت  شدیکه م  نگاه خطرناک یهنگاه مات  یه

نگاهم رو خودم خوب  یننگاه ترسناک ا یهو مات بود  حسیب  یدتوش د
 .ترسنینگاه رو داشتم همه ازم م ینهروقت ا شناختمیم

عالقه  یرشته ینآخر  یدکرده، فهم  کار یچ  یدبود که خودش فه یجور نگاهم
هامون رو شکسته، خطر نگاهم رو و مهرش تو دلم رو پاره کرده و تمام حرمت

کلمه حرف بزنم   یهاگر دهنم رو باز کنم و    دونستیو حس کرد خودش م  یدد
 .ریزهیتمام آبروش م

 یبا تعجب بهم نگاه کرد؛ ول یهاخم نگاهم رو ازش گرفتم اونم اول چند ثان با
 .یدبعد با سرعت پاشد و از اتاق خارج شد و در رو کوب

 و خاموش شد. یچیدکوبش در تو کل اتاق پ  صدای

حرف رو  ینبود هان؟ چرا ا یچه کار ینا یالگذشت، آخه دان  یر خ: بهمامان
 یجور برادرچه یگهتو د ینه؟بب یاوان یدتو رو با یجور کارا ی؟تو روش گفت 

 ی؟سر  یرهبخوره؟ آخه تو چرا انقدر خ یلیجات س یدکه خواهرت با  یهست 



مونده بود  کم  اومدیو خوبه قبال  اسمشم م یمیستیتو رو بابات وا یچ  یبرا
 !یشجاع شد جوریینحاال ا ی،کن  یسخودت رو خ

 و آرامش گفتم: حسییب  با

 توننیهمه مثل من و شما نم س،یگهاشتباه از کس د گناههیمامان اون ب  -
 بخورن و ساکت شدم. اتاق غرق سکوت بود. یمدام تو سر 

 ... که...خواستیشد عمو چرا... چرا م ی: خاله چ ستاره

رو  یقتمن رو بزنه؟... هه!... چون بهش گفتم... حق خواستی: چرا مدانیال
رو  ی... گفتم و خودم و خالص کردم... گفتم اون بود، اون بود که زندگ گفتم

 یوان  یبرامون جهنم کرده، اون بود که مامانم رو زجر داده، اون بود که زندگ 
اون  و زجرش شده گیرو ازش گرفته و باعث افسرد  یاهاشرو تباه کرده، رو

 بود که...

 بودم. یاون بود که من االن انقدر عصب یر نوجوون بود، تقص یالبا دان حق

 یرهت یاو براق قهوه یدهکش  یساله با چشماپسر چهارده یهنگاه کردم  بهش
بلند  یبا  پر و تقر  ی،مشک  یو موها یدسف یلیخ یپر و بلند پوست  یهابامژه

 لخت که رو سرش توپه شده بود...

 و نتونست ادامه بده. یدبغضش ترک ید،لرز هاششونه

 .یگهد یز نه چ ییدمن مهم شما یبرا یالدان -

 گفت:  یو لرزون  یونگر   یبه من با صدا رو



 یطشرا ینو تو بدتر  یشهتم ازت ممنون تو هممن شرمنده یخواهر  یا،وان -
هم پشت من  یبود یبانمپشت ی،بود یاورمو  یار  ی،من بود گاهیهتک ینبهتر 

پشتت  یداشت  یاز جا که تو به ناون یمنتونست وقتیچما ه یهم مامان ول
 یفتیمنفس ن از تا ما  یم،تا ما نترس کنیینم یهگر   دونمینم ی. فکر کردیمباش

 .ینیتو بهتر 

 رو گرفتم و با لبخند گفتم: هاششونه

من   یزندگ   تازه  ینبب  کنمینم  یهبازم محکمم و گر   ینمن خوبم بب  ینبب  یزمعز   -
و تازه من خواهر تو هستم   ییدمن  یزندگ   یدکه ام  یدنداره شما  یبدون شما معن

 دلم. یز منه عز  ییفهو مراقبت از تو وظ

*** 

 «یقهدق چند»

 .یرونب ید: بهتره تو و ستاره چند ساعت از خونه بر مامان

 ... ؟یاما مامان شما و دان  -

تا هممون   یرونب یرمخودمم م  یرونبا دوستش برا ب  فرستمیم  یالم: دانمامان
 . باشه؟یمچند ساعت آرامش داشته باش

 باشه. -

رفتم آماده   یرونب  یرفتن اما ستاره موند تا کنارم باشه و برا  یمامان و دن   بعد
 .یمش

 از جام بلند شدم. منم



 یری؟: کجا مستاره

 م:گفت  کردمیکه من داشتم در کشوم رو باز م  ینیح ینهم در 

 .یرونصورت برم ب ینکه با ا  یکنم. توقع ندار  یشآرا خوامیم -

 صورت کبود و داغونم اشاره کردم. به

 گفت:  یشگیشهم یطونناراحت شد اما با لحن ش نگاهش

 .کنمیم یشپس منم آرا یشه: تنها تنها نمستاره

 بلند شد و

 که تنها تنها!  یهوا! مگه خوراک -

 دست به کار شدم. و

 رو برداشتم و گفتم: یکمکننده و پنکپودر، مرطوب کرم

 .یاب خواییاگه م -

رو پوشوندم؛ اما انقدر بد شده بود که  هایکبود  یکامال  ماهرانه رو  یصورت  به
 بشه. ترمیاهبود و از رنگش مشخص بود که قراره س یداجاش پ

*** 

. اما من مدام تو خودم بودم و ناراحت یمتا شب گشت یرونب یمستاره رفت با
که پاک شد   هامیک ها و پنکو صورتم رو شستم کرم  یدیمشب که به خونه رس

 شده بودن. تر یاهس هایحدسم درست بوده؛ چون کبو یدمفهم



 منفجر شد. دفعهیهکه ستاره   یماتاقم رو تختم نشسته بود تو

پدرت  یزی؟و تو خودت بر  یکت باشسا خواییم یتا ک  ی: بسه لعنت ستاره
برادرت رو  یاجازه نداد کهینا یبرا ی؟چ  یبه عمد. برا زد اونم یلیبهت س
 .. ؟.یهان؟ تا ک  ی؟خفه ش خواییم یبزنه. تا ک 

من بود که  یفهق خفهق یش رو تموم کنه؛ چون صدانتونست جمله اما
 .شدیم یهام جارسکوت اتاق رو شکست و اشکام بود که رو گونه

 ...خواسی: من... من... نمستاره

 ش رو تموم کنه؛ چون من حرفش رو قطع کردم.نتونست جمله اما

 .کنمیرو تحمل م بار ینمن ده ساله که ا یتو که نکرد یکار  یستمهم ن -

سرمون اومده گفتم و   ییکردم و تمام ماجرا رو گفتم. گفتم که چه بالها  شروع
 ه از شدت خوابمون برد.ک  یمکرد  یههر دو انقدر گر 

*** 

 کل«  دانای»

 ینچه در کم دانستندینم یبه خواب رفتن؛ ول یهاز شدت گر  دخترها
ها باز به اتاق آن یبانیبودند، غر  یاکه دو دوست در عالم رو  یهاست. زمان آن

 یجادا یبزرگ  یها به کار افتاد پس و از آن دروازهوجود آن یگذاشتند. جادو
نوبت   یگر د  دگیشانزن  یبعج  یقها ماندند و حقاو آن  یدها را بلعشده و دختر 

. هنوز تا مهلت هجده ساله دو ماه مانده بود؛ یقتبازگشت بود، بازگشت حق



شود و آشکار  یقبود و وقت آن بود که حقا یدهزمان مناسب فرا رس یگر اما د
 .یانپا یبرا یآغاز شود. آغاز یو بد یجنگ خوب 

*** 

 «وانیا»

. بعد از اون لبمم که بودن هایو صورتمم که کبود کردیدرد م یلیخ سرم
که   یزیهام رو باز کردم. چاّما به زحمت چشم سوختیم یلیشده بود خپاره
 جاینه کوش؟ اکه اتاق من نبود! ستار   جاینباور کنم، ا  تونستمیرو نم  دیدمیم

و  یدکش  یر سرم ت م،شتن من؟ تا اومدم بلند یهچ یدلباس سف ینکجاست؟ ا
خاطر نخوردم و به یتکون  یگهرو به من نداد و من هم د یکار  یچه یاجازه

 هم افتاد. یهام روهام پلک سوزش چشم

هام رو باز کنم و اومد که مثل باز شدن دراومد اول خواستم چشم ییصدا یه
هام رو چه خبره بعد چشم ینماومده؛ اما فکر کردم و گفتم اول بب یکه ک   ینمبب

 کامل باز کنم.

که رو   یزن  یدنبا د یول یدارم،باز کردم که معلوم نشه ب یهام رو کممژه الی
 کنارم نشسته بود چشمام چهارتا شد.  یصندل

*** 

 «ستاره»

اتاق مجلل   یهخودم رو تو    یاتاق وان   یهام رو باز کردم اما به جاچشم  ینرم  به
 رو وارد شد! یبازن ز یهدر باز شد و  دفعهیه! یدمد یو سلطنت 



 ی؟شد یدار : سالم دخترم. بناشناس

 .هازنهیم یهنوز خوابم، حرف  نه

 گفت.  یامهربون و مادرانه یلیرو با لحن خ این

 سالم! -

 گفتم:  یجد یبعد با لحن و

کجاست؟ و اصال  من   جاینا یدبگ یشهشدم. م یجمن گ یخانم ول یدببخش -
چه   جاینا  یدید؟پوش  یهچه لباس  ینا  ید؟هست  یشما ک   کنم؟یم  کار یچ   جاینا

 یدم؛دوستم بودم، شب هم تو اتاق اون خواب یبا تو خونه یشبخبره؟ من د
 د.یبد یحتوض یشهشما م یاتاق تو خونه ینتو ا جایناما حاال ا

بگم به  یدسخته؛ اما منم با یلیماجرا برات خ یندرک ا دونمیناشناش: م
 !یها خوش اومدافسانه یایدن

 .یدمجام پر  از 

 گید؟یم یمعلومه چ  ی؟چ  -

 سرد باشم.خون تونستمینم گهید شدمیم یداشتم عصب کمکم

 دخترم. جایییناما تو متعلق به ا یبهبرات عج دونمی: مناشناس

 .کابوسه  یه ینا کنم،یرو باور نم ینس، من امسخره ینا -

 یقتهحق یه ین: نه اناشناس

 رو ببن دستام گرفتم سرم



 امکان نداره. ینامکان نداره... ا ینا -

 .ی: چرا امکان داره دختر جوان تو از ما هست ناشناس

 یینور و روشنا  ینسرزم  یملکه  یدمبکنم، من خورش  یبده خودم رو معرف   اجازه
 و روزها.

امکان نداره من  ینداره؟ ا یقیتها حقداستان ینتمام ا یعنی!؟ ملکه یچ  -
 !یدوجود داشته باش تونیدیها خوندم شما نمقصه جور ینسال از ا یهاسال

 اشکام راه خودشون رو باز کرد. کمکم

 ...یعنی بینمیمامانم رو نم یگهد یعنی -

 رو بهم نداد. یشتریحرف ب یاجازه یهگر   ولی

 هستن آروم باش آروم باش. یقیشون حقهمه یزم: بله عز خورشید

 رو کنترل کنم. میهتا گر  یدمکش  یقنفس عم یهرو پاک کردم و  اشکام

 منم ستاره هستم. -

 ی؟اومد جاینا یجور: خب ستاره جان تو چهیدخورش

 یدار ب یو وقت  یمبا هم بود یشبمن و دوستم د دونمیراستش خودمم نم -
 .جامینا یدمشدم د

 جاینبه ا ینموناز سرزم ی! تو و دوستت رو افراددونمی: اما من مخورشید
 آوردن. جاینتر بود شما رو به اراحت یدآوردن اما چون عبور از مرز خورش

*** 



 «وانیا»

 تخت بود نشسته بود. یمبل که جلو یهرو  یباالعاده ززن فوق به

 یراهنپ  یهبا    یدو پوست سف  ییطال  یبا موها  یعسل  یهابود چشم  یباز  خیلی
 هم دستش بود  ییجفت دستکش ساق بلند طال  یهبود و    یدهپوش  ییبلند طال

 باز شد. یبد یدر با صدا دفعهیه

 یهبود  یباز یلینگران جلوش اومد اون هم خ یاهم با چهره یگهزن د یه
 یهتا سر شونش بود با هاشینتنش بود که آست یددار سفبلند دنباله یرهنپ

بندش هم بند و گوشواره و دستدورش و گردن  یهاتاج به شکل ماه با ستاره
 داد زد: دفعهیههمون طرح بود 

 جان؟یناونا ا یدپوش: خورش یدسف زن

 همون دوتا تازه وارد؟ یا؟پوش: ک ییطال زن

 خوردم. یمحکم تکون

 شده. یدار فکر کنم ب یپوش: آره، خودشون ول یدسف زن

کردم و  یرو مخف  هامینگران  یشهمثل هم دو برگشتن طرف من منم هر 
 جسارت به هر دوشون زل زدم.

 !ی؟خوب  یشد یدار ب یزم: اوه عز ییطال زن

 .شدیمینگران م یمکم داشتکم  ی؟شد یدار : پس بیدسف زن

 ید؟هست یبپرسم شما ک  یشهم یبله ممنون. ول -



دوستت  یدمم یحرو بهت توض یز چنگران نباش همه یزم: بله عز ییطال زن
 گفته.ماجراتون رو برام   یستاره همه

 گفت:  بگم یزیاومدم چ تا

کنم   یاجازه بده خودم رو معرف   کنهینگرانش نباش خوبه و داره استراحت م  -
 .یدخورش ملکه یدهاسم من خورش

 مم... یر غ ینملکه! اما ا یچ  -

 رو قطع کرد گفت: حرفم

س و ها افسانهداستان ینا کنیدیآوره و شماها فکر مبرات تعجب دونمیم -
هم وجود  یاافسانه  ینو سرزم  یبگم که تو از ما هست   ید. اما بادارهن یقتیحق
و   مهتاب و ستارگان  یمهتاب هستند ملکه  یستادنا  جاینکه ا  یشونو ا  یدار

 ها.شب

 یقتها حقباوره که افسانه  یرقابلشدم. برام غ  یجواقعا  گ  یهستم ول  یامنم وان  -
 یربط   یچهاست و هبچه  یها براداستان  ینا  کهینباشن. آخه ما تمام عمر با ا

 باوره یرقابلبرام واقعا  غ ید. بهم حق بدیمنداره بزرگ شد یواقع یایبه دن

اما... اما  یقتهحق ینچون ا یباور کن یداما با یاوان دونمی: میدخورش ملکه
 شده؟! یصورتت چ 

صورتم، دوباره دلم گرفت و سرم رو انداختم و  یشباتفاقات د یادآوری با
 تمام و کمال گفت: یتکه ملکه مهتاب با جد  یینپا

 .کنییبرخورد م یآروم و منطق  یلیکه شوکه شده خ  یعنوان کساما به -



واقعا   ینبرخورد کنم. اما ا یآروم و منطق  کنمیم یسع یطیچون در هر شرا -
 یناتا ا  یداگه ممکنه به من فرصت بد  ینهم  ی. براینهو برام سنگ  یهشوک بزرگ

 رو قبول کنم.

 که...   یگم: من ممهتاب

دختر داخل  یهپسر و  یهنتونست حرفش رو تموم کنه؛ چون در باز شد و  اما
 شدن.

 !؟سیلهمگه تو َاه

داشت  یدرنگیسپ یدختر قد بلند با موها یهبودن دختره  یباز یلیهم خ اونا
و   ینازک سرخاب   یهاه مثل برف بود با لبک  یدسف یو پوست  یآب   یهابا چشم

و  ینیب یاسرمه یهاو چهارشونه بود چشم یکلهپسره هم قد بلند و خوش
 العادهفوق یاو چهره یدسف یبا پوست  اومدیکه به صورتش م  یخوش فرم

 ش آروم بودچهره  کهین. با اباریدیو تعجب م  یهاش نگران جذاب اما از چشم

 یبا شما مطرح کنم، جادوها  یداومده که با  یشپ  یمشکل  ید: بانو خورشدختره
 ینشون از حمله تونهیفقط م ینمحافظ از کار افتاده و ا یمرزها و وردها
 دشمن باشه.

 ادامه داد: پسره

کل محوطه رو  یقو یطور که پرنسس گفتن امواج بله درسته. همون -
هرچه  یدراه رو هم به پرنسس برخوردم و من با یتو ی،دربرگرفته اما منف 

 ماجرا رو کشف کنم. ینزودتر ا



 بود. ینحضور من هم هم یل: بله شاهزاده دلمهتاب

 !کننیها محافظت ماز مرز  هایبار گفتم قدرت پاک  یه: اما مهتاب خورشید

 اومدن؟ جاینچرا اون دو تازه وارد به ا یستن ی: اما اگه مشکل جدآرسان

 کردمیم یداشتم قات  دیگه

 یجا ییبفهمم خدا منم یدبگ یجور یه یشهم ییم؟منطورتون از تازه وارد ما -
 شدید؟ینم یوونهد یدمن بود

 گفتم:  یبلند یلیخ یرو با صدا این

 آوردم و ادمه دادم: تر یینرو پا صدام

چه خبره؟ منم  یدموضوع به من و ستاره مربوطه پس بهم بگ ینا یناگه ا -
 سرمون اومده؟ ییچه خبره و چه بال جاینبفهمم که ا حق دارم

 سرها به سمت من برگشت. همه

اما خودم رو جمع کردم و با جسارت تمام بهشوت زل زدم  یدمترس اولش
بفهمم علتش   ینکها  یبود برا  یبنگاهم به اون پسره افتاد چهرش عج  لحظهیه
و  یجانتعجب و ه ینگران  یهاش زل زدم تو نگاهش ناراحت تو چشم یهچ

 شوک بزرگ بهش وارد شده بود! یه. انگار زدیموج م یدودل

به جمع زل  یتمداد و من هم با همون جد ییر رنگ نگاهش رو تغ یع سر  اما
 زدم که پسره گفت:



تا نشونش رو  یمشونش رو چک کن یدبا یهماجرا چ یمبفهم کهینا یبرا -
 .ینهمال کدوم سرزم یمو بفهم ینیمبب

 .ینهکه مال کدوم سرزم  فهمیمیکم مدست طوریینم موافقم. ا: مندختر 

 یه: فکر خوبمهتاب

 : منم موافقمخورشید

 رو به من گفت: و

 یدی؟اجازه م یاوان -

 نداره. یرادیا -

 اومد سمتم و گفت: باران

 یشه؟م -

 بله. -

 سرم رو تکون دادم و

 زد: یادفر  دفعهیهکه تنم بود رو باال زد و   یراهنیپ ینو آست اومد

 من! یاوه خدا -

 سرعت اومد کنارش و گفت:به پسره

 شده؟ یپرنسس چ  یهچ -

 انداخت و گفت: من به شونه نگاهینیم



 !یعتیطب ینامکان نداره تو... تو مال سرزم ینمن ا یخدا  -

 شد... یکه مخف   یعتطب ین: اما سرزمباران

 ...ینامکان نداره! پس چرا؟ چرا تو رو زودتر از موعد مع ین: اآرسان

 ها با هم گفت: ملکه دوتا

 امکان نداره! ین! ای؟چ  -

 رفتن تو شوک. یدنشونم رو د یوقت  اما

فکر  یشهبود که هم یبیبازوم نشان عج یکننده بود. رومتعجب واقعاق
حالت  یشتر عوض شده بود و ب یواکسنه اما االن شکلش کم یجا کردمیم

 گرفته بود!

 یدمکش  یینرو پا یدمبلند و سف یراهنکوتاه پ  آستین

 !یدسف پیراهن

 یه؟چ یگهلباس د ینتنم نبود ا ینمن که ا اما

نشان اون  یدنبشه با د ید. شایارنتا ستاره رو هم ب فرستمی: من مخورشید
 .یدفهم یزیچ یه

*** 

 کل«  دانای»



فکر   ینداشت به ا  یافته بودن. وانغرق در سکوت بود و همه در فکر فرو ر   اتاق
بود. همان  یوستهپ یقتاو به حق یو نوجوان  یدوران کودک  یایکه رو  کردیم
 چطور امکان داشت؟ یناش؛ اما اکودکانه  یاهایرو

کرده و گفتند   یبررس یز ها عالمت او را نملکهلحظه ستاره وارد شد.  ینهم در 
شدن به پاسخ   یک نزد  یقدم برا  یک  ینمشابه را داراست و ا  یعالمت   یز که او ن
ها چرا آن  کهینمطرح بود. ا  یو ستاره از دوران کودک   یاوان  یبود که برا  یسوال
 آن نشان نهفته بود؟ در سوال  ینجواب ا یادارند؟ آ  یمشابه یهاچهره

وال س یامشکل  ینترکوچک   یالحظه بود  ینها در اتنها سوال آن ینا یاآ  اما
 ها؟آن

 گفت:  یاوان ینب ینا در 

پس علت تشابه  یم؛دار یلیفام یرشته یهمن و ستاره  یعنی ینا یدصبر کن -
 !یم؟ما خواهر   یعنیهستن    یما ک   یبوده اما پدر و مادر واقع  ینما ا  یهاچهره

مسائل  ینها اصال  به اجمع بود؛ چون آن یبرا یگریشوک د یاوان سوال
 یبرا یگریشوک د یانداشتند؛ اما حاال با مطرح شدن آن توسط وان یتوجه

را همراه  یشسرزم یعتطب یکه ملکه  دانستندیجمع م یجمع بود. اما همه
از  دامدخترها ممکن بود دختر هر ک ین. پس اکردندیدو خواهر خود اداره م

دختر داشتند.   یکها  هر کدام از آن  یراخواهر نه ز  یشند؛ ولها بوده باآن ملکه
کدام از کودکان شناخته شده نبودند. به علت  یچه ینسرزم یناما در ا
خود  ینخاطر محافظت از نسل سرزمکه در داخل بود و دختران به  یمشکالت 

 فرستاده بودند. ینبه اجبار کودکان را به سزم



*** 

 «آرسان»

دختر خودشه   ینطرف از اومدن اونا خوشحال بودم. ا  یهاز  بود.   یبعج  واقعا  
 نه؟ یابکنم بگم  یدبا یکار که چ  کردمیمنه و داشتم فکر م یایاون وان

 .یدادختر خاله یادبه احتمال ز یستید،نه شما خواهر ن -

 دختره که فکر کنم ستاره بود، گفت: یکی اون

 که منم بفهمم.  دیبگ یجور یشه. مفهممیطور ممکنه من نماما چه -

 .یمبه کل هنگ کرد یاو وان من

 .یم: اما خود ما هم شک دارمهتاب

 گفت:  یااما مودبانه یز با لحن تمسخرآم وانیا

 . آهه...یمرو که خودمون هم متوجه شده بود یناما ا یدببخش -

زد و رو هوا معلق شد  یغیج ینتونست حرفش رو تموم کنه چون ناگهان  اما
هاش سبز شد و بود کل چشم  یزد، جور  یرونهاش بسبزرنگ از چشم  یو نور

برگشت؛ اما  ینزم یکوتاه رو  ییهزد و بعد از چند ثان یروننور سبز ازش ب
 بود. یگهد یایدن یهاش درست نشد. انگار توچشم

*** 

 «وانیا»



زدم.  یغ و ج یچیدم پوحشتناک تو بدن یدرد دفعهیهکه   زدمیحرف م داشتم
به رنگ سبز روشن احاطه کردن.  ییهابعد انگار معلق شدم. اطرافم رو نور 

 هام رو بستم.قدر پرنور بود که چشماون

 یز بودم تو اون اتاق هشت م یکاتاق تار یه یبازشون کردم تو یوقت  اما
و  یاقرمز، سبز، قهوه ی،صورت  ی،آب  ی،ازرد، سرمه یهاشک به رنگ  یلمستط

و  بندها گردنهر کدوم از اون یشدم رو یکبود. به سکوها نزد اییروزهف
ها اون یبا رنگ سکوهاش قرار داشت. دقت که کردم َاشکال رو ییهاکتاب

که  یدماه سف یهبود با  یابند سرمهگردن یههم  یزشم یمتفاوت بود. رو
بند حک شده بود و دورتادورش هم از پشت و جلو پر بود درست وسط گردن

بود.   که روش حالل ماه و ستاره  یاسرمه  یو کتاب   یدو سف  یانقره  یهااز ستاره
شده بود  یکه حکاک   بودبند روش توجهم به سکو کنارش جلب شد. دو گردن

که   رنگ یآب  یکتاب بود با   یآب  یشداشت. سکو کنار یدبا طرح خورش یو کتاب 
به  ییهاآب بود و دورتادورش رو هم طرح یبه شکل قطره یوسطش عالمت 
ها هم با هم فرق بود؛ اما اشکال اون یخی یو ستاره یبرف  یصورت ستاره
 یخی  یو ستاره  یبرف   یستاره  بآ   یهاش هم به صورت قطرهبندداشت. گردن

 بود.

بود که طرح سه به  یاسی یبود و کتاب روش هم صورت  یصورت  یبعد سکو
و بنفش بود حک شده بود  یاسی یصورت  یهاشکل با رنگ  یلوز یستالکر 
شکل بود به  یلوز یستالشکل کر  یکیشبند کنارش بود که تا هم گردنسه

 ی. سکو بعدیالماس بود دوتا هم الماس رنگ بنفش و صورت  یکی ی،رنگ آب 
قرمز زرد و  یهابا طرح آتش که از رنگ  طور ینکتاب روش هم هم  ودقرمز ب



هم  یکیقرمز و  یکیبند بود، شده بود و روش دوتا گردن یلتشک ینارنج 
طرح صاعقه بود و سکو ششم   یه. قرمزه طرح آتش رو داشت و نارنجینارنج 

من  یعالمت مثل عالمت بازو یهسبزرنگ روش که روش  یسبز بود با کتاب 
 یمهبه سمت ن یکیشدوتا خط بود که  ندشیوپ یقلب که از نقطه یهبود. 

که قسمت   یینکه از قسمت پا  رفتیچپ م یمهبه سمت ن یکیشراست و 
شده بود. در واقع قلب   یلتشک  یلوز  یک اتصالش هم    یقلبه تا نقطه  یز نوک ت

هم بودند   یینهقلب که قر   ییشده بود. دوتا قسمت باال  یمبه سه قسمت تقس
 شده بود. یلتشک یکه همون لوز  یینیپا سمتو ق

بود و چهار   یشکل هم سبز فسفر   یقرمزرنگ و قسمت لوز  ییقسمت باال  دوتا
به شکل همون ستاره، ُگل، شکوفه و غنچه قرار داشت.   ییهابند با طرحگردن

بند گردن ینبود. پنچم یز افتاد که رو م یگهبند دگردن یهناگهان چشمم به 
تو گردنم  ارمد یادبه  یاز وقت و  یشهبود که من هم یبنددرست مثل گردن

از بدنمه؛ چون  یمثل عضو جورایییهگردنمه.   یبوده و هست االن هم تو
 یبند قلبطرح درست همونه گردن ینا کنمیاز خودم جداش نم وقتیچه

 یمو اون رو به سه قسمت تقس شده یلتشک یلوز یک که وسط اون   یشکل
و  نگ ر سرخ یقعق ینهمن از نگ یینههاش که قر کرده دوتا قسمت گوش

درست مثل  ینساخته شده. ا یباییاون از سنگ سبز روشن و ز یقسمت لوز
عنوان رو به ین. )اکشمیهام مهام و کتاببند منه و عالمتم که تو نامهگردن
ه مشابه به داره ک  ییهاکه اون اخالقدر نظر گرفته؛ چون  یتشاز شخص  ینماد

هم داره که کامال  با  هاییبند.( اما اخالقگردن  یینههمند. )مثل دوقسمت قر 
که هم رنگش متفاوت هم  یهاش متضاده )مثل قسمت لوزاون اخالق



عنوان نشان خودش قرار داده؛ چون بند رو بهاون گردن ینهم یشکلش.( برا
.( کشهیطرح رو ماون  یشههاش هماونه و تو نامه یتاز شخص یاون نماد

به هم دارن  یچه ربط  هاینا ااون کتابه! ام یشونم! و نماد رو یو نشان رو
اما قطعا   یده؛من به من رس یقیحق یبند از خانوادهگردن  ینا یعنی ینهه ا

که تو گردنمه هم   یبند هم اون گردن  یننماد مخصوصه. چون هم ا یه ینا
 .ینها یعتمن حک شده، پس نماد طب یکتاب و هم رو بازو  ینا یرو

رو به من بفهمونن و نشون   یزیدارن چ  یسع  یبعج  یزایچ  ینو ا  جاینا  انگار 
 ی؟بدن اما چ 

جا رو بود برم دوباره نور همه  یهکه دورتر از بق  یزیخواستم به سمت دوتا م  تا
جا ل چندتا بچه اوندشت گُ   یه  یباز بودم. تو  یفضا  یهمن تو    بار ینگرفت و ا
کوتاه   یرهنهم پ  یگریبلند سبز و د  یرهنپ  یه  یکیشون.  کردنیم  یداشتن باز

 یبلند به رنگ بنفش ارغوان   یماکس  یرهنپ  یک هم    یکیشونو    یسرخاب   یصورت 
قرمز تنش بود. از پشت چشم دختر لباس  یهاپسر که لباس یهتنش بود 

 یهاهم با لباس  یکیو    یآب   یاهبا لباس  یکی  یگهسبزه رو گرفت و دوتا پسر د
 .یستادنا یششوناومدن و پ ینارنج 

ظاهر   یگهاتاق د  یهجا پر از نور شد و من تو  اومدم برم سمتشون دوباره همه  تا
با لباس   یکی  یدبا لباس سف  یکیبا لباس قرمز    یکیتا زن بودن  جا نه. اونشدم

 یکیو  یبا لباس کرم یکیو  یبا لباس آب  یکیو  یبا لباس صورت  یکیبنفش 
هم با لباس سبز   یکی  یخی  اسهم با لب  یکی  یابا لباس قهوه  یکیبا لباس زرد  

 ها که لباس قرمز داشت گفت:از زن یکیبود  یدهکه رو تخت خواب



 او باالخره متولد شد -

 .یعت: پرنسس طبیدهسف لباس

 .ینهسرزم ینا یزرده: اون تولد دوباره لباس

 بودمشون. یدهآشنا بود، انگار د یلیرده برام خو ز  یدهزن سف یچهره

نبض دست راستم احساس گرما   ی. ناگهان روشدیتو سرم اکو م  هاشونجمله
که نفسم   یدکش  یر رو قلبم اومد و ت یبیعج یکردم و فشار  یدیو سوزش شد

 بند اومد.

شدم و به اطراف نگاه  یدار ب یبلند ینجا پر از نور شد و من با حهمه دوباره
دستم  یسرم بودن رو یهمون اتاق بودم آرسان و باران هم باال یردم. توک

که متوجه شدم که   دیدمیرو م  اییو سوختگ   کردمیهنوز احساس سوزش م
که تموم   د. بعکردیرو زمزمه م  یزیدست راستم تو دست آرسانه و داشت چ

 رفت. ینرو دستم هم از ب یسوختگ  یشد جا

 یشتر . اگه بیاریمجادو درت ب یایاز دن جوریینا یممجبور شد ید: ببخشباران
 برات خطرناک بود. موندییم

 بزنم آرسان گفت: ینشستم تا اومدم حرف  سرجام

قدر دستت رو داغ کردم تا جواب چه دونییمشکل داره. م یتاعصاب حس -
 بود جزغاله شده بود. اییگهداد؟ هرکس د

 شدم. یبدم اومد و حرص خیلی

 سوسولن. یادیتو ز یاناطراف یدشا یر ه خن -



 پوزخند زدم. یهدر انتها  و

من رو نداشته اما بعد  یاول گرد شد معلوم بود انتظار حاضر جواب  چشماش
 به خودش اومد.

 .یم: نه مطمئن باش ما سوسول ندارآرسان

 بله کامال  مشخصه. -

 پوزخند زدم و اضافه کردم. یهبعد  و

 شک ندارم. -

 یابا وان ینگاهم کرد. انگار آمپر چسبون. حقته هر ک  یاخم کرد و برزخ  پسره
 کنم که کردم.  یشیتحرصت بدم و آت خواستمیدر افتاد بدجور ور افتاد. م

 ... یسوسول یه: آرسان

 : آرسان بسه.باران

 خوردیباران خفه شد دستش درد نکنه. اما تابلو داشت حرص م یبا صدا و
 .کردیو جلزوولز م

 دلم گفتم: تو

 .شنومیم یسوختگ  یبدجور بو -

به  یاستموندن بهتره س یروز پ ی. اما براگفتمیاگه باران نبود بلند م البته
 اکتفا کردم. یشگیهم یخرج بدم و خفه بشم؛ پس به همون پوزخندا

 پوزخند به آرسان زدم و روم رو برگردوندم. یه



 یگه؟د یبود یافتاد؟ وانا یچه اتفاق  یا: وانباران

 اومد به زبون آوردم. یادمرو که  یزیچ اولین

 دونید؟یم یعتدختر طب یدرباره یزیچ -

 شدن. یرهزده به من خبهت هاییافههم با ق هااون

 چرا ماتتون برد؟ یهچ -

 امکان نداره! ین: و اباران

 تر حرف بزن!: واضحیعصب آرسان

 دادن. یحع کردم به توضشده بودم تندتند شرو یکه عصب  من

بود و روشونم کتاب   یز بود که توش چندتا م  یک اتاق تار  یهاول    فهممیمن نم  -
 ...ینتا پسر بود بعدم اتا دختر و سهدشت بزرگ که توش سه یهبعد 

 !ی؟نشد یوونهد یمطمئن یگی؟م یدار یچ  فهمییتو م یا: وانآرسان

 چسبونده بودم. آمپر 

 .یهم خودت  یوونهد یگمم یچ  فهممیمن عقلم سره جاشه م -

 بزنه باران گفت: یاومد حرف  تا

 باوره! یرقابلواقعا  غ ینمن ا ی: خداباران

نشان رو بازوش، دست  یدی. مگه ندیگه: اما نه اون داره درست مآرسان
 ینیا؟زم ینب یشزندگ یبش،انتقال عج یروهاش،بندش، ن



 باشه!  یبد  یز که نکنه چ  ترسیدمیو م  شدمینگران مبا حرفاشون داشتم    کمکم

*** 

 «یتسوم: مامور فصل»

 :یدمبودم. آخرم پرس یدهترس واقعا  

 یه؟بد یز شده نکنه چ یچ  یهچ -

 پوزخند زد و گفت: یه آرسان

 بگم بله! یداول شدن بده با یاملکه یناگه از نظر تو جانش -

 !ی؟چ  -

 گفتم.  یغ رو با ج یچ  این

تو  یعنی ین. ایاول یملکه ینو جانش یعتتو... تو پرنسس طب ی: وان باران
 ینب ینسرزم  ترینیو قو  ینتر بزرگ  یعتطب ینانسان تو سرزم  ینقدرتمندتر 

 !یاافسانه ینسرزم یعنی جاینبه وجود اومده تو ا ینسرزم ینششگانه و اول

 ی؟چ  یعنی -

 .یدیکه شن  ین: همآرسان

 من از تو نپر... -

 باز شد. یبد یجواب بدم در با صدا یامب تا



و  یدداشت و پوست سف یبود قد متوسط  یباز یلیدختر داخل شد، خ یه
 ینکوتاه آست یرهنپ یهزرد و  یو موها یعسل یهاسرخ با چشم یهالب

 که گفت:  زدینفس مزردم تنش بود و نفس یاحلقه

... حس ششم... اون ی... جادوگر یرویدوم... ن یستاره...قدرت... ملکه -
 ملکه... تو وجودشه؟! ی... جادوگر ی... هایرو... نتونهیم

 ید؛نفس راحت کش یهحرف  یناز گفتن ا بعد

 !یدنرو که گفت باران و آرسان از جا پر  ینا اما

 ی؟: تو مطمئنآرسان

 : کجاست؟باران

 که مادرم بهش داد.  ی: تو اتاق دختر 

 سرش نگاه کردم. به ملکه بود و تاج رو یهچهرش که شب به

 ی؟اتو دختر ملکه -

 جوابم رو داد. ییروحرفم تازه به من نگاه کرد و با خوش ینا با

 آفتابم. یا،: اوه بله واندختر 

 ...یامپرنسس وان شناسیدیمنم که م -

 !یدمعارفتون تموم شد عجله کن ی: اگه جلسهآرسان

 بوق قاشق نشسته. یپسره ایش



 وه گفتم:که آرسان بشن  یلب طور زیر 

 نخود هر آش. -

 بگه. یزیچ تونستیاما نم اومد؛یخونش درنم زدییکارد م  دیگه

من رو با عنوان پرنسس صدا  یراست  یزملبخند دوستانه: بله عز  یهبا  آفتاب
هم داشته باشم  یگهدوست خوب د یهنکن، بهم بگو آفتاب. دوست دارم 

 لطفا.

 مظلوم گفت که گفتم: انقدر 

 .یتو بخوا یباشه هر چ  -

 .یمبر  یدبا یستکارها ن  ین: االن وقت اآرسان

 .مسخره

 زودتر از همه راه افتاد و آفتابم پشت سرش خودش

 باران. -

 شده؟ ی: بله چ باران

 بود؟ یچ  یمنظور آفتاب از جادوگر  یه؟دوم ک یملکه -

 .یگمرو بهت م یز چستاره تو راه همه یشپ یمبر  یا: بباران

 .یمهر دو با هم راه افتاد بعد



رو کنترل   یروهاشجادو ن  یایرو داشت که در دن  ییتوانا  یندوم ا  ی: ملکهباران
بود که در حالت جادو با ابعاد ارتباط برقرار  ینا هاشییاز توانا یکیکنه و 

ارتباط  یگراند یاروح  ر یداد یاو  یاکه در غالب خواب رو  تونستیو م کردیم
 .یگهد یزایچ یلیکنه و خ  ییها رو شناسابرقرار کنه انواع جادو

با آن قادر هستند که تمام  یژهاست که افراد خاص و و یاییجادو دن یای)دن
 یروش مخصوص یاورود به آن دن یخود را با آن آزاد کنن و برا هاییرون

و  یتعصبان یننگرفتن در ح یاداون روش رو  یوجود دارد؛ اما افراد تا وقت 
 .(شوندیوارد آن م یمواقع فوق اضطرار

 یاول بعض یملکه دونییدوم ملکه وردا هستند. راستش م ی: و ملکهباران
هم هر سه ملکه شدن و با  ینهم یخواهرانش رو نداشت برا یهااز قدرت
هم گوش به فرمان  اون دوتا خواهر باز  یول کردن؛یرو اداره م ینهم سرزم

اونا  ماننظر و فر  یر ما هم در اصل ز ینایهمه سرزم یاول بودن. ول یملکه
 بودن.

قدرت   یبرا یدیجادوگران است و کل  یناز جهان سرزم  یجادو که بعد  یای)دن
از  یشتر قدرت ب یناز جادوگران داشتند. اما ا یرگ  یعت،طب یسه ملکه یشتر ب

قدرت قادر بود  یندوم با ا یو ملکه یدهرس دوم )مادر ستاره( یهمه به ملکه
کند و با   ییشناسا  حرآمیز امواج س  یجادو شود. انواع افراد را از رو  یایوارد دن
 .(در ارتباط باشد ینسرزم یهابخش یتمام

 .یدیمهم ما به اتاق ستاره رس ینح ینهم در 

 گفت:  یجانباران با ه دفعهیه



 س.از ملکه یشتر ب یلیهاش خمن ستاره قدرت یخدا -

 باران؟ یهمنظورت چ -

 یشترههاش از اون بملکه وردا رو داره؛ اما قدرت  یهاقدرت  ی: ستاره تمامباران
 داره.  یشتریب  یهاقدرت  یشهمخصوصش که مال رگ اشراف  یهاجز قدرتو به

 به خودش اومد. یقهبعد از چند دق ستاره

 !یمخطر ما در  یا: وانستاره

 !یگی؟م ی! معلوم هست چ ی؟چ  -

 نفر... یهدر خطره  ین: سرزمستاره

*** 
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 در اومد. یتخت نشستم صدا یکه وارد اتاق شدم و رو  زمانی

 بله! -

 دختر اومد. یه صدای

 تو؟ یامب یشه: مدختر 

 نداره. یتو اشکال یاب -

 در رو باز کرد و اومد تو. اونم

 بود! شیهشب یلیداره؛ چون خ یدبا خورش ینسبت  یدمفهم یدمشکه د  همین



 یهاو لب  یدسف  یبلند و پوست   ییزرد طال  یبا موها  یعسل  یچشما  یباتر ز  البته
 سرخ.

 .ید: سالم من آفتابم دختر ملکه خورشدختر 

 هستم. سالم پرنسس آفتاب منم ستاره -

 اما با من راحت باش آفتاب صدام کن. شناسمتی: بله مآفتاب

 .یباشه آفتاب هر طور راحت  -

 !ی: ممنون چه زودم قبول کردآفتاب

 ندارم. عادت یزاچ ین. منم از خدامه که راحت باشم من به ایخودت گفت  -

 !کردمیم یت شوخ و خوشحالم منم داشتم باها دونمی: مآفتاب

از رو درد زدم و بعد   یغی. جیچیدتو بدنم پ  یاومدم جوابش رو بدم درد بد  تا
 ( پر شد.ی)سرخاب  یجا از نور صورت همه

*** 

بود انگار  ید. کال  سفیدمد یدسف یجا یهرو باز کردم و خودم رو ته  چشمام
 نداشت! ییابتدا و انتها

 .ی... آهایآها -

 یست؟ن جاینا یکس  ی... آهای... آهایآها -

 یستن یستن نیست



 !شدیاگو م یطتو مح صدام

 ...یآها -

 .جاینبعدم ا یبعج ینسرزم یناول ا مسخرس

 اومد. ییصدا یهدفعه  یک 

 .. ره. ره....ره...: ستارهصدا

 و با عجله برگشتم: ترسیدم

 بشه یشتر صدا باعث شده بود ترسم ب اکوی

 : از من نترس... نترس... نترس!صدا

 پشتم نبود. یزی. صدا درست از پشتم بود؛ اما چیدمبه هوا پر  یغ ج با

 اخطار بدم  یهتا بهت  جامین: گفتم که نترس من دوست تو هستم. اصدا
 جلوش گرفته بشه! یددشمنه و با یه یدر خطر حمله ینسرزم

 کنم؟  کار یچ  یدخب من با -

کنن تا بتونن در   یبرو ترک یروهاشونن ید. بایبهشون کمک کن ید: تو باصدا
 خطرناکه! یلیمسئله خ ین. ایارنبرابر دشمن دووم ب

 رو بکنه؟ کار ینا خوادیم یک   ی؟اچه مسئله -

 !ین: خودت ببصدا



دو تا دختر و دو تا پسر  یششمرد که پ یهوحشناک از  یر تصو یهروم  جلوی
ن و پسر و پسرم پشتشون و پشت اونا هم بود، شکل گرفت. چند تا مرد، ز

 بودم! یدهکه ند  ییهاارتش با سالح یه

 دشمنان شما هستن. یناا بینییرو م هاین: اصدا

 .از دو تا پسر  یکیاز همون مرد با  یگهد یر تصو یهشد. بعد  یدناپد یر تصو و

 یهدوم رفتن به  ی،بشناسون  یابه وان ی،دشمنا رو بشناس ید: اول باصدا
 بعد از اونش با خودتونه. یته،مامور

 پخش شد. یلمف یه بعد

و اونا  یمکن  یدازودتر هشت کتاب افسانه رو پ ید: نه، نه اونا برگشتن ما بازن
 !یشه. کل گروه داره کامل میمرو نابود کن

اونا رو با   یادازشون برنم  یهستن. کار  : مادر نگران نباش، اونا هنوز بچهدختر 
 !کنیمیم یکسانخاک 

. بازیمیها وگرنه ما منره اول کتاب  یادت.  یمبر   یشپ  یاستبا س  ید: نه ما بامرد
 بار ینجون سالم در برده باشند اما ا یدو ستاره شا یا. وانیار خاطر بحمله رو به

 با ماست! یروزیپ

 دراومد. یشوحشناک به نما یریعوض شد و تصاو یر تصاو بعد

از موجودات هم دست  یبرخ  یبرا هاشمسرییهو  یهمال جنگ قبل ینا: اصدا
 دشمن!

 حال گفتم: ینبودم؛ اما با ا یدهترس خیلی



 دشمن؟ -

رو دارن و شما   هاینسرزم  یه: بله دشمنانت. اونا قصد کشتن شما و نابودصدا
 !یشه؟نابود م یز چوگرنه همه یریدجلوش رو بگ یدبا

شد و من برگشتم و با  جا پر از نور اره همهتو دلم افتاد. بعد دوب یبد ترس
 رو شدم.روبه یانگران وان یهاچشم

 افسانه در خطره! ینسرزم یاوان -

 خودم مفهوم داشت. یحرف فقط برا این

 یگی؟م یمعلوم هست چ  ی؟: چ وانیا

اون  یجلو یدو همه رو داره ما باما  یهنفر قصد نابود یهدر خطرن  یناسرزم -
 !یریمرو بگ

 یاد؟از ما برم یچه کار ی؟: چطورنیاوا

 .یریمو در برابرشون قرار بگ یمرو متحد کن یروهامونن یدما با یهمه -

دشمن  یدرباره یزیرو براش بازگو کردم. البته با سانسور چ یز چهمه بعد
آخه تو اتاق آفتاب، باران،  گفتمیجداگانه م یارو به وان ینا یدنگفتم. بعدا  با
 هم تو اتاق بودن! و مهتاب یدآرسان، خورش

*** 
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رو داد و همه رو نگران کرد. اما من از  هاینخبر در خطر بودن سرزم ستاره
داره جداگانه اونا  یحتما  سع یگهرو نم یزاییچ یهنوع حرفاش مطمئن بودم 

 رو به خودم بگه.

 !زنیمیو حدس م خونیمیهم ذهن هم رو م یاز چشما ییجورا یه ما

 سرعت اتفاق افتاد.به یز چاز اون همه بعد

فرستاد و باران،   هاینبه سراسر سرزم  ییهابا استفاده از افراد تندرو نامه  ملکه
 یناشونبه سرزم یاماییپ یه یروهاشونبا ن یامآرسان و مهتابم که جز اون پ

 فرستادن!

ها اومدن و با هم آشنا ها و شاهزادهها، پرنسسملکه یاز اون تمام بعد
 .یمشد

 یدفاع   یآمادگ   یبرا  یاکردن راه و نقشه  یداپ  یباال رفتن برا  یبه طبقه  هاملکه
 .یمرفتن و ما تو سال جمع شد

. شرارت از یاداصال  هم ازش خوشم نم یدم،ترس یلیها خاز ملکه یکی از 
مادره و   یباهاش نداره از چهره  یالبته دخترشم چندان فرق   باریدیش مچهره

 اون زن ملکه سوزان مادر آرسان! بارهیو شرارت م یدیدختر پل

 خاطر اونه.به  یدمشا  اومدیچون از اون پسره آرسانم خوشم نم  یعیهطب  گرچه

 هم داره. یزشت  یو چهره یهزن ترسناک سوزان

س با پوست باز و قلمبه  یلیداره که خ  یقرمز درشت   یهاداره با چشم  یبلند  قد
هاش هم چشم  یوادار دخترش شو دماغ پف  یکلفت صورت   یهالب  یرهت  یلیخ



 یهتره به زشتو از مادرش روشن یمثل مادرشه اما با رنگ چشماش خاکستر 
 ترسناکه. یلیاما خ یباترهز یلیو درواقع از اون خ یستمادرش ن

 گ و جذابه!انقدر قشن یجورموندم آرسان چه من

 اصال  به من چه؟ واال! -

بهش  اعتمادییب  یه یشهباعث م ینم. ایادازش خوشم نم یادراستش ز خب
 .داشته باشم

 .ییکسا  یناونم اعتماد به همچ یشه،م یباعث نابود یگرانبه د اعتماد

 عالم و آدمه! یسحاضر جواب انگار رئ یدنده یهقد مغرور  یپسره

. باریدیش ماز چهره یبود که مهربون  یباییمادر باران هم آشنا شدم. زن ز با
هم داره که دوقلو هستن و  یگهدخترش بود دوتا دختر د ترینیک باران کوچ

داشت با  یآب -سبز  یهاها هم مثل مادرشون بودن، آوا مادر باران چشماون
 .یدسف یسوخته و پوست  یاقهوه یموها

و تارا ُقل دوم هم  ییطال یش سبز بود با موهاهاُقل اول چشم سارا
روشن داشت با   یاقهوه  یو موها  تر یرهبود؛ اما از مال باران ت  یهاش آب چشم

اون   موندیخالش م  یشالبته پسر خواهر ملکه آوا هم بود که پ  یپوست گندم
نت از یطکوتاه. ش  یدسف یو موها یدداشت با پوست سف یآب  یهاهم چشم

 بود. یدر کل پسر خوب  یول ریدبایهاش مچشم

 پسرها و دختر مهتاب هم آشنا شدم. با



با  یاقهوه یهاو چشم یدسف یبود با پوست  یاولش ماکان پسر آروم پسر 
 بود. یمشک  یموها

بود که  ینگل چهرش درست مثل مادرش بود. تنها فرقش اماه دخترش
 یمادرش مشک  یهاچشم یبود ول یهاش طوسچشم

بود  یدسف یلیبود. پوستش خ یماهان پسر مهربون و جذاب  یکشپسرکوچ و
 .باریدیهاش ماز تو چشم یبراق که مهربون  یمشک  یها و موهابا چشم

 اول به دلم نشست، یدار همون د تو

 یومد،خواهر و برادر آفتاب هم آشنا شدم از خواهرش روشنک خوشم ن با
اما ستاره هم   اومدیم  یاوردما ادا درم  یو مدام برا  گرفتیخودش رو م  یلیخ

 گفت:  یقشنگ سوسکش کرد وقت 

 ! یمهست یما معمول ایدیفتهخود ش یادیز یکمپرنسس شما  -

 و راحت باشه! یخیالانقدر ب یدروشنک گفته بود پرنسس نبا چون

و روشنک که با صفت  یواجز شبه یمکال  با هم خوب شد یگهما هم د و
 یمهست  یمیو با هم صم  کنیمیم  رو با اسم صدا  یگههمه د  زنیمیصداشون م

 ها خوبه. البته نه همشون!آرسانم با بچه یحت 

است فقط روشنک   آفتاب و ملکه  یهو شب  یهبرادر آفتاب پسر خوب و مهربون  و
و  یشکالت  یروشن داره، با موها یاقهوه یها. چشمیستمادرش ن یهشب

 پوست سبزه.

**** 



 یواجز روشنک و شبه یهبق کنمینشستم و فکر م یسالن تک  یگوشه  یک  من
 یحساب   یشه. ستاره مثل همزدنیگوشه نشسته بودن وحرف م  یههمه با هم  

نشسته بودم، آخه  یهدور از بق یشهمنم مثل هم زدیگرم گرفته بود و حرف م
 یهمنم تنها  ینهم یدوست نداره من تو جمع باشم برا کسیچمعموال  ه

 گوشه نشسته بودم.

*** 
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 ! یستن یاکه متوجه شدم وان  خندیدنیم گفتنیم یمها داشتبچه با

 باران گفت: موقع همون

 کجاست؟  یاها وانبچه یه  -

 .یشمم یوونهمن آخر از دست تو د یاوف وان  -

 یلینشسته و خ یهگوشه دور از بق  یهشدم که  یاوان یمن متوجه موقع همون
 مظلوم به ما زل زده و تو فکر بود

زده بود چون سنجاق رو  یرههاش رو گموهاش رو در آورده بود و مو جاقسن
مظلوم  یلینزده بود نصف موهاش از سمت راست تو صورتش بود و خ

که تو صورتش بود.   هایییها و کبود. مخصوصا  با اون زخمدادینشونش م
 یلیخ یشونیشمپ یلبش و رو یبود و زخم گوشه یاهس یلیخ یاشآخه کبود

 به سرش اومده! یخدا چ  ی. واودبد ب

 جاست.او یاوان -



 بهش اشاره کردم. و

 چرا باز تنها نشسته. دونمینم یشمون،پ یادصداش کنم ب یرممن م -

 : حاال چرا تنها نشسته؟باران

 گفتم:  یشگیمهم خیالییب  با

 به جمع عادت نداره. -

 .جاینا یاد: خب صداش کن بآفتاب

 .یکنمباشه االن صداش م -

 یششرو گفتم و بلند شدم که برم پ این

 سبزش زل زدم. ییآهو یهاسمتش و جلوش نشستم و به اون چشم رفتم

 یکار  یستی؟ن یهبق یشچرا پ کنی؟یم کار یچ  جاینلبخند: سالم. ا یهبا  وانیا
 ی؟دار

 یشپ  یای! چرا نمی؟تنها نشست   جاین! چرا اکنی؟یم  یتو چرا باز از جمع دور  -
 !گیرنیرو م ها سراغتما بچه

که چهرش گرفته و ناراحت شد لبخندش محو شد و سرش   یدموضوح د به
ش رو گرفتم و سرش رو آوردم باال و با دست راستم چونه یینرو انداخت پا

 تو چشماش زل زدم که آروم گفت:

 تو جمع. یامب یافهق ینبا ا تونمینظرت من مستاره واقعا  به -

 چرا که نه؟ مگه چشه؟ -



 .تونمینم :وانیا

 ندارم. یو احساس خوب  کنمیم یمن تو اون جمع غرب  یاگر تو نباش یول -

 مکث کردم و گفتم: یکم  باشی

 یای؟م -

 زد و گفت: یلبخند وانیا

 .یامباشه م-

 .یولا -

 یشه؟صورت کبود بد نم ینبا ا یمطمئن ی: ولوانیا

 .یمبر یابابا ب خیالیب  -

 .یم: باشه بر وانیا

بردمش و کنار خودم   یهبق  یششدم، دستش رو گرفتم و بلندش کردم و پ  بلند
 .و باران نشوندمش. همه خوشحال شدن که ماهان شروع به حرف زدن کرد

 .یخوش اومد یزمعز  ی: وان ماهان

جواب   یهم برا  ییخرس گنده معلومه جا  زنهیها حرف مبچه  ینماهان ع  این
 هه! ذارهینم

 یزدن و آهنگ خوندن و صدا  یتار رو کشت بس از گستاره خودش    ی: وان باران
 خونی؟یم یجورچه ینیمبرامون بخون بب یکمتو گفت 



 .کشمی... من... خجالت... میزه... آخه... چتونمی: نموانیا

 چون صورتش هم سرخ شده بود. گفتیم راست

 خجالتاش. ینکشت ما رو با ا  ینمبود. ا یدنیواقعا  د قیافش

تو   یارم،رو ب  یتارمگ  یرم. من میمو خجالت ندار و آخه  یو ول  : اما و اگهآفتاب
 . حرف حرفه منه.یبخون  یدهم با

 : اماوانی

 با هم گفتن: اما نداره. همه

*** 
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 مجبور شدم قبول کنم. آخرش

 آه... باشه. -

خدا من رو تو دردسر  ییشهستاره کردم که هم ینفحش بار ا یدلم کل تو
 .ندازهایم

 سساله۱۲ یدخترا یندرست ع لعنتی

 .یارمرو ب یتارمگ  یرم: من مآفتاب

تو دستش ظاهر  یتار گ  یهبعد با  یهشد و چند ثان یبغ لحظهیهشد و در  بلند
 رو به من داد. یتار شد و گ



 عادت نداشتم. اوف یبعج یزایچ ینبه ا هنوز 

 کردن و جلوم نشستن.  یدورم رو خال همه

 رو لمس کردم و شروع کردم. یتار گ  هاییمو آروم سگرفتم   ینفس منم

 محروم شم یتمکن ازم از سا  ی)اونقدر دور

 جرم کشتن احساس تو محکومشم به خواممی

 یادب ساحل ینا بگم کمتر به یادر ینبه ا خواممی

 یادن یادم یاتتا ابد تا خوب بخوابم خواممی

 داشتم ینده من حال خوب  ییرمکه تغ  گفتم

 ذاشتمیرو جا م یر تقد یتو همون سردرگم من

 امخسته یدیکه د  یوقت  یکه آرومم کن  خواستی

 امتا حد مرگ وابسته ییابه همون تنها من

 گونم  یرو یهابذار تا حس کنم اشک  تنهام

 یوونمهنوز د یرو ببخش وقت  هامافسردگی

 و حسرته بغض یر من درگ یایهنوز دن وقتی

 وجودم نفرته یمن نخواه درکت کنم وقت  از 

 چرا یروز یه فهمییم یکردم ول  ناراحتت

 از افسوس و آه یشهپر م یهمن هر ثان چشمای



 داشتم ینده من حال خوب  ییرمکه تغ  گفتم

 ذاشتمیرو جا م یر تقد یتو همون سردرگم من

 امخسته یدیکه د  یوقت  یکه آرومم کن  خواستی

 ام.(تا حد مرگ وابسته ییابه همون تنها من

 و گفتن:  یدنرو لمس کرد هم هورا کش  هایمس  بار ینآخر   یهام برادست  وقتی

 دوباره -

 (یشهناز یکن ازم، مهد  ی)دور

آهنگ   یننگه داشتم ا  یچشمام اشک جمع شده بود؛ اما خودم رو به راحت   تو
 ها داشت.مفهوم یلیبرام خ

 .مردمیداشتم از خجالت م خدایی

 نبود؟ یشهناز یکن ازم مهد  یآهنگ، آهنگ دور ینا ینم: ببباران

 گفتم:  یفیضع یصدا با

 خودش بود درسته. -

 افتاد. یادم یزیهمون لحظه چ اما

 شناسی؟یتو اون رو از کجا م -

 یدجا که ازش اومدبه اون یادیز یهاما نه تنها شباهت ینای: سرزمآفتاب
 .کننیم یجا زندگ رفتن و اون ینه زمهستن که ب یداره بلکه کسان 



 ییخدا یجا بهتره ولما از اون ینسرزم دونیمیجور که ما م: البته اونتارا
 خوبه. یلیصدات خ

 دوباره سرخ شدم!  من

 ممنون. -

 صدات محشره. یگه: تارا راست مسارا

 .کردمینم یفرق  یساالد با گوجه یگهد من

 گفتم:  یفیضع یصدا با

 .یستن گیدیهم که شما م جوریینا یگهد -

 کرد.  یفنزد که تعر  یحرف  ی؟با خنده: حاال چرا گوجه شد ماکان

 .یرو نباش. تو مثال  پرنسس: انقدر کمگلهما

 هم اضافه شد! که ستاره  شدمیاز خجالت آب م داشتم

صداش به   یدبا  یخجالت   یلبو  ینروزگار! چرا ا  ی. ه جوریهینا  یگه: بله دستاره
 باشه بعد من نه؟ یوب خ ینا

ماجرا تموم   ینبعد که ا  ید؛نکن  یتشدرضمن انقدر اذ  یاسو،: حسود هرگز نباران
 از ما گفتن بود. ها،گیرهیشد بد حالتون رو م

گرم مهربون و خون یمی،گرم، صم  یلیشونم خبود، همه یجمع خوب  خدایی
 بودن.



. االنش رو کنهیم یکنه بد تالف   یاگر بخواد تالف  ی. وان یگهت م: راسستاره
 بد. یشتریبوده، ده ر یازلزله یه یدنگاه نکن

. صدریوزغ و دهنش هم قدر غار عل  یهاچشماش شده بود مثل چشم  آفتاب
 .یداز من که خجالتم کمتر شده بود، پرس

؟! آره وان آفتاب  تو هم؟ ی: واقعا 

راست باال  یوار از دشدم وگرنه  جورییناز بس از جمعا در رفتم ا ی؟پس چ  -
 باال! رفتمیم

 توش. یرهمگس م ی: آفتاب بهتره دهنت رو ببندستاره

 آخه تا ته دهنش رو باز کرده بود. گفتیم راست

 : هان؟آفتاب

 خنده. یرهرو که گفت همه زدن ز این

 منگال شده. ینع یافت: آفتاب قستاره

 .بیدچسیم ینبه زمکه فکشون   یتام که تو تام و جر  ینع -

 آرسان گفت: دفعهیهکه   خندیدیمیم داشتیم

 ؟کنییم کار یچ  جاینا یواش -

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم شیوا

 صداتون کنم. یاگفتن ب  یهمامان و بق -



 رو؟ همه رو؟ یا: کآرسان

 و پرنسس آفتاب. باران، ستاره ماهان، پرنسس شاهزاده یا،: نه تو، وانشیوا

 !یا: پرنسس ستاره و پرنسس وانستاره

 : هان؟شیوا

ن نه و بله، ثانستاره و پرنسس  یاتو پرنسس وان یبرا یمن و وان  یا  : اوال ها 
 یواپرنسس ش یم،ستاره هست

 گفت:  یخاص یدرو با تاک پرنسس

 .ی: حاال هرچ شیوا

با ما راحت   یستینداره مقام ما باالتره بعدشم تو که دوستمون ن  ی: هرچ ستاره
 .یباش

هم   ی. سرخه سرخ شده بود؛ اما حرف اومدیخونش درنم  زدییرو کارد م  شیوا
 نزد.

ها محکوم بود هم ستاره با خاک بزنه چون هم از طرف ملکه تونستمنمی
کار   افتادیچپ م یبا هر ک  شناختمیستاره رو م ین. من اکردیم یکسانش

قشه منم بدم س. البته حبخت برگشته ینطرف تموم بود. حاال هم نوبت ا
 .ینمدختر لوس رو به دست ستاره بب ینپودر شدن ا یادنم

 .یادلوس و خودپسند اصال  خوشم نم یآدما از 

 که در زد و وارد شد بعدش هم ما.  یمرفت یوابا ش همراه



 : مامان آوردمشون.شیوا

 ممنون پرنسس روشنک شما هم. یبر تونیی: مسوزان

 یبه. عجو رفت  یینسرش رو انداخت پانزد بلند شد    یالم تا کام حرف   روشنک
همن، انقدر با هم   هستن و مثل  یهو روشنک( انقدر به هم شب  یوادوتا )ش  ینا

 هم باشن! یبرا یخوب  یدوستا توننیدوتا م ینچپن. ا

 باشن! یخوب  یدوستا یوان  یا یهم خل تو

دشمن   یها هرچ تر باشهو کارت سخت  یدشمن داشته باش  یادهم بدت نم  تو
 تر.کمتر کاره راحت

ولمون  یگهد یواکار ستاره مطمئنن ش  ینحساب جواب نداره واال. با ا حرف
 .کنهینم

تو  هامونینبهتره حاال که سرزم کنیمی. فکر میمفکر خوب کرد یه: ما سوزان
 .یمر ب هاینبه دنبال کتاب جادو سرزم یمبا هم متحد باش یدخطره و با

 یدم؟که من تو خواب د  یزیهمون چ یعنی! هاکتاب

نظرم وقتشه که و به  یمدار  یاز کمک ن  : و ما قطعا  در جنگه با دشمنان بهسوزان
 حل شه. یعتطب یمعما

. من چهارتا کنهیم یما نطق کرده داره وراج  یساعت برا یه یچارهب ینا اوف
 گوش ندادم.  یشتر گوش ندادم رو ب  یشتر ش رو بکلمه

 ین؟کتابا چ  ینا یول یدببخش -



هستن؛ چون تا  هاینپرقدرت سرزم یباستان  یهاجادو کتاب یها: کتابآوا
و آثارشون از اونا استفاده  یروهابه حفظ کردن ن یازیها مردمان گذشته نقبل
 ی بعد از ماجرا  شدیازشون استفاده م  یشسال پ  ۲۰تا    یشو تا سال پ  کردنیم

 شدن. یها مخف گ او موقع بود که کتاباتحاد و جن

 کجا؟  -

 .یاافسانه ینو در تهران دوتا از اونا در سرزم ین: چهارتا از اونا در زمسوزان

 یم؟ما قراره بر  جاییم؟ینحاال ما چرا ا -

 زد و گفت: یلبخند سوزان

 : بله درسته.سوزان

 : چرا که نه؟!آوا

 باشه؟ جاینمراقب ا یک   یمما بر  یاگر همه -

هم ارتباط داشته  جایناما با ا یدبر  یدشما با یحرف درسته. ول ین: خب اآوا
 مگه نه؟ یرنو چند نفر م موننیو چند نفر م یدباش

 : درسته!سوزان

بود! حرصش دراومده بود اما  یعصب ییجورا یهچشماش  ینه ول شچهره
 اون... حالین. باازدیمشکوک م یلیچرا خ دونمینم

. بینهیُکپه آشغال م یهبود که  یمگس یهسوزان االن درست شب یقیافه
 س،فرشته ینمارمولک البته مارمولک در برابر ا ییکهزن



 کنمیدارم حرف بارش م یادیز یدمد ینهآشغال بوز یوونهگرگ ح  دیوصفت
 گفتم:  ینهم یبرا

 مونن؟یم یاک  -

راه  یگهد یهفته یه ید،بر نظرم شاهزاده ماهان تو ستاره و آرسان : بهسوزان
 .جاینهم بمونن ا یهو بق یدو بر  یفتیدب

 ندارم!   یآدم حس خوب   ینچرا نسبت به ا  دونمیداره. نم  یلیما؟ حتما  دل  چرا

 به ماهان گفت: رو

 ید؟ندار یشاهزاده مشکل -

 : نه ملکه من موافقم.ماهان

 خوار!پاچه ایش

 : ستاره؟سوزان

 .یدموافقتم رو د یکرد و وقت   یچشم یر نگاه ز یهبه من  ستاره

 .ینه چه مشکل -

 ی؟: آرسان پسرم تو چ یطانیلبخند ش یهبا  سوزان

 که توش نفرت بود، گفت:  یو نگاه  یسرد قطب ییافهبا ق آرسان

 !؟ی: حاال چرا انقدر زود؟ تو عجله دارآرسان

 که اوضاع خطرناکه.  دونییم یسکهر ینا یزم: خب عز سوزان



 یگهطرف د یهو نبودن ما هم از  یگهطرف د یههم از  : خب عجلهآرسان
 با رفتن ندارم. یاما منم مشکل یسکه؛ر

 ی! ولیهادب هاییه! استاد استفاده کردن از آرایستهب یاتشپسره ادب ینا اوف
 زنه؟یچرا انقدر دو پهلو حرف م

 ی؟تو چ  ی: خب وان سوزان

و کمک به  یهنجات بق یبا تو عمرا  اما برا یلجباز یه برابه من بود ک اگر 
 !دارمیدست بر م  یمذات  یبه خاک من از لجباز  یکیپوز تو    یدنو مال  هاینسرزم

 ندارم. یمن مشکل -

 لبخند شاد و مهربون گفت: یهبا  خورشید

سفر الزم  یبرا یتو هم بهم بگو چ  یوان  یدباش جاینهفته رو ا ینخوبه ا -
 .یددار

 کردم.  یستکه الزم بود رو براشون ل  یزاییچ تمام

 .یدرو آماده کن یزاچ ینهفته کل ا یهتا  تونیدیملکه م -

و  یمداشته باش یشتریوقت ب یداضافه کرده بودم تا شا یز چ یعمد کل یرو از 
 .جا چه خبره؟ینمن بفهمم ا

 راحت حاال هم برو و استراحت کن. یالتنباشه خ یت: تو کاریدخورش ملکه

 شه؟ آماده یگهد یتا هفته کنیدیبله ملکه. اما فکر م -

 .یدو استراحت کن یدنباش. بر  ینا: تو نگران اخورشید



دارم  یکار  یه. گردمیآتش و برم ینبه سرزم یرمدارم م یکار  یه: من آرسان
 .یامتا قبل از غروب م یول

 یکار  جاینو هم با خودت ببر؛ گناه داره ا: آرسان جان پس خواهرت ر سوزان
 .پشهینداره خسته م

 در گوش من گفت: یواشکی ستاره

برنگرده. بتمرگه تو خونشون  یگه. بره که دیشنخانم خانما خسته م یشا -
حال به  یافتاده دختره یل. اهه انگار از دماغ فیاافاده یسر جاش دختره

 ... یزن مردشور بردههم

حرف مفت  یادیز کهینا یرو بسته به رگبار فحش، برا یچارهبدبخت ب دیدم
 نزنه دهنش رو گرفتم.

جلو مادر  کشتتیبدبخت رو. بابا االن مادرش م یبه رگبار بست  یگهبسه د -
 !یدی؟بهش فحش م یو برادرش دار

 ...خورهیلم به هم مجادوگر حا یریتهعف ین: خب آخه هم از استاره

 دهنش رو گرفتم. دوباره

زبان  ینا یگنم که  یدی. مگه نشنیدیباد م حرفات سرت رو به ینآخر با ا -
. بابا یدیبر باد. آخر تو هم سر هردومون رو بر باد م دهدیسرخ سر سبز م

 یچیناما تو هم یادازش بدت م دونمیداشته باش. م یاستذره س یهجان 
 .یگرفت   یبر  یشپ یاستا سب یدبا ییجاها

 .ی: آره گرفتم اک ستاره



 بله. -

 ی؟: هان چ ستاره

 آره نه بله. یا  اوال  هان نه بله، ثان -

 .یریاباشه بابا تو هم گ یش: استاره

 بود. یتو برو استراحت کن روز سخت  -

 ی؟: تو چ ستاره

 قدم بزنم و فکر کنم. یرممن م -

 گفتم:  یفکر کردم و به شوخ  کمی

 رو گرفت. یبدبخت  ینا یجلو یشهم یجورکه چه  ینمتا بب -

 و گفت: یدخند ستاره

 .یطونش یچه همه رو هم حفظ کرده دختره -

 از خودتونه. یطونیش -

 یدیمخند و

هم باهوش. تو رو دست  یطونیواقعا  هم ش یگه: اون که بله؛ اما تو دستاره
 .یندار

 خوای؟یازم م یچ  -

 ی؟چ  یعنی: ستاره



 .خواییازم م یزیچ یه یعنی کنییم یتو هر وقت چاپلوس -

... یشهم  یزه... چیگمنه. خب راستش... راستش... م  یگیم  یمخ   یگم: مستاره
ازشون  یلی... من امشب رو... با باران و آفتاب باشم... آخه خ... منیشهم

 یمبر  یایاومده... مخوشم 

 .فهممیمباشه  -

 یای؟: تو نمستاره

 نه تو خوش باش. -

 : آخه...ستاره

 و آخه نداره من رفتم. یاما و اگه و ول -

 : صبر کن.ستاره

 یه؟چ -

 .یرممنم نم یری: تو نمستاره

 معرفتش زدم. ینبه ا لبخندی

شماها هم که  یشهفکر کنم که نقشه بکشم. تو جمع نم یدنه تو برو من با -
 !یدراه بنداز ییخدا عالمه قراره چه سروصدا

 یشی؟: پس ناراحت نمستاره

 تنها باشم. یکمباغ تا  یرمدخترا منم م یش. تو برو پیشمنه ناراحت نم -



. وارد باغ شدم. خوادیم ییآزاد و تنها یباغ دلم هوا یافتادم تا برم تو راه
ها هم همه رنگ داره. ها سبز روشنه. درختچمن یبهعج یلیخ جایناباغ 

 ییزهالبته چون پا  یقرمز و نارنج   ی،انقره  یی،زرد، طال  ی،آب   ید،سف  ی،سبز، صورت 
 یلیخ یهقشنگ یزانبرگ ر ریزنیدرخت م یهستن و از رو روحیها ب برگ
ه اونم انواع ُگال پر از بوته و ُگل ینجااما قشنگه من که دوستش دارم. ا یبه؛عج

و عطرشون روح آدم رو نوازش  یدهو به آدم آرامش م یباستز یلیکه خ
مشکالت و  یادآوریو  یستآرامش موندگار ن ینکه ا یف. حکنهیم

 ی رو برا یترس و نگران  اشو به ج گیرهیآرامش رو از من م ینا یتمونمامور
 یدبا دونمیاما من نم کار؟یبکنم! اما چ  یکار  یه ید. بایارهمن به ارمغان م

اشتباه دستش به اون چهارتا از  یآدم یبه عبارت  یا یکنم اگه که کس  کار یچ 
آره خودشه من  ی. اما ه همه رو نابود کنه تونهیکتاب محافظ هم برسه و م

 .ینهخودم نگه دارم آره هم یشپ یقتشدن حق یداکتاب رو تا زمان پ  یدبا

من باشن؛ چون در اون صورت  یشتا زمان کشف معما پ یدا بابگم کتاب باید
 ی. بازیهباز  ینتو ا  یتموفق  یبرا  یمن و سالح   یدکل  یفهوض  یندر امانن، االن ا

تموم بشه.  ید، اما حاال باشده باشه یدهنقشش کش یشها پسال یدکه شا
مردم  یو جا نااو یخودم خطرناک باشه؛ اما در عوض جا یبرا یدشا کار ینا

 به ستاره هم بگم. یدبکنه. خودشه. با یکار  تونهینم یجورامنه اون

 کنی؟یم فکر یبه چ  -

 هوا. یدممتر پر  شش

 ستا... کشمتیاوف م -



 و حرفم رو خوردم. یدمکه آرسان رو د  گشتمیبرم ینح ینهم در 

 کنش رو زد.اعصاب خورد یهااز همون پوزخند یکی

 ست؟ستاره یهمن شب ینظر تو صدا: بهآرسان

صبر کن   یکجام. ه   دونستیم  اصال  به صدات دقت نکردم. آخه فقط ستاره  -
 تو از کجا... از کجا فهم... ینمبب

 .یدمتد  ینجاآتش برگشته بودم ا  یناز سرزم  ینجایی؟ا  یدم: از کجا فهمآرسان

 جون عمت. آره

 .یدمفهم -

 ی؟: تو فکر آرسان

 ی؟که چ   -

 پررو اصال  به تو چه؟ یپسره

 .یختیمعلومه به هم ر یافت: از قآرسان

تو تختش  بینهیم یشهصبح پا م خوابهیکه شب م ینظرت کسخب به -
 یدوستت ک   یک   یستمعلوم ن  یشن،ماجرا م  یر دوستش درگ  ینبا بهتر   یست،ن

 ینهبب یادزور بهت احترام بذارن بعد ببه یگرانکه د یباش یدشمنت و کس
 مکه تهش معلو  یبر  یتمامور  یه  به  یدبعدم با  زارنیبهت احترام م  یجورچه
 یشی؟نم یجگ  یی. خدایستن

 واقعا  اعصابم خورده. اوه



 شده؟ یبپرسم صورتت چ  یشه: مآرسان

 و مربوط به خودمه. یهمسئله شخص -

 ی؟: کتک خوردآرسان

 به تو چه آخه؟؟ اه به تو چه -

 ادب و کنار بزاره. کننیرو وادار م آدم

 جمالت رو با حرص گفتم. این

 یآروم و منطق   یلیاحساسات رو تجربه کرده، خ  ینکه ا  یعنوان کس: بهآرسان
 !کنییبرخورد م

... یهست که اعصابم اون طور ینمهم یبودم، برا طور ینا یشهچون هم -
 برم. ید... ممنون بایزهام...چ

 برم که مچ دستم رو گرفت و گفت: مدماو

 ی؟اعصابت چ  ی؟گفت   یتو چ  -

 !شدمیتو چشماش داشتم حل م یکیکم بود و از اون نزد  یلیخ فاصلمون

 برم! ید. من بایچی... هیچیه -

 ! حرفت رو کامل کن.یبر  ذارمینم ی: تا نگ آرسان

 قدرم خشنه!چه  ی؟بار نرفتم. بچه پررو مگه فضول  یر بود؛ اما من ز  یامر   جملش

 .یچیگفتم که ه  -



 : به من دروغ نگو.آرسان

 فضول. یپررو پچه

 دستم رو ول کن. -

 : به من دستور نده.آرسان

 !یهست  یمگه تو ک  یدمخوبشم م یدمم دستور 

 ولم کن. -

 حرکت مچ دستم رو آزاد کردم. یهبا  یحرکت ناگهان  یهدر  و

 بدم. مخصوصا  تو! یحتوض یرو به کس یمندارم مسائل خصوص یازیمن ن -

 !کردییرفتار نم طوریینا یمک  دونستیی: اگه مآرسان

 ی؟هست  یمگه تو ک  -

 !یحرفت رو تموم کن ید: برو استراحت کن اما بدون باآرسان

قرون بده  یهبدم؟  یحضبرات تو یدبعد من با زنییخودت درست حرف نم -
 باش! یالخ ینآش به هم

 جا دور شدم و به اتاق رفتم.با دو از اون و

 یادپر ماجرام فکر کردم.  یو به زندگ  یدمرو تخت دراز کش یزور خستگ  از 
که تو   یشبچگ  یادش،  دل شکسته  یاد  یتش،معصوم  یادافتادم،    یالبرادرم دان

اون اشک   یادکه سرش اومده. با    ییبالها  یادخاطرات بدش،    یاددعوا گذشت،  
زنانش   یو آرزوها  یاهازخم خورده و رو  یمامانم که کل  یادتو چشمام حلقه زد.  



خاله مهسا، مادر ستاره، مرگ شوهرش  یادش عمر تلف شده یادبه باد رفته. 
 ادی پنهاهیش،یستاره ب  یپدر یب  یاد یش،تنگو دل ییتنها یاد یتو جوون 

. زدمیو دم نم  دیدمیها رو متنگ بودم. دعوا و بحثخودم که تنها بودم، دل
 یهالحظه یادخوردم.  یتو زندگ  که  ییهام، زخمقلب شکسته یهاترک یاد
 یلیها. قلبم خاون لحظه یهمه یدنآه و اشکام سرکوب شدنم و د یمتنگدل

درد  مینهس یهقفس سوختینفس بکشم. چشمام م تونستمی. نمزدیتند م
بعدا  شد   یپدر عالم بود؛ ول  ینزمان بهتر   یهکه    ییبابام افتادم بابا  یاد.  کردیم

من نشوند و قلبم رو   یکرد. اشک رو به چشما  یاهرو س  مونخود شمر و روزگار 
بود و ما رو وادار به سکوت و احترام  یباق  یمشوندوقورت یشهخون کرد هم

 یبهغر  یه. مثال  پدر بود اما طرف یمش نداشتتو خونه یاما ما احترام کرد؛یم
 و... کردیدلمون رو خون م کردیو خونوادش رو ول م گرفتیرو م

. یستوقت غرور ن یگه. االن دکردمیهام حس مگونه  یاشک رو رو گرمی
نه؟  یابغضم بشکنه  یدداشته باشم. باالخره باغرور  یدنبا یگهخودم د یجلو
بغض کهنه جون گرفته بود منم گذاشتم تا  یننه؟ دوباره ا یاسبک بشم  یدبا

اشک  یشمتر ماما من که سبک  یرهنم ینبغض از ب ینبشه ا یچشمام اشک 
. آروم شکستم آروم زخم خوردم آروم درد یختماشک ر صدایآروم و ب  یختمر

. کنمیخودم رو آروم م  ییتو تنها  یشهدم پس بازم مثل همش  یمو ترم  یدمکش
 .دادیم بابام بود که زجرم یز از هر چ یشتر ب

اون رو زمزمه   یدارآروم و بغض  یآهنگ شهره افتادم و با صدا  یاد  ینهم  برای
 کردم:

 شد و وفایمن ب  یار  -



 یگهد یار  یه یسو رفت

 تنها گذاشت دلمون

 یگهدلدار د یپ از 

 عشق آخرش گفتم

 ینهز س یشهم جدا

 نداره یکه راه   گفت

 ینههم ینخوا بخوای

 یدمروز د یقسم خورده یار 

 یبهغر  شده

 یدهرو د یکس  خواب

 یدهخواب من رو ند و

 دلم ییشهش یننازن یار که   گفتم

 یشهم چی

 خسته شده یگهکه د  گفت

 یشهسنگ زده به ش با

 عکساش رو پاره کردم منم

 رو پاره کردم هاشنامه



 چاره کردم یه فکر 

 عکسش رو پاره کردم منم

 پاره کردم هاشونامه

 چاره کردم یه فکر 

 آخر که رفته یدفعه

 منو شکسته قلب

 یدل عاشق من همه روی

 آخر که یرو بسته دفعه درا

 برام نذاشته هیچی

 یمونصد تا قول پ رو

 و جا گذاشته رفته

 عکساش رو پاره کردم منم

 رو پاره کردم هاشنامه

 چاره کردم یه فکر 

 شده یدمروز د یقسم خورده یار 

 و یدارو د یخواب کس غریبه

 یدهمن رو ند خواب



 دلم ییشهش یننازن یار که   گفتم

 یشهم چی

 خسته شده یگهکه د  گفت

 یشهسنگ زده به ش با

 عکسش رو پاره کردم منم

 پاره کردم هاشونامه

 چاره کردم یه فکر 

 ه قلب منو شکستهآخر که رفت یدفعه

 درارو بسته یدل عاشق من همه روی

 آخر که رفته یدفعه

 برام نذاشته هیچی

 رفته و یمونقول و پ صدتا

 آخر  یگذاشته دفعه  جا

 برام نذاشته یرفته هچ  که

 عکساش رو پاره کردم منم

 رو پاره کردم هاشنامه

 چاره کردم یه فکر 



 عکساش رو پاره کردم منم

 رو پاره کردم هاشنامه

 چاره کردم یه فکر 

م قدرت داد. سرم درد آرومم کرد و به دل خسته یکم یهخوندن و گر آهنگ 
 ینو در آخرم تحمل نکردم و ب سوختیم یهو چشمام از شدت گر  کردیم

با افکار درهم خوابم   یاز اشک به علت خستگ   یسبالشت خ  یرو  یهاشک و گر 
 .یدجد ییبه انتظار فردا برد و

*** 

بلند بشم  خواستیشدم اما دلم نم یدار از خواب ب یداحساس سردرد شد با
 بد بودم. یلیحالم اصال  خوب نبود خ

 پرت شدم.  یینتخت پا  یغلت تو تختم زدم که گرومپ با کله از رو  یه  اومدم

 آخ مالجم نابود شد داغون شدم دماغم. -

 !همون لحظه اخمم محو شد اما

اتاق خورد هم داغون شد  یهامن چرا پاهام و کلم به موکت ینمصبر کن بب -
محکم اما نرم فرود اومد؟نکنه   یز چ  یه یجاهام انگار رو  ییهاما بق  یدههم ساب
 که...

 که...  یدبعد توقع دار یدبنده سقوط آزاد کرد یبله خانم شما رو -

 سه نفر ما رو از عالم خودمون درآورد! یخنده یصدا اما



 یبدبختم پرس کرد ینا یاومد ینبا مخ رو زم یعنی یباحال یلی: خماهان
 بعد...

 ش رو کامل کنه.و نتونست جمله یدبا شدت خنده ترک اما

 بدبخت پرس شد. ینبلند شو ا  کنییبروبر ما رو نگاه م  جور ین: چرا همباران

 روع کردم به بلند شدن.. منم آروم شیداز خنده ترک و

اما جون اون  یچوب خشک  ینکه درسته ع  ی: پاشو دختر! کم وزن ندارستاره
 یخودت رو سفت کرد یلعنت  یسنگ  یناما ع یهات بلندشو چوب خشک عمه
 ها.جات راهته یتکوند داد هو یشهنم

 یادساعته بلند شدم آدم رو  یهمن  بینییم یستاره جون اگر نگاه کن -
 به خدا. اندازییها ممادربزرگ

و دستم رو هم   یستادمکه بله من باال سرش وا  یدسرش رو بلند کرد و د  ستاره
 سمتش دراز کردم که بلندش کنم!

به فرود،  خواییآفتابه جون تو نم یزبونتم درازه راست  ی: پرسم کردستاره
 ی؟بگ  یزیسقوط باشکوه ما چ یدببخش یعنی

 آفتابه. یسته ناسم من آفتاب کشمتی: خودم مآفتاب

 .یدمرو که گفت من ترک این

: زهرمار درد کوفت کجاش خنده داره آخه هان؟ من اسمم رو دوست آفتاب
 .یرهما شدت بگ یهاش باعث شد خندهحرف یندارم. با ا



 آفتابه...  یآ   ها آفتابه آفتابه آفتابه  یاآفتابه  یخودتم اعتراف کرد  ین: ببستاره

ادامه بده و دهنش رو سفت گرفتم آخه آفتاب  یشتر من اجازه ندادم ب اما
به ستاره باران و ماهان که کنارم بودن  یواشکیبدجور قرمز شده بود. من 

 گفتم:

 آفتاب بد داغ کرده. یدقرمزه با شمارش من فرار کن یتها وضعبچه -

 .زدینفس مبا حرص نفس طور ینهم آفتاب

 .یک  -

 یاشعه  خوادیو برداشت و گارد گرفت از گاردش معلوم بود مقدم جل  یه  آفتاب
 بد درد داشت. ینا یکنه وا  یک شل ینوران 

 دو. -

 و خواست حمله کنه که من بالفاصله داد زدم: یدبنفش کش یغ ج یه آفتاب

 سه! -

 .یمالفرار ده برو که رفت و

اصله شده بود بالف  یجفلک زدم. چون از حرکت من گچرخ  یهکه وسط بودم    من
از  یمناستیکمژ یهاش گذاشتم و با کمک چندتا از ترفندهادستام رو رو شونه

ستاره هم پشت سر من حرکتم رو تکرار کرد ماهان و بارانم از  یدمروش پر 
 فرار کردن. ینشطرف



 یقانه اما دق یاهم جون سالم به در بردن  یهبق ینمبرگشتم بب لحظهیه من
 !نفر تصادف کردم یههمون لحظه به 

بود که نتونستم خودم رو نگهدارم و پرت شدم عقب اما قبل   یادسرعتم ز  انقدر 
کمرم رو گرفت که باعث شد با شدت به جلو پرت   یکی یفتمکامال  ب  ینکهاز ا

داغون نشه دستام رو جلو   یبرخورد کنم و برا  شینهس  یشم و صاف با قفسه
خودم بهش  امدست یجا بردم و باعث شد که از شدت ضربه کم شه اگر به

. سرم کردیمیدر ردش م یر از ز یدبود بعد با یشدنش قطع یخورده بودمکتاب 
بهم نگاه  یبعج یلیرو آروم بلند کردم و با آرسان چشم توچشم شدم! که خ

 !یگهد یهاحس ییلهم متعجب بود هم بهت زده و خ کردیم

تنورم  یتو کردمیخودم رو جمع کردم و ازش فاصله گررفتم. احساس م من
 یلیکردم خ  یشهم بهش تنه زدم هم کتاب  یدمخجالت کش  یلیخ  ییآخه خدا

 گفت:  یم که اما با لحن متعجببد بود. متظر شدم پوزخند بزنه و مسخره

که نشده  یرطو دوییدی؟یم یجورنشد؟ چرا اون یزیتچ یخوب  ینمبب -
 افتاده؟ یاتفاق 

لبو رو هم گذرونده بودم.خدا کچلت کنه  یگهد شدمیرو بگو داشتم آب م من
 هم... یما رو برد یهم آبرو یبچگونه چهجور یبازمسخره یهبا ینستاره بب

 ی؟خوب  یدیچرا جواب نم یاوان -

ازت  یلی... خیمنشد ممنون... به... به موقع... گرفت یزیم: خوبم... چمن
 شاهکار ستا...  ین... خب... ایستن  یمهم  یز ممنونم... راستش... راستش... چ



 درو آفتابه دنباله مونه! ی... وان یوان  -

شدم از اون   یدار که ب  یاون از وقت   یوونهد  یکنه دختره  کارتیخدا بگم چ   یا  -
 یچارهبدبخت ب ینمن ا ینبالمون هم باعث شدد یآفتاب رو انداخت  ینور ا

که من داشتن   ینو برد در همون ه  یدرو پرس کنم. اما دستم رو با سرعت کش
که   یدم.رفتم دیم در آفتاب که دنبالمون بود  ینوران  یهاو از اشعه یزدمغر م

حرکت خودم رو بهش  یهبا  رفتیداشت صاف به سمت ستاره م یکیش
 نجاتش دادم. دادمیکه تو باشگاه هم انجام م  یرسوندم و با از حرکات 

کامل از روش ردشم لباسش رو گرفتم   ینکهپرش از رو سرش زدم و قبل از ا  یه
 !ینو پرتش کردم رو زم

 یخوردم همه  یوار خاطر سرعتم خودم رو کنترل کنم و با سر به دنتونستم به  اما
 یگرومپ  یوار که د  یطور  وار یاتفاق افتاد. من با مخ ربتم تو د  یهتو چند ثان  یناا

 سمت من. یدنصدا داد همه دو

انداخته بودم وموهام رو که با کش بسته بودم رو صورتم  یینسرم رو پا من
 درد یلیکدوم مهم نبود سرم رو که خ  یچپخش شده بود اما ه

رو صورتم   هاییتمام کبود  یدادمدستام گرفته بودم و فشار م  ین. رو بکردمی
 رو رو صورتم حس کردم یزیچ کردگرمیهیدرد م

*** 

 «آرسان»



 یهکه با   یدمرو از دور د یاوان دفعهیهکجا موندن   یناا ینمکه بب  رفتمیم داشتم
من که  یدسمت دو ینو با سرعت به ا یدآفتاب پر  یاز رو یبحرکت عج

درست  من شده باشه آخه من یخشک شده بودم. اونم فکر نکنم که متوجه
شده که  چیبودم اومدم برم جلو بپرسم  یوار پشت د یبا  بودم و تقر یچسر پ

 یاما من خودم رو نگه داشتم ول یمباضرب به من خورد. هردومون پرت شد
واکنش نشون دادم و کمرش رو گرفتم که با  یعسر  شهیداره پرت م یدمد

ورد نکنه برخ ینمهاش رو جلو داد با با سضرب به سمتم پرت شد!اما دست
سرش   شد،یقطعا بد م  خوردیکه اگر با اون شدت بهم م  دونستیفکر کنم م

جسور و  یهااون چشم یهاش گل انداخته بود تورو آروم بلند کرد. لپ
کردم نتونستم   یهر کار  ینهم  یبرا  زدیخجالت موج م  ویگستاخش شرمندگ 

 موندیسرزنشش نم  یبرا  یلیکارش بود پس دل  یسرزنشش کنم چون متوجه
 ازم فاصله گرفت.

 افتاده؟ یاتفاق  ینمبب ییدی؟دو یجورنشد؟ چرا اون یزیتچ یخوب  ینمبب -

. زدیسبزش موج م یهاو تعجب تو اون چشم ینه گفت شرمندگ  چیزی
 نداد. یو جواب  یین. سرش رو انداخت پاشدیقرمزتر م یصورتشم ه 

 ی؟خوب  یدیچرا جواب نم یاوان -

 جواب داد: یازدهناراحت و خجالت یصدا با

ازت ممنونم...   یلی... خیمنشد ممنون... به... به موقع... گرفت  یزیمخوبم... چ  -
 شاهکار ستا... ین... خب... ایستن یمهم یز راستش... راستش چ

 نتونست ادامه بده چون ستاره از پشتمون داد زد داد زد: اما



 درو آفتاب دنبالمونه! ی... وان یوان -

از  یدارشدمب یاون از وقت  یوونهد یدختره کنه کارتیخدا بگم چ  ی: اوانیا
 یچارهبدبخت ب  ینمن ا  یدنبالمون هم باعث شد  یآفتاب رو انداخت   یناونور ا

 رو پرس کنم.

 گوش ندادم و رفتم تو فکر.  دیگه

 .یچارهبدبخت ب یگهخودم داره بهم م یتورو یاوان ینداره ا یجرئت  چه

با سر رفت   یدمکرد د  یکار چ  یدمبه خودم اومدم و تازه فهم یبشحرکت عج  با
 .یوارتو د

 !یانه وان یهه وا -

 کردیمیصداش م  ی. هرچ یدندودم سمتش اما تنها من نبودم بلکه همه دو  و
هاش رو بسته بود و با دستاش سرش . خم شده بود و چشمدادیجواب نم
 ینتمام ا یاضربه ینلوم بود با همچمع یلرزیداز زور درد م یدادرو فشار م

 آرومومکم آروم شد و عضالتش رو شل کرد و آر درد گرفته اما کم هایکبود
 چشماش رو باز کرد.

 ی؟خوب  یاوان-

 نبود. یرو... ببخش... آمد : من... من... منآفتاب

اس ستاره ینا یر نشد نگران نباش تقس یزیممنم خوبم چ یست: مهم نوانیا
 .هاشیشوخ  نیبا ا یگهد

 زد یغ که سرش رو بلند کرد ستاره ج  ینهم اما



 !یکردم یزیداشت خونر  یشونیشحقم داشت چون زخم پ خب

هم بلند شدن منو   یهرو گرفتم و بلندش کردم بق  یابلند شدم و دست وان  سریع
گردم   یز تو اتاقش زخمش رو تم یمشو برد یمرو گرفت یاوان یبازو یر ستاره ز

 نبود. یدشد یزیشخونر  یادخدا رو شکر ز

*** 

 «وانیا»

بود که آرسان   یبدم پرماجرا تموم شد و منم بهترم اما عج  یدهاون سپ  باالخره
شدم مدام تو باغ پالسم و واسه   ینجامعتاد باغ ا  یومدهبارم نکرد؟!منم ن  یحرف 

 مدم!آرسان که خودم او یتو هپروت خودم البته االن با صدا یرمخودم م

 ی؟: بهتر آرسان

 بله ممنون. -

 !! یمما تورو سالم الزم دار  یتهمامور  یگههفته د  یه: مراقب خودت باش  آرسان

 .یهو محبتاشم خرک ینگران  زمینییبس یپسره ایش

 درد داشت؟ یلی: خآرسان

 چطور؟ -

 !ی؟زخم یشونیت: خب تو هم سر و صورتت کبوده هم پآرسان

درد   یشتر آفتاب به ستاره خورده بود ب  یاگه ضربه یبله... بله درد داشت ول  -
 داشت!



 ! چرا چطور؟!ی؟:چ آرسان

 یشهمن مونده و من رو از ته قلب هم یکه برا ییهستاره جزو تنها کسا -
 !بخشمیمن خودم رو نم یفتهبرلش ب یخواسته اگر اتفاق 

 اون بود! یر ماجرا تقس ین: اما اآرسان

دهنش رو گرفته بودم   یبودم اگر زود تر جلو  تقسیر یمن ب   یعنی  یخب که چ   -
 شد؟ینم طوریینا

 برات مهمه؟ یلی: خآرسان

اون  ینجاا یامب کار ینقبل از ا یمهاون تمام زندگ یلیاز خ یشتر ب یزیبه چ -
 دختر تنها دوست من بود

 : چرا؟آرسان

 !یادمثل من خوشش م یکی. از ..از ی... آخه ک کنییفکر م یخودت چ  -

 : مگه چته؟آرسان

 خب من... -

 آرتان اجازه نداد. یجوابش رو بدم اما صدا خواستمیچرا م دونمنمی

 مادرم کارت داره! ی: وان آرتان

 برم. یدکارم دارن با  یدببخش -

اما در   سرعت ازش فاصله گرفتم و همراه آرتان راه افتادمنگفت منم به  چیزی
 :یگفتگه م  یدمشن  یزمت  یآرومش رو با اون گوشا  یزمزمه  یصدا  نیهمون ب



 دادی؟یبار هم که شده درست بهم جواب م یهکاش   -

سواالت منم شروع شد! اون چرا مدام از من سوال  یلحرفش س ینا با
نکنه دنبال نقطه ضعفه منه!  یبرسه؟ هه وا یخوادم یبه چ  یعنی پرسه؟یم

دستش دادم!پس چرا اگا بده چشماش انقدر  یمنم که بد راپورت 
 !کنه؟ینم یدادو گناه از چشماش ب یمعصومه؟!چرا بد

 زمزمه کردم آروم

 !یبهپسر واقعا  عج یناوه ا -

 ی؟گفت   یزی: چآرتان

 داره؟ کارمی... ملکه چ یزهام... چ -

 فقط گفت صدات کنم! دونمی: منم نمآرتان

 .یدیدم... به سالن قصر رسشونه هم رو باال انداختم خیالییب  با

 .یبر  تونیی: ممنون آرتان مخورشید

 : چشم مامان.آرتان

 رفت و

 ملکه؟ یدداشت یبا من کار -

و تهران درست کرده البته  یرانا یناز سرزم یا: بله ملکه آوا نقشهخورشید
کاملش   یلیاز ستاره خواستم اما اون نتونست خ یستو کامل ن یقدق یلیخ

 بهتره! یمباش تر یققدر دقو هر چه یاتیمبه جزئ یازمندن یادیکنه و ما تا حد ز



 انجام بدم! ییکارا  یه تونمیخوبه م یممن جغراف -

 !یاآسمان... آسمان زود ب یه: عالخورشید

 من؟ ی: بله بانوآسمان

 بهش کمک کن. کن و در درست کردن نقشه  ی: پرنسس رو همراه خورشید

 : چشم ملکه.آسمان

 تو! یبرا یقصره و کمک خوب  یننقاش ا ینآسمان بهتر  یا: وانخورشید

 بله ممنون. -

*** 

 یدیماونجا تمام عطالعات من رو کش  یمرفت  یو به اتاق   یمآسمان راه افتاد  همراه
 یزیهتر از اون چکردم ب  یادشو رو نقشه پ یمبا عطالعات ستاره مخلوط کرد

 !کردمیشده بود که فکر م

 .یدمتو برو من نقشه رو به ملکه م ی: وان آسمان

 ممنون آسمان! -

چند ساعت خوب با آسمان جفت و جور شدم   ینمن تو ا یماز هم جدا شد  و
 یبود! اما نقاش هم بود.کل  یدیخورش یجوهابود؟ ازجنگ   یخوب   یلیدختر خ

از   یتا حدود  یشدو م  یمسبتا  خوب درست کردن  ینقشه  یهو    یمبا هم کار کرد
 مشغولها و  بچه  یشرفت بعد از ظهر شده بود و من رفته بودم پ  یشروش پ

 کپ زدن بودم...



*** 

 روز بعد« چهار »

کنم فردا صبح   کار یچ  دونمیاز استرس نم زنمیصبح که دارم تو باغ قدم م از 
 !یه؟از بق یشتر ب یکم یدوقت حرکته و منم مثل همه نگرانم شا

رو باور  دیدمیکه م یزیو رفتم به سمتش چ یدماز پشت باغ شن صدایی
بود که چندتا دخترم توش  ینتمر  ینزم یهدرختا  یتو باغ البه ال کردمینم

 اونا آسمان رو شناختم و صداش زدم: ین! بکردنیداشتن ورزش م

 آسمان! -

 برام دست تکون داد. آسمان

 ی؟چطور ی: سالم وان آسمان

 سالم ممنون. -

 دوست دارم با چند نفر آشنات کنم؟ ینجاا یا: بآسمان

 !یششونرفتم پ منم

 ی؟با دوستام آشنا ش یخوامم ی: وان آسمان

 با تشر بهش گفت: یشکنار  دختر 

 پرنسس ماس یشونآسمان ا یهچ ی: وان دختر 

 صدام کنه اون دوست منه! ینداره من خودم ازش خواستم وان  یرادیا -



دوتا   ینمهناز ا  یشمبهنازه کنار  ینا  گفتمی: بله بهناز خانم خب داشتم مانآسم
 یاز جنگ جوها یتانو آناه یدهم آناه یناماهن! ا ینسرزم یاناز جنگ جو

 .یدخورش ینمهرساس از سرزم یکیم ینآب... ا

 !یدمنم هستن پس با من راحت باش یآسمان دوستا یخوشبختم دوستا -

 : ممنون اما پرنسس!آناهیتا

 .یشه -

 شدم یرهخ یتاآناه یآب  یچشما تو

 نه پرنسس! یامحرف حرفه منه منم بد از شما وان یتاآناه -

 !ید: شما لطف دارآناهید

 شدم. یرهخ یدآناه یمشک  یبه چشما بار این

 حرفا رو بذار کنار و با ما راحت باش. ینا یدآناه ینبب -

 !یدحرفا رو ول کن ین: اآسمان

 کنی؟یتو ورزش م یوان  ی: راست مهرسا

 من عاشق ورزشم! کنمیمعلومه که ورزش م یپس چ  -

 یی؟: چه ورشابهناز

 !یادهخب ز -

 : حاال تو بگو.بهناز



 !یستن یبالوال یوگاشنا  یروبیک ا یمناستیک باشه کاراته ژ -

 یاد؟اوه اوه چه ز :مهناز

 !یگهد ینیمخب ما ا-

 !اندازیمیما خودمون قشنگ رات م یشپ یاب یتت: بعد از مامورمهناز

 ی؟یه: پابهناز

 .میهپا -

 !؟یکرد  یدارو از کجا پ جاینتو ا یراست  ی: خوبه ولآسمان

 .جاینا یدمدنبالش کردم رس یدمتو باغ بودم که صدا شن -

 یگاهمخف جاینخوب گوش کن ا یمبهتره برگرد یشهداره شب م یگه: دآناهیتا
 .جاییمینما هر روز ا یاب یماست هر وقت خواست 

 یاب یهروقت دنبال ما بود یاو  ینجاا یاب یهروقت خواست  یعنی ین: اآناهید
 جا؟ینا

- !  حتما 

 به آسمون کردم... ینگاه  یه

.ف کشتمیبرم ستاره م یدشده من با یر د یلیاوه خ -  عال 

. همه  با هم: فعال 



شب دخترونه   یهستاره قرار بود    یشدو رفتم پدو خودم رو به سالن رسوندم  با
 فردا. یدبه ام یمداشته باش

و رو تخت نشستم و به اتاقم   یدمشدمچشمام رو مال  یدار زود از خواب ب  صبح
چشم دوختم به اتاقم و نقشم رو مرور کردم باالخره از جام بلند شدم و لباسام 

هم حرف نزدم که باعث شد  کلمه  یه یز م یینسر کردم و رفتم پا  یضرو تعو
 !یادباران درب یصدا

 چته؟ یا: وانباران

 چمه؟ یچ  یعنی -

 : باران درست حرف بزن!آوا

 نداره اما منظورش... یرادینه...ملکه انه -

 خورییغذا نم یدرست  یساکت  کنییم طور ینچرا تو ا ینه: منظورم اباران
 ی؟تو لک  سیدهرنگت پر 

 گفت:  خیالییبا ب  ستاره

 !یده؟جون م یداره از نگران  -

 : هان!آفتاب

 یه؟: منظورت چخورشید

 ه داد:ادام خیالییبا ب  ستاره

 ها!و برنامه یتنگرانه. نگران مامور -



ها توش بوده؟ که سال  ییرفتن به جا ینگران باشه؟اونم برا ید:چرا بامهتاب
 نگرانه؟ یدور کنه وقت  یهاز بق یدچرا اصال  با

 ی؟: ملکه به رگبار بست ستاره

 !یدنستاره خند خیالییب  ینهمه به ا یممن و آرسان که تو خودمون بود جز 

 !ریزهیرو تو خودش م یز چهمه طوریهین: اون استاره

 یلوسا یرممن م یفتیمبهتره ساعت هشت راه ب یستن یبعج یادم: زآرسان
 ستاره که فعال  سرش شلوغه! یاتو با من ب یارو چک کنم. وان

 به شکمش. یدگی: آره با رسجان

 دوباره خنده بعد

 گشنمه!  یه: خو چستاره

 .یددوباره خند و

 .که واقعا  حوصله نداشتم بلند شدم  من

 منم تموم کردم. یمبر  -

تو  یولشکی یشمزور خوده بودم و بقبود که دو لغمه رم به ینا یقتحق اما
 ظرف ستاره گذاشته بودم!

 یادیکه شباهت ز  یبسالن عج  یهتو    یمو رفت  یمخارج شد  یسالن غذاخور  از 
 یز چ  یهتوش نبود فقط    یورزش  ییلهوس  یچه  یداشت ول  یورزش  یهابه سالن

 بود. یبعد یانم یدروازه یهشکل، مثل  اییرهدا یبعج



 انتقاله؟ یدروازه ینا -

 درسته. یناا ینبب جاینا یاب یدی: خودشه درست فهمآرسان

*** 

که برامون آماده   ییمن و ستاره لباسا یمهشت بود و همه آماده بود ساعت
 یمبود یستادهدروازه ا یو جلو یمبود یدهشده بود رو پوش

باشه و  یز در نبود ما حواست به همه چ یتو خودت خوب وارد ینباران بب-
 رو هم به ما خبر بده! یاتفاق  ینتر کوچک 

 تخت. یالت: باشه خباران

 !ینمتونبب یزودبه یدوارمام -

 : منم.باران

 .یدزمان برگرد ینو در کمتر  یدکن  یدارو پ یدهاه بش:همه وارد درواز سوزان

 باش! یز چآرسان مراقب همه -

 : تو نگران نباش من کارم رو بلندم! آرسان

 !یخمک یکردم! پسره  یخقدر سرد بود که من به مادرش اون نگاهش

 .یفتیم: بهتره راه بستاره

 : منم موافقم.ماهان

 نزد. یحرف  یکس  دیگه



از مرکز داخل   یز گر   یرویکه به صورت ن  یبیو عج  یآب   یروشن شد و نو  دستگاه
 شد؟ یلهمون دروازه تشک یا یرهدا

و  یدمراقب خودتون باش یدو وارده دروازه بش یدرو جمع کن یل: وساخورشید
 یدما رو در جران بگذار

 راحت. یالتونباشه ملکه خ -

 یهنثار بق یز نگاه محبت آم یهلبخند و  یهدروازه برگشتم  یجلو یمراه افتاد و
 کدوم از چشم آرسان دور نموند!  یچکردم! که فکر کنم ه

نکبت! اول ماهان  یشنه مادر خواهرش ا یادجهنم نه از خودش خوشم م به
 و ستاره رفتن منم پشت ستاره و بعد از منم آرسان وارد شد.

برم پر شده کوتاه زمان و مکان رو فراموش کردم تمام دور و    ییهچند ثان  برای
بود بعد  یهچند ثان یگرفتم اما تمامش برا  یجهمختلف! سر گ یهابود از رنگ 

 یهامعلوم بود از اون کوچه یدمد یکتنگ و تار یکوچه یهخودم رو تو 
 یرو به رو بودمعلوم  یشدنم یدهد هاییین! از رو به رومون ماشیمیهقد
 .یمهست یاصل یابونخ

 ییم؟: ما کجاماهان

 هان به خودم اومدم!سوال ما با

 .ینرو زم یگه: معلومه دستاره

 ! یستبد ن یلیمخ یریمرو در نظر نگ یک تنگ و تار یکوچه  ین: اگر اماهان

 .ینهنظرت ا یجد -



 : آره خب به نظرم قشنگه.ماهان

 .یمکارهامون رو انجام بد  یدفعال  با یادهها زحرف ینا ی: وقت براآرسان

 رو به من گفت: و

 یه؟کارها چ  ینتر مهم یاوان -

 !ذوقبی

 همون لحظه ستاره آروم در گوشم گفت: دقیقا  

 !ذوقیب  یپسره -

 یهمه هماهنگ  ینگرفت از ا  خندم

 پول رو ملکه... ینمبب یراست  -

 ییطال یهاسکه  یدنگذاشت و باد  ینرو که رو دوشش بود زم  یاکوله  آرسان
 هام چهارتا شد.چشم

 از کجا؟ یناا -

 ماست. یهاپول ینا: اآرسان

 .یریمخونه بگ یهبعدم  یمرو به فروش ینامقدار از ا یه یمبر  یدنظرم اول بابه -

 : چرا.ماهان

 .یمدرست درمون ساکن ش یجا یه ید: چون اول باستاره

 بندازم. ینگاه  یهپس نقشه رو بده من  -



مرکز شهر دوتا تو   یها تواز کتاب  یکیکل تهران بود    یرو بهم داد نقشه  نقشه
 یستنهم تو باال شهر بود البته خداروشکر تو اطراف تهران ن  یکیشهر و    یینپا

 .یستیمو ستاره بلدشون ن چون من

 .یکهنزد  ینمع  یچون که به دوتا از مکانا  یمکن  یهخب بهتره که تو... خونه کرا  -

 !یستخوب ن یریم... خونه بگیو محله: اگه تستاره

 چطور؟ -

 شهر راه داره! یبه همه جا یدونمطور که م: اونستاره

 !یهدرسته نظر خوب -

 زنید؟یحرف م ی: شما راجب چ آرسان

 !کنیمیمناسب خونه مشورت م یجا یبرا -

 یدانسبتا خوب پ یجا یه یمبنگاه تونست یهسراغ خونه باالخره تو یمرفت پس
 بود؟؟!! یزیداخل اوف چه چ یمرفت یوقت  یول یریمشگو ب یمکن

 یهبود و  یفکه کث یاما وا یبود مبله شده کامل عال یخوب  یلیخ یخونه
 یدخرمن خاک داشت! البته فقط خاک و تار انکبوت بودا فکر بد نکن

چش  یعنیبود!  یدهاتاق بودن و روشون کش یهاشم لوله شده گوشهفرش
 خونه گرفتنمون ینبا ا یمبازار رو کور کرده بود

 !یرمبگ یکار  یز تم یبرا یلو وسا یندهسمت در که برم چند تا شو رفتم

 ی؟: کجا وان ماهان



 !یا! ستاره با من بیرمبگ یزکاریتم یبرا یلهچند تا وس یرممن م -

 بدونه حرف راه افتاد دنبالم. اونم

 یمبرگشتو  یدیمرو خر  یلوسا یمستاره رفت با

 دادم تو دست و پا نباشه!  یحکنه ترج  یددم در ستاره رو فرستادم بره خر   همون

 رفت؟ ی: چرا ستاره رو فرستادماهان

خرب   یسال قرار بود غرش رو به ما بزنه هم کل  یههم تا    یکردچون اگر کار م  -
 !یایمبهتر از پسش بر م یمکنه پس خودمون باش  یکار

رو هم  یراییها منم آشپزخونه پذسراغ اتاق یدشما بر  کنیمیرو م کار ینا -
 .یکنیمم یز باهم تم

سطل  یهو  یندهسطل شو یهکردم   یرو برداشتم و باهم قاط  هاینندهشو بعد
 هم خودم برداشتم! یکیآب به اون دوتا دارم 

دسته بلد رو برداشتم تمام خاکا رو از درو   یکردم جارو  یچصورتم رو شال پ  سر 
 !یختمر یوار د

بعد کل اطراف رو آب  یختمخروار خاک بود فقط خاکا رو ر یهشاهده  خدا
 و کل آشپزخونه رو برق انداختم. یدنکردم و شروع کردم به ساب  یپاش

که کار تموم شد دوباره کف درست کردم چون کلش تموم شده بود!!   وقتی
 یمو شروع کرد یماونها هم کف درست کرد یاومدن بعد برا همزمان پسراهم

 .یزکاریبه تم



بهتر پاک بشه ما  ینکها یبرا یشدخوب پاک نم یبود ول یو کف  یسخ زمین
 ها! یوار سر وقت د یمبمونه و رفت یکم یمگذاشت

خور و داشتم پرت شدم   یز پام بلند شدم تا قدم بلند شه که کفشم ل  یپنجه  رو
 بود که چشمام رو ببندم... ینانجام بدم ا یتونستمکه م  یتنها کار

دور کمرم حلقه شد و من رو   یبخورم دستان قدرت مند  ینزم  ینکهقبل از ا  اما
 و هوا معلق نگه داشت ینزم ینب یفتمب ینکامال رو زم  ینکهقبل از ا

 چشمام رو باز کردم و چشم تو چشم آرسان شدم؟ باالخره

 یآب  یهابود با رگه یا)آخه چشماش سرمهیآب -یاتو اون نگاه سرمه نگاهم
 ( براق فقل شد؟یآسمان 

 !یفتم؟من رو محکم گرفته بود و اجازه نداده بود که ب اون

 !کردیغرق م یبشمنم تو اون نگاه عج کردینگاهم م عجیب

فکر کنم دوباره   یدمتلنگر به خودم اومدم و خجالت کش  یهلحظه با    یه  یبرا  اما
 !یزدو نگاهش خنده موج مسرخ شده بودم چون ت

آرسان گرفته  ینکهافتادنم او ا ینگاه من پر بود از شرم و خجالت هم برا تو
 یشدم تو چشماش و محو نگاهش شدم هم برا  یرهکه خ  ینا  یبودتم هم برا

... به خودم اومدم و خودم رو کنترل کردم و خودم رو از حسار یگینزد  همهینا
 پرقدرتش خارج کردم. یهادست

 پر از خجالت گفتم: یافتاده و نگاه  سریبا

 ممنون!-



 تکون داد و نگاه از من گرفت. یسر  آرسان

 :مراقب باش!آرسان

ما  ینهرو بب یباز یعضا ینو نبود ا ییرو شکر ماهان رفته بود دست شو خدا
 و واقعا بد بود! یدایدمم یسوت  یمدوتا هم که داشت

 باشه تکون دادم و رفتم سر کارم.  یسرم رو به معن  یباز  یع کم تر کردم ضا  برای

******** 

من ستاره  یماگذشته و ما االن تو خونه  یمکه خونه گرفت  یساعت از زمان  سه
بود.  یفکث یلیآخه خ سابیدیمیو خودمونم خونه رو م یدرو فرستادم خر 

 یداره خوبه و دنجه و برا یمتر  ۷۵حال  یهدوخوابس که  یخونه یهخونه 
خودمم  کنن  یز ها حمام و توالت رو تمکار مناسب پسرهارو فرستادم تا اتاق

کارم تازه تموم شده و دارم   یمکرد  یز افتادم آشپزخونه...و حال رو هم باهم تم
. خونه مثل دسته گل ارزیدیبود اما م یکار سخت  شورمیدستمال رو م

 بل افتادنشده...پسرها هم مثل جنازه رو م

 زنگ اومد. صدای

 درو لطفا باز کن من دستم بنده! یدر یکماهان تو نزد-

 ییها همتون از دم کدبانوبچه یدکاشت یباش. چه گل ینجاروا ی: واستاره
 رو گرفتم. یکه خواست   یزهاییاون چ یوان  یراست 

 .کنمیکن من نهار درست مبرو استراحت  یمرس-

 دختر. یبه کشتن ند ی؟مارو: مگه بلدستاره



 .یستگرفتم!نترس دست پختم بد ن  یاد یآشپز  یمن از هشت سالگ -

 آشپزخونه رفتم

رو خرد  هاینیزم یبفراره س یراه برا ینکار بهتر   ینهم یبود برا یر درگ فکرم
تنه انجام دادم و دوباره رفتم   یهکارا رو    یها رو سرخ کردم و همهکردم گوشت

 خودم آهنگ زمرمه کردن!: یتو حس و شروع کردم بدا

 دلم واسه غربت چشمات تنگه دوباره

 واست دل تنگه یوونهدل د ینا دوباره

 هامترانه یاز تو خوندن ستاره وقت

 آهنگه ینمن قشنگ تر  یتو برا اسم

 یخونیکه عشقم و از نگاه من م  تویی

 یانه هم پنهون که تو تپش تر   توی

 یآواز ییشهکه هم نفس هم  تویی

 یدونیمنو م یکه آخر قصه  تویی

 یکهبار یکوچه  یهصدام  یکوچه  اگه

 یکهچراغ چشم تو تار یخونم ب  اگه

 به دادمن یرسیآخر قصه م میدونم

 ...هاینهشدن توآ  یکی یهلحظه



 !یا؟:وانماهان

 !یاوردمخودم ن یرو هوا و آهنگم نصفه مون اما به یدمماهان پر  یصدا با

 ی؟داشت  یبله کار-

 ی؟بپرسم که کمک الزم دار یخواستم:نه مماهان

 نه دستت دردنکنه. -

 .سپارمیکار رو به تو م  یا: باشه وانماهان

 راحت. یالتخ-

 رفت و منم به کارم ادامه دادم... ماهان

 .یمو تو سکوت مشغول خوردن شد یدیدمرو چ یز آماده شد و م غذا

 ستاره سکوت رو شکست... یشعهم مثل

 یلیخ ینا یدختر تو محشر  یهعال یست؟: دست پختت بد نستاره
 خوشمزست!

خوشمزس تو فوق  یلیخ یهدستت درد نکنه عال یگه: ستاره راست مماهان
 !یاالعاده

 !یچیکه ه  آرسانم

 .یمیرمم یبابا اون رو ادب نداره که، غذارو بچسب که دارم از کشنگ  ولشکن

 .یستنکردم که نهار درست کردن که شاخ غول شکستن ن یکار  -



 هارو جمع کردم و بردم و با اونها مشغول شدم.بعد بشقاب و

********** 

 *ستاره*

 بود یعال یتموم شد وا یاون نهار محشر وان  باالخره

رو بشوره من هم تو فکر بودم و داشتم به خودمون و  هارفت بشقاب وانی
 ماهان به خودم اومدم. یکه با صدا  یکردمفکر م یمونزندگ

 کنه؟یم ینجوریچرا ا هایبهعج ینم: اماهان

 گی؟یرو م ی... وان ی:ک ستاره

 کنه؟یم ینجوری: آره خب... چرا اماهان

باعث شده که  ینداشته و حاال ا یبد یرو داره و زندگ  یتلخ  یاون گذشته -
 یفازش تعر  ینجوریا یاون عادت نداره که کس دونییشده م ینجوریاون ا

 ییتمام توانا یبرا یشهبرادرش. خب اون هم یکنه جز من و مامانش دن 
 هاش سرزنش شده

 ... چرا... چطور مگه؟ی:چ ماهان

از  یزیو چ یمیکردم یزندگ  ینتو زم یمن و وان  دونیدی: همونطور که مستاره
 یلیها هم ختفاوت  ینا  یبدا  یمفرق داشت  یهو ما از اول با بق  یدونستمنم  ینجاا

 خردمون کردن...  یدنمونکردن کوب  یر ما رو تحق یمسرزنش شد

 داره؟ ی: خب چه ربط ماهان



 یادز  یهم کس  ینهم  یکنم و برا  یشمخف  تونمیماهان من م  ینهمسئله هم  -
جلشون  یگهد یهاو راه  ینت و حاضر جواب نداره و من با خشو یبا من کار

 نه!!!! یااما وان یومدمدر م

 تونهیکنه نم  یکنه هرچقدرم که سع  یخودش رو مخف  یتونستنم یوان  تازه
اما اون نه باالخره و لو  تونمیمن م یستچون ن یهتظاهر کنه که عاد یحت 
وقت!! نتونسته با  یچبوده و ه یگرانمورد حسادت د یشهاون هم یرهم

 فرنچرا چرا اونا از من متن یگهم یشهو ساالش ارتباط برقرار کنه همهمسن
 نداره!! یجواب  یچنسبت به خودش ه یگرانتنفر د ینهمها یبرا

 کرده؟  یگار : چرا ازش متنفرن مگه چآرسان

 ینهمچ یاها بلد باشه که توجه یناز ا ینیزم یبس ینبود ا یبعج برام
 بگه! یزاییچ

...اون یکنهنم یوقت کار یچنکرده... ه یکار یچاون ه ینهاما مسئله هم-
نداره  یو نقص یبع یچچون اون ه کننیم ینداره اونا بهش حسود یگناه 

 یچو در ه پوشونهیهاش رو مو ضعف هایبع یو تمام کنهیاون تالش م
چون  یستسطح اونا نو هم دهیو آرومه جوابشون رو نم یارهکم نم  یطیشرا

پدرش   ینداره!حت   یریاما اون تقص  گیرهیمورد شماتت قرار م  یستمثل اونا ن
به گردنش داره بارهاو   یاما بازم پدرشه و حق پدر  یستن  یشدرسته، پدر واقع

 یشتر بارها اون رو مورد شماتت قرار داده و دعواش کرده چرا چون از اون ب
 .زنهیحرف م یا چون منطق چرا چون عاقل تره چر  دونهیم

********* 



 کل*  ی*دانا

افسانه  ینتو سرزم زداونطرفیحرف م یهبق یکه ستاره برا ینیه درهمین
 ... کشیدنیداشتند نقشه م یواسوزان و ش

ها به کتاب  ینابود بشن اما بدونه کمک کتابا دسترس  ید: اون دخترها باسوزان
 یلیخ یدماه و خورش ینآب سرزم نیممکنه و با وجود اونها و کتابا سرزم یر غ
ها هم شکستشون ممکن ها و جنبا کمک غول یاز قبل شدن و حت  تر یقو
 !یست؟ن

 ییه! و از بقیمرو شکست هایدیتبع یدروازه ی: اما مادر ما بخششیوا
 نداره. یها کارپس به نظر من شکست اون یمهم استفاده کرد هایدیتبع

اما بهشون  هاستینکتابا خارج از سرزم : احمق نباش دختر درستهسوزان
رو  ینهم هستن اگر هم ما اون سه سرزم یمخف  ینو دو سرزم یدهقدرت م
که ما از اونها   دونییبه ما حمله کنن. توم ینممکنه اون دو سرزم یمنابود کن
و البته  یعیطب  یها. اونها فقط قدرت چهار عنصر رو ندارن بلکه قدرتیمکمتر 

گمشده کجان و خودش کمک   یندو سرزم  دوننیدارن و تازه م  یتر   یشرفتهپ
شکست   یگهبازم د  یرناونهاست چون اگر که از اونها هم کمک بگ  یبرا  یبزرگ 

 یجادفرقه ات ینشونب یدبا یول یمها استفاده کناز کتاب یدپس ما با یهما قطع
 ی؟کنم اما چه طور

 دارم!!!! یفکر  یه: مادر من شیوا

 !!!ی؟؟؟:چه فکر سوزان



که اعتمادش رو  یمکن یشکاکه اگر کار یاکه وان یدماونها فهم یهاحرف از 
که اونا   دونییشه چطور م یک نسبت به آرسان ازدست بده و به ماهان نزد

پس  یاستاز هم متنفرن و ستاره هم با وجود هوش سرشارش تابع وان
جاد یتفرقه ا ینمیتونیم. ما با استفاده از اشهیم یداختالفات شد ینجوریا
 ..یمکن

 یلبخند یطانیشصورت ش یو سپس بر رو یرودبه فکر فرو م سوزان
 !!نشیندیم

 .یمکن  یفحکومت اونها رو هم تضع یداما ما با یواش ین: آفر سوزان

 **ودر قصر ماه**

دردسر درست کنه با  ینکهبدونه ا تونهیگل: مامان به نظرت ماهان م ماه
 یاد؟آرسان کنار ب

کنه   یکار چ  یدکه با  دونهی: بله دخترم شاهزاده آرسان عاقله و ماهانم ممهتاب
 فکر نکنم بتونن دعوا کنن. یتازه با وجود وان 

 ه برادر منم خوب بلده که خودش رو کنترل کنه.: درستماکان

 ماهان از آرسان متنفره؟! :اماگلماه

 یاتازه وان کننی:تو نگران نباش ماهان و آرسان خودشون رو کنترل مماکان
 با جذبس! یلیاونها رو تحت کنترل داشته باشه اون خ یتونهم

 ***اما در قصر آب***



باران  ینهم  یو برا  کنهیم یدمارو تحد یکه خطر   گفتیم : مامان ستارهتارا
محافظت از اونها به   ینفر رو برا  یک که    یستو آفتاب رو نبرد به نظرت بهتر ن

 ید؟بفرست یدقصر خورش

آخه اگر اونا قرار باشه باهم ارتباط داشته  گهی: بله مادر اون درست مسارا
ا رو هدف قرار به ما نرسه اونه  یامپ  ینکها  یبشه اونوقت برا  یزیباشن و اگر چ

 .یدنم

که   یمرو بفرست یاما به نظر شما چه کس یهحرفتون درست و منطق ین:اآوا
 قابل اعتماد باشه.

و بهم اعتماد  شناسیدیچون شما من رو م ید: خاله لطفا من رو بفرستجان
 هم دارم. یادیدارم و جدا از قدرت مهارت ز یادیو هم من قدرت ز یددار

تو رو تو دردسر و خطر  تونمیمن نم شهینم یخواهرم یادگار : اماجان تو آوا
 بندازم.

 افتخار منه. ییهما ینمو درزمن خدمت به سرزم ید: خاله نگران نباشجان

 باشه برو اما مراقب باش. ی: درست مثل مادرت آوا

 یرو یداشت  یمراقب خودت باش هر کار یلیخ ی:جان تو مثل برادر منتارا
 ب کنمن حسا

 *یدخورش ین*در سرزم

 شن؟ینظرت اوناموفق م: مامان بهآفتاب

 دارم. یمان:البته من بهشون اخورشید



 .یرآرسان و ماهان رو دست کم نگ یشن:اونا موفق مآرتان

 .یمآماده باش ید:اما ما باباران

 حرف شد یآسمان مانع ادامه صدای

انو آوا هستند و شاهزده از طرف ب  یامیحامل پ  یدو آناه  یتا:سرورم آناهآسمان
 یکنندم یجان رو همراه 

 یست؟:علتش چخورشید

و محافظت از پرنسس باران و  یهمراه  یبه عنوان همراه برا یشان:امهرسا
 اند!آمده ینجابه ا یشانکمک به ا

آرام و خون سرد داشت اما در  یظاهر  یشهاست که باران مثل هم درست
 !شناختیسر از پا نم یبر پا بود و از شاد ییدرونش غوغا

 یکنزد  یار بس  یبا او بزرگ شده بود و دوست   یکه از بچگ   یجان پسر  یراست   به
 !یکردم یاریبه عوان دوست و همراه او اورا  یرفاو به شمار م یبرا

راه  ینبود که باران بشدت به او عالقه مند بود و حال قرار بود در ا یپسر  او
 دشوار همراهش باشد!!

 :اما چرا شاهزاده؟!خورشید

را همرا با  یتاو آناه یدمن آناه دهیدیمن اگر اجازه م ی:بانومهرسا
 یحشما توض یشخصا برا یشانتا ا یاورمب ینجاپرنس)شاهزاده جان( به ا

 دهند.



 .یدکن  یخل شوند و با احترام آنها را همراه :بگو داخورشید

 من. ی:چشم بانوآسمان

 شدند: یحتوض یلحظه بعد همه وارد شدند و بعد از احترام آماده چند

کرده   یهمراه  ینجامن ما به دستور ملکه آوا پرنس جان را تا ا ی:بانوآناهیتا
 !یمو پرنسس باران خدمت کن یشانا یو به عنوان محافظ برا

کار به ما کمک کرده و   ینخود داوطلب شدند تا در ا یل:پرنس به با مآناهید
 باشند! یز مراقب پرنسس ن

 !یکندابرها پرواز م یسخنان احساس کرد رو ینا یدنبا شن باران

 پنهان*** ین***در سرزم

 : ملکه ملکه ملکه.!ناشناس

 شده؟ ی: بله چ ملکه

 ن ماجرا شروع شد؟!م ی: بانوناشناس

 آرام و آرام بخشش گفت: یبا صدا ملکه

 ید:باشه آروم باش و نگران نباش اما به پادشاه هم خبر بده اون هم باملکه
 بدونه؟

 : بله سرورم!ناشناس

 صفات مخصوص ساعات کارته فراموش نکن؟ ین: اما حواست باشه املکه



 رو صدا زد: یجادوشد و کس یایبه اتاق مخصوص رفت و وارد دن ملکه

 : وردا وردا وردا!ملکه

 : بله!وردا

 شروع شده... ی: بازملکه

 مونده. یمونبه آزاد یزیپس چ یه: عالوردا

 !یموفق باش یرمم یگه: پس من دملکه

 : تو هم.وردا

*** 

 «وانیا»

اون داره خواب   یماتاق  یهاتاق و منو ستاره هم تو  یهشده و پسرا رفتن تو    شب
خواب به چشمم   یگهد  یدمکه خواب پر   یاما من از وقت   یبینههفت پادشاه رو م

 !یومدهن

 ندارم؟! یظهر دلشوره داشتم االنم احساس خوب  از 

جام اما من اون گیرهیم یشو آت یسوزهبودم که قصر ماه داره م یدهد خواب
گل ماکان مهتاب مهناز بهناز کمک ماهان ماه برم یتونممن رو گرفتن و نم
 !!یاداز من بر نم یو کار یسوزنچشمام م یهمشون دارن جلو

 که...   خوردمیتا آب بخورم داشتم آب م یرومشدم و رفتم ب پا

 کنی؟یم کار یچ  جاینشب ا یموقعه ینا -



 !یدمو آرسان رو د برگشتم

 کنی؟یم کار یچ  جاینتو ا ی؟تو چ  خورم؟یآب م -

 !یرونمن بخوابم منم اومدم ب یدهو اجازه نم کنهی: ماهان داره کار مآرسان

 به من کرد و گفت: ینگاه  یه

 سر چشمات اومده؟ ییچه بال یه  -

 : چشمام... مگه...من

 نگاه کن! ینه: آره! تو آ آرسان

چشمام پف کرده و قرمز شده بود و  یدمانداختم و د یوارید ینهبه آ  نگاهی
 وحشتناک شده بود! یلیتوش بود خ یخون  یدوباره رگه ها

 هام رو باال انداختم:شونه خیالییبا ب  من

 !یستن یزیچ یهمال بد خواب :من

 برم که مچم رو گرفت؟ اومدم

 شده؟ یچ  یستحالت خوب ن یشد جورییهور  ین: تو از ظهر به اآرسان

 !ریمطویا یشهمن هم -

وقت  یچاما ه یباش یبمرموز ساکت و عج یدتو شا یستی: نه نآرسان
 یستیتو خودت ن ینطوریا

 و گفتم: چرا به اون پسر جادوگر اعتماد کردم دونمنمی



ندارم نگرانم شبم با کابوس  یدلشوره دارم نگرانم احساس خوب  دونمینم -
 شدم! یدار اون ب

 تو به من اعت... یا: وانآرسان

از اتاق  یرنگ  یصورت  یاومد! و نور ییصدا یها اومد جوابم رو بده ت آرسان
 زد؟! یرونخواب ب

غرق شده و منبع نورم  ینور صورت  یکل اتاق تو  یدیمتو اتاق و د یمرفت بادو
 ستاره بود؟!

غرق بود و ستاره هم با حالت درازکش تو آسمون  ینور صورت  یاتاق تو کل
 معلق!

پس ماهانه که   یممن و آرسان داخل  ینفر وارد شد. معلوم بود وقت   یه  دفعهیه
 وارد شده!

 شده؟ ی: چ ماهان

. یهواقعا  خبر  کهینجادو شده؟ مثل ا یایستاره وارد دن بینییمگه نم -
 !دونستمیم

 اومده. یغامپ یهبراش  یا یشن: حتما  قدرتاش دارن فعال مآرسان

 .یدم: از تو نپرسماهان

 .یستکل نبسه االن وقت دعوا و کل -

 یم؟کن  کار ی: چ ماهان



 دونم؟یم : آخه من چهمن

 !یم؟کن  کار ی: آرسان چ ماهان

 پوزخند زد و گفت: یه آرسان

 صحبتت با منه؟ یاالن رو -

 !یددوباره شروع نکن -

 : آره آرسان آره؟!ماهان

 شه. یدار تا ب یمصبر کن ید: باآرسان

*** 

 حالت جادو« در »

 «ارهست»

 کجاست؟  جاینا -

 !ینخودت بب -

 ی؟هست  یتو ک  -

 دوستم. یهاز من نترس من  -

 ی؟هست  یک   یدیچرا خودت رو نشون نم کنی؟ینم یچرا خودت رو معرف  -

 که مثل توئه!  یکس  -



برو و نگاه کن من  یکن  بینییشپ یدتو با یمخوب گوش کن االن وقت ندار -
 برم! یدبا

 جا کجاست؟قدر قشنگه اما اونچه ینجا رو سرزم! اونیبچه عج -

 کار یچ   یدمن با  یی؟خانم دوست... کجا  ی... زن مهربون... آهای... آهایآها  -
 کنم؟

 من رو سرکار گذاشته دلقک! یوونهها زنه دخله ینمَاه! ا -

 ینا  یستی. درضمن سرکارم نیهم خودت   یوونهدلقک عمته. د  تربیتیب   یهو  -
 ه تو گذشته افتاده.ک  یهاتفاق

 خوره؟یآخه عقل کل گذشته به چه دردم م ی؟اسکلم کرد -

 یبرا یاریب یادبه  یکن  یهم سع یهم دشمن رو بشناس یدبا یگهمعلومه د -
 .یازهن یز چ یعسر  یهفعال کردن قدرتات به 

 یدبا یکردم. آخه آدم عاقل من چطور  یداپ یقینبودن تو  یوونهو د به خل -
 کنم؟!  یدانشونه پ یر تو خرخ یناز تو ا

 حرص داد زد: با

نشونه  یهدنبال  که  ینه! آخه نفهم من منظورم ایوونههم د یهم خل خودت  -
 !مخیآشنا بگرد ب  یز چ یه یا

 من؟ یا ییتو مخیب  یدمشن یه  -

 تو! -



هام شد و من چشم یو صورت  یجا پر از نور سرخاب اومدم جواب بدم همه تا
خودم بودم که  یهواوتو حال ینبسته شد و بعد باز شد اما با کله خوردم زم

 .یدمرو شن یوان  یصدا

 : برگشت؟!وانی

*** 

 «یعاد دنیای»

 «وانیا»

 طرف اتاق بودن و من کنار ستاره! یهو ماهان هر کدوم  آرسان

 کله خورد!رفت و با   یناز ب یشهاش بسته شد و نور سرخابچشم دفعهیه

 گفتم:  یع سر  زمین

 برگشت!-

 و ماهان بلند شدن و کنارمون اومدن... آرسان

 که نشد درد داشت؟  یزیتچ یستاره خوب  -

 افتاد؟ یشده؟ چه اتفاق  یچ  یدی؟د ی: چ ماهان

 ی؟شده؟ تو چطور ی: چ آرسان

به   یدم؟ بست  یدید  یشد؟ چ   یو زرت چ  : َاه چه خبرتونه برنگشته زرتستاره
 .!یدیحداقل حالم رو پرس یرگبار بازم دمت گرم وان 



 یندرضمن مگه من نگفتم که ا یسالمه! ه  یعنی یارهدرم یپررو باز یوقت  -
 ی؟مگه تو الت  یهحرفا رو نگو دمت گرم چ

 خنده. یر حرف ماهان زد ز ینا با

 ی؟بد یادبه من حرف زدن  یمعلم اخالق؟ بازم اومد یتو باز شد ی: واستاره

 یه یانشونه  یه یشد؟ برا یبگو چ  یکت مودب باش! خب حاال که خوب سا -
 خبر احضار شده نه؟

 ! آره حدست درسته!یدی؟تو از کجا فهم یدار یب: علم غستاره

هم تو خواب  کردمیباش به منم الهام شد هم از ظهر حس م یستاره جد -
 یم؟کن  کار یچ  ید. بایدمد

 گفت؟!  ینواون زن ا مینشونه تو گذشته باش یه: دنبال ستاره

 ی؟: ک ماهان

 بود؟ یشکل : چهآرسان

اما  زد؛یم یمهم یهاحرف یفقط صدا بود! ول یدم: صورتش رو ندستاره
 پررو! کردیم یهم حاضر جواب  یمن بود و تازه ه  یصدا یهشب یلیصداش خ

از دست تو  یما چ  ینافتاده! حاال بکش بب یرتمثل خودت گ یکیپس  -
 هه! کشیمیم

*** 

 «وانیا»



من   یشهساعت چنده اوه تازه ش  یبنماون شب وحشتناک تموم شد. ب  باالخره
 .یمرو ندار یبازپاشم برم صبحونه رو آماده کنم وقت عالف

پسرا هم فکر   یست،تو آشپزخونه و شروع کردم. ستاره که اصال  کار بلد ن  رفتم
گوجه رو هم خورد کردم. فکر   ینکارا کار خودمه آخر   یننکنم بلد باشن؛ پس ا

 تمومه. یگهکنم د

 یهااز گوجه ینمشده اکنده و حلقهپوست یارهااز خ ینا ینمخب بذار بب -
 هامرغتازه حاال برم سراغ تخم یاز بربر  ینمورق شده خب اورق

درست  یمروکه داشتم ن یطورهمون هامرغو حاال تخم یختمرو ر روغن
 طاها رو زمزمه کردم:  یاسد  یخودم آهنگ مهد  یلب برا  یر آروم و ز  کردمیم

 پنهان یاو لبت قندوعسل کرده "در لعل -

 پسندان یوانهد یدردانه یدیوانه

 یار یا یریشدم بس که دل م دیوانه

 انگار چکدیچشم تو غزل م یگوشه  از 

 بلندت یموها یدادهشهر شده دل یک 

 تشهر شده خنده یجاذبه ترینجذاب

 نخند ناز نکن تاب ندارم انقدر 

 ندادم خواب یاتدلبر  ینترس هم از 

 ینمو باد تو بب عشق ینمعاشق ا من



 یستچ یناز ا زیباتر 

 تا امشده یرانو ینمتو بش قلب در 

 ینما من عاشق دست تو بناشم با

 متووباش روی

 ینمبب رو با تو عشق ینمعاشق ا من

 ینمبش تو در قلب یستچ یناز ا زیباتر 

 تا با دست تو بناشم امشده ویران

 تو باشم یرو ینمعاشق ا من

 بزن سخت بپاشم یشهو ر بکش آتش

 باشم ام تاکه هوادار توشده خلق من

 است اندام تو شاهکار زمان معماری

 ر جهان استشع ینتر تو جذاب یحرفا

 ینمو با تو بب عشق ینمعاشق ا من

 ینمتو بش در قلب یستچ یناز ا زیباتر 

 ینما وعاشقمن تا با دست تو بناشم امشده ویران

 تو باشم روی

 ینمو با تو بب عشق ینمعاشق ا من



 ینمتو بش درقلب یستچ یناز ا زیباتر 

 تا با دست تو بناشم امشده ویران

 تو باشم" یرو ینما عاشق من

 (طاهایاسد یمهد ینما عاشق )من

تو خواب ناز  یگرانهنوز د ی. ولیدمهم حاضر شد منم ُسفر رو چ هامرغتخم
منم خودم صبحونه خوردم و  دیدنیبودن و داشتن هفتا پادشاه رو خواب م

تا به چندتا از کارا  یرونخونه رفتم ببراشون گذاشتم و از  یاداشت یهبعدم 
 برسم.

*** 

 «آرسان»

که زودتر   یدوارمباالخره اون شب وحشتناک تموم شد. خدا رو شکر ام اوف
 ! یمو ما موفق ش تموم بشه یتمامور ینا

پاشم برم. تا من   یدمقدر خوابساعت چنده. اوه ُنه! چه خبره بابا چه  ینمبب  بذار 
 امه ندادم.خر...اما اد ینپا نشم که ا

بود خب  یدهاتاق خواب یکه ماهانم گوشه یدمبه اطرافم انداختم د نگاهی
. اونم االن خوابهیروز م خوابهیو نم مونهیشب م یگهمعلومه د

صورتم بزنم. از اتاق  به یآب  یهفعال  برم  کنمیم یدارشب یگهد ساعتیمهه...ن
 رو شدم؟صبحونه روبه یخارج شدم و با سفره



اون اطراف نبود به  یبوده؟اما کس ییکدوم کدبانو  کار ینکامل بود ا  حسابی
 !یدناونا سفره رو چ یداتاق دخترها رفتم شا

 نبود! اون کجاست؟ یاوان یول دید؛یم هفت پادشاه رو خواب ستاره

 یا؟وان -

 !یدمواز اتاق د و

باشه. آهان سفره قطعا  کار اون بوده پس   رفته  ییامکان نداره بدون خبر جا  -
 آره. یدشا

نامه هست! حتما  کار خودشه  یه تو سفره زدمیطور که حدس مهمون و
 برشداشتم و خوندم:

 )متن نامه:

شدم.  یدار که ب وقتهیلی! من خیرخظهر به یدمشا یاها صبح و بچه سالم
همه هست. راستش  یبه اندازه یدره. نوش جونتون! لذت ببر صبحانه حاض

 کار یکنم. آخه چ   یدارتونب یومددلم ن دیدیدیشما هفت پادشاه رو خواب م
و دلم  یداگذشته گفتم خسته  ی. اما از شوخ یستنکنم همه مثل من خروس ن

 یماشاز برنامه جلو ب  کهینا  ینرفته برا  یادمتا    یکنم. اوه راست   یدارتونب  یومدن
از کارها انجام بشه من رفتم تا چندتا از کارها رو انجام بدم پس  یعسر  یهو 

 .(گردمیمن تا قبل از ساعت دوازده برم یدنگران من نباش

 لبم نشست؟ یرو لبخندی

 .یمخبر داده که نگران نش یهحداقل  یهچه دختر بافهم و شعور -



 شق مغرور.کله  ! باشعور؟! اون دخترهیگم؟م یمن چ  یه  هی

چه  یکدبانو هم شد یدنآرسان اووووه جد یر خهاهاهاهاهاهام صبح به -
 !ی؟آبج  یدیچ یاسفره

 خنده. یر زد ز و

 گفتم:  یبا لحن خشک و جد یشهبلده مثل هم یبازفقط مسخره اینم

خودشم رفته تا چندتا از کار رو انجام  یاسکار وان  یستسالم ستاره کار من ن -
 بده.

 دونی؟ی: تو از کجا مستاره

 و گفتم: دادم رو نشونش نامه

 !جایناز ا -

 گفت:  جیغ یغ خوند و با ج رونامه

 فرشته! یعنی یافرشته یخودم یقعاشقتم دختر رف یوان  یول: استاره

 رو دوست داره! یادختر وان ینا قدر چه

 ونه هان؟خبره ت : چهماهان

 ینقرمز صورتش هم که ع  یهاچشم  یدهژول  یبود موها  یدنیماهان د  یقیافه
 کرده.  یمجن شده بود! چه اخم

 یدی؟مگه جن د ایه؟یافهچه ق ینماهان ا -



 یه؟چ : مگهماهان

 یانکه از تو قبر درم هایییتو رو بازامب لحظهیه: گوشه باور کن من ستاره
 !یمتحرک شد یمرده یناشتباه گرفتمت ع

ماهان بدتر  یهااخم یدمس. دخوش خنده ینقدر اخنده چه یر دوباره زد ز و
 گفتم:  ینهم یرفت تو هم برا

 صبحونه حاضر کرده. یاوان یصورتت رو بشور یماهان بهتره بر  -

 گوشش باز شد!تا بنا نیشش

 : باشهماهان

 ورفت

 !یشهباز م یششن . چه با اومدن اسم صبحونههه

*** 

 «وانیا»

 .یناز ماش اینم

کاغذ، مداد  هایاز خوراک  ینمگرفتم، خط گرفتم، ا یگوش ینمخب بذار بب -
خودکار، پاکن م، تراشم گرفتم چهارتا هم برس، چهارتا رشته طناب، چهارتا 

با هشتا هم شمع چهارتا  یتقوه، چهارتا هم فندک و هشت بسته کبر چراغ
سمند   شینما  یهچهار بسته ماسک و    یچیچهارتا چاقو وق  یدیپاوربانگ خورش

و  یاخودم سرمه یخودم و ستاره هم مانتو و شلوار و شال گرفتم برا یبرا



و کرم پودر گرفتم گفتم که با استفاده  یچهار تا هم اسپر  یاونم مشک  یبرا
 کردنیم ییم رو بپوشونم آخه هنوزم رو صورتم خودنماچهره یایازش کبود

 پررنگ بودن

 .یمشدم و ِد برو که رفت ینماش سوار 

 افتادم به سمت خونه اوف ساعت ده شد! راه

 بزنم درباز شد. و تا خواستم زنگ  رسیدم

پرت  ینزم یبا کمر به رو ستاره بود که با ضرب پرت شد رو من و منم این
 صدا کرد! یبرخورد کرد و گردومپ ینضرب به زم شدم و سرم با

بود که ستاره هم افتاده بود. از زور درد و وزن ستاره نفسم   ینبدتر از اون ا  اما
 بند اومده بود.

 سرعت ستاره رو از روم بلند کرد و باال سرم زانو زد؟!نفر به یه که

 :یدمباز شد و راهت تر نفس کش نفسم

 شنوی؟یصدام رو م یخوب  یاوان یا،وان -

 : بله خوبم، فقط له شدم!من

 ...یدختره کنییم ی: ستاره تو همه رو روان ماهان

 : ماهان بسه.من



نزد. آرسان که   یساکت شد و حرف   یدچپ من رو دکه اخم و نگاه چپ  ماهان
و دستم رو گرفت و بلندم کرد و من   باال سرم نشسته بود! از باال سرم بلند شد

 دار اومدن تو.ونه برد پشتش هم ستاره و ماهان مثل دم دنبالهرو به داخل خ

 حالت خوبه؟ ی؟: کجا بودآرسان

 یناول یکنم. راست   یهالزم رو ته هاییله: گفتم که خوبم و رفته بودم وسمن
 کتاب کجاست؟

 .یها: تو شهرک مقابل ساختمانآرسان

 .یستن یشمحل کل ینمبب زنهیآشنا م یلی: خمن

 ها!خونه یروروبه یخال ینتکه زم یه یخودشه تو : بلهآرسان

کردم؛ مثل کف دستم   یجا زندگ ! پونزده سال اونشناسمشیمن م خودشه -
 بلدمش!

 سال. یازده: آرسان

 سال؟ یازده یچ  -

 بود. یاافسانه ینتو سرزم ی: تو تا چهار سالگ آرسان

 !یباشه حاال هرچ  -

 ینیم؟و برنامه بچ یمندازب ینگاه  یهو  یمبر  یهنظرتون چ -

 شه؟یها اونجا مثل شهر اشباح مهنوزم شب ینم: ببستاره



پرنده هم پر  یماونجا بود یشب تا وقت  یمهها مخصوصا بعد از نبله. شب -
 !زنهینم

 درسته؟ شناسییاونجا رو م یگی: خب پس تو مماهان

راموشش هم ف وقتیچلبخند: صد البته من اونجا بزرگ شدم و ه یهبا  من
 .کنمینم

 رفته. یادم: خوش به حالت من کال اونجاها رو ستاره

 که... .  یندار یریتقص یاونجا نبود یادتو ز یزمخب عز  -

 حرفم رو قطع کرد و گفت: ماهان

 .یفتیمبعد؟ بهتره که راه ب یبرا یها رو بذارحرف ینا یستبهتر ن یوان  -

 .یامآب بخورم ب یوانل یهمنم  ینتو ماش یدبر  یداباشه اگر آماده -

آب  یبطر  یهآب خوردم بعدش!  یوانل یهمنم رفتم  ین،رفتن تو ماش هابچه
. رفتم و سوار شدم من پشت یستاونجا آب ماب ن دونستمیهم پر کردم م

 فرمون بودم ستاره هم کنارم ماهان و آرسانم عقب.

 ی؟برون  ی: انشاا...که بلدماهان

 بلدم. یانگران نباش حرفه -

 افتضاحه هستم. یمنکه راننده یم: پس شانس آوردستاره

 ... .یچطور یپ یست؟سالت ن ۱۷: مگه تو ماهان

 گرفتم!  یاد یرانندگ  یسالگ  ۱۰من از  -



 ی؟: چطورماهان

چون از اول  رفتیمیاونجا م یلیداشت و ما خ ینبابام تو خارج از شهر زم -
دست  یدادو اونم فرمون رو م شستمیبابام م یرو پا دوست داشتم یرانندگ 

 من تا برونم.

 گرفتمش  یدهشد اما ناد یلاز اشک در چشمام تشک یابابام پرده یادآوری با

 نه؟ یندار ینامه: گواهماهان

 .یرمبگ یگهنه قرار بود چند ماه د -

 ی؟: ستاره تو دارماهان

 نمره. ترینیین: بله اما با پاستاره

 دست فرمونش داغون بود...داغون! گفتیآخه راست م یدیمخند همه

 افتادم. شن استارت زدم و راهساکت ینکها برای

ستاره بتونه   یبهافکارم اما عج  یسکوت بود و من هم غرق تو  یغرق تو  ماشین
 یرهخون بگخفه

راحت تمرکز کنم و  تونستمیرو باال انداختم البته به نفع من بود، م هامشونه
 کر کنم.ف

تنها   جوابیاز افکار و سوال ب   یاییدن  یانتو وجود خودم غرق شدم و م  دوباره
 موندم.

*** 



 .یدیمرس باالخره

 رو نگه داشتم. ینزدم و ماش ترمز 

 یسادی؟: چرا واستاره

 لبخند به ستاره زدم و مهربون گفتم: یه من

 .یدیمچون رس -

 گفت  یجانرو نگاه کرد و با ه یروناز پنچره ب ستاره

 شه امکان نداره!اصال عوض نشده درست مثل قبله ینجاا یشههه باورم نم -

 ینجاا یگهگدا خونه د  گفتیم ینجابه ا یشهمامانم هم ینهم یچرا داره برا -
 !یو مردمش هم سنت  یمیههنوزم قد

 یم؟ش یادهپ شهی: مماهان

 حواسم پرت شده. یداوه بله ببخش -

 .یمرو قفل کردم و بعد همه راه افتاد ینمن در ماش یمشد یادهپ همه

 بود؟ ی: آرسان اسم کوچه چ ستاره

 ... .یابانخ یدر انتها...ی: کوچهآرسان

 : آشناست.ستاره

 .یگهد یناستبنا ا یعل یکوچه  -

 ی؟: جدستاره



 یه؟بنا ک یعل ین: اماهان

بود که کارش رو دست نداشت چون  یاحرفه یبنا یه یامرز آقا خدا ب یعل -
 یعل  یکوچه  گنیبه اون کوچه م  ینمهم  یبرا  کردیم  یکه تو اون کوچه زندگ 

 .کردهیم یبنا زندگ  یکه عل  یاکوچه  یعنیبنا 

 !یبه: عجماهان

 ینهم  یمسجد هست برا  هایابوناز خ  یکی  یاستالحات مردمه، مثال تو  یناا  -
 .یستن یبعج یادممسجد ز یابونخ یگنبهش م

 نماده؟ جور یه یعنی: ماهان

 : اوهوم.ستاره

 یهبگم با  چیزییهبزنم...من تا اومدم  یآروم زدم و تا اومدم حرف  لبخندی
شد خشک شده بودم  یکهام تارچشم یجلو یارو شدم که دنروبه یاصحنه

 روم... .بهرو یزل زده بودم به صحنه ارادهیکامال  مات و ب 

 نه! یخشکت زده هه واچرا  ی: وان ستاره

 شده! یچ  یدنگاهم رو گرفته بود و فهم رد

 مجسمه شد؟! یه ینکه مثل من خشکش زد و ع  یدمرو از اونجا فهم این

 چرا ماتت برده؟ یهچ شدهیچ  یخوب  ی: وان ماهان

 ... .ی...چ یا: وانآرسان



ام ها دور شدم. باتمو از بچه  یدمنتونست ادامه بده چون من با تمام قوا دو  اما
و  کردمیم یرو توش باز یمکه بچگ ی. پارک یدمسرعت به سمت پارک دو

من بودن  یایزمان دن یهکه  یخاطره بود خاطرات  یک یادآور هرقدمش 
 که االن هر لحظش برام عذاب بود.  یخاطرات 

 زدمینفس مکه نفس ینطور و هم اومدینفسم باال نم یدمپارک که رس به
. کنار اون درخت یدمدو  درخت پارک افتاد و به سمتش  ینتر چشمم به بزرگ

گودال   یتو  یدمبلند بود. دو  یهاگودال نسبتا بزرگ بود که توش پر از چمن  یه
فقط  صدایب  و آروم یهگر   یر دادم، زدم ز یهو بهش تک و کنار درخت نشستم

 .کردمیو آروم زمزمه م ریختمیم اشک 

 ه...چرا...آخه...چر...را؟ آخه چرا...آخ -

 زدم: یغ دفعه با حرص ج یه

 آخه چرا؟ -

متعدد   یهاو سرفه  اومدیونفسم باال نم  لرزیدمیم  یزور حرص و فشار عصب  از 
 بود. یدهامون من رو بر 

*** 

 *آرسان*

دفعه   یک که    دادمیم  و منم گوش  زدنیداشتن حرف م  یاو وان  و ماهان  ستاره
 روبه روش زل زد. یهخشک شد و به صحن یاوان



که داد زد(   یدیدچ دونمیچرا خشکت زده )اما همون لحظه نم ی: وان ستاره
 نه! یهه وا

 چرا ماتت برده؟ یهشده چ یچ  یخوب  ی: وان ماهان

 بزنم. یتا اومدم حرف  من

 ... .ی...چ یاوان -

کرد و   یدننداد که حرفم رو ادامه بدم و با تمام سرعت شروع به دو اجازه  اما
 ستاره رو که مات اون صحنه بود به خودش آورد.

 .یبرگرد...وان  یا...وانی: وان ستاره

 ۳۵  یبا  زن تقر   یهساله با    یاخورده  ۵۰مرد حدودا    یهاون صحنه نگاه کردم.    به
بود  کرده  یزونمرده آو یاز بازوبودن و زنه خودش رو  یگهساله کنار هم د

 یختاون صحنه انقدر بهم ر  یدنچرا با د  یکه وان   کردمیفکر م  ینداشتم به ا
 ... .یاصال اون چه ربط 

 ستاره به خودم اومدم. یبا صدا که

 .یاطرف با من ب ین: آرسان تو برو دنبالش ماهان تو هم از استاره

 تنها ومن باتو؟ ین: چرا و چرا اماهان

بره آرسان برو دنبالش من تو هم  خوادیکجا م  دونمیم یم: وقت ندارستاره
تو تنها  یمزود بهشپ برس یمکه هرکدوممون تونست  ریمیم یگهد یرهاز مس
 .یایاز پس خودت برب تونییو نم یدیم یفقط سوت  یباش



 بودمش! یدهو ناراحت ند یبود.تاحاال انقدر عصب یعصب یلیخ ستاره

 بفش زد و گفت: یغ ج یهدفعه ستاره  یک 

 هاست؟ بجنب!حرف یناالن وقت ا -

اتفاقات  ینتمام ا ید. شایدیمو هم خودش دو هم ماهان هم من یادشفر  با
بود  یادز یلیما خ یبودم البته فاصله یادنبال وان هم نشد. من یقهدق یک 

که   یر زد در حالبود و دو یدهبه ته کوچه رس یاچون اون زودتر از ما رفت. وان
 یهتو یدمد کردم تر یشسرعتم رو ب ینهم یمن تاره وسط کوچه بودم برا

. منم رفتم دویدیداشت م  یابونطرف خهم اون  یاو وان  یدمخلوت رس  یابونخ
 یدمکوچه شد. دنبالش رفتم ته کوچه که رس یهکه وارد  یدمدنبالش و د

 ه داشت.پارک را یه رو گم کردم اون کوچه به یاوان یدمفهم

طرفم  یهبود  یورزش ینطرف زم یهبود  یداخل پارک. پارک نسبتا بزرگ  رفتم
پر پشت  یهاداشت با بوته یبزرگ  یهادرخت یباز ین. پشت زمیباز ینزم

اون سمت باشه چون هم   یاو بلند. به اون سمت رفتم چون امکان نداشت وان
. اونجا دتر بوپشتتر و کمهاش کوتاهبودن و هم بوته تر یک درختاش کوچ

درخت بود و توشم پر چمن و چند تا  یهگودال شدم که اطراف   یه یمتوجه
شدم که تکون  یرهت یآب  یز چ یا یجههم بوته دور وبرش. جلوتر رفتم و متو

جلوتر رفتم و  اومدیم یرونازش ب یو صداهاز ناهنجار لرزیدی. مخوردیم
 شد... . یلتبد یقینبه  حدسم

*** 

 *یا*وان



 کردمیم یوحشتناک  یهاسرفه لرزیدمیو م کردمیم یهدرخت گر  پشت

هام رو پاک کردم، البته نه کامل سرعت اشک  پشتمه. به یکردم کس  احساس
 رو شونم نشست. یتا خواستم سرم رو بلند کنم و برگردم دست 

 آرسان. -

و پاشدم فرار کنم که مچ  ینهام رو نبسرعت سرم رو برگردوندم تا اشک به
اما قبل از  یدچپم رو گرفت و من رو با سرعت به سمت خودش کشدست

باهاش برخورد کنم و مچ دست راستم رو گرفتو من رو به سمت خودش   ینکها
 و نشوند و خودشم کنارم نشست. یدکش

 شد؟ یاونجا چ  یا: وانآرسان

 مکث کرد و گفت: کمی

 کنی؟یم یهچرا گر  ی؟ر کردچرا تو از ما فرا -

 گرفت و ادامه داد:  نفسی

 .شدهیفقط آروم باش بگو چ  -

انداختم و ناخوداگاه سرخ شدم. واقعا خجالتم  ییننزدم و سرم رو پا حرفی
 چونم گذاشت و آروم سرم رو باال آورد. یر داشت! آرسان دستش رو ز

 ی؟بهمم اعتماد ندار یاوان -

به ظاهر خشک بداخالق و خشن  یهاشدم. تو اون چشم یرهچشماش خ به
 باعث شد بگم: ینو هم یدمرو د یگهد یزایچ یلیو خ یعطوفت مهربان 



 ...اما چرا...دارم...من بهت اعتماد دارم آرسان!یبهعج دونمیم -

 شده؟یپس بهم بگو...بگو چ  -

 ینیدتا نب ید. رفتم تا بغضم رو نفهمینیدمن فرار کردم تا شما اشکم رو نب -
 ... .وقتیچه کنمینم یهکس گر   یچه یناراحتم، من جلو

ساکت شدم.  ینهم یبرا کردیبغضم دوباره داشت سر باز م لرزیدیم صدام
و دوباره به چشماش زل زدم دست خودم نبود نگاه  یدمکش یقینفس عم

 شدم یبود از خجالت آب م ی. اگر در حالت عاددادیآرامش مبهم  یبشعج
 اما االن آرامش بخش بود!

اومده   یاافسانه  ینموقع که تازه به سرزم...اونفهممیو م  دونمی...مدونمیم  -
اما اگر  یدیفهم یقتحق یکل  ی،ماجرا داشت  یاتفاق برات افتاد، کل یکل  یبود
کرد اما تو نه تو محکم  یه. ستاره گر کردییم یهاون موقع گر  خواستییم

تر و آروم یستن خوبهم  یشهمقاوم بودن هم یاوان یمقاوم بود ول یبود
 ادامه داد:

 بسته بگو و خودت رو خالص کن! یگهداره د یحد تحمل یههر کس  -

 یفکه...قابل توص تجربه کردم رویکه...احساس یدمرو د یزیاونجا من چ -
 دارم. یمن چه حال دونییتوکه نم یستن یف...واقعا قابل توصیستن

 بگو تا بدونم. -

 آرسان... . -

 ...مربوط به اوناست نه؟یابودن وان یاون مرد و زن ک  -



 ...آه اون پدرمه.بله...بله درسته اون مرد...اون...اون -

 کرد؟ چرا؟ چرا حالت بد شد؟  ینجوریتپدر و مادرت ا  یدنپدرت! پس چرا د  -

 .یسته اما اون زن مادرم ناون مرد پدرم -

 زن... . نکنه اون...نکنه اون...اون یه؟پس اون زن ک -

 پوف حدست درسته آرسان اون زن دوست پدرمه. -

 ی؟پس مادرت...مادرت چ  ی؟چ  -

کرد...هم اون   یکرده...به هممون نامرد  ینامرد اون به مادرم نامرد یهاون  -
تو  یمبود یدهبا چشم ند اما دونستیمیرو م ینو هم من ا یالهم دان

درسته  یلیبد بود. خ یلیداره خ یچه حس یزیچ ینهمچ یدند ی.فهمینم
 دونمیبه گردنم داره و من اون رو پدر خودم م  یاما حق پدر  یستن  یمپدر واقع

 شد! یکه چ   یدیخودتم د یول

 ستاره... . دونستمینم واقعا متاسفم...من... من من...من اوه -

 اون... . دونهیاونم م -

و منم به  یدموند چون آرسان من رو در آغوشش کش کارهیمهحرفم ن اما
 درکش کردم. یامو دل تنگ یامناراحت یتمام یاندازه

.دونم اون یبده فقط م  یندردت رو تسک  یبگم که کم  یچ   دونمیمن نم  یاوان  -
بوده که از شما گذشته  لیاقتیرو نداره اون انقدر ب  یهمه ناراحت  ینارزش ا

 ارزش نداره...واقعا نداره. یآدم ینپس همچ



بود! خودم رو  یشآت یرو یشدم حالم بهتر شد. حرفش برام مثل آب  تر آروم
 یدمکش  یقیجدا کردم و نفس عم

. ممنونم یدیمترس یلیخ ینجاییدآرسان ا یاشکرت وان یاهوف خدا -
 ی؟خوب  یآرسان...ممنون... وان 

 .ید: باالخره اومدآرسان

 آروم باش ستاره من خوبم نگران نباش.-

امروز  یبرا یجانههمه ه ینخونه. ا یمآرسان بهتره بر  ی،: ستاره، وان ماهان
 یهکاف

 : بله منم موافقم.ستاره

 .یمبله بهتره بر  -

 .یمو آروم بش یمبود هممون بهتره استراحت کن ی: روز سخت آرسان

کردن. من با کمک آرسان و ستاره بلند شدم. حالم بد بود به خاطر   ییدتأ  همه
 ینهم  یکه داشتم باعث بد شدن حالم شده بود؛ برا  اییعصب  یفخف  یحمله

. آرسان پشت فرمون نشست ینماش یکه برم تو  کردیمستاره داشت کمکم 
. اونم آروم ودستاره ب  یپا  یبودم و سرمم رو  یدهمنم دراز کشو ماهان کنارش،  

 یشده بودم و حرف  یرهو خودمم به سقف خ کردیداشت سرم رو نوازش م
 هنوز تو شوک بودم. زدمینم

*** 



ستاره من رو برد تو اتاق که بخوابم و آروم بشم. بخاطر  یدیمخونه که رس به
 خبرییب  د خوابم برد و به عالمشده بودم زو یحالب یعصب یو فشارها یهگر 

 سپردم. یرو به دست فراموش یز چو همه یدمو آرامش پر کش

*** 

 «ستاره»

رو بردم که بخوابه اونم بشمار سه خوابش   یوان   یم،که برگشت  یشهم  یساعت   یه
 ینماش یست. توبود، حال منم گرفته یشوک بد یلیحق داره خ یبرد. طفل

که   یبود جور یفخف یلیما خدا رو شکر خشد؛ ا یعصب یدچار حمله یاوان
که   ی. از وقت منگرانش  یلی. االن خوابه و بهتره. من خیدنو ماهانم نفهم  آرسان

 یکلمه هم حرف نزدم و تو خودمم. درسته که گاه   یه یروناز اتاق اومدم ب
خواهره.   یهست؛ اون برام مثل  اما جونم به جونش بسته  ذارمیسرش مسربه
که  یوقت  کردم،یهام رو خراب منمره یبابام مرد اون کنارم بود وقت  یوقت 

 یدطور که بامن نتونستم اون  اماکمک الزم داشتم    یوقت   کرد،یمامانم دعوام م
اشکام راه  یک   یدمقدر تو افکار و خاطراتم غرق بودم که نفهمجبران کنم. اون

 .کردمیم یهباز شد و داشتم گر 

 یه؟خنده رو گر  ی! ستارهیه؟: ستاره گر ماهان

 کنی؟یم یه: چرا گر آرسان

 یناز ا یکمشده  یبگه خواهرم، دوستم چ  کنهیبوق. نم احساسیب  یپسره
 منگل. یرابگ یادماهان 



 بغض گفتم: با

کرده که انقدر  ر کایخدا اونم گناه داره. مگه چ ...بهسوزهیدلم براش م -
 . بابا اونم آدمه.کننیناراحتش م

 هقم بلند شد.هق یصدا و

 ین. تو بهتر یشهکارا اون بدتر م  یناما با ا ینگران  ،یناراحت  دونمی: مآرسان
داره وضعت از اون بدتره که، بعد چطور توقع  یاز اما االن که بهت ن یدوستش

 ...هان؟کنه  یهکه بتونه به تو تک  یدار

و  اییگهاز هروقت د یشتر ب یرو بهم گفت. االن وان  یان: آرسان جر ماهان
 .یخاطر وان به یمحکم باش یدما توورو الزم داره؛ پس با یاز همه یشتر ب

بود و کمکم  یشمپ شهیآروم بود. هم یطشرا ینبدتر  یو تو یشهاون هم -
...من نتونستم کمک حالم بود اما من یشههم یطشرا ین...تو بدتر کردیم

 کردم کمکش کنم.  ینبودم اما سع یرانباشم، من ا یششپ یشههم

 و ادامه دادم: یدمرو باال کش بینیم

محکم باشم  یدکمکش کنم، با  تونمیو ضعف نم یهاما حق با شماست با گر  -
اجازه  یو به احد یشتممن پ یدار یاز ال که به من ندرست مثل خودش. حا

 ناراحتش کنه. یدمنم

*** 

 کل«  دانای»



هنوز  یا. وانیفتندبود که آماده شوند و راه ب ینبود و وقت ا یدهفرا رس شب
 یبادختر ز یه. خواب دیدیداشت خواب م ی،خواب عاد یهخواب بود؛ اما نه 

 یاما اون انسان که بود؟ که بود که از وان  کردیم رو که ازش درخواست کمک 
 خواست؟یکمک م

*** 

 «وانیا»

بودم، آسمون شب  ناشناخته یمحله یه یخلوت تو یابونخ یه یتو تنها
 زدنیو سوسو م شدنیها خاموش روشن مبود. چراغ یو ابر گرفته  ،یک تار

ها رو بوجود آورده بودن. از رو خونه یترسناک  یو همراه با رعد و برق منظره
 یادخترانه یغ ج یها بودم که صدافکر  ینهم یمشخص بود که باال شهره تو

 زدیوسال من مسنهم  یبا  که تقر   یکرد. بعد از اونم دختر جوان   یشتر ترسم رو ب
که روش عکس خرس بود ظاهر شد با تمام  یو شلوار راحت  یشرتت یهبا 

 :گفتیو م زدیپسر که داد م یهسمت من و پست اونم  ددوییسرعت م

ما  یخونه یهمه سال تو ین. تو اگیرمتیم یاز دست من در بر  تونیینم -
جزاش  یدکرد. حاال با  ی. پدرم خرجت رو داد، مادرم برات مادریکرد  یزندگ 
 .یرو بد

. یوونیح یهدستت بهم برسه...تو  ذارمی...نمیدمنه...نه...نه...من اجازه نم -
 نداشت.  یربط   یچخاطر خودشون مراقبم بودن و به تو هم هو پدرت به  مادرت

 رو برگردوند و چشمش به من خورد. سرش



 خانم...خانم تو رو خدا کمکم کن نذار دستش به من برسه تو رو خدا. -

 .کنمیباشه باشه آروم باش کمکت م -

 ی. اون پسره هم ه لرزیدیم یدخودش رو پرت کرد تو بغلم مثل. ب دختره
دست دختره  ینهم یبرا یدمهاش فهمچشم یسرخ  یدن. با دشدیم یکنزد

 .یدمرو گرفتم و با تمام توان دو

داشت،   یالبه دان  یبیچهرش شباهت عجتونستم به چهرش دقت کنم. ته  تازه
 یهفرم که طوسو خوش درشت یچشم ها زدیم یکه به زرد  یدیصورت سف

و صورت   یسرخاب   یهاو لب  یکو سبز. دهن کوچ  یآب   هاییهبود با ته ما  یرهت
 برجسته. یهاگرد و گونه

 تاخداگاه داد زدم: یمدو خسته شده بود هر 

 آرسان. یی؟کمک...آرسان کجا  آرسان...آرسان  -

شد  دهیاپسر پ یهبود. از توش  یابونشدم که ته خ ینیماش یمتوجه دفعهیه
 یدمبود. فهم یدهپوش  یاهقرمز با شلوار س  یرهنور بود و پهاش شعلهکه دست

 که آرسانه پس داد زدم: 

 آرسان کمک! -

دستاش رو پرت کرد پشت سر ما   یشاومدم و بعد آت  یار طاقت ب  یا: وانآرسان
به دختره من رو تو  توجهیسمت ما و ب  یدو راه اون پسره رو بند آورد و د

 آغوش گرفت.

 ی؟کجا بود  یا: سکته کردم وانآرسان



 یشطرف آترو بهش گفتم اما از اون  دختره  یآغوشش خارج شدم و ماجرا  از 
منم جلوش  دختره از ترس اومد پشتم یدخاموش شد و پسره سمت ما دو

از  ینور یهآرسان جلو اومد و  لحظهیه یو گارد جادو گرفتم، اما تو یستادما
 .افتاد ینرو زم یهوشهاش خارج شد و به سر پسره برخورد کرد اونم بدست

 .یارهنم یادمن رو ب یهابشه قدرت یدار که ب  ی: وقت آرسان

 .یسپل یاداره یمبر  یدبا ینبجنب -

 رمون و منم کنارش دختره هم عقب.آرسان پشت ف یمسوار شد و

 .یدید: خدا رو شکر که رسدختره

 ید؟هست یشما ک  یدبگ یشهم -

 یهمن...تا خواستم حرف بزنم  یهاسم واقع ینهستم البته ا یانا: من ددختره
 اومد. ییصدا

 .یاشو...وان یدار ب یوان  ی،وان  -

 برگردوند. یداریمن رو به عالم ب و

 هوف پس خواب بود. یی؟ستاره تو -

 ی؟: چه خواب ستاره

 رو براش گفتم که در جوابش بهم گفت: خوابم

پاشو   یستن  یزیچ  یدیکابوس د  یدیچون با ذهن آشفته خواب  یزمعز   یوان   -
 وقت رفتنه.



 پس وقتشه. -

و  یمرو هم جمع کردم. همراه با ستاره از اتاق خارج شد یلشدم و وسا آماده
بود آرسانم مثل اون.  یدهپوش یپا لباس مشک  ماهان سرتا یمپسرا رفت یشپ

بود با  یدهبودم پوش یدهرو که براش خر  اییستاره هم ست مانتوشلوار مشک 
 ینماش سوار و  یمها رو برداشت. کولههارویامنم همون سرمه یشال مشک 

 من پشت فرمون نشستم و ستاره هم کنارم. یمشد

 ها ساعت چنده؟بچه -

 ده.ربع به دواز  یه: ماهان

 جا مثل شهر اشباحه، ساکت و خلوت.االن اون یهعال -

 .کنهیتر مکارمون رو راحت  ین: خوبه استاره

که  نگفت و هرکس با افکار خودش سرگرم شده بود یزیچ یکس یگهد و
 کنان به من گفت:پچستاره پچ دفعهیه

داد تا قبل از فعال شدن   یادبهم جادو    یتو خواب بود  یماهان وقت   ی،وان   یه   -
و  کننیقدرتام ازشون استفاده کنم. گفت اون و آرسانم از جادوها استفاده م

و فقط در مواقع  کننیاستفاده نم یشونو شخص یاصل یهااز قدرت یشههم
صورت از ورد و  ینر ایو در غ کننیم از اونا استفاده یو موارد ضرور ینتمر 

 لبه مگه نه؟. جاکننیم جادو هم استفاده

 ی؟گرفت   یاداما تو چندتا جادو  یعاد -



خواب   یجادو وقت   تایشد س  یدا  جد  ینداده بود و با ا  یادتا بهم  : قبال  دهستاره
 داد. یادجادو بهم  تایستماهان ب یبود

 .یرمبگ یادازش  یدادامه بده، منم با ینخوبه آفر  -

 یهبود و بق یمرانندگ یدونگ حواسم پ یش. من کال  شیمدوباره سکوت کرد و
 آرسان گفت: یکدفعهکه   زدنینم یهم حرف 

 .یدیمها رسبچه -

تا به دنبال کتاب اول  یمشد یادهرو پارک کردم و همه پ یمسرعت ماشبه منم
 .یمبر 

*** 

 «ییجادو یهاچهارم: کتاب فصل»

 ی،آب، خوراک  هاین. داخل ایریدها رو بگکوله  یناز ا یکیها هر کدوم بچه -
که  ستیگهوپرت دقوه و چندتا خرتطناب، چاقو و چراغ اولیه،یهاکمک 

 بشه. یاز ممکنه ن

از  یمرو برداشتن و راه افتاد هایفاز ک یکینگفت و هر کدوم  یزیچ کسی
هرکس با افکار خودش مشغول  ی. تا مدت یمو داخل پارک شد یمکوچه گذشت

 آرسان گفت: کهینبود تا ا

 .جاستینا یناهاشها ابچه -

 !یوارهکه د  جاینکرده آرسان؟ ا  یداهات مشکل پ: چشمستاره



 .یوارهکه پشت د  ینه. منظورم ایوارهد دونمیم یستم،: خودم کور نآرسان

از  یجورکل چهنه. آخه عقل یگیچشمات مشکل داره م یگم: مستاره
 کردم.  آرسان جواب بده مداخله کهینقبل از ا یم؟رد ش خاردارایمس

کن و آرسان تو   حرفاست نه جاش، ستاره بس  ینها بسه االن نه وقته ابچه  -
 .یایددارم دنبالم ب یفکر  یههم جواب نده من 

 کتاب کجاست؟  دونیی: مگه تو مماهان

 ورود بلدم. یبرا ینه اما راه بهتر  -

؟ستاره  : واقعا 

 بزرگ شدما. جاینبله خوبه ا -

 .ینم: بفرما راه باز و جاده دراز، نشون بده ببآرسان

 و تمسخر تو کالمش گفتم: شیکهبدون توجه به ت من

 یاید. بیادبا صبر بدست م یشهخوب هم یزهایها چبچه یدصبر داشته باش -
 طرف. یناز ا

ش پر از طرفه  یهکه    یابونخ  یهبه    یدیمو رس  یمو تا آخر پارک رفت  یمداد  ادامه
تکه پر از کوتاه که تکه یوار د ییجاها یهتا  شمیگهدساختمون و طرف 

 .یابونهب یهو پشتشم  یشهکه آدمم ازش رد م  هایییشکستگ 

 بودا.  یمونجا خونه قبلاون  یه. اون ساختمون سومینجا رو ببستاره اون  یه   -

 کردیم؟یم یینچندبار پله باال پا یروز یادته. یادشم یادم: آره ستاره



 بودا آه! یوران خوب چه د یادمهبله  -

 پارک تموم شد و.... برییما رو کجا م یدار فهمیی: نه تو اصال  مآرسان

 یتو یارنکنار ب  روییادهنتونست حرفش رو ادامه بده؛ چون درست تو پ اما
 یینپا یبرا یخوب  یسه تا آدم بود و جا یسوراخ بزرگ به اندازه یه یوارشد

 متروکه. یبه اون خونه یدنرفتن و رس

 ی؟متروکه. اما...اما چطور ی: خونهآرسان

اطراف رو مثل کف دستم  ینو تمام ا کردمیم یزندگ  جاینمن ا ی،به سادگ  -
 بینییبودم. بارها و بارها اون ساختمون رو م یدهرو هم قبال  د جاینبلدم و ا

بود. اما  جاینا یروهما درست روب و بالکن کردیمیم یجا زندگ ما قبال  اون
 .یفتیمراه ب یگهبهتره که د

بود و وارد اون  یابونب یهکه درست مثل   یخال ینداخل اون زم یمافتاد راه
 یوار د یهکارخونه بود و با   یهاش تکه یک ین. داخل زمیممتروکه شد یخونه

 ینسبتا  بزرگ   ی. خونهیمشدبود و ما وارد خونه  یابونب  شیهجدا شده بود و بق
بود و در تمام خونه آثار  یک تار یلیبود که دوبلکس ساخته شده بود و خ

 بود. یریو درگ یکارکنده  ی،شکستگ 

جا هاش اونتاجر پولدار با زن و بچه  یهخونه    ینکه تو ا  گفتنی: مردم مستاره
خوب مهربون و فداکار بودن؛ اما دشمن داشتن.  یلی. اونا خکردهیم یزندگ 
. کشنیهاش رو مو بچه  و تاجر و زن  کننیم  خونه حمله  ینشب اونا به ا  یه
 یر خونه رو تسخ ینا وناروح ا یگنم کنن،یبه اونا نم یکمک   یچمردم ه یول
 .یرهتا از مردم انتقام بگ کنهیم



 ها.دوساله ترسوندن یالبته برا یهداستان جالب یدممنم شن -

متوجه  کردمیم طور که اطراف رو نگاهبا سمت جلو حرکت کردم همون و
 به من. یدهشدم که ستاره چسب

پسرا بهت   یوجور کن. نکنه دوست دارقدر نترس و خودت رو جمع ستاره ان  -
 بخندن؟

 .یگی: نه حق با توئه تو راست مستاره

 ادامه داد: یبلندتر  یبا صدا و

که   ی. خوش به حالت وان ینمجلو پام رو بب تونمینم یکهتار جاینقدر اَاه چه -
 .ینیبب تونییهم م یکیتو تار

 .یلمهقدر فدختره چه ینا خخخ

رو بگرده،  یینگروهم پا یهگروه باال و  یه یمش یمتقس یایدب یگمم -
 .یاریدهاتون رو دربقوهچراغ

 رو کردن و منم ادامه دادم: کار ینا همه

 باال و... . یرممن م -

 حرفم رو قطع کرد و گفت: ستاره

تو و آرسانم باال رو. باشه  گردیمیرو م یینمن و ماهان پا یهآره فکر خوب -
 یمبر  یهعال

 شروع کرد به دور شدن. یحرف  یو بدون اجازه یددست ماهان رو کش و



 .یدمکه صداشون رو شن  کردمیم با لبخند رفتنشون رو تماشا داشتم

 ید؟خوب یلیشما که با هم خ ی: چرا اون دوتا رو با هم فرستادماهان

 تونمیو من نم یهجد یادیکار ز  یدوستمه اما تو ینبهتر  ی: درسته وان ستاره
 تحملش کنم.

 ها باال برم.لبخند زدم برگشتم تا از پله یهصداقت  همهینا به

 سوال بپرسم؟ یهازت  تونمیم یا: وانآرسان

 بله بپرس. -

سوال برام  یهگروه شدن با تو ناراحت باشم، نه اما   از هم کهین: نه اآرسان
 ...چرا تو رو...؟ستاره یعنی...اومد. تو یشپ

 لبخند جملش رو کامل کردم. یه با

من و ستاره اون ماهان رو انتخاب کرد؟  ینب یمیتچرا با وجود صم کهینا -
 درسته؟!

 سوال من بود. ینا یقا  : درسته دقآرسان

 یمخصوصا  تو یم،با هم فرق دار یلیخ یمونو هماهنگ یمیتبا وجود صم -
کنه   یطنتکار دربره و ش  یر از ز یطیاون دوست داره در هر شرا دونییکار م

کار.   یمخصوصا  تو  یمهست  یکه جد  دونیمیاما من نه هم تو هم من خوب م
 یبازم موقع کار خشک و جد یمداشته باش یطنتش یکم یاگه در مواقع عاد

 یگم؟ما ماهانه، درست نم ینب ینهگز   یناون بهتر  یو خب مسلما  برا یمهست



کار  یجد یلیکه من موقع کار انقدر متمرکزم و خ دونییتو خودت هم م
 اون دوست نداره با من کار کنه. ینمهم یبرا کنمیم

 .یایمن کنار متو چطور با  یبهمن عج یبرا ی: ولآرسان

 راه تحمل نظر مخالفان احترام و مداراس. ینبهتر  -

بود که از دو  یلیطو یاما از دو سمت راهرو یمبود یدهها رسبه آخر پله دیگه
 اندازه بود. یهسمت به 

 .یمسمت راست بر یبه راهرو ید: باآرسان

حرف رفتم دنبالش در سوم رو باز کرد و وارد شد بعدم من وارد شدم و کار   بی
و ازش عکس و  یدمد یبعالمت عج یهصندق  یه یمن رو یمرو شروع کرد

 یهجعبه عکس  یرو ینهرو بب ینگرفتم اما آرسان رو هم صدا کردم که ا  یلمف
هر  د.شیبود که دوتا ساقه از دو طرفش رد م یفضر  یگل شش پر با پرها

 یهم به صورت منحن یکیصاف و  یکیساقه از دوتا خط درست شده بود 
اون  یینبود و درست در پا یرهها از دو طرف دوتا داشاخه یروش و در انتها

 گرفته بود. آرسان اومد کنارم.  یشصاعقه بود که آت یه

 شده؟ ی: چ آرسان

 .ینرو بب ینا یاآرسان ب -

مدرسه  یاگر تو یعته،آتش و طب ین سلطنت نشا کهین...اکهین...اینا یه؟چ -
نشان  ینمهم یصاعقه به و جود اومده برا یهآتش از  یناول یدخونده باش

دست راستش رو   ینرو بب  ینا  یعته،گل هم نماد طب  ینو ا  ینهسلطنت آتش ا



ه دست یآرنچش  یکرو زد باال تو دستش نزد یرهنشپ ینباال آورد و آست
بند سلطنت آتشه و دست  ین. ایرنگ   یهابند بود با همون نماد البته با سنگ 

 یاعضا  یکنن البته برا  یکه فقط وارثان حکومت آتش به دست م  یهنشان  ینا
دست بند رو داشتن واجبه اما مال فقط وارث حکومته   ینا  یسلطنت   یخانواده

. دستت رو بده به ستفقط صاعقه یهصاعقه و آتش رو با هم داره مال بق
 من.

دست راستم رو باال  ینکه گفت رو انجام دادم. دستم رو گرفت و آست  کاری
 یهدست  ینشون تو ینمال توئه، ا ینمبندم رو نشون داد و ازد و دست

اما تو چون  یهرو ستاره هم داره اما مال اون فقط صورت یبنددست ینهمچ
 .یهو دوتاشم آب یرت از دوتا از پرهاش سبز دوتا صو یوارث حکومت 

سنجاق  یهبند و گردن  یهبند رو و البته دست ینا یادم یادمکه   یمن از وقت  -
با من  یو حت   یادم یادم  یتا رو از اول داشتم از وقت سه  ینسر هم هست من ا

 که... .  دونستمیهم اومدم اما نم جاینتا ا

 ینم؟اون سنجاق رو بب یشهم -

 ست.بله اما خونه -

 .یمجعبه رو باز کن یندر ا یاب یاوان -

 باشه. -

 .یک با شمارش من  -

 دو. -



 دو با هم: سه. هر 

بند به شکل جعبه دوتا گردن یتو یمبا عدد سه در جعبه رو باز کرد زمانهم
جادو شده بودم   یایکه وارد دن  بارییناول  یها رو من توو ابر بود اون  یدخورش

 برداشتمشون. ینبودم بنابرا یدهد

 رو. جاینا یاوان -

چند   ی. نگاهش کردم و متوجهکردیم  اشاره  یرشرو برداشته بود و به ز  جعبه
قرمز، سبز   ی،آب   ید،خاص قرار گرفته بودن. زرد، سف  یبترت یهرنگ شدم که با  

 .یو صورت 

 یداشتم که همنجور یباز یهتبلتم  یرمزه، من تو یه ینآرسان به.نظرم ا -
 یا کردییوارد م یببه ترت یدرنگ بود با یاطرح عدد  یر س یک بود 

 .یمرمز باش یجا یاجور قفل  یهدنبال  یدنظرم باخب به چیدیشونیم

 تو هم اون سمت رو. گردمیسمت رو م ین: باشه من اآرسان

 .گشتیمیم هردومون

 .جاینا یاب یا: وانآرسان

 یه؟بله آرسان چ -

 لباسش درآورد و گفت: یر بند از زگردن  یه آرسان

 حک شده بود اشاره کرد. یوار نشان که رو د یه یو بعد به رو ینرو بب ینا -

 ی؟چ  یعنی یندرست مثل همن ا -



 حالت جادو افتادم و گفتم: یبند آتش توگردن  یادناگهان  و

 سرنخ باشه. یهممکنه  ینآرسان ا -

 درسته ممکنه. -

 خبرم کن. یدید یزیطرف چاون یرممن م -

*** 

تخت رو  یر خم شدم تا دوباره ز یچیاما ه گردیمیم یمدار ستیقهدق بیست
 براق توجهم رو جلب کرد. چیز یهنگاه کنم که 

 .جاینا یاب ، آرسانآرسان -

 شده؟ یچ  یه؟چ -

 .ینرو بب ینا یاب -

و من به  یمنار زدبا کمک هم تخت رو ک یدرو د ییکنارم و اون برق طال  اومد
 کرد،یفلش بود که به باال شاره م یهشب یزیچ یهسمت اون نقطه رفتم و 

اونم به پشت کتاب خونه اشاره  یگهفلش د یهبه  یدمردش رو گرفتم و رس
بود رو  ر که دورتادورش اب  یکه کوچ   یدخورش یهو با  یدیمشکنار کش  کردیم
 شد. یانصفحه نما یهو  یدمدستم رو روش کش یدیمد

 .ینبب ینوآرسان ا-

 رمزه. یه ینفکر کنم ا -

 .یمصفحه رو مرتب کن ینا یرو یهارنگ  یدخودشه با -



 جواب باشه. یداون با یادتهرنگ رو  یبدرسته اون ترت -

 یهاوار ادامه دادم و رنگ . زمزمههاستینسرزم یبترت یبدرسته اون ترت -
 کردم.  یمصفحه تنظ یدرست رو رو

 .یقرمز، سبز و صورت  ی،آب  ید،زرد، سف -

بازشون   یوقت   یمهامون رو بستفضا رو پر کرد و ما چشم  یاکور کننده  ییطال  نور 
 یمکرد

 یهبود و داخل اون  متر یسانت  ۶۰در۴۰شکل که حدودا   یلمستط ییچهدر یه
دستم رو   یدمجادو د  یایکه تو اون اتاق در دن  یبود درست مثل اون   یباکتاب ز

 کردم تا برش دارم که آرسان داد زد:  دراز 

 مراقب باش. -

 .یفتادن یشده بود و من برش داشتم اما اتقاق  یر د اما

 ممکن بود که... . ی: اوف خدا رو شکر دختر شانس آوردآرسان

حاال به عنوان  گم،یم یک . تبر یدکرد  یداکتاب رو پ  یناول یدشد : موفقصدا
قدرت   یننهفته در درون شما آزاد خواهد شد و اما ا  یدیخورش  یرویپاداش ن

جمله رو با   ینا  یدگان. برگز کنیمیشما کامل م  یما آن را برا  یناقص است ول
 درخشندگیبه  یکیهستند که  یددو فرد خاص دو خورش یددقت گوش کن

 یماومد  ینزم  یابر هستند صدا تموم شد و ما رو  یدیبه مف  یگریو د  یدخورش
شکل  یحباب  زرد روشن یهالباس زرد و بال یکدستبا  یدمرو دو من آرسان 
 .شدیتر مروشن اومدیبه سمت وسط م یبود و هرچ  تر یرهکه از کناراش ت



 .ینآرسان خودت رو بب -

 .آوردیدرم شاخ نگاه به سرتاپاش انداخت. داشت یه آرسان

 سرش رو بلند کرد و گفت: اما

 .ینخودت رو بب -

بسته   یپسرو که با کل  موهام  دیدم؟یم  یدرآوردم. چ   ینهآ   یهم  از تو کوله  سریع
جفت بال   یک بود،    یشهبراقم براق تر از هم  یهاشده بود چشم  یبودم دم اسب

 یرهنپ یهلباسمم  یدمروشن بود رو پشتم د یهو قشنگ زرد که سا یفظر 
پشت  یرهنمپ یزرد باال یجوراب شلوار یهبود که تا زانوم بود با  یکلوش پف 

جفت   یک شده بود با    یدوزسنگ   ییزرد و طال  یهابود و تماما با سنگ   یگردن 
دار ساق کوتاه هم پاشنه یجفت هم چکمه یک دستکش ساق بلند زرد دستم 

 پام بود.

 گرده؟یشدم چطور برم یشکل ینمنم چرا ا ینآرسان ا -

فکر   یکه بود  یبه شکل  یدبا  یایحالت درب  یناز ا  کهینا  یبرا  یگمدا  بهت مبع  -
 .یلب زمزمه کن حالت عاد یر و ز یکه برگرد  یو از ته قلبت بخوا یکن

 باشه. -

 که گفت رو انجام دادم و موفق شدم.  کارایی

 .گردییآرسان تو برنم -

 چرا اما صبر کن. -



 همون شکل. قرمز اما به رنگ  دفعه با ینا یشد ول یلدوباره تبد اون

 یه؟چ یگهد ینآرسان ا -

 برگشت و گفت: یبه حالت معمول آرسان

 .یگممن بعدا  بهت م یمبر  یاب -

 باش. -

 .یمرفت و ستارهو دنبال ماهان یینپا یمبرگشت و

 .یایدماهان، ستاره ب -

 شده؟ی: چرا چ ماهان

 ید؟کرد  یکار: چه خبره؟ خرابستاره

 .یستن یزیچ یدنترس یاید: بآرسان

 یزیچ  یدیخورش  یروین  یاما ما درباره  یدن؛رو د  یو ستاره اومدن و گو  ماهان
. ستاره رفت عقب و ماهانم کنارش یمشد  ینو سوار ماش  یم. رفتیمبهشون نگفت
دو تا راحت چرت بزنن و   هم من جلو تنها نباشم هم اون  کهینا  یآرسانم برا

 رو زدم و راه افتادم.  ارتر من. منم که راننده استجاشون راحت باشه اومد کنا

. زنهیحرف نم  یادفکر آرسانم که کال  ز  یتو  یشهکه ساکت بودم و مثل هم  من
متنفرم که افکارم رو به هم  ینفکر کنم؛ چون از ا تونمیراحت م یگهخوبه د

ا پس آخه چر   یستمن  یعتواقعا  برام سواله، مگه من از افراد طب ینبزنن. اما ا
 اتفاق افتاد؟ ینا یشدم؟ اصال  چطور یدیخورش یهبه  یلتبد یچطور



 .یاوان -

 چشمش زدم! یانگار اوه

 بله. -

 یه؟تو فکرت چ -

 یزاچ یلیچند روز افتاده خ ینتو ا یادیبله خب تو فکرم اتفاقات ز راستش -
 .چرخهیکه تو سرم م  یهبدتر از اون هزاران سوال یگرفتم ول  یادو  یدمفهم

 ی؟: مثال  چ آرسان

، مگه من از افراد طبمن هام فعال نشده. و هنوزم که قدرت یستمن یعت: مثال 
از کجا اومد و مگه تو   هایلو تبد  یروهاشدم؟ اون ن  یدیخورش  یهپس چرا به  

و هم  یشد یلتبد یدیخورش یهپس چرا هم به  یستیاز افراد آتش ن یکی
 آتش و... یه

 ت:حرفم رو قطع کرد و گف آرسان

از افراد  یهرو داده و االن در واقع تو  یدیاوال  اون کتاب به تو قدرت خورش -
انسان با قدرت   یهرو هم داره و اما من منم    یدیخورش  یهاکه قدرت  یعتیطب

که من تونستم به شکل  یدیداره؛ چون د یدیخورش یهاآتشم که قدرت
 شم. یلآتش هم تبد

 .یبهعج -

 موافقم. -



 .یمنزد یتا خونه حرف  یگهد و

ءاهلل . ماشایمو وارد خونه شد یمکرد  یدار و ماهان رو ب به خونه ستاره رسیدیم
 خرس کپش رو گذاشته بود. ین. عشدیم یدار مگه ب یستاره ینا

 یادماهان که صبح ز یم،و ستاره رفتن بخوابن اما من و ماهان موند آرسان
خسته نبودم. تا  ینمهم یبودم؛ برا یدهخوابده بود، منم که بعد از ظهر خواب

گرفتم و   یادرو کامل  ییابتدا یجادو ۶۰و من  یمساعت چهار صبح کار کرد
 .یازموقع ن یرو برا یشرفتهپ یلیخ یدوتا هم از جادوها

من خوابم  یشی. تو که خسته نمیبخوابم مردم از خستگ  یرممن م ماهان -
 .میرمیدارم م دیام

 .یر صبح به خ یعنی: باشه شب نه ماهان

 خسته بودم. یلیخ یدمبعدم رفتم و خواب یدیمخند آروم

شدم. ساعت هشت صبح بود.  یدار ب اومدیم یروناز ب که  ییبا صداها صبح
 آرسان اومد. یحداقل خواب نموندم. تا اومدم بلند شم صدا یستخب بد ن

 یشی؟نم یدار ب یا: وانآرسان

 .یدارمچرا...چرا ب -

صورتش سرخ شده  یدمداره. د کار یچ  ینمشدم و به آرسان نگاه کردم بب بلند
 داشت که خودش رو نگه داره. یاما سع خندیدیهاش داشت مبود و چشم

 خندی؟یچرا م یهچ -



 خندش رو قورت داد و گفت: آرسان

 یدی؟ساعت چند خواب یشبد -

 چهار. چطور؟ -

 .فهمیینگاه کن م ینه: تو آ آرسان

 خودم هم خندم گرفت هم وحشت کردم. ییافهق بادیدن

 لحظه جناب اجنه پشتم ظاهر شد. همون

 یلدل ین: به اآرسان

 .یروناز اتاق رفت ب بعدم

 شعوریب  -

*** 

 یمرو که قراره شب بر  یریمس یمتا بتون یرونب یمما دوباره از خونه اومد االن
 .ریمیم یممونم داربازم من پشت فر  یریمبگ یادرو 

 .یمبر  یادهپ یدبه بعد رو با جایننگه دار. از ا جاینا یا: وانآرسان

وار به پچپچ  یمو راه افتاد یمشد  یادهرو نگه داشتم. همه پ ینحرف ماش  بدون
 ستاره گفتم:

 ستاره، ستاره. -

 : بله.ستاره



 .یستهامون نخونه یک نزد جاینا -

 شماست؟ یاونم خونه ین: چرا ببستار

 آره خودشه. -

 یتآرامش، امن یجان،ه ی،داشتم. شاد یبیاحساس عج یهچرا اما  دونمنمی
 نفر صدام کرد. یهافکار بودم که  ینهم یتو

 !یاوان -

. بعد از اونم یهگر   یر نفر خودش رو پرت کرد تو بغلم و زد ز یهتا برگشتم  و
 کامل رو کردن.  ییمون رو بردن تو و از ما بازجوخاله )مادر ستاره( همه  مامان

 کنی؟یمامان باور نم -

 نظرت قابل باوره؟: بهمامان

 لحظه کف دست آرسان شعله ور شد. همون

*** 

سرش اتفاق افتاد ما  یلیخ یگذشته. همه چ   ینامامان ا یدنساعت از د یه
بابا رو و معلوم شد که گفته  یماجرا یحت  یم،براشون گفت ماجرار رو یهمه

 یندهآ  یو معلوم شد که تا اواسط هفته یامسافرت چند هفته یرهداره م
 شد که مامان  قرار و    یمبمون  ینجا. ماهام از خدا خواسته قرار شد که اگردهیبرنم

 یمگار کار خاصاز ما بشن. البته ان یکیبه  یلو تبد یانبا ما ب یالمو خاله و دان
اون و  ییجهتو آزمون جذب قدرت شرکت کنن و با توجه به نت یدنداره با

 یما همگ  یهعال ینداده بشه ا یقلبشون بهشون قدرت الهه یمقدار پاک 



تموم شه و  یتکه مامور  یمهست ینا یو آماده یمرو جمع کرد یالمونوسا
عکس بهم  یهمامان  زنم،یم یتار اتاق خودمم و دارم گ ی. من االن تویمبرگرد

 پسر خاله و دختر خودش گفت: یدرباره یداد و داستان 

پارک و  برنیهاشون رو مکردن ما، خاله و مامان بچه  یداماه قبل از پ یه -
دختر و  یهعکس هم که به من داد عکس  ی. تویشنم یدها ناپداونجا بچه

 یهابود با چشم یفناز و ظر  یلیدختر خ یهمامان(  )دختر  یاناپسر بود، د یه
 یسرخاب  هایبو ل یدسف یو سبز، پوست  یآب  ییهو ته ما یرهت یدرشت طوس

خودش بوده  یدمخواب من داشت و شا یبه دختر تو یبیکه شباهت عج
 یهاو چشم یگندم  یپسر قشنگ بود با پوست  یهباشه و آرش )پسر خاله( 

 دفعه یهکه هم جذاب بود و هم بانمک که   یصورت  یهاو لب یدرشت عسل
 دراومد. یصدا

 تو. ییدبفرما -

 با عجله وارد شد و گفت: آرسان

 ماهان و ستاره رو احضار کردن. یکار  یه یها برابجنب ملکه یاوان -

 .یمرفت یینپا هم به طبقه با

 شده؟ یچه خبره؟ چ  -

 .ینخواستنمون، هم یکار  یه ی: نترس فقط براماهان

 .یدمهوف خدا رو شکر ترس -

 .یدجا بزن ینم. نبید: فقط زود برگردآرسان



 .زنیمیما جا نم یمنترس تو بخوا : باشهماهان

 .یکارامون دربر   یر و از ز ی: تو نترس چون من عمرا  بخوام تو جا بزن آرسان

 .یستاالن وقت بحث و دعوا ن یدبس کن -

 نزدن فقط خصمانه به هم نگاه کردن. یحرف  یگههم ساکت شدن و د اونا

 س.خونه ین: طبق نقشه کتاب دوم تو همآرسان

 باال. یدشما هم بر  گردیمیرو م یین: ما پاستاره

 و من گفتم: یمها باال رفتو آرسان با حالت دو از پله من

باشه احتماال   یزیچ جایناگر ا یمشروع کن یاز انبار یدبا یا،آرسان دنبالم ب -
 جاست.ناو

 : باشه.آرسان

 .یموجو کردو شروع به جست یموارد انبار شد و

*** 

مثل حالل ماه  یکیشبند که و جز دو تا گردن گردیمیم یمساعته که دار نیم
 یدارمزه پ یجا یحجا که شب یهستاره وصله و  یهحالل که به  یه یکیشمو 

 یاون دو تا  یشبودم برداشتم و پ  یدهها رو چون تو خوابم دبندگردن  یمنکرد
تنگ بود و هم  نو کالفه بودم؛ چون هم وقتمو یگذاشتم. واقعا  عصب  یگهد
 .کردیمینم یداپ یزیچ

 کردم.  یداشاز رمز پ ینما یناهاشا ی: وان آرسان



 تعجب نگاهش کردم. با

 کوش؟ کجاست؟  -

 جا.: اونآرسان

 یالگو یه ینگاه کردم. متوجه کرد،یکه اشاره م  یبه سمت  شدم و نزدیکش
و دوباره  کامل، ستارهحالل ماه، ستاره، ماه یبو منتظم شدم؛ به ترت یبعج

 یدصفحه بود و چند تا دکمه داشت که با یهقفل افتادم مثل  یاداز اول. به 
 .چرخوندیشیم

 .یب. دکمه، صفحه، الگو، ترتینهآره خودشه. هم -

 یگی؟م یچ  ینم: درست حرف بزن ببآرسان

 بجنب. یده؛منتظمه و داره رمز رو به ما نشون م یشکل یالگو یه ینا -

و من اشکال رو چرخوندم. اون صفحه باال  یمبه سمت صفحه رفت سرعتبه
 .یمشد یگهقفل د یه یرفت و ما متوجه

 هم باشه. یگهرمز د یه یدبا -

 هم باشه. اییگهراه د ید. بایم: وقت ندارآرسان

 .خوادیوقت م یلیزدن خ یزد؛ اما شانس یرمز و شانس یشهم -

 یست؟ن اییگهراه د یچدو تا ه ینجز ا یعنی: آرسان

رو به هم بسته  یچهفکر کردم و به صفحه نگاه کردم انگار، انگار دوتا در یکم
 بودن و...آره درسته وسطشونم فاصله بود.



 هم هست. یگهراه د یههست  -

 .یدممتعجبش رو د هنگا

 باشه. تونهیهم م یگهراه د یهکه   ینهمنظورم ا -

 یه؟ممکنه باشه؟ اون چ یعنی: آرسان

رو  یفلز  یزایچ یندو تا رو به هم وصل کرد و ا یننگاه کن انگار ا جاینبه ا -
 تر یشدو تا رو ب  ینا  ینقفلشه اگر بشه شکاف و ب  ینافاصله است، ا  ینشونکه ب
 بازش کنم. تونمیم یم،کن

 درستش کنم. تونمی: اون با من مآرسان

 تونی؟یم -

ورد خوند و سمت در فوت   یهشد.    یرهجوابم فقط سر تکون داد و به قفل خ  در 
خودشم  اومدیبهش وارد شد؛ چون کش م یادیکه انگار فشار ز  یدمکرد و د

 و بازور گفت: یدها رو کشخم شد و با دستاش اون

 یه؟کا...کاف  -

 .یدمرو م یبش! االن ترتیهبله، عال -

. هروقت پاییدمیها رو مها رو چرخوندم. با چشمم قفلخم شدم و دکمه  منم
هم   یقهاتفاقات دو دق  ینالبته کل ا  رفتمیم  یسراغ بعد  رفتنیکه کامل باال م

 نشد و من باسرعت قفل رو باز کردم و گفتم:

 آرسان تمومه ولش کن. -



 یآوربا سرعت سرسام یچهولش کرد و وردش رو باطل کرد. در یع سر  اونم
 یهابا طرح یاکتاب با جلد سرمه  یهباال اومد و روش  یهپا یهکنار رفت و 

 یدهو دکه رو سک  یدرست مثل همون کتاب  ینمبه اشکال مختلف بود. ا یدسف
 بودم.

و از جا درش آورد. من دستم رو  یدرو کش یدستش رو جلو برد و گو آرسان
افتاد تکرار   یدخورش  یکه سر گو  یکه دوباره همون اتفاق   یرمشدراز کردم تا بگ

 کل اتاق پخش شد.  یتو ییشد و کل اتاق رو نور پر کرد و صدا

ما قدرت ماه و شب کتاب دوم به ش  یداکردنخاطر تالش و پشتکار در پ: بهصدا
نور تموم شد من خودم و آرسان رو تو ظاهر  یداده خواهد شد. وقت  یههد
تنش بود  یدلباس سف یهبا  یاشلوار سرمه یه. آرسان یدماز افراد شب د یکی
 یرهنپ یه نم. میا_سرمهیدسف یهاو بال یا_سرمهیدسف یجفت کتون  یهبا 

بلند دستم   یاجفت ساق سرمه  یهرونم تنم بود که    یتا رو  یکوتاه پف   یدکلته
من اول از  بار ین. ایا_سرمهیدسف یهاو بال یددار سفپاشنه یهابود با کفش

 یبرگشتن به حالت عاد  یشدم. اما نه برا  یلکه آرسان گفته بود، تبد  ییکارها
مطمئن شدم حق با آرسان بود.  یگهد و یدیخورش یه برگشتن به یبلکه برا

شده و االن داره   یلآرسان به هر دو حالتش تبد  یدمم رو که بلند کردم فهمسر 
 .گردهیبرم یبه حالت عاد

بهتره که به ستاره خبر  یحق با تو بود. ول هایرون یآرسان فکر کنم درباره -
 .زنهیشور م یبدم تا اونا هم زود برن دلم بدجور



رو  یتمامور ینزودتر ا ید. ما هم بایفتن: درسته! بهتره اونا زود راه بآرسان
 راه باشه. یتو یممکنه که اتفاقات بدتر  یم؛تموم کن

 افتادم. ینکرد و به زم  یر گ  یزیچ یه اما من پام به یم؛هم راه افتاد با

 نشد؟ یریتچ یخوب  یا: وانآرسان

 من خوبم... . -

 یت سلطنت م رو ادامه بدم؛ چون که دو تا کاغذ رو با عالمنتونستم جمله اما
انبار هم عالمت مخصوص خودم و هم عالمت  ینا ی. تویدمد یعتطب

 ینا یو هم عالمت وارث سلطنت رو، االنم رو یدیممخصوص آرسان رو د
 کاغذها.

 ی؟شد چرا ادامه نداد یچ  یا: وانآرسان

 کاغذها اشاره کردم و گفتم:  به

 !ینا رو ببآرسان اون -

نامه  یهبه خوندن متن که مثل  یمردو شروع ک یمبرداشت یکیهر کدوم  بعد
 بود.

 دو نوشته بود: ینمتن ا توی

 یمراقب پرنسس کوچولو کنمیخواهش م خونیینامه رو م ینکه ا  ی)کس
دختر  یهوجود داره و مطمئن باش که  یمن باش. درون اون دختر روح پاک 

 یا. من مجبور شدم وانکنمیمادرم و حس م یه. من یشهم یاالعادهفوق
مادر  ونامه ر  ین...اینا یعنی...یعنی یاوان یکوچولوم رو از خودم دور کنم )چ 



نداره من و اون  یمن گناه  یرو خوندم( وان  شمن نوشته...مادر من؟ ادامه
. لطفا  مراقبش باش و اون رو دختر خودت بدون. یگرانیمحرص د  یفقط قربان 

هم دارم  یگهخواهش د یه. اما ازت برمیمکه موقعش برسه اون رو   یوقت 
 یسنجاق سر   اونرو که تو دستش و    یبندگردنش و دست  یبند تواون گردن

از وجودشن. دختره من  یکه به سرش زده رو ازش جدا نکن؛ اونا بخش
 مراقبش باش!( کنمیبشه خواهش م یو من اجازه ندادم که قربان  گناههیب 

بغض کرده بودم. نفسم بند اومده بود. مادر پر از اشک شده بود و  هامچشم
آورده تا...تا که ازم محافظت  جاینمن، اون، من، من رو ا یقیمن، مادر حق
 کرده باشه.

 ست.اون مادر ستاره  ینکار ملکه ورداست بب  ینا  ینرو بب  ینا  یاب  یا: وانآرسان

 نامه نگاه کردم و گفتم: به

 ون ما رو از خودشون جدا کردن؟که مادرام  یمبود یآرسان ما تو چه خطر  -

 داد. یرونرو با فوت ب یشرو از من گرفت و نفس حرص نگاهش

رو  یناما ا یست؛ن یادم یادیز یز بودم و چ یک: اون زمانا منم کوچآرسان
ملکه  ینجانش کهینخاطر اهاش و تو بهخاطر قدرتکه ستاره به دونمیم

ها دشمنان اون وقت ی،برادر اونا رو داشت  یو حت  و قدرت هر سه ملکه یبود
 یومد. اما وقت ایاز دستون برنم یکار  یددنبال قدرتتون بودن؛ چون بچه بود

ازش گرفت اما  یشههاش رو نمقدرت وقتیچه یگهساله بشه د ۱۰نفر  یک 
 اون زمان تو ده سالت نشده بود بلکه چهار سالت بود.



نزن. به ستاره هم  یحرف  یها هم به کس. اما درمورد نامهیمتره بر آرسان به -
 یتبهش بگم که اذ  یچطور  دونمیمن زبونش رو خوب بلدم و م  یگمخودم م
 نشه.

 یگم؛نم یزیباشه منم چ یندارم. اگه که بخوا یخودته من حرف  یل: مآرسان
و  یاتیههرحال مسئله ح. بهیمو کتاب رو نشون بد یینپا یماما بهتره که بر 

 وقت ما هم تنگه.

 رو تکون دادم سرم

 .یم: بر من

*** 

 .یگمهم نم یزیساعت گذشته و من هنوز تو فکرم اما چ یه االن

رفتم تو انبار  یواشکی. بعد از اون ماجرا کنهیها کار منقشه یداره رو آرسانم
ها رو شناسنامه یهکردم. مامان و بق  یدااون دو تا بچه رو پ یهاو شناسنامه

 درونم گفت: ی. همون لحظه ندایشههم داشتم، گفتم الزم م

 احمق؟ خورهیجا به چه دردشون مآخه عقل کل شناسنامه اون -

 و در جوابش گفتم: یاوردمکم ن  منم

 تو خفه! اگه دست اون مرد بمونه خوبه؟ -

 خفه شد. بله حرف حساب جواب نداره. دیگه

 سراغ کتاب سوم. یمبهتره که امشبم بر  یا: وانآرسان



 آرسان به خودم اومدم. یصدا با

 ی؟منم نشون بد نقشه رو به یشهموافقم. م -

 رو تکون داد. سرش

 .جاینا یا: چرا که نه بآرسان

لوم و اون خونه رو گذاشت ج  ینشستم. اونم نقشه  یصندل  یجلوش رو  رفتم
 ورودش حرف نداشت! یداد. نقشه یحمو همه رو برام توضموبه

ها هم خونه  جور ینرو آماده کنم آخه ا  هامونیفآرسان بهتره که من برم و ک  -
 دونییسنسور داشته باشه. م یامدار بسته داره و هم ممکنه که تله  یندورب
 نم داشته باشن.و قطعا  ممکنه که نگهبا یناشراف یناا یطور که تو گفت اون

اون  یرمرو جمع کن و منم م هایف: درسته حق با توئه! تو پس برو کآرسان
 آب بدم. یسروگوش یهها تا سمت

 بده. لحظهیهرو قبلش  یتباشه اما گوش -

اومد، بتونه  یشپ یتا اگه مشکل یختمبرنامه روش ر یهرو گرفتم و  گوشیش
 که.  یدابا اون راه رو پ

 یداشت   یها مشکلکردن راه  یداپ  یات نصب کردم. اگه که توبرنامه رو بر   ینا  -
 .کنهیکمکت م

 : باشه ممنونم من رفتم.آرسان



که   هایییز چو همه یلکه رفت منم رفتم سر وقت وسا  . اونیخمک  یپسره
گرفته بودم   یادها  و داستان  یلماف  یممکن بود الزممون بشه رو برداشتم. از تو

مبل  یرو هایفممکنه که الزممون شه. بعد از جمع کردن ک یزهاییکه چه چ
 یخوابم برد. تو  د،م سر رفته بونشسته بودم؛ اما از بس خسته بودم و حوصله

که   یدمخودم رو د  دفعهیهسالن انتظار    جور یه  یدم،رو د  یبعج  یجا  یهخواب  
اون  یهپس اون ک جامینمن که ا ممکنه یاما چطور یستادمپسر ا یهدر برابر 

 اون منه. یامنم 

 یدونه محکم خابوندم دم گوش پسره جور یه یدمفکرا بودم که د ینا توی
 .یچیدکل سالن پ  یتو یلیاون س یکه هم عقب رفت و هم صدا

 یکه باال سرم نشسته بود؛ اما انگار تو  یدمو آرسان رو د یدماز خواب پر  منم
رم رو که درآورده بودم و کنارم بود، دستش بود و نبود. سنجاق س یادن ینا

 کردیداشت موهام رو نوازش م  شیگهو با دست د  کردیداشت به اون نگاه م
ش رو بود همه یز گوشام ت کهین. با اکردیزمزمه م یزاییچ یهلب  یر و ز
 نامفهوم بود. یلیچون خ یدمنفهم

خودشه   ین( آره ایدمتکه رو نشن  یناون...)ا  یاممکنه...وان  یعنی...یعنی:  آرسان
 همونه... . یا یا....وانشناسمیسنجاق رو خوب م ینمن ا

 کرد ناخواسته گفتم:  یاآرسان عطسه اما

 باشه! یتآف -

 .یدحرفم آرسان از جا پر  ینا با



 ی؟...از کِ یداری...تو...تو بیا: وا...وانآرسان

 شدم چطور؟ یدار تازه ب -

 !یطورینهم یچیه -

 !یدم؟من نفهم یبرگشت  یتو ک  یاوه راست  -

 !یدی؟نفهم -

 .دونییو بعدشم که خودت م یتو باال سرم یدمشدم د یدار که ب  ینه وقت  -

کردم   یمن اون اطراف رو بررس افتیمیراه م یمهشباالن غروبه ن یاوان ینبب -
جز دو نفرشون اون خونه به یکه اهال  یدمکردم و فهم  یداراه ورودم پ یهو 

 .یمراحت بگرد تونیمیو ما هم م یرنم یامشب به مهمون 

 .یمکن  یداو امشب کتاب سوم رو پ یمبر  تونیمیما م یهعال ینا -

*** 

و منم  نشستیآرسان بود که پشت فرمون م بار ینا یمشد ینماش سوار 
 . )اون قدرت داشت مهارت رو جذب کنه.(یمکنارش استارت رو زد و راه افتاد

 یلیو م یمو هر دومون ساکت گذرهیبود که راه افتادنمون م یساعت  یه حدود
راحت از تو  یشهرو م ینافکارش غرقه ا ی. آرسان که تویمبه حرف زدن ندار

مثل  یدمم یحترج یشتر چشماش خوند، منم حوصله حرف زدن رو ندارم و ب
 یمکنم و آهنگ گوش کنم؛ چون رفته بود یر هپروت خودم س یتو یشههم

خونمون منم فلشم رو برداشته بودم و آالنم به ضبط وصلش کردم و آروم 
 دوستش داشتم. یلیرو هم خ ی. آهنگ بعدکنمیدارم باهاش زمزمه م



 یاتیب یا)آهنگ درکم کن پو

 داره دستم یزندگ  یهشب چیزی

 ذارهیدست تو متو  رو

 یاییکابوس رو  ینعشق ا باز 

 دارهیاز سر من بر نم دست

 یرهچشمت آسمون گ مهتاب

 یرهغم از دلم م یایم وقتی

 حاال ینپاشو هم محتاجتم

 یرهاومدن د یبرا فردا

 سخته یوونگید ینکن ا  درکم

 یندون  یداز خودم شا یالمتو خ با

 بار( 2که با تو باشه خوشبخته )  یباور کن هر ک  اما

 به آرسان افتاد که کال  رفته بود تو حس چشمم

 شک کن اییوونهمن به هر د جز 

 لبت حک کن اسم من رو به خاطرت بسپار یمنو رو اسم

 من دک کن یایرو از دن تردید

 رو عاشق کن نگاش از تو دنیام



 هاش از من(شورهو دل تنگیدل

کرد. از نگاه گرم و   یآرسان تالق  یبو عج یرهاه خلحظه نگاه من با نگ همون
شدت رفته بود باال و و سرخ شدم. ضربان قلبم به یدمسوزندش خجالت کش

حس  یهحال  یندر ع یدرجه داشتم. ول 40تب  یحرارت تنمم که نگو انگار
 .دادیرو به وجودم م یبعج یبخش بود و آرامشلذت

تو  یناا یازش گرفتم. همه یسخت به و نگاهم رو یاوردمنگاهش تاب ن یر ز اما
بهتر شدن حالم خودم رو دوباره به آهنگ سپردم؛   یاتفاق افتاد. برا  یهچند ثان

 کرد.  یتر ماما اون آهنگ حال دگرگونم رو دگرگون

 )درکم کن احساسم ترک خورده خب عاشقم شو

 سخته با یوونگید ینرو نشکن درکم کن ا دلم

 اما باور کن یندون  یداز خودم تخته شا یالمخ تو

 که با تو باشه خوشبخته(  یک   هر 

 .یدیمما رس یدمبود که من تازه فهم جاینرو خاموش کرد و ا ینماش آرسان

 !یدیمشو رس یادهپ یگم: حواست کجاس مآرسان

 شدم و گفتم: یادهاعصاب خردکن. پ یپسره ایش

 یدیم؟رس یما ک  -

 .یدتو هپروت بودکه شما   ی: همون زمان آرسان

 گرفت.  یحرصم م هاشیکهاز ت خیلی



 انقدر تو فکر بودم یعنی -

 کردی؟یفکر م یبه چ  یبگ  یشه: بله. اما مآرسان

 . آخه به تو چه؟یتو فضول کهینبه ا -

 بار درست جواب بده. یه: آرسان

 . خوب شد حقته قشنگ حالت رو گرفتم.یدکش  یحرص ینفس و

 یه؟چ بار ینا ینظرت ماجرا: بهآرسان

عقلم به   یگهافتاده که د  یبچندروزه اتفاقات عج  ینندارم. انقدر ا  یمن نظر   -
 .یدهقد نم ییجا

 یچ  . به موقعش خودت همهیآروم باش یشه: بهتره که فعال  مثل همآرسان
 .فهمییرو م

مشکوک بودم   آرسان  به  یشهشد. هم  یشتر ب  بهش  نسبت  شکم  حرفش  ینا  با
 کنمی. من هنوزم حس مزدیبود؛ اما از اولم مشکوک م یبیاز اولشم آدم عج

آدم  یلیمآخه خ دونهیم یزیچ یه. من مطمعنم که دونهیم یزیچ یه ینا
 .یدزبونش حرف کش یر از ز یشهنم یهمرموز

رفت آرسان جلوتر  یدیمرس یبلند و طوالن  یراهرو یهو به  یمرد شد یاطح از 
و خواست که از اون.جا رد شه؛ اما من جلوش رو گرفتم با تعجب بهم نگاه 

 کرد.

 برم؟ ذارییچرا نم یه: چآرسان



 .کردمیکه زل زده بودم، نگاه م  یابهش ندادم و به نقطه یجواب  من

 یی؟با تو هستم کجا یا: وانآرسان

 حرفش به خودم اومدم. ینبا ا تازه

 دره.  یهمثل...مثل    ین،جا رو ببفکر بودم. اون  ی...توید...ببخشیزهام...اوه...چ  -

 گفت:  یهشد و بعد از چند ثان یرههم به اون نقطه خ آرسان

 یکه؟در باشه. اما...اما چرا انقدر کوچ یهبله فکر کنم که  -

بود. ارتفاعش به شصت سانت هم  یک کوچ  یلیخ گفتیراست م بدبخت
 یسمت داخل فشارش دادم. در با صدا. جلو رفتم و آروم به رسیدینم
 آروم باز شد. آرسان اومد کنارم و گفت: یرجیریج

 .یمموفق شد یدشا یدیبود. خدا رو چه د جاینا یدداخل شا یمبر  یاب یاوان -

 ینزم یندادم و کنار رفتم. اشاره کرد که اول من برم. بدونه حرف رو جوابی
 نشستم و چهار دست و پا وارد شدم. پشتمم آرسان اومد.

 کردمیکم حس مسخت بود؛ اما کم یلیاون کوله چهار دست و پا رفتن خ با
 و سقفم بلندتر باالخره به حرف اومدم و گفتم: یشهکه راه داره بازتر م

 یشتر ب ینسقفم از زم ینظرت راه بازتر نشده؟ نگاه کن تازه فاصلهآرسان به -
 شده.

 .یهانبار مخف جور یه جاین: منم با تو موافقم انگار اآرسان



، ما هم و راه رفت  یستادا  شدیکه راحت م  یجلوتر فضا کال  باز شد، جور  کمی
 ... .یمکه دورش زد  یاما وقت  یدیم؛رس یچپ یه. به یستادیما

 اوردیم،یشاخ درم یمکه داشت  یمرو شدروبه یزیبا چ یمرو دور زد یچپ وقتی
 .هایقهفضا مثل غار پر از انواع عت یه

 .ینرو بب ینامن ا یست، خداموزه یهرو! درست مثل  جاینا یوا -

 اشاره کرد و گفت: یزیچ یهبه  آرسان

 یا؟وان یهچ یناا -

 .یدمگلدون و...بود، رسرد دستش رو گرفتم و به چند تا ظرف و   من

 .که از مردمان دوران گذشته به جا مونده  یزاییهستن، چ یقهعت یناا -

 .یمبود یقهعت یقاچاقچ  ینتر بزرگ یامکان نداشت ما...ما تو خونه این

 !یمبدبخت شد -

 : چرا؟آرسان

 تهرانه! هاییقاچاقچ  ینتر از بزرگ یکیخونه مال  ینا -

 دونی؟ی: تو از کجا مآرسان

 و گفتم: یدمکش  آهی

 یبود، سه روز  یسداشتم که دختر پل یدوست   یه  یرستانتو دب  یشدو سال پ  -
با من دردودل کرد و گفت باباش  یه؟چ یدمناراحت بود ازش پرس یلیبود خ
از  یبه اسم محتشمه و ممکنه کشته بشه و...هر چ  یقهعت یقاچاقچ  یهدنبال 



رو از   طرف  ینامهشجره  یکنجکاو  یرو بهم گفت منم از رو  دونستیپرونده م
 کردم.  یدارو پ  ینارو هک کردم و ا  یسپل  یدرآوردم بعدم بانک اطالعات   ینترنتا

 ی؟کرد  کار ی: چ آرسان

اشتباه کردم؛   دونمیبدون اجازه وارد اطالعاتشون شدم. خودمم م  یعنیهک،    -
 .ستیواله یهمرد  ینکه ا  دونمیجا ماز اون یول

 یه؟جور موجودچه یگهد ین: اآرسان

 کرد.  یجام اشاره م یهبا تعجب به  دیدم

به وجود  یر عقاب و ش یباز ترک که  یاافسانه یپرنده یهدال  یر ش یهاون  -
 محافظه. یهاومده و نماد 

 !یهم که اطالعات دار یچ همه ی: دربارهآرسان

 لبخند زدم و گفتم: یهبه حرفش  من

 بده که اطالعاتم کامله؟ -

 سکنندهخوبه؛ اما متعجب یلیم: نه خآرسان

که دوست   یهرچ  یدارم من درباره یادها زعادت ینتعجب نکن من از ا -
 .یارمو اطالعات کامل بدست م کنمیم یقدارم تحق

 یممکنه که برا  ینااز ا  یکیکه کدوم    یبفهم  تونییخوبه پس تو م  ین: اآرسان
 سرنخ به سمت کتاب باشه درسته؟ یهما 

 البته فکر کنم بتونم. یدوارم،ام -



 یزیچ یهمن  کهیننبود که نبود تا ا یزیاما چ یم؛وجو کردبه جست شروع
 .یدمد

شدم و برش  یک آب روش بود. بهش نزد ینکه طرح سرزم  یمیمنشور قد یه
مثل عالمت  یکیتا عالمت،  شدم دو تر یبعج یز چ یه یداشتم تازه متوجه

توجهم به  لحظهیهتو  یبند من بود. ولهم مثل قلب گردن یکیو  یسلطنت 
 یقبه صورت دق یشآت یجلب شد که روش عالمت سلطنت  یشکنار  یکوزه

اومد؛ خمش   ییهاصدا  یههک شده بود! جلوتر رفتم و برش داشتم از داخلش  
درست   یگه،بند دتا گردن  سه  دیدم؟یم  یمن چ   یکردم به سمت دستم و خدا

 یو ستاره  یبرف   یآب، ستاره  یبودم. قطره  یدهخواب د  یکه تو  ییمثل همونا
گذاشتم.   یگهد  یهابندگردن  یشپ  یفمک  یبود. اونا رو هم تو  ی. باور نکردن یخی
کوزه   یر شدم که ز  یشیعالمت آت  یاومدم که بذارمش سر جاش متوجه  یوقت 

گلدون   یکیهام رو باال انداختم و رفتم کنار اون  شونه  قیدییهک شده بود. باب 
 و آرسان رو صدا زدم.

 .ینرو بب ینو ا جاینا یاآرسان..آرسان ب -

 شدم.  یسرعت مخف هوا و به یدممتر پر  یشاومد. ش  ییصدا  یهلحظه    همون

 اومد کنارم. آرسان

 یه؟چ ی: وان آرسان

 یست؟خونه ن یکس  ی! مگه نگفت یشه -

 از کجا اومد. دونمیم: چرا! نآرسان



 اون مرد محتشمه از عکسش شناختم. -

 .یدرو کش دستم

 که گفت:  یهبگم چ اومدم

 بودتت. یدهمراقب باش! االن د -

سوراخ  یهتوجهم رو جلب کرد  یزیچ یهکه   یمشده بود یمخف  یز م یه یر ز ما
حس انگشتم رو بهش  یهمنشعب شده بود. فقط از رو  ییهابود که با خط

شد  یدهاز انگشتم خارج شد و به داخل سوراخ کش یکردم و نور سبز   یک نزد
 باز شد یچهدر یهها پخش شد و اون شاخه ینور تو

 ی؟کرد  یکار ! تو...تو چی؟کار رو کرد  ینا ی: چطورآرسان

 حس بود! یه یفقط از رو دونمینم -

 .یشههات داره فعال مدرتق یعنی ینا ی؟چ  یعنی ینا دونییم ی: وان آرسان

 تعجب کرده بودم و از حرفش شوکه بودم. یجانشه از 

- ...  یشن؟دارن فعال م یراحت  ینبه هم یعنیوا...واقعا 

 کنم.  کار یکه چ   دونستمینم یخوشحال از 

 .درخشیدیم یشهاز هم یشتر ب هامچشم

 .یمو بر  یمکتاب رو هم بردار  ینا یاکه شده ب  یدی: البته دآرسان

 در نشون داد که اون مرد هم رفته. یموقع صدا همون



 رو برداشتم و به محض برخورد دست آرسان به کتاب اتفاق تکرار شد. کتاب

رو  یجا رو نور پر کرد. وقت کتاب نشست همه  یدست آرسان رو یوقت  درست
 یاحلقه  ینکه آست  دمید  یپور گ  یبلند آب   یراهنپ  یهخودم رو تو    یمبرگشت  ینزم

. رسیدیزانوم م  یر لباس تا ز  ی،بلند  رنگیخینوار    هاشمینو آست  یقهبود و دور  
 یدنوار سف یهو  شدمیگشاد   رسیدیبه دامنش م یوقت  یاز باال تنگ بود ول

. چشمم به آرسان یخیو  یجفت بال آب  یهمثل کمربندم دور کمرش بود، با 
داشت.  روشنیهسا یجفت بال آب  یهستش و  با شلوار  یلباس آب  یهافتاد که 

جا و از اون  یمسرعت به حالت خودمون برگشتاما به  یم؛قشنگ شده بود  یلیخ
. یمراه افتاد یبه سمت خروج  عت. با تمام سر یمو در رو بست یمخارج شد

 ینکنار ماش  یهآرسان دستم رو گرفت و در عرض چند ثان  یمنش  یدهکه د  یطور
 قبل از جادو از دستم افتاده. یفمو تازه متوجه شدم که ک یمظاهر شد

 افتاده! یفمبرگردم ک یدآرسان من با -

گرفته   یادرو از ماهان  ییجاشدم ورد جابه یبجوابش صبر نکردم و غ برای
 بود. یاساده یهبودم. جادو

جا افتاده. برش داشتم و تا اومدم اون  یفمکه ک  یدمد  یدمجا رسکه به اون  وقتی
 باور بود.قابل یر رو شدم که برام غروبه یزیکه برگردم با چ

 یغج یلحظه صدا یک که تو خوابم بود. در   یهمنظره درست مثل همون این
 یها برام تداع که تو خوابم بود اومد و صحنه  یدرست مثل اون  یادخترونه
. یدمشبود که اون شبم شن یادخترونه یغج یدرست همون صدا ینمشد! ا

 یهبا همون شکل و وضع   یدمخوابم رو د  یهم اون دختر تو  یهبعد از چند ثان



با شلوار ستش که روش پر از عکس خرس بود و معلوم بود که  یدسف یشرتت
پسر هم پشت سرش  یه دوییدیم یآورلباس خوابه داشت باسرعت سرسام

 ود. پسره داد زد:ب

ما  یسال تو خونه همهینتو ا گیرمتیم یاز دست من در بر  تونیینم -
جزاش  یدکرد و حاال با  یبابام خرجت رو داد مادرم برات مادر یکرد  یزندگ 
 .یرو بد

...آشغال...پدر و یوونیح  یهدستت بهم برسه. تو    زارمی: نه...نه...نه...نمدختر 
مادرتم به خواست خودشون بوده تازه اونا بودن که من رو از مادر و پدرم جدا 

 یچو به تو هم ه یمک  یرهنم یادمبه اسمم رحم نکردن؛ اما من  یکردن و حت 
 نداره. یربط 

 داد زد: یدرو برگردوند و من رو که د سرش

 خانم...خانم تو رو خدا کمکم کن! -

ش رو پرت کرد بغلم. چشمم به پسره افتاد که هرلحظه و خود یدمن رسد به
رفتنش  سرخش و نوع راه یهاچشم یدن. با دشدیم تر یک داشت به ما نزد

 دست دختره رو گرفتم. ینهم یمسته برا یدمفهم

 لب زمزمه کردم:  یر ز و

 ممکن سرجات بمون. یهلحظه  ینرو با خطر و تا آخر  رو به یر،حالت بگ -

 ی؟: چ دختره

 نگفتم و به پسره چشم دوختم. یزیجمله رو با تعجب گفت؛ اما من چ این



دختره رو گرفتم   یفگارد گرفت که بپره سمت ما من با تمام قدرت دست نح  تا
. پسره که حالش خوب نبود و یدیم. با تمام سرعت دویدمشو با خودم کش
رت زور حفظ کرده بود، نتونست خودش رو کنترل کنه و با سر پتعالش رو به

 .ینشد رو زم

هم  یلیمتوسط خ یدختر الغر بود با قد یهدختره دقت کردم  یبه چهره تازه
 یهاداشت. چشم  یالبه دان  یبینقش بود و ته چهرش شباهت عج  یز الغر و ر

 یلیکه خ  یسبز و آب   هاییهمابود با ته  یرهت  یفرم به رنگ طوسدرشت و خوش
. سرخابینازک  یهافرم و لبو خوش یک کوچ  ینیخاص و قشنگ بود. با ب

 سن و سال خودم باشه.هم خوردیبهش م

 .یهانقدر بهش شب  ینمهم یباشه برا  یدادختر، دختر مامان و  یناما نکنه ا  اما،

پسره پشت سرمونه و حدود   یدمدختره به خودم اومدم و فهم یغ ج  یصدا  با
 فاصله نداره. با ما یشتر پنج شش قدم ب

نشده بودم، اونم با  یر پسر درگ  یهوجودم رو فرا گرفت. تا حاال با    یهمه  ترس
 حال ناخوشش!

 داد زدم: ناخودآگاه

 آرسان...آرسان...آرسان کمک. -

. سرعتمون شدیمیم  یک بودن نزد  ینکه آرسان و ماش  ییبه جا  یمداشت  کمکم
 یکیشماره افتاده بود و  و نفسام به کشیدیم یر تر شده بود. پهلومم تکم



 یدمرو که د  ینماش  یدنهم از دو  ی. هم از زور وحشت نگران اومدیدرم  یوندرم
 زدم. یادفر 

 آرسان...آرسان کمک... . -

 یشبود و کف دستاشم آت یعصبان  یلیکه خ یدملحظه آرسان رو د همون
 روشن شده بود.

 آرسان جون دوباره گرفتم. بادیدن

 ... .وقتیچه یاحاال  یا -

 یداما با دادمیکردم. داشتم جون م یادبا تمام توان سرعتمون رو ز و
خس و خس سوختی. گلوم مکردمیم یادمون رو با اون پسر زفاصله

 یدهآرسان رو د یدختره که از وقت  کشتنمی. دو تا پهلوهام داشتن مکردمیم
ش، کشیدمیزور دنبال خودم مزور تعجب کم شده بود و من بهبود سرعتش از  

 زور داد زدم:به

 ...ماتت برده...بدو...تا...نگرفتتمون.یچ به  -

داشت  یبا  کرد. من رو تقر   یادحرفم به خودش اومد و سرعتش رو ز ینا با
. درد پهلوهام، برام نمونده بود یجون  یگه. من دکشیدیدنبال خودش م

اما خودم رو جمع کردم   کرد؛یهامم از سرعتم کم مخسو خس  نفس  یگرفتگ 
و  متر کردو دستم رو تو دست دختره محکم یدمکش  یقنفس عم یهزور و به

 .یدنشروع کردم به دو یشتریباقدرت ب



از ما عقب بود؛ اما ما  یده قدم یه یبا  . تقر یمبا کمک هم ازش فاصله گرفت ما
بازم  رفتیمیهم تندتر م ی. هرچ ییمتر بدوتند  تونستیمینم کردیمیم یهرکار
 .شدیکه نم  شدینم یشتر ب ینمون از افاصله

 داد زد: دفعهیه آرسان

 یشبا تمام توان بدو تا من بتونم تو اون فاصله آت لحظهیهتو  ینبب یوان  -
 .ینیدبب یبپرت کنم االن ممکنه آس

 .باریدیاز چشماش م  یاون نگران   یوندر م  یواقعا ترسناک شده بود؛ ول  چهرش

 باشه. -

 ...دو...سهیک : آرسان

 ادامه داد: یبلندتر  یبا صدا و

 وقت... . یچه یاحاال  یا -

که   یآورو سرسام یبباسرعت عج لحظه نه تنها من بلکه دختره هم همون
 ینمس یو پهلوهام و قفسهت ی. چنان دردیدیمبود دو یداز حال و روزمون بع

 ینمونب یوصف بود؛ اما ادامه دادم همون لحظه فاصله یرقابلکه غ  یچیدپ
کرد.   ابرو پرت یشششد و آرسانم وقت رو تلف نکرد و بالفاصله آت یادتر ز
گرفت   یشجا آتپسره فرود اومد و اون  یدرست پشت سر ما و جلو  هایشآت

همون لحظه دست  یستهبور شد وامج یاددنبال ما ب تونستینم یگهپسره د
منم چند قدم جلوتر از اون خودم رو  ینما از هم جدا شد. دختره افتاد رو زم

 مینهس  یتو قفسه  شتو رو زانوهام خم شدم. داشتم با م  یستادمکنترل کردم ا



. سرم به دوران کوبیدیم  مینهس  یتو  وار یوانه. قلبم دیادتا نفسم درب  کوبیدمیم
. تو حال بد خودم سوختیو پهلوهام م  رفتیم  یاهیافتاده بود، چشمامم س

 .یدمن رو تو بغلش کش یکیغرق بودم که 

 که نشد؟  یتطور یخوب  یوان  کردمی: داشتم سکته مآرسان

 االن...خخ...خوبم... . -

 کردم تازه حالم جا اومد.  ینفس نصفش رو خال یهآب بهم داد  یبطر  آرسان

 ی؟: بهتر آرسان

 بهتر شد. یلیبده پسر حالم خ یرت: بله خدا خمن

 اون دختره... . یراست  ههه

اما آقا  ید؛نجاتم داد یوال: من خوبم ممنونم که از دست اون هدختره
 پرت... . یش...آتیشما...چطور

 حرفش رو قطع کرد و گفت: آرسان

 فهمی؟یبعدا م -

خاموش شده  یشبه اونا نداد. آت رو اییگهمن اجازه نداد حرف د یغ ج اما
دختره از ترس پشت من پناه گرفت   اومدیبود پسره هم داشت به سمت ما م

 یروناز دستاش ب  ینور  یهآرسان جلو اومد و    دفعهیهمنم گارد حمله گرفتم که  
و سوار  یدیمافتاد. ما هم دو ینرو زم یهوشزد به سمت پسره و پسرا هم ب

. دختره عقب نشست آرسان پشت فرمون و منم کنارش. دختره یمشد  ینماش
 با لرز گفت:



 ید؟...هستیشما...شماها ک  -

. البته فکر کنم با یماومده بود جاینکار مهم به ا یه یبرا یمما قدرت دار -
 برات قابل باور باشه. درسته؟ یدیکه د  یزاییچ

 ی؟: بله درسته اما آرمان، اون چ دختره

من   یهااز قدرت  یزیاون رو پاک کردم و اون چ  یاش حافظه: نگران نبآرسان
 نداره! یادرو به 

 ی؟هست  یاصال خود ک  یه؟اون ک -

 یطورهستم بهتره که از اول ماجرا رو براتون بگم. خب همون  یانا: من ددختره
بود فکر  ییزیروز پا یهقراره که  یناز ا یانسالمه جر  ۱۹هستم  یاناکه گفتم د

 یمیه بود من، مادرم، دوست مادرم و پسرش که دوست صمکنم که آبان ما
. یمبود بازیگوشهم  یلیپارک. هفت سالمون بود و خ یممنم بود رفته بود

او سرسره   یمکن  یبلند که باز  یسرسره  یهرو    یمرفت  یمپارک بود  گفتمیداشتم م
 مرد ما رو بردن. یهزن و  یهفاصله داشت همون لحظه  یهاز بق

 ون؟یدنتدزد یعنی -

برامون شناسنامه هم گرفتن. اون  یشون بردن و حت : آره، ما رو به خونهدیانا
که دنبالم بود آرمان تنها فرزنده اوناست و چشمش دنبال منه؛ اما من   یپسر 

اما من نرفتم و آرمانم   یم؛دعوت شده بود  یمهمون   یه. همه به  یدمبهش رو نم
 من. یعنی...ونداشت که...که...ا یبهونه آورد و خونه موند اون سع



درست  یز چو همه یسپل یشپ ریمی! ما میدمفهم یزمعز  یدم! فهمیشه -
 .یشهم

 .یشهدرست م یز چهمه یگهدرست م یا: وانآرسان

تا خودمون   یمگفت  یمهاو بماند که چه دروغ یدمبر  یسپل یاون رو تا اداره  ما
 .یمکن  یترو از دردسر خالص و شکا

*** 

 روز بعد« دو»

سخت بود  یلیهممون راحت شد. خ یالاومد خ ایانیجواب تست د وقتی
اثبات شد و  یز چاما همه یاریم؛ب یر مامان و خاله رو گ یموکه از تو سطل زباله

 یشتا پ  یمببر   ینها رو به سرزمو ما اون  یانببا ما  یانااالن قراره که آرش و د
 ثابت شد ونخانواده باشن. محتشم و زنش افتادن زندان و جرماش

و   یدمنفر از پشت کش  یهکه    رفتیمیبه سمت در م  یمو داشت  یمسالن بود  توی
 چسبوند! یوار منو به د

 : هنوز تموم نشده موش کوچولو!آرمان

 ی؟بکن خواییم کار یهه مثال  چ  -

 شد و گفت: تر یک نزد بهم

 دونستی؟یرو م ینا یهست  یباییز یلی: دختر خآرمان

 به جوش اومد. خونم



 خفه شو آشغال. -

دختر بتونه انقدر   یهکرد    یبعدم هلش دادم اونم پرت شد عقب چون فکر نم  و
 باشه! یقو

قدش   یستادو آرش برگشتن. آرمان اومد جلوم و ا  یانادادم آرسان، د  یصدا  با
 بود. یدهرس به من

 !یپررو شد یادیز یگه: تو دآرمان

 تر یع همه آدم دستش رو بلند کرد تا من رو بزنه؛ اما من سر اون یجلو و
دستش بهم بخوره دستتش رو گرفتم و  کهینواکنش نشون دادم و قبل از ا

بلند شد و شروع کرد به فحش دادن و من در  یادشکه فر   یجور یچوندمپ
بهش زدم که هم پرت شد  اییلیو چنان س عوض دستم رو بردم باال

هم اومدن و  یسا. پلیچیدتو کل سالن پ یلیاون س یو هم صدا تر فطر اون
 .لرزیدمیکم داشتم مگرفتنش من کم

شده بود؛ اما  یواله یهافتاد که درست مثل  یلحظه به آرسان همون چشمم
درحال فورانم بودن که ممکن بود دردسرساز  یروهایاالن مهم نبود مهم ن ینا

تنگ و خلوت شدم.  یکوچه یهجا خارج شدم. وارد بشه که با دو از اون
زانو  ینرو زم حالیاز دستام خارج شد و خودم ب  یانرژ یوقت بود که کلاون

 زدم و... .

*** 

 «آرسان»



 :گفتیکه م  یدمرو شن یوان  یادفر  صدای

 خفه شو آشغال! -

ضربه آرمان رو هل داد و خودشم  یهکه با   یدمرو د یو وان  برگشتم بالفاصله
 آرمان بهش چسبونده بودش، فاصله گرفت! که  یواریاز د

 .یپررو شد یادیز یگه: تو دآرمان

 یهبا    یوان   یدمد  یرمشبزنه تا اومدم بگ  یلیس  یدستش رو برد باال تا به وان   و
شروع کرد به  یمون عوضا یچوند،دستش رو گرفت و پ یسرعت باورنکردن 

 معلوم بود که از زور درده. یافحش دادن به وان

 که  یبهش زدم و اومدم برم کنار وان  پوزخندی

 ینشده و ا یرهبه رنگ سبز ت یلاز سبز روشن تبد یوان  یشدم چشما متوجه
جا و از اون یدبا تمام سرعت دو یمفاجعه. اومدن و آرمان رو بردن. وان یعنی

لحظه   و خلوت رفت همون  یک تار  یکوچه  یهخارج شد. منم رفتم دنبالش تو  
. کردیرو دفع م  یادیز  یرو دربرگرفت انرژ  یدوباره اون نور سبز برگشت و وان 

هوا بود از دستاش پاهاش  یبدنش رو نور گرفته بود و خودشم رو یتمام
براش  ین. ازدیم یرونجاش نور سبز بدهنش گوششاش چشاش، کال  از همه

 یدهترس یلیرفتم جلو و دستش رو گرفتم خ ینهم یخطرناک بود برا یلیخ
 .زنهنمی یبیاون به من آس دونستمیخودم؛ چون م یبودم نه برا

 یبرا یزیپشتتم. چ یشتم،تموم شده حاال من پ یز چآروم باش همه یاوان -
 و جود نداره. یتترس و عصبان



رو  حالیرفتن و خودشم ب  ینشدن و بعد کمکم از برنگ شد نورها کم آروم
 نداره! اییانرژ یچبود که ه بود؛ اما معلوم یوار به د شیهافتاد. تک ینزم

 شده؟ یچ  یخوب  یوان  یه  -

رنگ چشماش برگشته و دوباره سبز  یدمچشماش رو باز کرد و من د وانی
 اما نه از خشم از آرامش. زد؛یبرق م یشهروشن شده بود و مثل هم

 !یستن یزیممن...خوبم...چ -

 بردمش. ینبغلش رو گرفتم و آروم بلندش کردم و به سمت ماش زیر 

 یاناد  یشچون خسته بود. نشوندمش عقب پ  ی؛خونه وان   گشتیمیبرم  داشتیم
رو براشون گفته  یز چاالنم خوابش برده آرشم کنار من نشسته بود. من همه
. قرار شد اون دو تا بودم، اونا هم با جون و دل قبول کردن که همراه ما باشن

 کتاب.  یندنبال آخر  یمامشب خونه بمونن و ما هم بر 

 کتاب کجاست؟  ین: آرسان آخر آرش

و  یمبسته شد بر  یکه شهرباز  یشب وقت  هاییمهن ید. بایشهرباز یه یتو -
 .یمبرش دار

 ی؟ندار یازیما ن یهکه   ی: مطمعنآرش

 .یمکن  یسک ر تونیمیماست؛ نم یتهمامور ینتر سخت ینآرش ا ینبب -

 نگفت. یزیچ دیگه

 گفتم:  ینهم یکردم از دستم ناراحته برا  حس



و قدرت مقاومت   یدهست  یعاد  یشما انسان   ینپسر از دستم ناراحت نشو! بب  -
 اومد؛یهم اگه به من بود، نم یا. تازه خود وانیدها رو نداردر برابر اون جادو

 یر قدر شناختمش که بدونم هم لجبازه، هم از زچند روز اون یناما خب تو ا
 .یدهنم گوشو هم حرف من رو   کنهینم یشونه خال یتبار مسئول

 . تو دلم گفتم:یمزد یدو لبخند محو هر 

 محاله حرف من رو گوش بده. -

 !یست؟: چرا؟ مگه اون از شما نآرش

 و گفتم: یدمکش  آهی

بوده و تازه به  ینرو زم یلدال یسر  یهچرا اونم مثل ماست؛ اما اون به  -
 اومده. یاافسانه ینسرزم

 سول ازت بپرسم. یه خوامی: مآرش

 خب بپرس. -

 یمشنایید؟ان یتما مثل شخصش یم: ببآرش

 شاخ درارم.  یابخندم  دونستمیکرد، نم  یفبرام تعر  یزاییچ با

 .گیرییم یادرو خوب  یز چهمه یاینه پسر، حاال م -

 ید؟: شماهام مقام دارآرش

 یه؟منظورت مقام حکومت -

 : آره.آرش



 آتشم. ینسرزم یمثال  االن من شاهزاده یمبله دار -

 ده بود.گاو ش  یقد چشما چشماش

دارم و...   یادزور جادو مادرم رو به  به  کهینرو براش گفتم و ا  یاناز جر   بخشی
. 

 یومدغرق خواب بود منم دلم ن یاشدن. وان یادهو همه پ یدمخانواده رس به
داره نگرانشم آروم در  یسخت  یروزا روزا ینمظلوم بود. ا یلیکنم. خ  یدارشب

 گوشش زمزمه کردم:

مراقبتم   یاکنارش باشم؛ اما من تا ته دن  تونمینم  یرتنفوذ ناپذ  یوار خاطر دبه  -
 .یدمبهت قول م

ها پاش و بلندش کردم، بردمش تو خونه از پله یر دستم رو انداختم ز بعد
 .یدمبردمش باال و رو تخت خوابوندمش و روش رو کش

 دختر! یقدر سبک چه -

 داده بود. به من یارفتم که وان یزدم و به اتاق  یحرفم لبخند ینا به

*** 

 «یاساعت بعد، وان چند»

گذشتم   یادرو  اسمشم من    ی. حت یمبر   یبه شهرباز  یمبعد از شام راه افتاد  شب
 یندور و دو ساعت تو ماش یتهران و فاصله یک . با وجود ترافانداختیم

بود.  یکجا تار. همهیستادیما یشهرباز ی. جلویدیمنشستن، باالخره رس
 آرسان اومد کنارم و گفت:



 یه؟نظرت چ یمانتقال از جادو استفاده کن یبرا یگمم یا: وانآرسان

 تره.ه و هم راحتتر هم امن جوریین: موافقم امن

و  یختتو وجودم فرو ر یزیچ یهاومد و دستم رو گرفت احساس کردم  جلو
. یمشد یو وارد شهرباز یمجا شدآرسان جابه یرویتمام تنم گر گرفت. با ن

. خودش جلو بود و منم کردیحرکت م  یاطآرسان دستم رو گرفته بود و با احت
اد. دیم یادبود که داشت جادوها رو بهم  یپشت سرش. آرسان چند روز

چند  ینشمگرفته بودم و ماب  یادرو به طور کامل از ماهان  یمقدمات  یجادوها
مخصوص به خودم رو کشف کرده بودم. اما آرسان از اول کار   یتا ورد و جادو

مهم و  یشرفته،خاص، پ یجادوها به یمبود یدهشروع کرده بود و االنم رس
 داده بود.  یادبه منم    واونا ر   یو به جز ده تاش که وقت نشده بود همه  یانیپا

 ینآرسان به خودم اومدم آرسان چند متر دورتر از من ب یادفر  یصدا با
 کرده!  یر خاردار گ یهاشاخه

 آرسان!؟ -

 بود. یعصب شچهره

 کمکم کن.  یا: وانآرسان

از دور  یاهانو رفتم و دستام رو باال بردم و تکون دادم گناخودآگاه جل من
 آرسان جدا شدن و ولش کردن.

 یلبار تبد یه یفعال شده اگر بتون  یگه! قدرتت دیتو موفق شد ی: وان آرسان
 .یشنکامال  فعال م  یش



کس  یچه یگهبود، حاال د یعال ین. اآوردمیداشتم بال درم ازخوشحالی
 .یرهجلوم رو بگ تونستینم

*** 

 کل«  دانای»

خوشحال بودند   یاوان  یهاقدرت  یو آرسان برا  یاکه وان  یوقت   ینزم  ییارهس  در 
 یعنیطرف    ینبودند. اما در ا  ییکتاب جادو  ینآخر   یوجو براو در حال جست

به دست ملکه سوزان و  یبد یدر قصر آتش خبرها یاافسانه یندر سرزم
 بود. یدهرس یواپرنسس ش

 حرفت رو تکرار کن؟ یگهبار د یه: آرشام زانسو

از دوستان آرسان است که البته در  یکیدست راست و  یر )آرشام پسر وز
 نقش دارد.( یشتر ب یندهآ  یهافصل

کردن   یداموفق به پ  یا: ملکه من گفتم که شاهزاده آرسان و پرنسس وانآرشام
 سه کتاب شدن.

 وم و شاد گفت:آر  یدر حال انفجار بود؛ اما با ظاهر  ملکه

 ! حاال برو.یبه من داد بود که یخوب  یخبرها هاینا یه: عالملکه

 در دل گفت: آرشام

 !یتا قشنگ بسوز یرمحتما  من م -



از رفتن آرشام، ملکه دختر خودش رو احضار کرد و پس از مشورت با اون   بعد
ها رو فرستاد تا هم کتاب ینبه زم یدیها رو به همراه چهار تبعدو نفر، جن

 ینو هم ستاره رو که همراه با ماهان در حال برگشت به زم یارنداون ب یبرا
 ببرن. ینبود از ب

*** 

 «وانیا»

 .ینرو بب ینا یاآرسان ب -

 ی؟کرد  یداپ یزیچ یه؟: چآرسان

سنگ هک شده بود رو نشونش دادم و براش تخته یهرو که رو  اینوشته
 خوندم.

 کن.  یدارا پ جاینقسمت ا ینقلب و بلندتر  -

 ی؟چ  یعنی: آرسان

 ترینیو اصل یریمکمک بگ  جاینا یقسمت تو یناز بلندتر  یعنیفکر کنم  -
 یشهو فلکه و قلبش هم م  چرخ  جاینتو ا  ینباالتر .  یمکن  یدارو پ  جاینقسمت ا
 جاست.. اوناهاش اونیشهکه باهاش کنترل م  یدستگاه 

 هک شده بود.  ینزم  یدستگاه رو  یر ز  یزیچ  یمسمت اون دستگاه راه افتاد  به

 آتشت را آشکار کند گنج نهان!( ید،خوب گوش کن ید،کرد  یدا)قلب رو پ

 کن.  یششو و تو دستت رو پر از آت یلآرسان تبد -



. انگار آتش، آرسانه. همون کار رو کرد یرویمطمعن بودم منظورش با ن من
 خودشم حدس زده بود

 !جاینا یاب -

رو جذب کرد و آتش گرفت  یشرو به سمت نوشته بردم. نوشته آت آتیش
شت اومد. آرسان برش دا  یرونشکافته شد و از داخلش کتاب ب  یناز زم  یاتکه

کرده بودم و داشتم اون رو   یدابند پگردن  یهو به سمت من اومد. من دوباره 
 بودم. یدهکه د  یابند صاعقه. درست مثل گردنکردمینگاه م

 .یر رو بگ ینا یاب یا: وانآرسان

اومدم خودم رو تو  ینکه به زم  یلحظه من تو هوا معلق شدم و وقت  همون
قرمز و  یهاقرمز با بال یاحلقه ینستآ  یتازانو یرهنپ یه. یدملباس آتش د

 .یدسف یجوراب شلوار یهقرمز و  یهاکفش

 یدشد و حاال ما با یدا. چهار کتاب پیمکرد  یداشو پ یمآرسان ما موفق شد -
 .یمبرگرد

 بم و ناشناس جواب داد: یصدا یهآرسان  یبه جا اما

تا  یدکتابا رو به ما بد  رید؟یم یشپ یدراحت دار یلیکه خ  کنیدیفکر نم -
 .یدبر  جاینسالم از ا

 !یمرو شدروبه یافهو با چهار تا آدم بدق یمبرگشت ما

 ... .هایدی: تبعآرسان

 بعد رو به من ادامه داد: و



فرار کردن. اونا  هایدیتبع ینو از سرزم اندیدیمراقب باش. اونا تبع یوان  -
 .ذارنمونینم دهدنبال قدرتن و اگه دستشون به کتابا برسه زن

از شرشون  یمبتون ید. ما باجوریهینهم یشههم هم یلمانداره تو ف یتعجب -
 ی؟اما چطور یمخالص بش

 نه؟ یا یهعمل دونمیدارم. اما نم یفکر  یه: راستش من آرسان

هم که باشه ما االن وقت  یهرچ  یم؟کن کار یچ  یدبگو با یه؟خب چ -
 .یمعجله کن یدبا یم،ندار یکشنقشه

 البته به خودت! یش یلتبد ید: تو بارسانآ 

 من هنوز... . یاما چطور -

 حرفم رو قطع کرد و گفت: آرسان

. تا یکن  یداراهنما پ یهو  یجادو بش یایوارد دن یدتو با دونمیم دونمیم -
محافظت از  یاول برا ید. تو هم باکنمیرو پرت م ینااون موقع منم حواس ا

کن که با   یو سع یندرست کن و داخل اون بش ییجادو ییرهدا یهخودت 
 .یراهنمات ارتباط برقرار کن

 ی؟اما تو چ  -

 گفت:  یشد و با لحن آروم و مهربون  یرهتو چشمام خ آرسان

 .حرفام یناز ا تر ی. من قویشهنم یزیم: نگران من نباش چآرسان



از جنس آب،  ییهاشون رو شروع کردن و به سمت ما گلولهحمله اونا
 .و آتش بودن ماه ید،خورش

 عجله کن! یاوان -

 جادو درست کردم و وسطش چهارزانو نشستم. ییرهدا یه سرعتبه

 : خوبه حاال چشمات رو ببند. ببند و فکر کنآرسان

 ی؟باشه. اما تو چ  -

تو فقط   یفمنگران نباش هر هشت تاشون رو حر   کنمیمن سرشون رو گرم م  -
 فکر نکن. چیز یچبه ه

 لب زمزمه کردم: یر کردم و ز  یستم و ذهنم رو خالرو ب چشمام

. یاریخاطر براهنمات رو به یکن که صدا  یآروم باش تمرکز کن تمرکز سع -
تو   یستکنارت ن  چیز یچکس و ه  یچ. هشنوییرو نم  چیزییچگوش کن تو ه

 یدمقشنگ پوش  یتابستون   یرهنپ  یهدشت پر از گل و درخت    یه  ی. توییتنها
ها نشستم و موهام داره با وزش باد ها و درختو موهام رو باز کردم. کنار گل

. کنهیداره صورتم رو نوازش م یشنامرئ یهاو باد بادست خورهیتکون م
 یست،ن یروشنک  یست،ن یسوزان  یگهد یشمم یآرامش و خوش یغرق تو

. یستن یو آرسان  یستنجنا ن ینا یستن،ن هایدیتبع ین. ایستن یواییش
ست. یکس ن  یچه یجان  ی،باران  ی،مهتاب  یدیخورش ی،آفتاب  یست،ن یماهان 

 دفعهیهو آرامش    یباییز  یشاد  یادن  یهفقط منم با راهنمام و    یستن  چیز یچه
چشمم  یسبزرنگ وقت  یتکرار شد و همون نورها یبدوباره همون حس عج



شده بودم که  یعتطب یباییبودم منم محو ز یبادشت ز یه ی. تورو باز کردم
 آشنا. یصدا یهاومد  ییصدا یه

 !یباالخره اومد ی...وان ی: وان راهنما

 کردم؟!   یداجادو رو پ  یایمن...من موفق شدم و راه ورود به دن  یعنیاومدم...  -

 یاما تونست   یداکنی؛ورودت پ  یبرا  یراه   ینه...تو هنوز نتونست   یا: نه وانراهنما
 یطانیش یروهایو احضار کردم؛ اما ن. من تو ر یاحضار من جواب بد یامبه پ
 یتهمادر یناز سرزم یبخش جاینمن رو گرفته بود. ا یروین یجلو یانتاطراف
 .یعتطب ینسرزم یعنی

 .یاناطراف -

ها رو ندارم و تازه قدرت گذشته یگهمن د یاطین: آره همون جنا و شراهنما
 ینهم  یبرا  کنمیرو صرف م  یادیز  یروهاین  ین،نگه داشتن سرزم  یمخف   یبرا

. تو تونییکنم. اما تو...تو م  یرو خنث   ییهر جادو  تونمیمثل قبل نم  یگههم د
 .یما رو دار یسه تا یهاقدرت

 ی؟چ  یعنیشما!  یهر سه تا -

 یزودخوب گوش کن ستاره و ماهان به یمحرفا ندار ینا ی: وقت براراهنما
که به دست   ییاهاز قدرت یداما نه تو و نه آرسان نبا رسن؛یکمک م  یبرا

که خودم  یتا زمان مناسب یدو نه اونا رو نشون بد یدبزن ینه حرف  یدآورد
 ی هنوز هم کارا ماا ید؛کرد  یداها رو پخبرتون کنم. درسته که چهار تا از کتاب

 .یدانجام دادن دار یبرا یادیز



رو فعال کنم؟ آرسان به  یعتمطب یهاقدرت یداما من چطور با یدمبله فهم -
 برم کمکش. یدداره من با از یمن ن

 و برات مهمه! ی: هنوزم مثل سابق دوستش دارراهنما

 ...برام مهمه...منظورت؟یچ  -

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 یقلبت رو رها کن و خودت باش. تو لباس  یکن  یدارو پ  یقیتخود حق  یدتو با  -
اگه   ی،که دوست دار  ییتو جا  یکه دوست دار  ییبا مدل مو  یکه دوست دار

 یلتبد بار یناول یبرا تونییوقت ماون یکار رو بکن  ینا یبتون  لحظهیه یبرا
 تونییو تو م یستن اکار   ینبه ا یازین یگهد یلتتبد ین. البته بعد از اولیش
 بده. یادرو به ستاره هم  ینا. ایو عوض ش یاز ته دلت بخوا لحظهیهدر 

 ... .تونیمیمن و آرسان م کهینممنونم اما درباره ا -

 ادامه دادن رو به من نداد و گفت: یاجازه

 یحالت بمون   یناز اندازه تو ا  یش. اگه بیبرگرد  یدبا  یدم؛م  یحبعدا  برات توض  -
 باشه سوزان خطرناکه! یادتبرات خطرناکه. فقط 

 نکنه اون... . یه؟! منظورش چسوزان

 یناگر که تو و آرسان جواب ا یناومد!. بب یادم یزیچ یه ی: اوه راست راهنما
براتون  یعتو کتاب طب هایستالکردن کتاب کر   یداراه پ ید،کن  یدامعما رو پ
 .یمشما چندتا کمک بفرست  یبرا  تونیمیم  ینو ما هم بر طبق قوان  یشهآشکار م



قدرم که هر چه کنم؛یهم که باشه حلش م یمن هر چ  یهخب اون معما چ -
 سخت باشه و زمان بخواد.

ش رو از حفظ جمله به جمله  یدخوب گوش کن؛ چون با  یزمعز   دونمی: مراهنما
 .تونییکه م  دونمی. میباش

دوست   یانتاطراف  یانبه خود بنگر، در م  ی،بگشا  یقتحق  یرا بر رو  چشمانت
ه راه گ. آنیابرا ب یقیوجوگران حق. جستیداکنرا از دشمن بشناس و پ

 بر تو هموار شود. یتموفق

 کنم؟  کار یچ  -

. اون یبه اونا اعتماد کن یو بتون  یکن یدادوستانت رو پ ید: تو باراهنما
 یهمان افرادها  یعنیدوستان وفادار توست..  یکه تو دستته برا  ییبندهاگردن

که   ییمونده؛ اما تو با اونا  یگهبند دچندتا گردن  یستندخاص. البته اونا کامل ن
 یداآب و آتش رو پ ید،ماه، خورش ینافراد خاص سرزم تونییم یکرد  یداپ
 .یدیهستن که تو قبال  د ییهابند. اونا همون گردنیکن

که شکل   یکه شکل عالمت آرسانه همون   یها همون از اون یکیاما راهنما  -
 آرسان... . یعنی...یعنیگردن آرسانه؛   یاون تو یشهآت

. درسته اون خاصه اما نه یتر باهوش کردمیکه فکر م  یزی: از اون چراهنما
 یاما نه فقط فکر کنم که متوجه یدبه اون صورت. تو و اون خاص هست

 .یبند و عالمت خودت شدگردن

 که... .  دونستمیبله چرا متوجه شدم اما نم -



 یعنی یست،االن مهم ن ینااما ا یستین ی: من که گفتم تو خاص معمولراهنما
که گفتم مهمه.   یزاییمهم هست؛ اما نه االن، به وقتش مهمه. االن فقط چ

به خودتون و  یدفقط با ید؛باش یدونم ینا یروز پ تونیدیشماها هم م
نگران  یشه؛. اسم قدرتاتم بهت الهام میدداشته باش یمانا هاتونییتوانا
 یکن عصبان   یسع یگهد ینکته یهنباش و با تمام قوا بجنگ. اما  چیزییچه
 .یمتوجه شد وجهیچبه ه ینش

 بله کامال  برام روشن شد؛ اما... . -

موندت خطرناکه. مراقب  ینجاا یناز ا تر یش. بیمچرا وقت ندار ی: براراهنما
شو و  یلتبد یبا من ارتباط داشته باش یخودت باش و هروقت که خواست 

صدات رو   دلت صدا بزن. مطمعن باش که  یو من رو تو  یار ب یادرو به    جاینا
 .کنمیو خودم احضارت م شنومیم

 کنم.  کار یچ  یدکه با  یدمبله از کمکت ممنون فهم -

 و مراقب خودت باش! یموفق باش یزمعز  ین: آفر راهنما

 خداحافظ. -

جادو نشستم و از دو طرف  ییرهداخل دا یدمکه به خودم اومدم د وقتی
 ییحفاظ جادو  کردنیم  یهم دوتا جن داشتن سع  گهیو از دو طرف د  یدیتبع

بود. بلند  یر تر از من با چهار نفر درگببرن و آرسانم اون طرف یندورم رو از ب
 زدم: یادفر  ینح یندر هم یستادمشدم و ا

 ت جواب داد.آرسان...نقشه -



دشمن از  یدمروش به سمت من بود و باتعجب نگاهم کرد. ترس آرسان
 زد:  یادبهش بدم مثل من فر   یکه هشدار  ینکنه؛ اما قبل از اغفلتش استفاده  

پرواز   یچی،جادوت رو بشکنن که ه  ییرهشو اگر دا  یلتبد  یدم: باشه فهمآرسان
کن بعد به   یکن و فرار کن؛ اما اگر نتونستن پرواز کن و دستت رو پر از انرژ

 باال سرت بزن اما اگه که اونا بشکننش برات بهتره.

 جادو افتادم و گفتم: ییرهداطرز کار  یاد

 .یام. اما تو مراقب خودت باش تا منم بیدمباشه فهم -

 .یشنمن نم یفهر هشت تاشون با همم حر  ینا: نگران من نباش. اآرسان

که راهنمام گفته بود رو انجام دادم.   ییرو بستم و تمرکز کردم. کارها چشمام
سبزرنگ از دست و پام زد   یهوا معلق شدم. نور  یکردم و رو  یاحساس خنک 

از اون  یکیبود که  یدهبه گردنم رس گرفتیکم داشت کل بدنم رو مکم  یرونب
 داد زد: هایدیتبع

 یلیخ یشهاون داره فعال م ی! قدرتاید! زود باشیریدجلوش رو بگ یه  -
 !یریده جلوش رو بگخطرناک

اما   کردیجادو از من محافظت م  ییرهچون که دا  بردن؛ینم  یشاز پ  یکار  اما
 یره م ینداره از ب یگهرنگ پر نگ شدناش معلوم بود که دهاش و کماز لرزش

رفت و  ینکم از باما همون لحظه نور صورت من رو هم پوشوند و بعدش کم
سبز  یور دکلتهیپگ یراهنپ یه یدمدالعاده لباس فوق یه یمن خودم رو تو

رنگ دار جلوباز همجفت کفش پاشنه  یهزانو    یر با دامنه تمام کلوش تا ز  یفسفر 



سبز   یهااز تم  یبیجفت بال که ترک  یهو    یدسف  یلباسم همراه با جوراب شلوار
 روشن بود درست در همون لحظه... . یهبه صورت سا

 شکسته شد! یره: آره داتبعیدی

تمام  اییبه خودم اومدم؛ اما درست همون لحظه انفجار انرژ یادشفر  با
 طرف پرت شدن.اون هایدیمحوطه رو پر کرد و تمام جنا و تبع

! یباستز یلی! خیالعاده شدقدر فوققدر...چه! چهیخودت  ین! ای: وان آرسان
 .یعتیتو...انگار که خود طب

م هام سرخ شد سرم رو تکون دادم تا موهام که باز شدهو گونه  یدمکش  خجالت
 جو گفتم: ییر تغ یبرا یرهچشمم رو نگ یتو صورتم پخشه، جلو که

 !یمدار یتر مهم یممنونم آرسان؛ اما ما کارها -

 اونا اشاره کردم و گفتم: به

 .زنیمیمفصل با هم حرف م شینیمیبعدا  م -

غلط  یرنبگ یادتا  یمبد ینابه ا یوحساب ستدرس در  یهو  یمبر  یاآماده -
 نکن؟ یادیز

 بلده بخنده. ینمهم زد! چه عجب پس ا یثخب بندیملبخند ن یه

 : هرجا و در هرلحظه.آرسان

 زدم. یطانیلبخند ش یه منم



که   ییتو کارا  یرنبگ  یادتا    یمبهشون بد  یوحساب درست  یگوشمال  یه  یاپس ب  -
 دخالت نکنن. یستبهشون مربوط ن

 برو دارمت. ی. اگر حاضر میه: من که پاآرسان

 .شدیما شروع شد من که باورم نم ینحرف جنگ ب ینبا ا و

با  ییجادو یهاو گلوله یانرژ یهاداشتن پرواز کردن پرتاب گلوله قدرت
 دفعهیهالعاده بود.  و فوق یمختلف اونم بدون ورد و جادو، عال هاییتخواص
 خودم گفت: یا صداتو گوشم ب یکی

 سنگ... .باران شهاب -

 راهنمام تو گوشم زنگ زد. یهالحظه حرف همون

 .یشهاسم قدرتات بهت الهام م -

فکر بکر داشتم هم   یهزدم.    یثیو خب  آمیز یطنتجمله لبخند ش  ینا  یادآوری  با
با آرسان  ینبنابرا رفت؛یم یشو هم جنگ پ کردمیم یطنتش یکمخودم 

 تونمیم. خب خدا رو شکر ذهنش رو قفل نکرده و من مگرفت  یتماس ذهن
 .یهعال ینباهاش ارتباط برقرار کنم ا

 شده؟ یچ  یه؟چ یبله وان  :آرسان

 یبکن  یبه کار  تونییتو م  کنهیدارم و مطمئنم که کار م  یفکر  یهآرسان من    -
 جمع بشن و نتونن تکون بخورن؟ یرهدا یه یتو یناا یتا هر هشت تا

 یه؟ت چنقشه ی؟دار یا: چه نقشهآرسان



 تو ذهنم جواب دادم: کردمیکه حمله م  طور همون

جا جمع  یه یداما با یاد؛از باال سرشون ب تونهیتو وجودم دارم که م یرون یه -
 .ینیمنب یبیتا خودمون آس یریمازشون فاصله بگ یدباشن و خود ما هم با

 که از هر طرف محاصرشون کنه چطوره؟  ینآتش یوار د هی: آرسان

رو درست کن و بعد بالفاصله  یوار تو د یمکه الزم دار  یههمون یقا  ! دقیهعال -
 .یامازش دور شو منم پشتت م

 : باشه.آرسان

ها ظاهر شد. شد و از پشت اون  یدسرعت ناپدارتباط رو قطع کرد. آرسان به  و
و خلع  یر گمن تا غافل یبود برا یسبشده بودن و فرصت منا یجاونا گ

شده  یجپشت سر هم حمله کردم. اونا انقدر گ ینهم یسالحشون کنم. برا
 از دست داده بودن. شونمیگارد دفاع   یبودن که حت 

 آرسان حاال! -

زمان با من به اونا حمله کرد و اونا پرت شدن که منتظر من بود هم  آرسان
 شدن. آرسان بالفاصله گفت: ینو شترق نقش بر زم ینسمت زم

 آتش. یمحاصره ین،آتش یوار د -

کنن.  یر گ هایشآت یندرست کرد که باعث شد ب ینآتش یوار د یهاونا  دور 
مون از اونا فاصله گرفت آتش، آرسان طبق نقشه  یوار شدن د  یدار محض پدبه

 ی،شاد  یجان،از ه  که  یزد برق   یبیبراقم برق عج  یو حاال نوبت من بود چشما
 خشم، قدرت و...بود. دستم رو به سمت آسمون گرفتم و گفتم:



 سنگ!باران شهاب -

به سمت آسمون پرتاب  یزیر یهاسرعت از کف دستم سنگ بعد از اون به و
 ادامه داشت که آرسان داد زد و گفت: طور ینشد و هم

 کنار.  یابسه ب -

آرسان رفتم و  یشجا فاصله گرفتم. پحرفش به خودم اومدم از اون ینا با
کل   یدنخورم. شا  ینکنارش آروم بال زدم که فقط تو آسمون معلق باشم و زم

با  سنگعالمه شهاب یههم نشد تا کنار رفتم به سمت اونا  یقهدق یهبه  یناا
خاطر برخورد به  نااز او  یشد که بعض  یر از آسمون رو سرشون سراز  یز ت  یهانوک
 کردنیگرفته بودن. به سر، صورت و بدن اونا برخورد م  یشآت  ینآتش  یوار با د

اون صحنه وحشت کرده   یدن. خودم با دشدیاونا م  یادو باعث بلند شدن فر 
شده بود که تمام بدنم  باعث ینمشده بودم و هم یعصب یبودم و دچار حمله

 بلرزه و سخت نفس بکشم.

 تو بغلش و گفت: یدمن رو کش یدکه حالم رو د  آرسانم

 ترسی؟یم -

 شروع شد یمعصب یهادوباره حمله ینهم یو مضطرب شدم برا ینه عصب -

 نگاهش نکن. کنهیم یتتآروم باش و اگه که اذ -

فرو کردم. خودم   یینکوتاه سرم رو پا  ییهچند ثان  یچشمام رو بستم و برا  منم
من   یبرا  یهنبودم. البته همون چند ثان  یشتر چونش ب  یر کم قد نداشتم؛ اما تا ز

 .یامب یرونبود که حالم خوب شه و از آغوشش ب یکاف 



 ی؟بهتر شد -

 ممنونم االن خوبم. -

به سرش  یگاه   کهین. با اکردمیتعجب م یخمک  ینا یهنوزم از کارا ولی
 شد و گفت: یدوباره جد شدیو مهربون م زدیم

 یناما ا دونم؛یرو م یعتافراد طب یهاقدرت یخب خوبه! اما من تمام -
 جزو اونا نبوده. وقتیچه

 ها!.تونه آدم باشهینم یقهدو دق بیا

. دونییو خودتم خوب م یستیطور که تو ن. همونیستمن یمن معمول -
موفق   دادیتوهمش نشون م  یو اخما  رو انداختم و حرفمم زدم  میکه)قشنگ ت
 یمهم من و هم تو خاص هست  یعنیرو گرفته.( راهنمام گفت ما    میکهشدم و ت

 .یمکن  یداو آتش رو پ آب ید،، خورشماه ینافراد خاص سرزم یدو با

 یستادنرفت اما اونا توان ا ینهم از ب ینآتش یوار بارش شهاب تموم شد و د
رو تو پشتم احساس کردم و به   یاحساس سوزش بد  دفعهیهرو هم نداشتن  

پارک پرت   ییاچهکه پرت شدم؛ اما از شانس خوبم درست تو در  یدنکش  یهثان
 شدم و جزغاله نشدم. خدا رو شکر که شنا بلد بودم.

 ماجرا شدم. دو تا جن یشنا خودم رو به سطح آب رسوندم و تازه متوجه با
 اومده بودن! یناکمک به ا  یراد آتش براو دو تا اف

 !یا: وانآرسان



و صورتش  زدیم یمردمک چشماش به سرخ  یشپر شد بود از آت دستاش
اما تنها راه نجاتم  یدم؛وحشتناک شده بود. ازش ترس یلیقرمز شده بود. خ

 زدم: یادبود پس فر 

 آرسان. -

ش رو به تو دستا یشآت یدسرعت برگشت تا من رو دصدام به یدنشن با
 سمت اونا پرت کرد و اومد سمت من.

 ی؟وان  یخوب  -

 همون وحشت تو چشمام بهش نگاه کردم که گفت: با

 ندارم. یو برات خطر  رسونمینم یبیمن به تو آس یااز من نترس وان -

خورده تو  یزیچ یهرفته بود.  ینحرفش آروم شدم تمام ترسم از ب ینهم با
 مهربون شده. یلیروزا خ ینسرش ا

 شده. یسپرواز کنم باالم خ تونمیمن خوبم نگران نباش فقط نم -

موج  یشاسرمه یتو اون چشما ینگران نباشه چون اضطراب و نگران  گفتم
 . آرسان دستش رو به سمت من دراز کرد و گفت:زدیم

 .یپرواز کن کنمیکمک م  یر دستم رو بگ -

 باشه. -

و از آب درآورد منم  یدحرکت باال کش یهدستش رو گرفتم اونم من رو با  و
 کنارش.



 انقدر سبکم؟ یعنی -

 که گفت:  یدمآرسان رو کنار گوشم شن صدای

 .یشد تر ینسنگ یکم یشد یسچون خ ی؛ترسبک  ینمآره از ا -

از پشت اون  یدنور سف یه دفعهیه یمهوا معلق شدم هردومون آماده بود رو
نبود جز   یورتر. اون نور از کست اومد و اوناه رو شوت کرد ده متر اونموجودا

دست در دست   یماهان که با ستاره رو هوا معلق بودن. ستاره با ظاهر معمول
 هاییو کتون  یدتنش بود با شلوار سف یالباس سرمه شدهیلماهان تبد

 .بود یاسرمه تر یشاما ب یا_سرمهیدسف یهاو بال یا_سرمهیدسف

 : بد نگذره؟ماهان

 به دستامونم اشاره کرد. یصحبتش با آرسان بود؛ ول روی

 بهترم شد. یدشما اومد گذشتی: ممنون بد که نمآرسان

ستاره   یصدا  دفعهیهزد.    یثلبخند خب  یهبعد به ماهان و ستاره اشاره کرد و    و
 بلند شد.

و داداش من دست بلند   یشم تف کن. رو آبج پوک؟ هستهکله  ی: خوردستاره
 پهلون پنبه. کنمیاون دستت رو قلم م ی. استخوناکنییم

رو خونده و به  یورد یهکه   یدیمد یبا ماهانه اما وقت  یمهمه فکر کرد اول
اون  بار ینبلند شدن و ا یدیکه اون جنا با تبع  یدیمکرده فهم  یک پشت ما شل

 بلند شدن یدیم،هم که من و آرسان حسابشون رو رس یگهد هاییدیتبع

 ی؟کن  کار یچ  یدکه با  دونییم ی: وان آرسان



 تخت. یالتخ -

 یسیبه خ  یگهو به سمت ستاره رفتم. باالم د  یدمرو از دست آرسان کش  دستم
 پرواز کنم. تونستمیم ینهم یاولش نبود برا

 !یشد یل: تو...تو تبدماهان

 !یدهدرو باش تازه  ینا زکی

 بدم. یادست. قراره بهش البته حاال هم نوبت ستاره -

 .رسیمیرو م ینابرو من و ماهان حساب ا ی: ستاره تو با وان آرسان

 ی؟شده که برات شده وان  یبود حاال چ  یاوان که  یروز : ِا تا دماهان

 کوفت.  ای

 داره؟  یچه فرق   یاوان  یا  یحرفاس؟ تازه وان   ینآه ماهان بس کن! االن وقت ا  -

 رو به ستاره ادامه دادم: و

 .یمعجله کن یددارن با یاز پسرا به ما ن یمستاره بر  -

 : باشهستاره

دادم  یادو بهش  یممن رو گرفت و دست ماهان رو ول کرد. با هم رفت دست
 یرهنپ یهالعاده شده بود. شد. واقعا  فوق یلشه، اونم تبد یلتبد یکه چطور

 یبود درست مثل مال من اما لباسا یلیزانو که انگار اکر  یکلوش تا باال  یبند
لخت و زردش باز   یبود و مال من سبز. موها  یسرخاب   یلشبرق اکر   یاون حت 



رنگ کم  یصورت   یجوراب شلوار  یههاش پخش شده بود.  شونه  یشده بود و رو
 .یسرخاب  یجفت بال صورت  یهپاش بود و 

که کامال  خشک شده بود رو تکون دادم و به پرواز دراومدم. ستاره هم   بالهام
 .یمو به سمت پسرا رفت یمپشت من. هر دومون بلند شد

ممکنه که من نتونم مراقبت   یمستاره من و تو ممکنه از هم تو جنگ جدا ش  -
 یدحواست به خودت باشه. اونا دنبال ما هستن پس با یدباشن؛ اما تو با

 .یگوش کن  یشنکه بهت الهام م  یزاییو به چ یمراقب باش

 جمله از دور شدم و جنگ من با اونا شروع شد. ینا با

سخت بود که   یلیمن خ  یبرا  ینو ا  شدیبه من حمله م  یشهر طرف با آت  از 
که از شهاب   شدیو نم یمشده بود یهم دفاع کنم و هم حمله. با هم قاط 

تون به همه جاین. اما من همزنمیم یبکه به دوستام آساستفاده کنم؛ چون
 .زنمینم  قولم  یر ز  وقتیچ. من مطمعنم و هییمما  یدونم  ینا  یروز پ  یدمقول م

 حواست به من باشه. ی: وان ستاره

که با من هماهنگ شه. اون قراره که حواس   ینهکه منظورش ا  یدمفهم من
 .یرمت کنه تا من جلوشون رو بگاونا رو پر 

 .یآرسان ماهان سنگر آب  -

 .یدم: فهمآرسان

 ی؟چ  یعنی: هان ماهان

 .یدفهم با آرسان هماهنگ شو اون -



 .یمتخت هوات رو دار یالت: برو خآرسان

 : منور.ستاره

ها تو آسمون پخش شدن. هم هر نور به نواع رنگ   یکلستاره،    یجمله  ینا  با
 نوبت منه. یعنی ینا زدنیاونا ضربه م هم به یاز چند گاه 

 آرسان حاال. -

 داد من آرسان آماده شد. با

 آبشار. یفواره -

کردم و آب   یتشهدا یبه سمت باال رفت و منم کم یاچهحرف آب در ینا با
شد. آرسان و ماهان که از   یر اونا سراز  یهمه  یرو  دفعهیهباال رفت و  یحساب 

سرعت از خودشون سپر گرفتن و از اون سمت هم به یقبل آماده بودن برا
 کرده بود.  یسو جنا رو خ هایدیجا دور شدن. آب تمام تبعاون

 .یا: طناب ستارهماهان

 و چفتشون کرد. یچیدها رو پاونا ستاره یدور همه و

 توقف. ی: صاعقهآرسان

اونا مثل مجسمه خشک شدن؛ اما من با   یصاعقه تمام  هیرو که گفت با    این
 !یخبود،  یخپرت شدم. آبش  یاچهضربه دوباره به در یه

 زدم. یخ -

 پشتت! ی: وان آرسان



 یهمثل برق از کنارم رد شد. برگشتم و با    یرون  یهلحظه من کنار رفتم و    همون
منم  بود. رنگیطوس یروین یهرو شدم. دستاش پر از روبه یبجن بدترک

اما به رنگ سبز.  یروسرعت کارش رو تکرار کردم و دستام پر شد از همون نبه
کارش رو تکرار   ال  کرد. منم متقاب  یکرو به من شل یرودست اون ن یهاون با 
من   یرویو برابر ثابت شد؛ اما ن  مشخص  یفاصله  یهاول تو    یروهامونکردم ن

هم  یکرد و به سمت جلو حرکت کرد. خب البته تعجب یشرویسرعت پبه
بود. اون که وضع رو   یچمن ه  یادز  یرویکم اون جن در برابر ن  یروینداشت. ن

زمان با دو دستش با من دست راستش رو هم جلو آورد و هم  یدد طوریینا
از خودش خارج  یرون یکرد. اخم کرده بود و به جلو خم شده بود و کل  یک شل
. اما کردیعبور م یاون تازه داشت از خط مساو یروین یما فاصلها کرد؛یم

که از   یروییکردم ن  یدونمن واکنش نشون دادم و دو دست راستم رو وارد م
مقدارش دو برابر  یبا  شد و تقر  یمتقس ستمدو د ینب زدیم یروندست چپم ب

 یلیخ یروم. نکردمیکه خودمم داشتم حسش م  یبود جور یقو یلیشد. خ
 یروششد و ن یک تر و پرنورتر و سبزتر از قبل به سمت اون جن شلشنرو
من با قدرت و سرعت  یرویباعث شد که ن ینسرعت عقب گرد کرد و ابه
 کهینآب افتاد؛ اما قبل از ا یحال تویبهش برخورد کنه و اون جن ب  یادیز

 زد: یادستاره دستش رو بلند کرد فر  یفتهکامال  تو آب ب

 !یستا -

 جن رو هوا معلق موند که ماهانم دستش رو بلند کرد و گفت: اون و

 ماه. یجاذبه -



 یلیخ  یگهکرد. من د  یتجنا هدا  ییهحرکت به سمت بق  یناون جن رو با ا  و
خودم رو رها کردم و به   ینهم  یشده بودم و توان شنا رو نداشتم؛ برا  حالیب 

 و پا زدم.کردم و نه دست   ییشدم. اما نه تقال یدهاعماق آب کش

*** 

 : بازگشتپنجم فصل

 ییصدا  یه.  شدمیم  یدهدراومدم. به ته آب کش  یشدم و به حالت عاد  تبدیل
 آورد. یرونکه دستم رو گرفت و منو از آب ب  یقو یو بعد دست  یدمرو شن

شده  هامیهکه وارد ر  یفشار داد؛ آب کم مینهس یقفسه یرو رو هاشدست
زد و نفس من کامل باال اومد. آروم چشمام رو باز کردم و  یرونبود، بافشار ب

نظر نگران به یکه کم یاچهره یس،اما خ یشآرسان با حالت معمول یدمد
 یدهترس  ایهرهاز اشک و ماهان با چ  یسو خ  یونگر   ی. ستاره با صورت رسیدیم

 شکست و گفت:و نگران باال سرم نشسته بودن. آرسان سکوت جمع رو 

 ی؟خوب  یاگذشت. وان  یر خبه -

 جواب دادم: یفیخسته و ضع یبا صدا من

 خوبم. -

 سکته کردم. ی: خدا رو شکر وان ماهان

و معصومش به من زل زده  یاشک  یو فقط با چشما گفتینم یزیچ ستاره
 خون گرفته بود!خفه یببود. عج

 یگی؟نم یچینه؟ که ه یرممن بم یتو دوس داشت  کهینستاره مثل ا -



 جوابم رو داد. جیغ یغ با ج اونم

 یاری؟رو درم جیغ یغ ج ینا یصدا یوان  یدرون: آخه بگو مرض دار ندای

 تو فکر کن آره. -

بود تو با ما  یشوخ  ینما یدهند یر خ شعور یب  ییونهد ی: آخه دخترهستاره
 . شناس...االن چه وقت فهممی! مردم و زنده شدم. آخه من نمی؟کرد

 یاومد به شوخ   یرونخفه شد چون محکم بغلش کردم و بعدش که از بغلم ب  و
 بهش گفتم:

 .کنهیمچکرم دخترخاله جوون. واقعا  که احساساتتون فوران م -

 .کنهیرو عوض نم ینا یمونمنسبت خانوادگ ی: من خواهر توئم و حت ستاره

 گفتم:  مهربون

. ما تا عبد یشهتر ما محکمم ینسبت رابطه ینعوض نکنه؟ با ا یشهمگه م -
 .شیمیاز هم جدا نم وقتمیچه یمبا هم

 ی؟بلد ی: ستاره تو رانندگ آرسان

 ما یباز یوسط هند یدپر  احساسبی

 : آره.ستاره

 ید. بهشون بگیاریدرو ب  و آرش  یاناد  یل،خونه وسا  ید: پس با ماهان بر آرسان
 .یدهست یااز طرف آرسان و وان یدو بگ یدستاره و ماهان

 کنید؟یم کار یچ  جاینوقت شما ا: اونماهان



 .یادتا شما ب شینیمیم یگه: معلومه دآرسان

 نوقت چرا؟: اوماهان

رو به گند  ینو کل ماش یمآب یسخ یایمب تونیمیخدا. ما نم یمحض رضا -
که به ما   ییباشه؟ )به اونا ینامراقب ا یک   یم،تازه اگه هممون بر  کشیم،یم

 یهچون شبه و خطرناکه که  ی؛با ستاره بر  یدحمله کردن اشاره کردم.( تو با
 .یدباشه. حاال بر  یروندختر جون تنها ب

نزد و اون دو تا هم  یحرف  یکس  یگهمن د یو جد یعصب ییافهق یدند با
. اخمام تو هم بود و یمسکو با فاصله نشست یرفتن. من و آرسان رو حرفیب 

به حرف زدن  یلیبود و م ی. آرسانم کامال  جددادمیباسرعت پام رو تکون م
. اصال  به نکه دلش بخواد حرف بزنه، اونم با م  دونمیم یدنداشتم. اونم بع

و  یشمم یریز من چه؟ واال من برم به درد خودم بسوزم که االن از سرما ف
 یباق  یار ب و قشنگ گلوم به دخواتو رخت یفتمهفته م یهبعدش هم 

 از بس که قراره سرفه کنم. شتافتیم

 ها...ها...هچه. -

 .یشو دوم یالواو یعنیاز عطسه.  ینک بله ا و

 هچه...هچه. -

 بعدم پشت بندش سرفه. و

 ی؟: خوب آرسان

 .یدوارمام -



 ی؟چ  یعنی: آرسان

شانس گند من بزنه و سرما نخورم خوبم. هه...هچه...که اونم  یناگر ا -
 .زنهینم وقتیچه

 که.  یمدوباره...هچه...آه شانس ندار و

 یسباعث شد تو خودم جمع بشم و بلرزم سرتاپا خ یدوز ییزیسرد پا باد
 .اومدیاما صدام درنم لرزیدمیم یفکم و خفهم نداشت کم یبودم؛ تعجب

 : سردته؟آرسان

 َپ گرممه. نه -

. خب پریدمیناخودآگاه به همه م شدمیکه م یخودم نبود عصب دست
ها عطسه ینبعد ماهان حاال هم ا یا. اول اون لعنتیگهمشکالت اعصاب بود د

دستام گرفتم و پاهام رو با   یناز سرما. سرم رو ب  یدنمهم از لرز ینها او سرفه
حس  دمز  یخ یرو رو دستا یدست گرم دفعهیهتکون دادم.  یشتریشدت ب

 گفت:  یآروم یکردم آرسان با صدا

 نگفتم؟ یزیمن که چ کنی؟یم یشکل ینچرا ا یوان  -

آخه   یدمآروم دو تا دستام رو تو دستش گرفت. داغ کردم و هم خجالت کش  و
و منتظر بود. منتظر جواب  کردیچشمام نگاه م یبد حرف زده بودم تو یلیخ

خودم رو  کهینا یه بود و ضربان قلبم باال رفته بود. برامن نفسام تند شد
 :مچشماش به ابروهاش نگاه کردم و آروم گفت یکنترل کنم به جا



خودم رو کنترل کنم و  تونمی. نمیشهم جوریینا یشمکه م  یعصب یدببخش -
 .یگهمشکالت اعصابه د پرمیبه همه م

 کنی؟یم طوریینشده که ا یمگه چ  -

نکبت صبح بعد اون آشغاال که حمله کردن بعدم ماهان  یرهاول اون پس -
 .کننیم یمشون عصبهمه یدناها و لرزو سرفه عطسه ینحاال هم ا

 من رو آروم به طرف خودش برگردوند و دستش رو انداخت دور شونم.  آرسان

 .یشی: االن گرم مآرسان

 شونش چشمام گرم شده بود که... . یرو گذاشتم رو سرم

 کرد.  یدنو بارون باشدت شروع به بار گرومپ

 َاه... -

 .یستادمو سرم رو بلند کردم و ا یدمکش  اییحرص اه

شور مرده  یآخه! اَ   یمهم شانسه ما دار  ینآراسته شد. ا  یز گل بود و به سبزه ن  -
 شانس گند ما رو ببرن. ینا

 داد و گفت: یفحش یلب یر و ز یستادکنارم ا  آرسانم

 یم؟کن  کار یحاال چ  -

 .یریمباشه که پناه بگ ییجا یدشا یابونتو خ یمبر  -

در امان بودن از  یبرا ییشانسم جاالعاده خوشکه من فوق  ییجااز اون اما
من و آرسان هشتاد متر  ینیبوق ماش یدفعه با صدا یکدست بارون نبود. 



که جلو پامون   یننبود جز ستاره. هم یکس  یوونهد یراننده ینباال و ا یدیمپر 
 .یدپر  یرونب ینترمز زد ماهان از ماش

 .یترانندگ ینکنه ستاره با ا  کارتیسکته کردم خدا بگم چ  یاخدا ی: اماهان

که  دونسمیخنده؛ چون فقط من م یر ز یمحرفش من و آرسان زد ینا با
تلوتلو خورد   یاناشدن اما د  یادهو آرشم پ  یاناقدر افتضاحه. دستاره چه  یرانندگ 

 ین که آرش کمرش رو گرفت و کمکش کرد که به ماش  ینزم  افتادیو داشت م
 کنه.  یهتک

 به خدا! یچیدو رودمون به هم پ : خدا نکشتت ستاره دلآرش

 بعدا  غرغر کن. -

 تو پارک. یمبر  یاید: بآرسان

 .یمب...هچه...بر  -

و  یمحلقه زد یمکه منجمدشون کرده بود  ییو جنا یادور اون پر  یمرفت همه
 یانا. آرسان سمت راستم بود و ستاره هم سمت چپم. دیمدست هم رو گرفت

 و آرش. یاناد ینکنار ستاره بود و آرشم کنار آرسان و ماهانم ب

 وقت رفتنه. یرید: دست هم رو بگآرسان

 یو با سرعت  یمو چشمامون رو بست یمبا هم شروع به خوندن ورد کرد و
 .یمبرگشت ینبه زم یهو بعد از چند ثان یمشدجدا  ینآور از زمسرسام

 یدقصر خورش  یوسط سالن اصل  یهرو باز کردم و خودم رو همراه با بق  چشمام
 .یدمد



 خونه! یمما برگشت -

خودم دونسته   یرو خونه  جاینزود بوده باشه؛ اما من ا  یلیخ  یدخب شا  خونه
 شاد باران به خودم اومدم. یآفتاب و صدا یزدهیجانه یغ . با جبودم

 براتون تنگ شده بود. یلیدلم خ یدستار باالخره برگشت ی،وان  ی: واآفتاب

 غرش کرد و گفت: یه ستاره

 ست!بار بهت گفتم اسم من ستاره ۱۵۰۰ -

 هم در عوض اون آفتابه گفتنات بود. ین: اآفتاب

 بخشش گفت:و آرام یباز یبا اون صدا باران

 !یگهد یدبس کن ید؟دوباره شروع کرد آفتاب، ستاره شما -

 ادامه داد: یتر بعد با لحن مهربون و

 شده بود. براتون تنگ  یلی: دلمون خباران

 .ییما یشما هم دوستا و خواهرا طور ینماهام هم -

حرفم باران و آفتاب خودشون رو تو بغل ما پرت کردن. ستاره هم اومد   ینا  با
بودن و  یستادهشدم که دورتر از ما ا یگهپسر د یهجان و  یو تازه من متوجه

جان به باران  یبعج یهانگاه ی. البته متوجهکردنیبالبخند به ما نگاه م
و  کنهینگاه م جورییهشدم. اون دفعات اول متوجه شده بودم که به باران 

چلوندن و بعد  یاما دقت نکرده بود. دخترا ما رو حساب  طور؛ینبارانم هم
چلوندن   یبعدم رفتن سراغ پسرا. ماهان و آرسان رو هم حساب ولمون کردن و  



. اون موقع بود که جان و اون پسره هم جلو اومدن. جان و بعد ولشون کردن
پسره هم  یکیرفت سراغ پسرا اون  عدمبه ما زد و بغلمون کرد و ب یلبخند

 :جان آرسان رو ول کرد آرسان اومد جلو و گفت کهین. بعد از ابود یستادها

 آتش.  ینو دوست من در سرزم  یر . پسر وزیدو ستاره با آرشام آشنا بش  یاوان  -

. رفتار یدنو آرسان مردونه با هم دست دادن و هم رو در آغوش کش پسره
 یمیگرم و صم  جوریینکه اون فقط با چند نفر ابود؛ چون  یبآرسان برام عج

 .کردیهم من گرم برخورد م یبود. جان، باران، آفتاب، آرتان و تا حدود

 : سالم من آرشامم.پسره

 هستم. یابا شما خوشبختم منم وان ییسالم از آشنا -

 خوشبختم ستاره هستم. ییتون: منم از آشناستاره

 ین؟: اونا کجان

هستن که من و ستاره رو بزرگ کرده  ییالبته اون دوتا دختر و پسر کسا -
 بودن.

 شن! یلو قراره تبد جانین: پس اآرشام

 رو که از دست دادن جبران کنن.  ییهاشون باشن و سالخونواده  یشبله تا پ  -

 قشنگه. یلی: جالبه کارت خآرشام

 ماتش برد. لحظهیهدر  ولی

 ین؟چ یگه: اونا...اونا دآرشام



 زد و گفت: یپوزخند آرسان

 یدنما و دزد  ینابود  یبرا  یدیو تبع  مشت جن  یه  کنی؟یفکر م  یخودت چ   -
 ها.کتاب و نشان

 وضع در اومدن؟ ینپس به ا ی: چطورآرشام

 آمیز یطنتلبخند ش  یهبه آرسان نگاه کردم. اونم با    آمیز یطنتش  یبا لبخند  من
 برام چشمک زد.

 زحمت. یبا کم -

. ستاره، یدیمگفتم و بعدش هم خودم و آرسان خند  یابا لحن مسخره  رو  این
 هاشونیافهماهان، آفتاب، جان، باران و آرشامم محو ما دو تا شده بودن و ق

بشقاب، دهنا هم قد غار باز   یهبامزه شده بود. چشماشون شده بود قد   یلیخ
 شده بود.

 خنده.  یر ز  یممون زدتوش و دوباره خود  یرهدهناتون رو وگرنه مگس م  یدببند  -

 : هرهرهر هندونه.آرشام

 : امشب حنابندونه.ستاره

 داشت. یدنجوابش د یدنآرشام با شن ییاقهق یعنی

 که از شدت خنده دورگه شده بود، گفتم:  ییبا صدا من

کل شکست بده اون رو تو کل  تونهینم  یآرشام از ستاره تعجب نکن هر کس  -
 دار هم هست.جوابش ادامه یو راست 



 گفت:  آمیز یطنتش یابا چهره آرشام

 یشه؟م ی: خب پس ادامش چ آرشام

 .یگمپررو نشو که نم یگهد یآ  یآ  یآ  -

 یم؟کن  کار یچ  هاینها با ابچه ی: ولجان

 شده بود. یو جد یو شوخ  یطنتش ییهپا یشهبود جان هم یبعج برام

و ملکه مهتاب صحبت  یدبهتره با ملکه آوا، ملکه خورش یگم: من که مآرسان
 .یمکن

اون هشدار   یاحدسم درسته؟!    یعنیکرد؛ اما چرا؟    یدتا ملکه تاک  اسم هر سه  رو
 راهنما.

 جان؟ینهم ا یه: آرشام بقآرسان

 یه؟ک  یه: منظورت از بقآرشام

 ...یر جناب وز یوا،سوزان، ش یگه: معلومه دآرسان

 اجازه نداد که حرفش رو ادامه بده. یالوس و دخترونه یغ ج یصدا اما

خوش  یجون  آرسان اومده؟ سالم آرسان یچرا نگفت  یداداش ی: وادختره
 .یزمعز  یاومد

رفتار  یدنکن! چندش! با د  یاح یکمتو رو خدا! دختر  ینرو بب ینا استغفراهلل
م تو شدنش از آرسان باعث شد اخما  یک نزد  یسرانش به اضافهجلف و سبک 

 .یومدهم بره. ازش اصال  خوشم ن



ثالثا   یزهشما هم شاهزاده آرسان هستم، دوش یبرا یا  : اوال  سالم، ثانآرسان
 .یرمم یو ک  یامم یمن ک  یدبدون یدکه بخوا  یستیدشما که جزو گروه ن

 شد و گفت: یجد دختره

 !یماما قراره نامزد کن ی: ناسالمت دختره

گفته از خودش گفته. من و تو   یسوزان. هرچ   یستدر کار ن  ایی: نامزدآرسان
 .یمبا هم ندار یسنم یچه

آرشام  یکه با صدا  یمبدجور تو هم بود. ما هم که همه تو شوک بود اخماش
 .یمبه خودمون اومد

: خواهر من مگه من نگفتم بهت که آرسان عمرا  قبول کنه و ملکه هم آرشام
 مجبورش کنه. تونهینم

 به من و ستاره ادامه داد:بعد رو  و

جان  یدهمن، ش یخواهر دوقلو یده. شیدها با خواهرم آشنا بش: بچهآرشام
 هستن. یامحترم ستاره و وان یهادختر خانم ینا

 : خودم زبون دارم داداش.شیده

 بعد رو به ما ادامه داد. و

 آتش. ینسرزم یر وزهستم دختر نخست یده: من ششیده

 زد،یداشت که غرور توشون موج م  یدرشت عسل  یچشما  یدختر قشنگ   شیده
بود؛ اما اصال   یصورت  یمعمول یهابا لب یپرکالغ  یو موها یدسف یبا پوست 



درس  یهو  یر باعث شد که منم حالش رو بگ ینمنداشت و هم یرفتار خوب 
 نره. یادش یازود ینبه ا یگهبهش بدم که د یاساس

 .یعتطب ینهستم پرنسس اول سرزم یامنم وان -

 چشمک نامحسوس هم به ستاره زدم! یهبعد از اونم  و

وردا و  یدختر ملکه یعت،طب ین: منم ستاره هستم پرنسس دوم سرزمستاره
 دوم و سوم. یوارث قدرت ملکه

 ستاره شدم. یتماس ذهن یاز اون متوجه بعد

 !یگهد ینرو فقط بب شیافهق ی؟وان  یکرد  یف: کستاره

 .یقشنگ مطلب رو گرفت  یادخوشم م -

 قدر بهتر از اونم.کردم که چه  ی: و به اونم حالستاره

 که بله.اون -

و نه  یها، نه ظاهر به برادرش نداره یشباهت  یچدختره ه ینا یگم: مستاره
 .یباطن

 یو چشما یدسف یبود با پوست  یآرشام پسر  گفتی، راست مفکر کردم یکم
متناسب   ایینیو ب  یدهکش  یبرادرانه داشت با صورت   یکه نگاه   یدرشت طوس

 یر تو نگاهشم پر از تحق  یدختره حت   ینا  یمتشخص و پر از احترام؛ ول  یو رفتار
 بود.

 تو؟ ی: الو کوشستاره



 واقعا  درسته. کردمیداشتم به حرفت فکر م ینجاما -

 یهبه منم  یریحالش رو بگ یاگر بازم خواست  یقطع کنم ول یگهمن د ستاره
 بده. یخط 

 .یستمخور ننترس تک  یآبج  یُاک  -

 به خودم اومدم. یدملکه خورش یقطع شد و من با صدا تماس و

 .یدستاره شاهزاده ماهان شاهزاده آرسان برگشت یا: اوه وانخورشید

 پشت اونم مهتاب. و

 .یدستاره شاهزاده خوش اومد یا: پسرم، وانمهتاب

 گفت:  دادیهربون و مادرانش که به آدم آرامش مبعد از اونم آوا با لحن م و

 .یدستاره، آرسان ماهان خوش اومد ی،: وان آوا

بند اومد جلو و ما رو بغل کرد بعدم رفت سراغ آرسان و ماهان پشت بعدش
 و مهتاب اومدن. یداونم خورش

 .یدهستن که با خودتون آورد یدخترم اونا چ  یا: وانآوا

 اره کردم و گفتم:ها اشو جن هایدیبه تبع من

و چندتا جن هستن که  هایدیچند تا از تبع یگهطور که آرسان ماون یناا -
 مامور شده بودن. ینچهار سرزم یکشتن ما و گرفتن کتابا  یبرا

 مکث کردم و ادامه دادم: کمی



 یها هم جزوجن  یاهم هست    اییگهد  ینسرزم  ین،شش سرزم  ینملکه جز ا  -
 هستن. هاینسرزم یناز ا

 ینها، سرزمو غول یوهاد ینهم هست. سرزم یگهد ین: بله چند سرزمآوا
 ینجادوگرها، سرزم  یناژدهاها، سرزم  ینها، سرزمکوتوله  ینسرزم  ها،یدیتبع

 .یانو پر  یموجودات باستان  ینو سرزم یاطینها و شفرشته

 دشمن؟ یادوستن  یناوقت ااون یادنقدر زچه یوا -

و جان تو هم   یدو با هم حرف بزن  یدستاره، باران و آفتاب بر : بهتره که تو،  آوا
آرسان و ماهان و آرشام رو با خودت ببر و ماجرا رو ازشون بپرس و به من 

 .کنیمیم یناا یبرا یفکر یهماها هم  بگو

 کنه.  یگیریتا پ فرستمی: من االن آرتان رو مخورشید

 دخترا.  یشگل رو بفرست پماه  پسرا. مهتاب تو هم  یش: نه بهتره اونم بره پآوا

 گفت:  خورشید

 .جاینا یاتابش...تابش ب یانسانا عاد ینا یو درباره یهفکر خوب -

 سرورم؟ یدداشت ی: با من امر تابش

 هاشون ببر.خونواده یشدو نفر رو پ ین: بله لطفا  اخورشید

رو بهشون نشون بده  یاپرنسس ستاره و پرنسس وان یها: بارش اتاقآوا
 .یدباهاشون بر  تونیدیدخترا شما هم م

 نبود. یازیممنونم ملکه ن -



 : دخترم الزم بود و اگه ممکنه با من راحت باش.آوا

 اما شما... . -

 ت بدون.: اما نداره. من رو مثل خالهآوا

 چشم خاله آوا. -

 .یدحاال بر  ین: آفر آوا

*** 

 یست؟ن یسوال یگه: خب دباران

 هم هست! یلیهست خ -

 .ییمگل در خدمت شما: خب پس بپرس من، آفتاب و ماهباران

 دشمن؟ یاهستن؟ اصال  دوستن  یمجاور شما چطور هایینسرزم -

 یادیکه معلومه اونا با ما دشمنن. افراد ز  هایدیتبع ین: از اسم سرزمباران
 شدن. یدکردن و تبع  یها به ما نامردسال یهستن که در ط 

 هستن؟ ینسرزم ۶از هر  نییع -

خودشون  یشدن و برا یادکم ز. اونا کمگفتمی: آره! خب داشتم مباران
 داشتن. یبا ما سر جنگ و دشمن یشههم یکردن؛ ول  یسرو تاس یحکومت 

 یه؟کتابا چ  ینا یماجرا یراست  -



شده بود  یلتشک یدیانتبع ینها که سرزمکتابا رو همون سال ین: اآفتاب
از  یقدرتا، وردها و جادوها ترینیکتابا قو یندرست کردن. اون موقع ا

حفظ کنن. البته   ینسرزم  یندهآ   یهانسل  یبرا  ینسرزم  یهاها و پادشاهملکه
 کنن.  یدادست پ تاون کتابا رو باز کنن و به اون قدر  توننیم یقفقط افراد ال

 ید؟دوست یگهد ینایشما با سرزم -

 ینو سرزم یاطینفرشتگان و ش ینما، سرزم ینسه سرزم یقتحق: در باران
منابع  یرویو ن یروهاشونقرار دارند. ن یجادوگران در حالت سه ضلع مثلث 

 یعبور برا یرقابلو غ ییمرز جادو یهکردن و   یبهاشون رو با هم ترکقدرت
نا و با او نبش هاینسرزم ییهبه وجود آوردن تا اونا نتونن وارد بق یدیانتبع

و جادوگران  هایطانها و شها، فرشتهکوتوله  یندر ارتباط نباشن. ما با سرزم
 یانو پر  یو اژدهاها و موجودات باستان  یوهاها و دها غولو با جن یمدوست
 .یمبه کار هم ندار یو نه دشمن و کار یمنه دوست یعنی یم،ندار یکار

 یستن؟مگه اونا با هم دشمن ن ینمبب یطانفرشته و ش ی: گفت ستاره

 یههاست که با هم متحد و دوست هستن و تو که نه اونا سال: البتهگلماه
هاشون تفاوت یدارن و با وجود تمام یو روابط خوب  کننیم یزندگ  ینسرزم

 !ذارنیبازم باهمن و به هم احترام م

 یه؟چ یموجودات باستان  ینسرزم ینمقدر خوب ببچه -

که با هم در صلح و  یهاجا پر از موجودات افسانه! اونیهخوب: سوال باران
 .کننیم یآرامش زندگ 



 یوها؟و د هاغول -

با   یاما کار  یرن؛خودشونم درگ  یهستن که با همه حت   اییوونه: اقوام دآفتاب
 ما ندارن.

 ی؟ها چ : جنستاره

 .یوهاها ود: اونا هم مثل غولگلماه

با  یخودشون رو دارن و کار یزندگ  ییوهو شها هم کال  روش : اژدهاباران
 هم ندارن. یندارن و ارتباط  کسیچه

 ید؟کرد  یرو مخف  ییجالبه اما چرا کتابا جادو -

بود ما شده  یاتفاق افتاد که موجب وحشت همه یناگهان  یحمله یه: باران
 بود. ینمحافظت از نسلهامون ا یو تنها راه برا

 ی؟از طرف ک  : حملهستاره

 دارن!  یما هم نفوذ  ینبود که اونا ب  یده. البته به ما خبر رسهایدی: تبعآفتاب

 وحشتناکه! یلیخ کهینا -

 ماست. ینب ییه: بدتر از اون شکسته شدن حصار جادوباران

و   یانب  تونستنیاونا و ما بوده اونا نم  ینب  ییمن! البته اگه مرز جادو  یخدا  -
نفر از  یه کنهینفر داره بهشون کمک م یه یعنی ینا یبه ما حمله کنن؛ ول
 هم داره! یادیز یلیسمت ما که قدرت خ



مورد توجه نکرده  ینبه ا یمطلق فرو رفت انگار کس یاتاق تو سکوت  ایلحظه
 بود.

سال صبر  همهینچون اگر اونا انقدر قدرت داشتن چرا ا یه؛: حق با وانستاره
 بزنن. یبکار رو بکنن و به شما آس  ینا تونستنیزودتر م یلیخ کردن؟

 .دونیدیهست که شما نم  یزاییچ  یهو تازه    ترسونهیکه من رو م  ینه: همباران

 دونیم؟یرو نم یما چ  -

 اما اونم توان گفتنش رو نداره. دونهیماجرا رو بهتر از ما م ین: باران اآفتاب

 بعد. یممشکالت باش ینفکر ا به ید! اول بایست: مهم نستاره

 مشکالت نداره. ینبه ا یربط  ید: نترسباران

 کنم.  یدامهم رو پ یمعما یهجواب  یدمن با یمدار یتر مهم یباران ما کارا -

 .یمکمکت کن  یمما بتون یدشا یه: خب اون معما چآفتاب

 یفکر کردم و تو یدوستانم رو از دشمنانم بشناسم. کم ید. باگفتیم راست
کنم. مطمئن   یدااز سواالتم رو پ یکیافکام غرق شدم. اما باعث شد که جواب 

 بگم. یهرو به بق ینکنم بعد از اون ا  یداکامل رو پ  یناناطم یدنبودم و اول با

 ی؟تو فکر ی: وان ستاره

 .یمکن  یداپ یراه  یههرچه زودتر  یدخب با -

ما  یفهالت وظمشک ینرو بدون حل کردن ا ینو ا یشو وان  خیالی: ب باران
 ما کمک کردنه. ییفهوظ یست،ن



 هم فکر نکن. یزاچ ینو از امشب لذت ببر و به ا یا: بآفتاب

 نه. یحاما تفر  یاده،فکر ز ی! وقت برایگن: راست مگلماه

 .یمدخترونه داشته باش ینیهنششب یهامشب  ایدیهها پا: بچهستاره

 با هم: صدالبته. همه

*** 

 یمشون تو اتاق من خوابن. تا ساعت دو داشتصبحه. دخترا همه  یشش  ساعت
اما من نه.   یدن؛شدن و خواب  یمتسل  یگه. ساعت دو دخندیدیمیو م  گفتیمیم

 یدار از خواب ب  یمونبودم. بعد از اون که خوابم برد پنج  یدار من تا چهار صبح ب
گله   یهو  دمدویییم مجنگل بزرگ بودم و داشت یه. بازم کابوس بود. تو شدم

ها رو گرفتم؛ اما دستم از درخت یکی یباال و شاخه یدمگرگم دنبالم بودن. پر 
کردم خوابم نبرد.   ی. بعدش هر کاریدمخورد و ول شد و من از خواب پر  یز ل

 سوزهیبده. گلوم م یلیحالم امروز خ زنمیباغ و دارم قدم م یاالنم اومدم تو
. تمام تنمم ُگر کنمیم و مدام سرفهشده  کیپ ینیمو لبام ترک خورده. ب

 س.گرفته

 کنی؟یم کار یچ  جاینا یا: وانآرسان

جز من و آرسان  اییوونهد یکدوم ُخل یگههوا. بله د یدممتر پر  شیش
 اما برنگشتم. یستادمگردش تو باغ؟ ا  یادب یشهپا م یسحر کله

 خوابم نبرد؛ اومدم که قدم بزنم. یگهد یدماز خواب پر  -



 یفو لط  نرم  یمن بود؟! صدا  یصدا  ینخودم وحشت کردم! ا  یصدا  یدنشن  از 
 دار کجا!گرفته و خش  یصدا ینمن کجا ا

 شده؟ جوریینچرا صدات ا یخوب  یا: وانآرسان

حرف رو به  یها شروع شد و اجازهتا اومدم جوابش رو بدم رگبار سرفه اما
دستم  یهکه رو زانوهام خم شدم   یبود طور یدشد یلیهام خمن نداد. سرفه

سرفه کردم. آرسان که   یدهنم و ه   یدستم رو هم جلو  یهرو به گلوم گرفتم و 
 .یدسمتم دو یدحالم رو د

 !دفعه؟یه! چت شده ی؟جان خوب  ی! وان یا: وانآرسان

 شنیدیکه از من م  ی! اما تنها جواب ینشد ا یجان چه خودمون  ی! وان جانم؟
به حالت   ینهم  یپاهام تحمل وزنم رو نداشت؛ برا  یگهمکررم بود. د  یهاسرفه

 یهاسرفه رو هم نداشتم و باالخره سرفه ینا یگهافتادم د ینسجده رو زم
جلوم زانو زد   ان. آرسیدمدراز کش  ینرو زم  حالیآورم تموم شد و من ب سرسام

 و دستم رو گرفت.

 !ی؟شده؟! چرا انقدر داغ  یچ  یا: وانآرسان

 گفتم:  بریدهبریده

 .یشم...شدم...حالمبده. دارم خفه...میدار...بی...دونم...از...وقت یآرسان...نم -

بدنم باال که بود از باال هم  ی. دمایشونیمپ یدستش رو گذاشت رو آرسان
 باالتر رفت.

 ی؟نکنه...نکنه سرما خورد یان و ی: تب دارآرسان



 بده. یلی. حالم خیدشا -

 نفس زدن.نتونستم ادامه بدم و شروع کردم به نفس دیگه

 ببرمت تو اتاقت. یدبا یا: بآرسان

 یفتمرفت؛ کم مونده بود ب یجکرد که بلند شم و راه برم؛ اما من سرم گ  کمکم
 م داشت.که نگه

 یلیتو حالت خ ی. وان برمتیم : دستت رو بنداز پشت گردن من، منمآرسان
 .یبخواب  یدبده؛ با

 یهتخت نشوند.    یها باال برم من رو برد تو اتاقم و روکمکم کرد تا از پله  آروم
 از تو کمدم درآورد و گذاشت کنارم. یراحت  یدبلند سف یرهنپ

 ماجرار رو به ملکه بگم، تو هم لباست رو عوض کن و بخواب.  یرم: من مآرسان

 باشه ازت ممنونم. -

. ی: کارآرسان  نکردم راحت بخواب. من رفتم فعال 

- .  فعال 

رفت و من رو با افکار درهمم تنها گذاشت. لباسم رو آروم عوض کردم  آرسان
 رسید،یپام م یتا رو یشبود. بلند یبلباس واقعا  عج ین. ایدمو دراز کش

رنگش رو هم بود. کت کوتاه هم خوردهینداشت و باالش چ یکیبار یبندا
که داشت بستم. لباسم   یدیسف یهاو جلوش رو با ربان یدملباسم پوش یرو

بود و  یینتا پا یقهتکه از رو ساتن تکه یهفت شده بود؛ اما پارچه یقهحاال 
 یناشداده بود. آستبه من  یشده بود و حالت قشنگ  یزونربانا آو یاضافه



بود. لباس  یز ر هایینو پر از چ شدیمچم و بعدش آزاد م یبلند بود و تا رو
و  یدمتخت دراز کش یرو ضعف. با اومدیبود و درکل به م یباییو ز یبعج

افکارم غرق شدم بعد  یبشم. تو یتچشمام رو بستم تا بخوابم بلکه کمتر اذ
 و آروم فرو رفتم. یقعم یبه خواب افکارم  یالبال یمدت طوالن  یهاز گذشت 

*** 

 «یششم: سرما خوردگ  فصل»

شدم. اما با باز شدن چشام دو تا سکته رو پشت   یدار از خواب ب  یسردرد بد  با
ستاره،  از سمت راستم  یبسر هم زدم. همه با هم باال سرم جمع بودن به ترت

آوا، مهتاب، خالهگل، ماهان، ملکهآرسان، باران، جان، آرشام، آرتان، آفتاب، ماه
سوزان، روشنک، ملکه کان،آرش، ما یانا،مامان، خاله، د ید،خورشملکه
 .یالتارا، سارا و دان وا،شیده،یش

بزنم شروع کردم به سرفه  یسرعت نشستم. اما تا اومدم حرف شدم و به هول
که سمت چپم بود پارچ آب رو برداشت و بهم آب داد. آب رو   یالکردن. دان

 خوردم تا نفسم باال اومد و تونستم حرف بزنم.

 تاده؟...افیاتفاق  ید؟...اومدی...کِ جاینسالم...شماها...ا -

 یرفته تو  یو گفت که وقت   یشمنشده. آرسان صبح اومد پ  یزیچ  یزم: نه عز آوا
تو اتاقت   یایو تو حالت بد شده و کمکت کرده تا ب  یدهباغ تا قدم بزنه تو رو د

 یبو بعدم اومده تا به ما خبر بده، منم فرستادم که برن دنبال ُسها اون طب
شده و  دستبهر دستخب ینا یس. ولمنه و تو کارش خبره ینسرزم



 یزیخب خدا رو شکر چ یتا کل قصر خبردار شدن. ول یدهدهن چرخبهدهن
 .یاستراحت کن خوب یداما خب با یه؛فقط سرماخوردگ یست،ن

 گفت:  یساختگ  یسوزو دل یبامهربون  سوزان

 ی؟شد طوریینشد که ا یچ  یزمعز  -

وقع آرسان تابلو بود و همون م یلیلحنش حالم به هم خورد. خ ینا از 
 گفت:  توزانهینهک

به لطف اون موجودات دو بار رفته شنا، بعدم تو اون  یشبد یگهمعلومه د -
 .خورهیسرما م طوریینسرد نشسته. معلومه ا یهوا

 نکرد. یداخدا رو شکر با حرف ستاره بحث کش پ اما

 یدی؟: خوب خوابستاره

 .یدمخواب یشبمد یجا -

 یدی؟: مگه ساعت چند خوابباران

 .یمونچهار تا پنج -

 : اما چرا؟آفتاب

 چنده؟ . االن ساعتبردینداشت، خوابم نم یخواست  یلدل -

 : ُنه.آرسان

 .یدمخواب یادقدر زچه -



 ! تازه کمم هست.یاد؟: زماهان

 .یمبر  یایدب ید،ش نکنها! خسته: بسه بچهسوزان

 .مونمیم یشش: من پستاره

 مگه نه آرسان؟ مونیمیو آرسانم م ! منیستیمبرگ چغندر ن جاین: ما اباران

 باشن که مراقبش باشن.  یدهم با  یی! باالخره کسامونیمی: معلومه که مآرسان

 .موندمیمن م یستشن یازی: پسرم نمامان

ها و با ملکه یدو هم با یداستراحت کن ید: نه خاله جان شما هم باآرسان
 .یدحرف بزن یتر ل مهممسائ یآوا دربارهخاله

 راه انداخته چاپلوس. یرو چه خاله جان  ینا اوف

 .یریدبگ  یعیو قدرت فراطب  یدش  یلکه تبد  ! شما قرارهید: بله نگران نباشآفتاب

هم  یم؛رو تنها بذار یاتا چند ساعت وان یدما با ینظر من همه: اما بهسوزان
همراه  یدو آفتاب شما با ، باران. جانیماون استراحت کنه و هم ما کار دار

بهم  یقو گزارشات رو به صورت کامل و دق یایدماهان،آرسان و ستاره با من ب
 .یدبگ

 یزیشد؛ اما چ  یعصبان   یلیخشم و نفرت بهش انداخت. خ  با  ینگاه   یه  آرسان
خارج شد.   یه. همراه با بقدونمیرفتارش با سوزان رو نم  ینا  یلهم نگفت. دل

که   دونستمی. معالمه سوال یهکم از اتاق رفتن و من تنها موندم با همه کم
و  یباو به باغ ز جرهپن یهم پاشدم و رفتم جلو ینهم یبرا برهیخوابم نم
و  یسرسبز  ینقدر من اشدم. چه یرهبود، خ روم یکه درست جلو  یسرسبز 



بندم . دستم رو دراز کردم و گردنیده؛ بهم آرامش مرو دوست دارم  یعتطب  ینا
رو  یشهرو از گردنم باز کردم. گرفتمش تو مشتم و سنجاق سرم رو هم که هم

نگاه کردم. بهم آرامش  بندمگردن. دوباره به میگهموهام بود تو مشت د
ما رو انتخاب شده   یعتجواب اون معماست! طب  ین! ایوا  ی. اما من ادادیم

هامون عالمت  ینهم  یبرا  یم،دار  فرق  با همه  ینهم  ی. برایم...من و آرسانمن
 یجا بود، براسلطنتمون اون یهاعالمت ینهم یکنار تموم کتابا بود، برا

 .یمهم دار ایدیگه یهاما قدرت ینهم

م رو بهم وارد شده بود. پاهام تحمل وزن یموضوع شوک بزرگ  ینا یدنفهم با
 کردم.  لب مدام زمزمه یر تخت نشستم و ز یرو ینهم ینداشت برا

 .یموجوگرانما اون جست یموجوگرانما اون جست -

 از کجا اومده بود؛ اما من از حرفام مطمعن بودم. یناناطم همهینا دونمنمی

*** 

 «کلدانای»

داشت از  که  یراز بزرگ بردارد او با دقت  یک توانست پرده از  ییبه تنها وانیا
قسمت   یعنی  ینها توانسته بود پرده از آن معما بردارد و او نشانه  عالئم  یرو

 یابدرا در یبزرگ  هاییقتحق بایستییشده بود و او اکنون م یسخت راه ط 
 یناو قادر است که با ا آیادشوار خواهد بود. اما  یار او بس یکه درک آن برا

او شکست  یارا نجات دهد؟  یهخود ادامه داده و بق یبه زندگ  هایقیتحق
دختر و دوستانش موفق  ینا یارا خواهد باخت؟ آ  یز چخواهد خورد و همه

 خواهند شد؟



*** 

 «وانیا»

کتابخونه  یهااز کتاب یدمطمئن بشم کتابخونه خودشه. من با یدبا من
فتم. از در بود از جام بلند شدم و به سمت در ر  ی. به هر سخت استفاده کنم

 خارج شدم و در رو پشت سرم بستم. وارد کتابخونه شدم.

 قدر کتاب هست!چه جاینا یوا -

کمک کنه  یدشا ین! هوم! ایخیتار یهاشدم. کتاب یکفهرست نزد به
 ینم. ایاییجغراف  یهارفتم کتاب  ی. سمت فهرست بعدهاینسرزم  ییخچهتار

 یدداستان بود. شا  یبعد  یست. لهاینسرزم  یتمام  یاییجغراف  یتخوبه موقع
و  داشتمها بر جادو یزدم؛ اما نه االن دو تا کتاب درباره یسر  یهبعدا  بهش 

 یتمام یکتاب درباره یک  یکتاب علم یهگذشتگان  یدو تا کتاب درباره
. ین. هشت تا کتاب برداشته بودم هر هشت تاش هم قطور و سنگهاینسرزم

و از کتابخونه خارج شدم و به اتاق خودم رفتم.   یدمروهم چهمشون رو روهم
کتابا   ییهکردم و بق  ببود، انتخا هاینسرزم یرو که درباره یاول از همه کتاب 

 یرو روپام و کتابم  یتخت نشستم بالشتم رو رو یگذاشتم. رو  یز م یرو رو
که   دادیصفحه نشون م یناول یراژ اون گذاشتم و شروع کردم به خوندن. ت

 .یعتهطب ینسرزم یدرباره

بوده.   یاافسانه  ینشده درسرزم  گذارییهپا  ینسرزم  یناول  یعتطب  ینسرزم  -
 یسرشت انتخاب شدن که دارابه دست دو انسان پاک ینسرزم ینا

به  یگهد هایینشد و بعد از اون سرزم گذارییانبودند، بن اییژهو یهاقدرت



 ت بهیعطب  ینشد. بعد از سرزم  یلتشک  یاافسانه  ینوجود اومدن و کل سرزم
 ،بادینسرزم خاک،ینسرزم آتش،ینآب، سرزم ینسرزم یبترت

وجود اومد.  به هایستالکر   ینو در آخر سرزم ماهینسرزم خورشید،ینسرزم
 هاییرانیمتحد اتفاق افتاد، باعث و  ینهشت سرزم  ینکه به ا  یابعد از حمله

. اما بعد نشد یروز جنگ پ ینها بودن که در اانسان یتشد اما در نها یادیز
 یجدا شدن و حت   یگهد  ینو باد از شش سرزم  خاک  هاییناز اون واقعه سرزم

مرز   یکیدر نزد  یندو سرزم  ینشدن. اما اکهن    یابه افسانه  یلتبد  یلیاخ  یبرا
 وجود دارن. یاافسانه ینها و سرزمکوتوکه

بود؟!  نگفته یزیش چبه ما درباره یپس چرا کس یگهد ین! دو تا سرزمیچ  -
 !یگهد یهاو قدرت یگهد ین! دو تا سرزمیهعال کهینا

 رو خوندم. ادامش

اتحاد  یاافسانه ینماطراف سرز  هایینسرزم یچند سال بعد که با تمام -
جادوگر ازدواج کرد و  یهبا  یعتطب ینسرزم یهااز ملکه یکیبرقرار شده بود. 
 ییانسان ماورا  یک   یجالب و فرا  یهاقدرت  یشدن که دارا  یصاحب فرزندان 

خاص  هایهشد که چندرگ طوریینها انسان بودند و ابودن. اما خود آن
قدرت گرفت و به   یکیروزها بود که تار  یناز هم  یکیمتولد شدن. بزرگ و هم  

 یدر ط  یراها شدن؛ زکردن کتاب  یها هم مجبور به مخف ها حمله کرد. آنآن
بود و اگه که هر  یر ناپذکرده بودند که وصف یداپ یها چنان قدرت سال ینا

 یکتند با کامل کردن توانسیها در کنار هم قرار داشتند و مآن یهشت تا
 !ییرا برآورده کنن هر آرزو ییهر آرزو ی،پرقدرت و باستان  یجادو



 در اومد. صدای

 یه؟ک  -

 : منم آرسان.آرسان

 بفرما تو. ییآرسان تو -

 کتاب رو ازش پنهون نکردم.  ینهم یآرسان اعتماد داشتم برا به

 یا؟: حالت چطوره وانآرسان

 من خوبم ممنون. -

 تخت کنارم نشست. یو رو اومد سمتم آرسان

 کردی؟یم کار ی: چ آرسان

 . صادقانه جواب دادم:کردینگاهم م خیره

 دنبال جواب معما بودم. -

 یدی؟هم رس اییجه: خب به نتآرسان

 شد. یرهکنجکاو به من خ  و

 .هایجهنت یلیبه خ -

 .گفتمیم ینانحرف رو با اطم این

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 هایی؟یجه: خب به چه نتآرسان



ها رو برداشتم تا از حدسام کتاب  یناز کتابخونه ا  ینهم  یبرا  یستم؛مطمئن ن  -
 ینهم تو سرزم اییگهد هایینکه سرزم  یدبشم اما چرا به من نگفت مطمئن

 افسانه هست.

 : منظورت؟آرسان

خبر  یزاچ یلینه؟ تو از خ مگه دونستییباد و خاکه. تو م ینمنظورم سرزم -
 یز چهمه  جاینا  دونمیکه م  خبره؟ من  چه  جاینو ا  یهچ  یان. بهم بگو جر یدار
هم که باشه من  یبهم بگو هرچ  یست؛درست ن جاینا یزیچ یهو  یرعادیهغ

 تحملش رو دارم.

رو  یکارپنهون ینتحمل ا یگهاومدم. د جاینا ینهم ی: راستش براآرسان
 دونیم،یکه م  یمهست یزو محدود کسان ندارم. راستش من، باران و آفتاب ج

مادر تو بعد از مادرش   یشها پکن! سال  . خوب گوشدوننینم  یزیچ  یگراند
 بگیره،ها رو بدست داشت کل حکومت ینفر سع یه. در واقع یدبه قدرت رس

رو راه بندازه. چون   یها کرد تا جنگ ها و پادشاهشروع به قتل ملکه  ینهم  یبرا
 یخوب در برابر اون نقشه  تونستنیکار بودن، نمتازه  یو پادشاهان بعد  ملکه

 آتش با مادر تو و خاله  یشوم از خودشون دفاع کنن. اون زمانا مادر من ملکه
خاص  یهاقدرت یاونا دارا یتا هر سه کهینو ا یمیتا دوست صم آوا، سه

رو با هم متحد کردن و در برابر دشمن مشترک  هاینسرزم یبودن. اونا تمام
جادوگران  ها،یطان، شهابود؛ اما مردم با کمک فرشته ی. جنگ سخت یستادنا

 یادکردن. تعداد اونا انقدر ز  یددشمنان رو تبع  یهشدن و تمام  یروز ها پو کوتوله
بود و  جدا شدن. اما مشکل کامل برطرف نشده ینسرزم یه کهشده بود 
 ما بودن. ینهنوزم ب دشمنان



 ملکه سوزان دوست مادر من بود؟ -

 آتش و مادر من! ینسرزم یقیو حق یاصل ی: سوزان نه، شعله ملکهآرسان

 یاون هشدار و حدسا یعنیحدش باز شد!  ینحرف چشمام تا آخر  ینا با
 من...؟

 ی؟پس سوزان چ  -

منه، همسر پادشاه آتش، اون پادشاه نامرد. اون و پدر  یبابا: اون زنآرسان
. اون مادرم یدیانتبع  ینبود از سرزم  یمن عاشق و معشوق بودن. سوزان نفوذ

پرستار و  یهرو گول زد و پدرم رو عاشق خودش کرد. اون موقع مادرم دنبال 
 ی و کس اشتدخترم د یهشد. اون  یداشبود که سوزان پ یشخص ییمهند

 یباییز ینوصف داشت و ا یرقابلغ یباییبود که ز یو زن  کردیبهش شک نم
 .کردیبه اونا شک نم  یچنان اون و دخترش رو معصوم جلوه داده بود که کس

 اما پس چرا االن انقدر...؟ -

 م رو ادامه ندادم؛ چون از گفتنشم اکراه داشتم.جمله ولی

 نادرست. ی: علتش رابطهآرسان

 ی؟چ  -

 شیهتنب یزن وارد رابطه غلط بشه، برا یهما اگه  ینتو سرزم ین: ببآرسان
ش رابطه ینسال بعد از آخر  یستهاش به مدت بخودش و بچه یچهره

 خواهد شد. یهزشت و کر 

 !گفتییم یجالبه داشت  یوا -



ماه بعد   یهاومدم و    یاسال من به دن  یه. بعد از  گفتمی: درسته داشتم مآرسان
شد و بعدم خاله وردا، مادر ستاره  یدبود که مادرم ناپد از منم تو. چهار سالم

 و مادرت اون موقع... .

 مادر من؟ -

 یو پادشاه چارل یستینااول دختر دوم ملکه کر  ی: بله ملکه واندا ملکهآرسان
 یو دوست دوران کودک   ییخواهرانش تو تک دختر خاله واندا  ینب  ترینیو قو

 من، ستاره، باران، جان و کاِرل.

 کاِرل؟!  -

 .ینشو جانش هایستال: پسر کوچک پادشاه کر آرسان

 وردا، مادر تو و...اومد؟ سر مادر من، خاله ییچه بال -

خاطر شدن به یدو پدرامونم تبع ید: پدر جان کشته شد. مادر من ناپدآرسان
 زن دوم پدر من بود ملکه شد. کهینخاطر ا. و سوزان بهینامرد

 آرسان من...من. -

 ی؟تو چ  :آرسان

 ها کار سوزانه.برنامه ینکه ا  زدمیمن...من حدسش رو م -

به آرسان وارد شد؛ اما زود به خوش اومد. حقم  یحرفم شک بزرگ  ینا با
 رو باور نداشتم. یهفرض ینداشت خودمم ا

 .هایدیالبته با کمک تبع  یوهاها و دها، جنغول  یده،ش  یوا،: به همراه شآرسان



 ی؟به من بگ  کردییم یهست که تو سع یزاییجزو چ ینا -

 هم هست.  یگهد  یز چ  یهرو بهت بگم و    یناا  یهمه  خواستمی: بله من مآرسان

که من رو موهام  یسنجاق سر مثل اون  یهو  یبشرو برد سمت ج دستش
 درآورد. یبشاز تو ج زدمیم

 درست مثل سنجاق منه! کهینا -

 یاد؟نم یادت. یشداد : جفت اونه تو قبل از رفتنت بهمآرسان

 یهچشمام اومد که من و  یجلو یاصحنه یهرو بستم و فکر کردم  چشمام
 و... . کنیمیم یهگر   یمو دار ینرو بغل کرد یگهپسر بچه هم د

 یه یادمه یکه از وقت   یاشد و پسر بچه یهم برام تداع  یگهد یتا صحنه چند
محو و مات تو ذهنم بود، پررنگ شد و تو قالب آرسان ظاهر شد و  یر تصو
 یعسر  یه یادمه یبودم. از وقت  یدهو کابوسام د یاکه چند بار تو رو یپسر 

 خوابه. کردمیفکر م یشههم یبود؛ ول یادمها و صداها به صحنه

 چشمام پر از اشک شد. کمکم

 شده بود.برات تنگ  یلیاومد دلم خ یادمبله...بله آرسان  -

 رو پرت کردم تو بغلش اون من رو بغل کرد. خودم

 یر د یلیخ یصبر کردم تا برگرد یلی: دل منم برات تنگ شده بود. خآرسان
 .یبرگشت 



و من چند  یمارو بهت بگم. تو و من انتخاب شده  یزیچ  یه  یدآرسان منم با  -
معما رو  ینکردم ا  یدامعما رو پ ینکردم. من جواب ا  یداتا از افراد خاص رو پ

 حل کردم.

 کنهیبدبخت امروز سکته م ینبهش وارد کردم. ا اییگهحرف شوک د ینا با
 از دست من.

 ...اما چطور؟!اما ی؟: چ آرسان

 یدمها فهمبچه  یهاو قدرت  یتنبود. اول با توجه به شخص  یاخب کار ساده  -
و بعد با توجه به  یانبندها هستن. کصاحب اون گردن یهاکه آدم
هر مرحله حک شده   یکه تو  مونیسلطنت   یهاخودمون و عالمت  یهاعالمت
رو  بتازه اون چهار تا کتا یمکه ما انتخاب شده ما هست  یدمرو فهم ینبود. ا

 .یمکرد  یداهم خودمون پ

 موضوع نشدم؟ ینا ی: آره حق با توئه چرا من متوجهآرسان

 هم هست. یگهد یز چ یه -

 بگو؟ یهون چ: اآرسان

 یکه هر هشت تاچون یاره؛سوزان در تالشه تا هر هشت کتاب رو بدست ب -
 رو برآورده کنن. ییاونا با هم قادر هستن هر آرزو

 بوده. ینتا االن صبر کرده. نقشش ا ینهم ی: پس سوزان براآرسان

 اخماش تو هم رفت. و



به کمک  تونمینم ییاما تنها یرم؛جلوش رو بگ یداحتماال  بله. اما من با -
 کنی؟یدارم کمکم م یاجاحت

 بهم زد و دستام رو گرفت. یلبخند مهربون  آرسان

ما با  ذارمیتنهات نم وقتیچو تا ابد پشتتم. ه کنمیکمکت م  یشهمن هم -
 .شیمیهم موفق م

 زدم. یحرفش لبخند به

 .یمبهتره که به باران، جان ،آفتاب، تارا و آرشام خبر بد -

 .یهان! ماهان رو جا گذاشت : و ماآرسان

 رفت. یادمدرسته اون رو  -

 .یارمشونبندا رو آماده کن منم برم ب: تو گردنآرسان

*** 

 «کلدانای»

ها را آشکار کنند و به گرفتند که آن  یمو آرسان معما را حل کردند و تصم  وانیا
 یداشتند از چهارگانه یمها تصمبروند؛ اما آن یگر د یهاکتاب یوجوجست

ها متحد که با آن  ینیو سه سرزم  یاافسانه  ینسرزم  یعنی.  یرندمتحد کمک بگ
چون دشمنان   کردند؛می  یستادگیبا اتحاد درمقابل دشمن خود ا  یدهستند با

در  توانستندیم یبودند و تنها با دوست  یدوست  یها دنبال گسستن رشتهآن
مشکل   یک   یز خودش ن  یاوان  یانم  ین؛ اما در اکنن  یستادگیها اآن  یبرابر دشمن
دست بردارد و به دوستانش   یشذات  یتاز شکاک  توانستیاو م  یابزرگ بود. آ 



 دهد؟یرا از دست م  یز چو همه  خوردیم  شکستاون    یاو افرادش اعتماد کند؟  
 یدبا یاعتماد کند؛ ول  یهکه او بتواند به بق  یمدار  ینبر ا  یمبن  یدیما ام یهمه

در نظر  یشانبرا ییهاو آزمون هایو سرنوشت چه باز یادم یشپ یچ  یدد
 .شودیها عمل کردشان چطور مگرفته و آن

*** 

 : پاداش«هفتم فصل»

 «وانیا»

 باعجله اتاق رو ترک کرد و بالفاصله باران وارد شد. آرسان

 ی؟داره تو معما رو حل کرد یقتحق ینا یا: وانباران

 کردم.  یدابله من تونستم. حلش کردم. جواب رو پ -

جواب  یدجا تو و آرسان با. اونیمبر  یبه سالن اصل یدحاضر شو با یا: بباران
 .یدمعما رو بگ

 یا یستب یهکرد که بلند شم. در کمد رو باز کردم و اگه که جا داشت   کمکم
 خودم.  یز لباساجکمد پر از انواع لباس تازه به  یه!  آوردمیشاخ درم  ییتا  یس

 قشنگه؟ ینا ینبب یا: وانباران

 رنگ ییطال یبا دامن راسته یماکس یهنگاه کردم  کردیم که اشاره  یلباس با
 داشت. یکوتاه   ینایشده بود و آست یدوزسنگ  یرنگ خوش یهاکه با سنگ 

 چطوره؟ یکی ینا -



بود و قسمت  یکه تا زانو بود، اشاره کردم که آب   یکه دامن کلوش  یرهنیپ به
 بسته شده بود. یسرخاب  یونیروبان که به شکل پاپ یهکمرش با 

 رو بپوش. ینحرف نداره هم ین: اباران

 ییقهبود با  یدهپوش رنگینارنج  یپشت بلند و راسته یماکس یهباران  خود
تور  یهکمر   یودداشت و پشت لباسشم از قسمت گ یبلند ینایکه آست  یقیقا

 ینمانند داشت و پشتش رو زمحالت شنل یدوخته شده بود که کم ینارنج 
 .شدیم یدهکش

رو  یرهنتو کمد درآوردم پ از  ستش یهاکفش و یشلواربا جوراب لباس
گل سر قشنگ به موهام   یهو  یختمشونم ر ی. موهام رو بافتم و رویدمپوش

 یهو    یزهمو هم تو صورتم بر   یت جلواجازه دادم قسمت سمت راس  یزدم؛ ول
جوراب  یه موهام رو عقب ببره به موهام زدم یجلو کهینتل قشنگ بدونه ا

 یسرخاب  یونکه روش پاپ  یدار آب پاشنه یهابا کفش یدمپوش یدمسف یشلوار
. رفتیمیم یینپا یسالن اصل یهااز پله یمبود با کمک باران از اتاق خارج شد

جز جان که محو باران شده بود. خشکشون زد به یدنما رو د یهکه بق  یوقت 
. همون لحظه چشمم شیدمخجالت ک  یرشونهمه زوم بودن رو من؛ از نگاه خ

براش  یواشکی. زدیموج م یو شگفت  ینبه آرسان خورد. تو نگاهش تحس
که فقط من بفهمم   یچشمک زد، جور یهزدم اونم متقابال  برام  یلبخند محو

اشغال  یجز دو تا صندلبه هایصندل یتو سالن همه یدیمها رسلهپ یینبه پا
بود، منم کنار آرسان  یخال رسانجان و آ  ینب یشده بود. فقط دو تا صندل

 کهینو هم ا یادباران و جان از هم خوششون م دونستمینشستم چون م



خوب شده  یلیخ ییبهتر شده بود و اونم خدا یلیخودم با آرسان خ یرابطه
 نبود. یو رفتار اعصاب خوردکنش خبر  یافهاز اون ق یگهد دبو

 من؟ یبانو ید: افتخاردادآرسان

 منم مفتخر شدم جناب شاهزاده. -

 .یدیمخند یز و بعدم ر یمگفت  یاها رو با لحن مسخرهحرف یندومون ا هر 

 !یقشنگ شد یلی: خآرسان

 ممنون. -

 چال گونم شد. یشلبخند قشنگ زدم که باعث نما یه بهش و

 ی؟حاضر  ی: وقتشه وان آرسان

 حاضرم. -

 .یدو جواب معما رو بد یدبلند ش  یدها حاال که معما رو حل کرد: بچهخورشید

 .یستادیما یگاهجا یو رو یمهم بلند شد ما

 .یمو آرشام آتش من ینکه از سرزم  یدیاز کجا فهم ی: راست آرسان

 ینیهجا که جز تو تنها پسر آتشو آرشامم از اون یدمبندت فهمگردن  تو رو از  -
 !یدمکه د

 !ی: واقعا  خسته نباشآرسان

 .زنیمیفعال  ساکت! بعدا  با هم حرف م -



 .میرهینزنه م یشها اصال ننزنه یشن یشهبار نم یهشروع کرد.  ینا باز 

 ... .ینهو اون جواب ا یمکن  یدامعماها رو پ ینجواب ا یمما تونست -

گروه از  یک و البته  یمکه افراد انتخاب شده، من و آرسان ینهجواب ا -
 شدن. ییخاص شناسا یهاانسان

 .یشهمعما درست باشه مشخص م ین: اگر جواب اآرسان

 رو به من ادامه داد: و

 صداشون کن. یاوان -

 ... .یدخورش یناز سرزم -

 من ادامه دادم:  کهینحبس شده بود تا ا ینههمه تو س نفس

 آفتاب و آرتان. -

 و سوت کل تارار رو پر کرد. یغ دست ج صدای

 باال. یادب یمرو که صدا کرد یباال. هرکس یاید: آرتان و آفتاب بآرسان

 رو به من گفت: و

 ادامه بده. یاوان -

رو  یندب. من گردنیستادنمن و آرسان ا یو آرتان باال اومدن و جلو آفتاب
رو که شکل ابر بود.  یداشت رو برداشتم و آرسانم اون  یدکه پالک خورش

 گفتم:  یبلند یبند رو باال گرفتم و با صداگردن



توئه   یبرا  ینو قدرت آفتاب، ا  یمهربان   ی،گرمنماد خون  یدیبند خورشگردن  -
بند گردن  یناز خودت جداش نکن؛ چون با قبول ا  یطیشرا  یچو در ه  وقتیچه
خودت رو  یابتدا یدو هرگز نبا کنییرو هم قبول م یتاز مسئول یبارهکول

 .یدخورش ینپرنسس آفتاب از سرزم یگمم یک . تبر یفراموش کن

 بند رو به گردنش بستم.جمله گردن ینا با

 یکو خبر خوشه و نماد برکت. آرتان بهت تبر  یده: ابر نماد سود فاآرسان
اما به همون اندازه هم  یکرد یدااما مراقب باش چون تو ارتفاع پ یگم؛م

و   یرهچشمت رو بگ  یاجازه نده که غرور جلو  وقتیچ. هیدجد  هاییتمسئول
 .یرو دار ینا یاقتبدون که تو ل

 یلین بدبخت خبند رو به گردنش بست. آخه نه که آرتاجمله گردن ینبا ا و
 مغروره! آخه کله پوک مغرورتر از تو هم مگه هست؟

 .یایدب یگاهگل لطفا  به جاماه ماهان و ماه یناز سرزم -

 حالل ما به یهرو که  یبندبند حالل ماه رو برداشت و من گردنگردن  آرسان
 بود. یدهستاره چسب یه

 یزیچ  یه  یشهتو هم  نییع  یندر انتظار، انتظار تکامل. ا  یعنی: حالل ماه  آرسان
 یگمم  یک. ماهان بهت تبر یهست   بینییشپ  یرقابلغ  یشهو هم  یدر چنته دار

پس  یهست  پذیرییت. تو آدم مسئولیمراقب قدمات باش تا موفق باش
 خودت باش.

 بند رو به گردنش بست.جمله گردن ینا با



 ینا  یوت  یدوارم. امیزیبرانگ  ینشجاع مهربان پرقدرت و تحس  یباگل تو زماه  -
 .یگمم یک بهت تبر  یباش یبندپا یناو تا ابد به ا یراه مقاوم باش

 بند رو به گردنش بستم.گردن  و

 آتش آرشام و آرسان! ینآب باران جان و تارا و از سرزم یناز سرزم -

 !یاستنفر معلوم شده که اونم وان یک که   یعتطب ین: و از سرزمآرسان

و حاال نوبت ما بود  یمها رو هم به گردنشون بستاون بندهایگردن
گردنمون بوده؛ اما االن   یتو  یادم  یادمون  یاز وقت   یعنیما از قبل    یهابندگردن

 .یمشونبنداز یهبشه و با بق ییتا رونما یمبازشون کرد

. درست مثل یقلبو باهوش گرم و خوش  یآرسان تو شجاع، پرقدرت، پرانرژ  -
مثل االن  یشه. همکنهیم ینا یقکه تو رو ال استینو ا یشآت ینهم

 .یهست  یکه تو واقعا  ک   فرامون نکن وقتیچباش و ه پذیر یتمسئول

ازش  یسانت  یستب یاپونزده  یهگردنش انداختم. چون   یبند رو توگردن  و
خم شده بود. حاال هم  یکمبودم و اونم  یستادههام اپنجه یتر بودم، روکوتاه

 اومدم. یینهام پااون صاف شد و هم من از رو پنجه

. یبه همه کمک کن ی. دوست داریدار ی: تو قلب پاک و مهربون آرسان
 یتبار مسئول یر و از ز پذیرییتو مسئول یو همه رو دوست دار یقلبخوش

ضد و  یهاقدرم که سخت باشه؛ اما تو از اخالق. هر چهکنیینم یشونه خال
وام خی. ازت مکنهیم  ینا  یقکه تو رو خاص و ال  ینهو هم  یشد  یلتشک  یضنق
 .یرو فراموش نکن هاتیتخودت و مسئول وقتیچه



 بند رو با گردن من بست.داد و گردن یانش پاحرف به جمله ینا با

به  دروازه یهاز داخل نور  رنگ یرت صو یلحظه کل سالن پر شد از نور همون
 ینزم  یاومدن و رو  یرونوجود اومد و از داخل اون دوتا دختر و چهارتا پسر ب

 رفت! ینفرود اومدن، نور هم از ب

که  یزیچ البته زودتر از اون ید،و معما رو حل کرد ید: شما موفق شدپسر 
کوچک   یشاهزاده  سالمه  ۱۸. من کاِرل هستم  یدکار رو کرد  ینا  رفتیانتظار م
 یندختر خواهرم کاتر   ینا  یستف،پدرم شاه کر   ینو جانش  هایستالکر   ینسرزم

 ساله هستن. ۲۲ ینهم برادرم ک ینساله و ا یستب

هم برادرم ونداد من و برادم نوزده سالمونه و  ینهاستم و ا ی: من ونددختر 
و  یمسوم هست یهمان ملکه یاوردها و جادوها  یملکه ینا،فرزندان ملکه و

اشخاص اماکن و پل   ییشناسا  یپسر بزرک ملکه وردا ملکه  یلهم سه  یشونا
 ساله. یستدوم هستن برادر ستاره ب یملکه یاابعاد  یانم

*** 

 ساعت بعد« یک»

کردم.  یبودم و به اتفاقات امروز فکر م یدهتخت دراز کش یم رواتاق توی
شدم   یضبزرگ رو حل کردم، مر   یمعما  یه  یدم،هام رو ددخترخاله و پسرخاله
کاِرل هم از  گفتیطور که آرسان م. اونیدمرو د یمو دوست دوران کودک

د زر   چشمایاز من بلندتر بود با    یبود قدش کم یما بوده. پسر جذاب  یدوستا
دختر  ین. خواهرش کاتر یپرکالغ  یبرف و موها یدیبه سف یپوست  یدهو کش

به  یهشب یلیخ یدسف یو زردرنگ و پوست  یدهکش  یهابود با چشم یمتوسط 



 یچقرمزش بود. اما برادر بزرگشون ه یبرادرش بود و تنها فرقش موها
 ندمیگ یو پوست  یطوس یهازرد با چشم یبه اونا نداشت. موها یشباهت 
و  یصورت  یهاو لب یدسف یداشت با پوست  اییدهکش  یآب  یهاچشم یوند
 یلکمرش بود. برادرش هم شکل خودش بود و سه  یکه تا باال  ییطال  یموها

بود و پوستش  ییبه ستاره داشت؛ اما موهاش خرما یادیاون هم شباهت ز
 بود. ید( سفیدروشن )سرخ و سف ییهلو یبه جا

 تق تق تق. -

 یه؟ک  -

 .ینمتمنم کاِرل. اومده بودم بب یسالم وان  :کاِرل

 بفرما تو. -

 . کاِرل وارد شد.یستادمو ا یرونپتو اومدم ب یر ز از 

 حالت خوبه؟ یوان  ی: چطورکاِرل

 ممنون خوبم. -

 .یسرما خورد یدم: شنکاِرل

 یست؟از صدام مشخص ن -

 باهات حرف بزنم. یدبا ین: چرا مشخصه. بشکاِرل

 شده باز چه خبره؟ یحرفا عادت کردم چ  ینبه ا یگههه! د -

 بشه. یتکه باعث نگران  یستن یزی: نگران نباش چکاِرل



 شده؟ یچ  یهخب خدا رو شکر. چ -

 یت دارم. بهم گفت بهت بگم تواز طرف خاله یغامپ یه: اول از همه کاِرل
منبع نور بگرد. قلب  یهدنبال  ین،قسمت سرزم ترینیک و تار ترینیاهس
 یعت. قلب طبیر کن و ازش کمک بگ یدانبع نوره. اون رو پاون م یعتطب
 ندرو هاییو زندگ  یعتطب گذار یانو اونه که بن یعتهبخش طب ترینیاصل
 اونه.

 .یدمممنون فهم -

که من تو، ستاره جان و آرسان با هم   دونیی: اما حرفام تموم نشده. مکاِرل
 جنگ اعتماده. ینا در  یروزی. راه پیمبه هم اعتماد کن یدپس با یم؛دوست

 لبخند ادامه داد: یه با

 پدر و مادرمه. یحرفا -

 ان؟کاِرل پدر و مادر من زنده  -

خاطر کمک کار بود که به*نتیاخ**  یهس اما پدرت نه. اون  : مادرت زندهکاِرل
 شد. اما...اما... . یدتبع خاطر سلطنتبه دشمنان و ازدواج با مادرت، به

 بگو من تحملش رو دارم. ی؟اما چ  -

موقع مادرت تازه تو : اون خواست اعتراف کنه تا جرمش کمترشه. اونکاِرل
 باشه؛ اما اون کشته شد. یشتپ خواستیآورده بود. پدرت م یادن رو به

 نبوده! ینجز ا یزینداره. عاقبت کارش چ یتعجب -



 !یستی؟: تو ناراحت نکاِرل

 ناراحت شم؟ احساسییب  ینبه ا یکس  یبرا یدنه چرا با -

 : اما اون پدرته!کاِرل

 و گفتم: یدمکش  آهی

 .یشهکه نداشته نم  یزیتنگ چآدم دل -

 ی؟چ  یعنی: کاِرل

نکردم که درست بشناسمش و باهاش باشم. با  یدافرصت پ یخب من حت  -
باهاش بودم اما با اون نبودم و تازه  یاد،ن یادم یاداگه ز یمادرم بودم حت 

 ینبا ا یحت  جورایییهندارم؛ پس  یادب یلیرو هم خ ینیمپدر زم هاییخوب 
 .میگانهواژه ب

 .دونستمی: واقعا  متاسفم! من...من نمکاِرل

موضوع ندارم   ینهم به ا  یشده و توجه  یمن برام عاد  خیالیب   یستمهم ن  -
 .یستبرام مهم ن ییجورا یه

 لبخند مهربون زد. یهبهم  کارل

صبور  یشهتو هم یادمهطور که . اون وقتا هم اونیمثل قبل: تو هنوزم کاِرل
 .کردییمشکالت مقاومت م یو دربرابر همه یبود

 !یمواقعا؟ اما ما فقط بچه بود -



رو  یمونباز اومدنیم یواو ش یدهش یوقت  یادمهبودم؛ اما  یک: آره کوچکاِرل
. گذشتیخوش م یلیو خ یگاهتبه مخف بردییتو ما رو م زدنیبه هم م

بهت زور   یکه کس  دادییاجازه نم  رفتی،یبار حرف زور نم  یر وقتا هم زاون  یول
 بگه.

 ید؟دار یادرو ب ینااز من و ستاره ا یشتر چرا تو، آرسان، باران و جان ب -

ها رو با سال ینما تمام ا یهمه یچترن که ه: جان و باران از ما بزرگکاِرل
من و باران رو آروم کرد. آرسان رو  یطنتش یتوندور یمخاطرات شما سر کرد

تر بود. تو و آرسان از همه سخت یتنگ اما براسرخورده کرد و جان رو دل
اون طرف من و  ز ا یدو به هم وابسته بود یدبا هم جور بود یلیآرسان خ

ها سال ینا ی. من تمامیمو ستاره با هم جور بود آرسان، تو و ستاره، من
 یوقت  یماجراها باخبر بودم. حت  یان ارتباط داشتم و از تمامبا آرس یواشکی

 یلیاعتراف کنم آرسان هم خ یداما با یدمشون رو فهمو...همه یکه برگشت 
نگاه شناختت من به شکش  ولینتر ازمنه تو رو با اتر و هم زرنگ باهوش

 انداختم اما اون حرفش رو ثابت کرد.

 .کنهیم یرو مخف  یزاییچ یه کردمیچرا اما احساس م دونمنمی

 نداشتمش.  یادآشنا بود؛ اما ب  یلینظرم چشماش خبه  یدمشکه د  یمن وقت   -

من برم  یندار یسوال یا یندار یاما اگر که کار یست؛مهم ن خیالی: ب کاِرل
 سان؟آر  یشپ

 .یز چنه ممنونم کاِرل بابت همه -



 .یزود خوب بش یدوارم: امکاِرل

*** 

 ی؟تو مطمئن یا: وانآرسان

 زدمیکه کاِرل به من زده بود حرف م  ییحرفا یبا آرسان درباره داشتیم

و  یبد یشترینکه ب ییجا یعنی جاینا یجا ترینیک بله آرسان، بله تار -
 یعته،طب  گذار یانکه بن  یکس  یعتمادر طب  یعنی  یعترو داره و قلب طب  یدیپل
 .یعتطب یبانو یناول

دارم.   اییدها  یهبخش من    ترینیک تار  یاما برا  یگی؛: فکر کنم راست مآرسان
هر دو مورد  یکهو هم تار یدیههم پر از پل یکهجنگل تار جاینا ینرو بب جاینا

دربر  یکیهست که کل وجودشون رو تار اییرو داره و پر از موجودات باستان 
 گرفته.

 .یمجا بر به اون یدپس ما با -

 .یمکن  یدارو پ یعت: و مادر طبآرسان

با اون مالقات  یدس؛ اما االن ما باافسانه  یعتمادر طب  کردمیفکر م  یشههم  -
 .یمکن

 .یفتیمراه م یکه خوب ش  ی: االن که نه، وقت آرسان

 نفر. یشفقط ش یمرو نبر  یهبق یگهکه د  یگممن م -

 یا؟: کآرسان



 من، تو، ستاره، کاِرل، باران و جان. -

 یم؟رو نبر  یهبق یگیم یعنی: آرسان

عنوان راه هم به یدونداد و...با یل،آرشام، سه ی،نه آفتاب، سارا، تارا، وند -
هم اعتماد  یگهد یکسابمونن و به  یدبا ما با یگرانو د یگرانما با د یارتباط 

عالوه منم دوست ادامه داد به یشهراه رو نم ینکرد و بدون اعتماد ا  یشهنم
 .کنم  عواجنگ و د یبا کس یا ینمندارم جنگ و دعوا بب

 به بحثاشون با ماهان بود. متیکه

 .یستم: حق با توئه منم دنبال دردسر نآرسان

 گرفت.  انگار 

. تازه مگه دیمیو کارمون رو انجام م ریمیشد ما شش نفر م یبپس تصو -
 .یانب ریمیدارمان که هرجا ماونا دم دنباله

 .دیمی: تو خوب شو بعد کارا رو انجام مآرسان

 آرسان من بهترم چند بار بگم. -

 .یصبر کن تا کامل خوب شروز گذشته؛  یه: تازه آرسان

 آه. -

 بود. یر گ  جوریینا شدمیم یضمر  یمامانم. مامان وقت   یبابا تو هم شد  یا  -

 کلماتم با حرص بود.  تک تک 

 !یستن یخبر  یتاز مامور ی: حرف نباشه! تا خوب نشآرسان



 پررو! دادیداشت دستور م انگار 

 ا!هدو تا شده  یداباشه مامان بزرگ غرغرو. َاه مامان و -

 : من غرغروئم هان؟آرسان

 بله شک نکن. -

 زدم. یشخندن یه و

 .یارمرو سرت درم یشتالف ی: صبر کن خوب شآرسان

 گیرمیبرو بابا کوچولو! خوب شم که بدتر حالت رو م -

 پوزخند زدم. یه و

 .ی: کوچولو خودت آرسان

 پررو! یپسره

 یقد فرق ندارم. تو یبا تو تو یشتر پونزده سانت ب-ِاهم آرسان جان من ده -
و سن کوچولو به حساب  یکلقد، ه یننظرت من با اماه. بعد به یهسن هم 

 .یازمندین  یاضیمعلم ر  یهو    یچشم پزشک   یهفکر کنم که    طوریهیناگه ا  یام؟م

 حرفام شد. یچاشن یثلبخند خب یه و

تا بارم  یستتو ب یگمکلمه م  یهنشه! من  یادیتز : جانم چه خبرتهآرسان
 ها.حواست باشه  کنییم

 ی؟خورد هاهاها



 .یستین یتو که در برابر من عدد یفمبابا! من ستاره رو حر  ینیمنه. برو ب -

 تا حرصش بدم. کردمیم یابروهام رو انداختم باال کال  هر کار و

 .بینیمیم خبیله: خآرسان

 .بینیمیم -

 باش و استراحت کن. یحاال دختر خوب : آرسان

 یدقدر بده کل روز رو باکه چه  دونییمنو. تو نم یدکشت  خیالیآرسان ب  یوا -
 .ییباشم. مردم از تنها جاینا

 یی؟قدر سخته تنهاان یعنی: آرسان

 یدهساعت نکش  یهکه به    یشه. تازه من عادت دارم تو باش  لحظهیه  یبرا  ینا  -
 .یشیم یوونهد

 یتا تنها نباش مونمیم یشت: باشه پس من پآرسان

 .جون من؟ دستت درد نکنه پسر  -

 : خواهش.آرسان

*** 

 روز بعد« سه»

 وقتشه! یگهد ینزود باش ین،ها بجنب: بچهستاره

 .زدیرفتن انقدر هول م یبود که برا ستاره



 کنهیمندونه فکر    ی. هر ک یگهد  یسادختر! وا  یقدر تو عجول: بسه بابا چهکاِرل
 !یزیچ یمسافرت  نیکییک پ یریم یانگار دار

 .یمزودترم برگرد یمزودتر بر  خوامی: خب من مستاره

رفتنمون با خودمونه اما برگشتنمون   ی؛: ستاره بهتره که دلت رو صابون نزن جان
 .نه یه یمبرگرد یستبا خداست. معلوم ن

 .سپاریمیکم شرافتمندانه به خداوند جان م: دستهستاره

 به ستاره زد. یگردن پس یه باران

 .یگهد یدباش یجد یه؟بازاالن وقت مسخره یگه: مرض خفه شو دباران

 !یگهجان و کاِرلم بزن د زنییبابا! چرا منو فقط م خبیله: خستاره

 .یتو دم دست بود یا  رو بزنم، ثان یگراند ی: اوال  مرض ندارم الک باران

 ! آوردیپررو هم کم نم  ینا  یبودن سرش؛ ول  یختهر  یگرفته بود سه نفر   مخنده

 ستاره هستشم تف کن. ی: خوردجان

 نه. یا رسهیبه ما هم م ینیم: اول شما بخور ببستاره

 پررو. یاوردمبارک خودشم ن یغره بهش رفتم که اونم به روچشم یه

 .ینههم یفروشدمآ  ی: سزاکاِرل

 .یداوقت کمک نکن یهآرسان  یا،: وانستاره

 .یفیدست تنها کلمون رو حر  گفتیی: تو که مآرسان



 .بینییکه بد م  یار اسم ما رو وسط ن یزمعز  -

 .گیرمیمرامتون؛ اما کنف نشدم حال همتون رو م یه یول: واقعا  استاره

 جوجو. ی: آخ کاِرل

 یدبعد شماها دار یمدار یتر مهم یَاه چه خبرتونه ما کارا یگهساکت! بسه د -
 !یگهبسته د کنیدیکل مکل  جاینا

 وقت رفتنه. ید؟اها آماده: بچهآرسان

 ستاره رفت. یک نزد کاِرل

 .یدی: ستاره جون به مراد دلت رسکاِرل

رو به ستاره نداد و ازش دور شد. صورت ستاره از  یجواب  یچفرصت ه ولی
 .اومدیازدستش برنم یمز شده بود؛ اما کارقر  یتعصبان

 شد یک به من نزد آرسان

 شده. یفرنگ گوجه  یه یهشب یدیستاره رو د ی: وان آرسان

 بود. یاوردهکم ن  جوریینا یشکیه یتا حاال جز من جلو یدمشد -

 مثل خودشه. یلمسه ی: ولآرسان

 که واقعا  خواهر و برادران.  یناسگ زردم برادر شغاله. ا -

 .زدنیهم م یمدام تو سروکله شدنیمطمئنم اگه با هم بزرگ م ولی



آروم و  یلیو ونداد درست برعکس اونان؛ خ یوند ی: شک ندارم؛ ولآرسان
 ساکتن.

بارانم   یطونتارا و سارا رو سارا آرومه و تارا ش  یمثبتن. البته دقت کرد  یلیخ  -
 .یانهم

 : درسته.آرسان

 مثل پدرشه؟ طوریهینآرسان چرا روشنک ا یراست  -

گرم و مهربون بود. خود روشنک هم خوب خون یلی: نه پدرشم خآرسان
بود؛ اما خب اون بعد از مرگ دردناک پدرش افسرده شد و نتونست   جوریینا

 داغون شد. جوریینو بعد از مرگش ا یاداون کنار ب با مرگ

 اون چطور مرد؟ -

 کشته شد!  یرانهغافلگ یحمله ی: اون رو کشتن توآرسان

 محافظت از مردمش؟ یبرا -

 بود. یپدر و پادشاه واقع یه: مردم و خانوادش اون آرسان

ما تو  یخانواده یاون اتفاق برا یکه وقت که...چونچون فهممشیمن م -
داغون شدم.  یلیبودم و خ یک افتاد و مشکالتمون شروع شد، من کوچ ینزم

آروم   یدونم حق داره...گناه داره؛ اما اگه که انتقام پدرش گرفته بشه شاخب ا
 شه و حالش بهتر بشه.

 بهتر بشه. ید...شاید: آره شاآرسان



 .یفتیمراه ب یگهبهتره که د -

حرف ازش فاصله گرفتم. حالم گرفته شده بود، ناراحت شده بودم.  ینا با
 .کردیم مبغض کنه داشت خفه  یندوباره دلم گرفته بود. حالم بد بود دوباره ا

*** 

 «آرسان»

 ید؟سرعت گرفت؟ نکنه دعوا کرد جوریینچرا دوباره ا ی: آرسان وان ستاره

 بهش نگاه کردم. باتعجب

افتاد و بعد   یادش  یزیچ  یهانگار...انگار    دفعهیهکه    زدیمیحرف م  یمنه داشت  -
 شد. جوریینا

جلو  یا. من و وانرفتیم یاهکه به سمت جنگل س  یمجاده بود یه یهتو  ما
از منم جلو زد هوا سرد بود و ما  یاهم پشت سرمون. که وان یهو بق یمبود
 یکه تو  یمهم داشت یتر گرم  یهااما لباس یم؛بود یدهمون سوشرت پوشهمه

بسته   مرمرو به ک  یرم. من شمشیگهد  یزهایچ  یلیکولمون بود و آب غذا و خ
 یرکمونت  یهخنجر و    یههم    یاخنجرم همراهم بود. وان  یهو    کمونیر ت  یهبودم و  

 بدم. یادشمن  یدرو بلد نبود با یر داشت. کار با شمش

اما اون نکنه که  زدیم؛یحرف م یم. داشتدونمیچرا انقدر تو خودشه رو نم اما
من بود   یر تقس  یانقدر ناراحته؟ لعنت   ینمهم  یافتاده برا  ینش تو زمگذشته  یاد
 تر برم که... .باهاش حرف بزنم. اومدم تند یدبا

 : آرسان صبرکن!ستاره



 چرا؟ -

و بتونه اون بغض کهنش  یادبا خودش کنار ب ید: بذار تنها باشه اون باستاره
 رو بشکنه و خودش رو آروم کنه.

 اما... . -

 .زنهینم یحرف  ی: تنهاش بذار! درهرحال اون به کسستاره

به  یاز تم و بهش اجازه دادم تا با خودش خلوت کنه. اون ننگف یزیچ دیگه
زخماش   یدزمان با  یادرد وان  یبرا  یدراست، حت   یهزمان داره. زمان مرحم تموم

زخمم خوب  یواقعا  جا یعنی یشه؟خوب م یااونا آ  یجا یرو درمون کنه ول
بچه  یهدرد عشق سخته، اونم عشق خانواده، عشق پدر، عشق مادر.  یشه؟م

همه سال گذشنه هنوزم   ینا  کهینداره. خود من با وجود ا  یاز ن  یناا  یر دوبه ه
هاش، تنگ نوازشتنگ عطرش، دلتنگ آغوشش، دلتنگ مادرمم، دلدل
 یهآب یاون چشما یاون صداش، برا یدلم تنگه برا هاش،ییتنگ الالدل

 یبرا بونش،اون لبخند مهر  یبرا ش،ییطال یاون موها یمهربونش، برا
 .یزشچههم

*** 

و بکوب راه   یمتوقف نکرد  یگهنهار د  یاز حرکتمون گذشته. جز برا  یساعت   چند
 یگهکلمه. د  یک  یساکته و حرف نزده حت  یا. از اون موقع تا حاال وانریمیم

راه رفتم. سرش  یاگام با وانکردم و هم  یادکنم سرعتم رو ز  یکار  یه یدبسه با
بود. فکر کنم اصال   فکر تو  یلی. خکردینگاهم نم به من یبود و حت  یینپا

 وار بهش گفتم:که کنارشم زمزمه  یدنفهم



 ی؟خوب  یاوان -

 ی؟اومد ی: آرسان! تو ک وانیا

 کنم.  یتشاذ یکمدلم خواست  باز 

 .یکه شما تو هپروت بود  یهمون موقع -

 گفتی؟یم یداشت  یچ  ید: ببخشوانیا

اگه در  ینکرد جوابم رو بده؛ ول یمسع یت خرابه؛ چون ح یلیوضعش خ انگار 
 .دادیجوابم رو سفت و سخت م یبود حساب  یحالت عاد

 ی؟خوب  یگمم -

 : بله.وانیا

 یلنتی،. مدام رو سایکلمه حرف نزد  یهاز صبح تا حاال    ی؟وان   یگیچرا دروغ م  -
. چت یدیحرفامونم گوش نم ی. حت کنیینگاه نم یو به کس یینهسرت پا

 یت؟زندگ یتون، براخونه یتنگ شده؟ آره؟ برا ینزم یشده؟ دلت برا

 : نه!وانیا

آروم من فقط   یاما با صدا  یتهمه حرف، اونم باحرص و عصبانجواب اون  در 
 کلمه بهم گفت نه.  یه

 .یبهم بگ  تونییمن دوستتم م ی؟وان  یپس چ  -

، سمت بغض کهنم، ها: دلم گرفته آرسان. فکرم دوباره رفت سمت گذشتهوانیا
 یهگر  صدایو ب  ییتنها یو من تا ک  خوابیدنیکه همه م ییهاسمت شب



 ییبغضا  یختم،که نر   ییاشکا  یادافتادم که خوردمشون،    ییحرفا  یاد.  کردمیم
 .هامکرد، کابوس  یر گ  ینمس یتو که  ییهانفس یادکه قورت دادم، 

ق اشک درخشانش با بر ی. چشمالرزیدیکم و نامحسوس م صداش
بود که ادامه نداد،   ینمهم  یبود برا  بریدهیردهتر شده بود. نفساش بر درخشان

 بکشه. یقکرد که نفس عم  یادامه نداد و سکوت کرد و سع

و همه تنهام گذاشته  کردیکمکم نم  کسییچاون روزا افتادم که ه یاد: وانیا
کمکم کنه؛   یکه کس  ترسمی. مترسمیکه از دردودل کردن م  ینههم  یبودن. برا

 یوابسته شم و...و نتونم قو یکه به کس  ترسمیم یناما بعدش ترکم کنه از ا
 شم.

 ییاز من و کسا ید. نبایبترس یکمک الزم بش  کهیناز ا یدتو نبا ینبب یوان  -
هم  یهکه بق  یاجازه بد ید. تو بایکه مثل من دوست دارن کمکت کنن بترس

 .یاونا کمک کنبه  یدکمکت کنن مگه فقط تو با

 : ممنونم آرسان حالم بهتر شد.وانیا

 مهربونش نگاه کردم. یچشما به

رو هم  ین. ایاعتماد کن یهبه بق یبتون  ید. تو بایقدر محتاط باشان یدنبا -
جنگ فقط جنگ   ینجنگ اعتماده. ا  ینتو ا  یتاز اسرار موفق  یکیکه    دونییم
 .یهجنگ روان یهبلکه  یست،ن یزیکیف

 .یاتحاد فرستاد  یبرا  یگهد  هایینرو به سرزم  یاتو ک  ینمبب  یته راست :درسوانیا

 بحث رو عوض کرد. یاکامال  حرفه  یشکل به



. آفتاب، ونداد، یاطینها و شفرشته  ینماهان، آرتان و تارا رو به سرزم  ی،وند  -
رو هم   ینجادوگران. روشنک، ماکان، آرشام و کاتر   ینسرزمرو به  ینگل و کماه

 ها.کوتوله  ینبه سرزم

اژدهاها   ینو سرزم  یاموجودات افسانه  ینسرزم  یگم: خوبه! اما آرسان موانیا
 یشونکار  یه  یدبا دشمنان متحد بشن با  کهینقبل از ا  یمکن  کار یاونا رو چ   ی؟چ 
 .یمبکن

 کنن.  یفشسارا رفتن تا رد یلهجاش رو هم کردم؛ نگران نباش! سفکر اون -

ما  یهاو اونا هم برنامه  بریمیم  یشزمان پکارا رو هم  یهمه  یهعال  ین: اوانیا
کار من   ینپسر آفر  یقیدق یلیبکنن. خ توننیهم نم یپس کار دونن؛یرو نم
 !یراحت کرد یدنکش نقشه یرو برا

 کنارتم.  یشهبه من اعتماد کن من هم یگممن که م -

 .بندازه  یکهمدام ت  تونهی. فکر کرده فقط خودش مرو بهش انداختم  میکهت  منم

 : دارم من بهت اعتماد دارم.وانیا

به من اعتماد داشت  یاباور بود. وان یرقابلجمله از دهنش برام غ ینا شنیدن
 ینبهتر  یهعال ینرودست نداره به من اعتماد داره! ا یکه تو شکاک  یدختر 

ها رو لبام نقش بسته سال  ینتمام ا  یرینیبه ش  یلبخند  دوستم بهم باور داره.
 بود.

*** 

 «یعتهشتم: مادر طب فصل»



 «وانیا»

 یهکه بهش گفتم بهت اعتماد دارم دهنش    یداشت. وقت   یدنآرسان د  یقیافه
 یمتر باز مونده بود و چشماشم شده بود قد هندونه. گرچه حقم داشت وقت 

 فبها. یگهبزنه درو  یحرف  ینآدم شکاک مثل من همچ یه

 پسر؟ ییکجا  یآرسان خوب  -

 .زدیو خنده توش موج م یکه شاد  ایزدهیجانه یصدا با

 ی؟گفت   یتو...تو جد ی...وان ی: چ آرسان

 گفتم:  یلحن مهربون  با

 البته! -

 یدپر   محلیلبخند قشنگ زد؛ اما تا اومد جوابم رو بده ستاره مثل خروس ب   یه
 وسط حرفش.

که چند ساعته   دونیدیبسه م یندار آرسان جون هرکس دوس ی،: وان ستاره
 کلفت! بسه مردم!بابا شما ربات شما پوست ریم؟یراه م یمبکوب دار

 خنده. یر ز یمو آرسان زد من

شما از  یدمجون م جاین: هرهرهر هندونه زهرمار هرهرهر من دارم استاره
 خجالت داره! ید؟خنده غش کرد

 یلیو نشون بده که خ یرهبود که حال ستاره رو بگ ینکه از اول دنبال ا  کاِرل
 از فرصت استفاده کرد. یهکلکل



 یتو جون ندار یرن؟خنده هم از تو اجازه بگ یبرا یدتا حاال با ی: از ک کاِرل
 به ما چه؟ یچهار قدم راه بر 

 بهش اضافه کرد. یدبا ینما و

 .یرو دست ندار یتو بچه ننگ  -

 اس!حق با ستاره بار یناما ا -

 .یامپشت تو درم بارماین

و معلومه که به  یدکار. ورزشیدکرد  روییادهپ یاد: درسته! خب شماها زباران
که   غروبه و بهتره یکهنزد یگهام داما منم خسته شید؛یخسته نم یاسادگ ینا
 .یمو فردا ادامه بد یماستراحت کن جاینا

 ام از مادر عرو... .کلمه  یه: کاِرل

بهتره که  یگمو هنوز جون دارم م یستمخسته ن کهیندرسته باران! منم با ا -
 ینا  یجاو تو کاِرل بهتره که به  یمداشته باش  یفردا انرژ  یتا بر  یماستراحت کن

 .یدو جوب جمع کن یدها با جان بر کلکل

 : چرا من؟جان

 یادو  یدش یهتنب یدپس با ید؛کل رو شروع کردشما جنگ و کل بار ینچون ا -
 .یستکل ندعوا و کل یوپرت شوخ چرت یجا یتیکه سفر مامور  یریدبگ

 ... .ی: اما وان کاِرل

 .بینیدیوگرنه بد م  یداالن بر   ین! حرف حرفه منه همیمارو چرا ند  یاما اگر ول  -



صبر کردم   یه. چند ثانزنمیبه آب نم  گدار یمن تو کارم ب   یدفک کرد  یچ   آهان
 یمخودمون یگم. مبودن من جور مات. اونا همونینمتا اثر حرفام رو روشون بب

 زدم:داد  ینهم یماتشون برده برا یجورهمون یدمدارما. د یاعجب جذبه

 یگه؟د یدبر  یستادیدچرا وا -

شکلک درآورد که از چشم من  یهرفتن، ستاره هم براشون  یهم مجبور اونا
 دور نموند.

 ی؟باهاشون بر  یدوست دار ینکهستاره مثل ا -

قدر سبزم چه یچشا ینبا ا دونمینگاه ترسناک بهش انداختم. خودم م یه و
 .یوالمه یه یهشب

 به سنگ خورده. یرشت یدکه د  ستاره

 یگهد ید. ببخشمیرمیجونم به جون تو دارم م ی: نه نه تو رو خدا آج ستاره
 نه! کنمیتکرار نشه، التماست م یدمقول م

 .کنیمیاتراق م جاینها هم! اما حواست رو جمع کن. بچهخبیلهخ -

به ستاره   یشد. کاِرل پوزخند  ینقورباغه پخش زم  یهحرف، ستاره مثل    ینا  با
 زد.

 : ستار... .کاِرل

 حرف رو بهش ندادم. یاجازه



آدم رو مجبور  ید،شد یهاالن تنب ینهم کنید؟ینم یا! حیدکاِرل بسه بر  -
 کنه.  یهتونها تنبمثل بچه کنیدیم

 فرمانده برداشته. یپ: نگاش کنا چه تر کاِرل

 کاِرل!  -

 .یدلحن هشداردهندم رو د وقتی

 بابا رفتم رفتم. خبیله: خلکارِ 

 زدم و کنار آرسان و باران نشستم. یتاز سر رضا لبخندی

 کنه.  یسخودش رو خ مونهیآدم کم م یادار یا: چه جذبهباران

 خنده. یر ز یمزد همون

 تا. سه ینچه برسه به ا یدم،گذشته منم از جذبت ترس  ی: اما از شوخ باران

رنگ   ینا  هایی. از بدیگهد  یشمرنگ چشم معلومه وحشتناک م  ینخب با ا  -
 .کنهیترسناک م یلیکه آدم رو خ  ینهچشم ا

نشه وگرنه ستاره هم  یعاونا نگفتم که ستاره ضا یباران جلو یراست  -
 کاره.ورزش

 تو دلم گفتم: و

 سرش! یر خ -

 !خورهی! اصال  بهش نمی: جدباران



 یزیمامانش به مامان من چ  یاخودم نبود    یسکالهم  یدوران   یه! اگه  دونمیم  -
 کار باشه.ورزش ینا شدیخود منم باورم نم یناتشاز تمر  گفتینم

 .گیرهیبد حالت رو م یادستاره حالش جا ب یبهتره ادامه ند ی: وان آرسان

 باشه. یکاف   یگهانجام بده؛ اما فکر کنم د تونهیرو نم کار یننترس اون ا -

 با ستاره لج شده مگه نه؟ یلیها کاِرل خبچه یگم: مباران

 .یهکارش چ  یلدل دونمی! نمیلیخ -

 ندارم.  ی: منم نظر آرسان

 با هم چپ افتاده بودن. بد

*** 

 ییافهق  یمخودمون  ی. ولیکهساعت گذشته االن شب شده و هوا کامال  تار  چند
ده چرخ از هج یلیتر  یهبود. انگار  یدنید یدنکه به ما رس  یکاِرل و جان وقت 

 .دادنیروشون رد شده، داشتن جون م

 صدات تنگ شده. یدهن بخون دلمون برا یه یوان  یگم: مستاره

 .یدور خودت بخون  یهدارم چطوره اول  ینظر یه: من آرسان

 یه؟چ کنمیکه دارم بهش فکر م  یاون  یستاره نظرت درباره یه  -

 و گفت: انداخت یطونمش ینگاه به چشما یه

 من شروع کردم. یتمبرو پا یهعال -



 قلبم همه شوکه شدن. یتو یشد عاشق شدم رفت  یچ  یبهواسه خودمم عج -

 ادامه داد: ستاره

تو  یشد رفت  جوریینشد ا یچرا عاشق شدم چ  یبه: واسه خودمم عجستاره
 .دلم

 :یمهردو باهم ادامه داد و

به چشم  یکس  خندمیواسه تو که من م یدندم ول یه دوننیآخه همه م -
 شرمندم. یادنم

 بخون از چشام حرفام. یاب بهونهیدو تا دستام تو ب  یر بگ یا: عاشقونه بستاره

 نکن آخ من به فدات. یبرات دلبر میرمیرنگ چشات مخوش -

 بخون از چشام حرفام. یاب بهونهیدو تا دستام تو ب  یر بگ یا: عاشقونه بستاره

 نکن آخ من به فدات. یبرات. دلبر میرمیرنگ چشات مخوش -

 بدون قدر منو. -

 نرو. یشم: بمون پستاره

 هم ماها رو. یشپ یننبذار همه بب -

 ی. کسخندمیواسه تو که من م  یدندم ول  یه  دوننیدو با هم: آخه همه م  هر 
بخون   یاب  بهونهیرو تو ب   دوتا دستام  یر بگ  یاشرمندم. عاشقونه ب  یادبه چشم نم

نکن آخ من به فدات   یبرات دلبر   میرمیرنگ چشات ماز چشام حرفام خوش
 بار(۲)



 (یمیابراه یثماز م دندمیه)آهنگ 

ستاره هم انقدر صداش خوب  کردیبود فکرش رو نم یدنیکاِرل د یقیافه
 صداش محشره! ییخدا یباشه؛ ول

 بود. یبود دخترا عال ی: عالباران

 .یمها باهم هماهنگ کردآهنگ  یناز ا یلیمن و ستاره خ یدیکجاش رو د  -

 .ازت که اون رو بخون یکنمخواهش م یاوان ی: ولستاره

! یگهستاره بس کن د -  لطفا 

 خاطر من.: بهستاره

 منو تو. یبابا کشت  خبیلهخ -

 یه؟چ یان: جر آرسان

 .بینیدی: مستاره

 شروع کنم. یدبا یعنی ینچشمک زد و ا یهبعد به من  و

 یدمها فقط ستاره چشب  یتو  یادتب  یدمکه تنها تو رو تو کوچه د  یاون روز  از 

 یجون  یز عز  ییتو ینوشتم تا بدون  ینوشتم تا بدون  یغومو پ نامه هزار 

 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ  چه

 تو روزگارم ییگل تو  یاچه خوبه ببین

 کنارم تو رو دارم  یزمخوبه عز  قدر چه



 کارمیرو گل بوسه م یواشکی

نگاهم  ینو تحس یشگفت  یرت،جالب بود. آرسان باح یلیخ هاشونقیاقه
موج  یو خواهر  ینتو نگاه ستاره برق تحس زدی. چشماش برق مکردیم
گرچه حقم   آورد؛ی. باران دهنش تا ته باز مونده بود و داشت شاخ درمزدیم

آهنگ دل من رفت مسعود   ینا  یشهم خوندم. همداشت من با تموم احساس
 .کردمیکه خودمم تعجب م  یلحن خوندمیم یرو با لحن خاص لوصادق

بود که  باریینمتعجب بودن. مخصوصا  کاِرل تازه اونا اول یلیو جانم خ کاِرل
 باور بود. یرقابلو براشون غ دیدنیم ییخوندن من رو تنها

 ادامه دادم: یشتریساس بشد و با اح یزهمن انگ یبرا اینم

 یساختم واست تو اوج ابرا تو هم عاشق   یونهآش  یهدر کنارت    یشهتا بمونم هم  -
 یابه در یدلو زد یکرد

 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ  چه

 تو روزگارم ییگل تو  یچه خوبه ا ببین

 کنارم تو رو دارم  یزمخوبه عز  قدر چه

 .کارمیرو گل بوسه م یواشکی

 حس منم ادامه دادم: یفته بودن تور  شونهمه

قصه منم عاشق  یلیل یمهمون شد یدل شد ینتو ا ینهس یتو ینشست  -
 یعمر  یهتک گل احساس تنم برگ خزون بود  یشد یالممجنون تو گلدون خ

 خواستیتو رو م



 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ  چه

 تو روزگارم ییتو گلیاچه خوبه ببین

 کنارم تو رو دارم  یزمخوبه عز  قدر چه

 .کارمیرو گل بوسه م یواشکی

اونا  یآرسان افتاد و رو یاسرمه یداشتم که نگاهم به چشما یبیعج آرامش
 بخشه.آهنگ آرام  ینانگار واقعا  ا  زد؛ینگاه اونم آرامش موج م  یثابت شد. تو

و هم ساختم واست تو اوج ابرا ت یونهآش یهدر کنارت  یشهتو بمونم هم -
 .یابه در یدل و زد یکرد  یعاشق 

به  یهاومد و شب تر یینپا یکم. صدام بودم یزهآرسان خ یچشما یتو هنوز 
 بلند. یزمزمه یهزمزمه شد اما 

 تو قلبم تو رو دارم یچه احساس قشنگ  -

 تو روزگارم ییتو گلیا چه خوبه ببین

 کنارم تو رو دارم  یزمخوبه عز  قدر چه

 .کارمیرو گل بوسه م یواشکی

 یبلندتر   یآن به خودم اومدم و نگاهم رو از آرسان گرفتم و با صدا  یهدر    ولی
 ادامه دادم:

 تو قلبم تو رو دارم یچه احساس قشنگ  -

 تو روزگارم ییتو گلیا چه خوبه ببین



 کنارم تو رو دارم  یزمخوبه عز  قدر چه

 کاریبوسه م رو گل یواشکی

 (یاز اند ی)آهنگ چه احساس قشنگ 

 آهنگ واقعا  محشر بود. این

نگاه کردم. آرسان هنوزم  یهو به بق یدمکش  یقنفس عم یهاز تمام آهنگ  بعد
 ی. توکردیبهم نگاه م  ینو تحس  یاما پر از آرامش، مهربون   یب؛نگاه عج  یهبا  

 یتو یاو خواهرانه یمهربون  یجانه یننگاه ستاره هم برق و شوق تحس
 اشستاره زل زده بودم و چشم یآب  یبه چشما بار ینچشماش بود. ا

 یقبود که به خودش اومد و شروع کرد به تشو  ینفر   ین. باران اولدرخشیدیم
به خودشون اومدن البته من دومرتبه سرخ شده بودم،   یهکردن، بعد از اونم بق

دلم   یتو  یزیچ  یهآرسان احساس کردم    یز برانگ  ینتحس  یهامخصوصا  از نگاه
 .پختمیوحشتناک سرد من داشتم م یاون هوا ی. تویختر

 بگم وقت خوابه. یدتموم شد با یقا: اگه که تشوستاره

 تو هم که عشق خواب. -

 چشمک زد. یهمن  به ستاره

 .یگه: بله دستاره

 بود. یبارم که شده با ستاره موافقم روز سخت  یه ی: براکاِرل

 گفتم:  یثلبخند خب یه با



 .یدخسته باش یدمبا یهخصوصا  تو و جان که بعد از اون تنبم -

 یه. جان و کاِرل خصمانه بهم نگاه کردن و منم متقابال  بهشون  یدمآروم خند  و
من طعنم  کهینخاطر ااما به کندن؛یم رو م. اگه جا داشت کلهزدم یشخندن

هم  یجواب جواب دادن نداشتن تازه  یبرا یلیدل یچگفتم، اونا ه  یرو با شوخ 
 بدن. تونستنینم

 .یمم بهتره بخواب: منم خستهباران

 به اطراف بندازم. ینگاه  یه یرممن م -

 .یام: صبر کن منم همراهت مآرسان

شب کار  ی! گشت زدن تو جنگل اونم تویاردرن یبازقهرمان ی: وان ستاره
 مرداس.

 من رفتم. یرهکه جرئت داره م  یمرد و زن نداره هر ک  -

 حرف از همه دور شدم آرسانم پشت سرم. ینا با

 ی؟ناراحت  یزی: از چآرسان

 من! نه چطور؟ -

 .یشیاز ما دور م ی: آخه باز دارآرسان

ما به جنگل  یدیاطراف اعتماد ندارم. تازه مگه نقشه رو ند یننه فقط به ا -
 جا هم خطرناکه.و اون یکیمنزد یکتار



 یدجا تبعکه به اون یدهو پل یجا پر از موجودات باستان : درسته اونآرسان
 شدن.

 شدن! تبعید

. بار یممراقب باش  یدشرط عقله؛ ما با  یاتاحت  یگهد  یگیم  یبفرما خودتم دار  -
 دوش ماست. یرو هاینکل مردم کل سرزم  یحت  یانجات جون کل انسان و 

 .یمخطر کن ید: درسته ما نباآرسان

 یعاد  یز چنبود و همه  یاما خدا رو شکر خبر   یم؛رو با کمک آرسان گشت  اطراف
کم مونده بود   یدیمجا رساون  یوقت   ی. ولیشکنار آت  یمبرگشت  ینهم  یبود برا

 .یماز خنده بترک

 یدهرو سفت گرفته بودن و از ترس به درخت چسب یگهو ستاره همد کاِرل
 بودن جان و بارانم از اونا بدتر.

 ؟یدشد یوارکوبچرا د یهچ -

 .یدچه طرز اومدنه سکتمون داد ین: زهرمار اکاِرل

 .یمخنده زد یر و آرسان ز حرف، من ینا با

 یوونایاز ح  یکی  یا  یاون موجوداته باستان   یهما شب  ییافهق  یعنی: کاِرل  آرسان
 یه؟جنگل

 .یدما رو بترسون یادور ماز اون یدامسخره یلی: خستاره

 خنده از رو لبام محو شد! دفعهیه



که ازش   ییجاهمون یمما از جلوتون اومد یومدیم،طرف نما که از اون اما -
 ... .ینکهمگه ا یمرفته بود

 یکی. رنگ من  یدپر   یرونها باز پشت بوته  یزیچ  یهدرست در همون لحظه    و
 شده بود. یتمثل م یدنشکه با د

 حد ممکن باز شده بود! ینتا آخر  چشمام

 امکان نداره! ینا -

 دهنش رو گرفت. یعبزنه که کاِرل سر  یغخواست ج ستاره

 .کنییم ترشیعصب یبزن  یغ : ساکت جکاِرل

اون  یدبوته که تو د یهدست من رو گرفت و کشون پشت  یسر  آرسانم
 هم اونا به ما. یمداشت یدها دهم ما به بچه یول یم؛جوونور نباش

 منقرض شدن! کردمیچطور ممکنه فکر م ین: اآرسان

 وار به آرسان گفتم:پچپچ منم

 ینرو بشم؛ اما در اروبه  وغریبیبعج  یزایقراره با چ  جاینا  یامب  دونستمیم  -
 .رسیدیفکرم نم به یگهحدش رو د

 .آوردمیداشت شاخ در م جا

 یه؟چه کوفت ین: مگه استاره

 جان مانع جواب دادن من شد. یصدا اما

 و...زود باش.ش یدار ...باران بی: باران...باران خوب جان



 شده؟ ی: جان چ آرسان

 فکر کنم غش کرده. دونمی: نمجان

. گرچه منم یمرو کم داشت ینآراسته شد. فقط هم یز گل بود و به سبزه ن  وای
 یرونب  یشتر بود. از چشماشم آت. از کوهم بزرگکردمیاون بودم غش م  یجا
 بود که... . ی. دهنش به حدزدیم

 ...تا...سکته نکردم.یه...چین...بگو...ای: وان ستاره

 ... .یوالیه یهدردسره  یه ین: اکاِرل

 رو بهش نداد. اییگهحرف د یاجازه یوالغرش ترسناک اون ه اما

 آکرون! یوالیآکرونه ه یه یناگر اشتباه نکنم ا -

 یه؟چ یگه: اون دستاره

و فوق خطرناک که...اما غرشش بازم حرفم رو  یباستان  یدوزخ  یوالیه یه -
 .زدیم یشو از چشماش آت یرونقطع کرد از نفسش بخار ب

 کشدیم شعله زبانه یشهاتر است از چشمبزرگ ی: ازهر کوه آکرونیوالی)ه
. از اعماق گیرندیم  یفراخ است که ُنه هزار نفر در آن جا  یبه حد  یو دهان و

 یدهها را بلعآن  یوالکه ه  آیدیم  یرونب  یاگمشدهارواح    یصدا  یواله  ینشکم ا
 .(است

ارواح  یکه فکر کنم صدا اومدیم یرونب یبیعج یدهنش صداها از 
 اس.گمشده



 یه؟...چی...صدایگه...دین: استاره

 .یدهبلع یواله ینکه ا  یاارواح گمشده ی: صداکاِرل

 گفت:  یجانباه جان

 ها باران به هوش اومده.بچه -

پرپشت که دوتا درخت قطور کنارشون از  یچندتا بوته ینما ب یدنکن تعجب
به ما  یوالو ه یمدو طرف بود و جلوشون هم چند تا درخت گرفته بود، بود

 .دیدیمشیم یخوب نداشت؛ اما ما به یدید

 که...اون... .  ید: به...من...نگباران

 آکرونه. یه: اون جان

 دهنش رو گرفت. یسرعت جلوگفت؛ اما جان به  یبلند «ین»ه ارانب

ما رو  یوالوگرنه کارمون تموم بود. اون ه اومدیازمون درم ییصدا نباید
 .شدیم یر تو شکمش اس یشههم یو روحمون هم برا بلعیدیم

 .بینیشی! خطرناکه مگه نمیشه -

 منقرض شده! کردمی: فکر مباران

 یم؟که چطور از شرش خالص ش  ینه. مهم ایستن : حاال اونش مهمآرسان

 به اسم راه برگشت. یبود جادو بهم گفته یه یآرسان تو درباره -



 ینمونم ااگه همه یحت  یم،اما هر کار هم بکن یه: راه برگشت؟ فکر خوبآرسان
 ینا یبه اندازه یابشه دروازه کنمیبازم فکر نم یم،جادو رو با هم اجرا کن

 .یمَبک باز کنگنده

 رو اجرا کرد؟ ینا یشهشکل هم م ییر با تغ -

 هم جواب بده. ی. احتماال  دونفر یشترهقدرتشم ب یشه؛: آره مآرسان

 انجامش داد؟ یشهم یخب چطور -

در  یرهدا یه یتو ید. اگه دو نفر باشه بایستسخت ن یادز یشه: آره مآرسان
اونا  یروهای. نتاشون خارج کننرو از دس یروهم پرواز کنن و ن جهت مخالف
 .کنهیتر مو دروازه رو بزرگ یشهاز دستاشون خارج م یگزاگیبه صورت ز

جادو رو اجرا  ینا تونیمیرو پرت کنن ما م یواله ینخب اگر که حواس ا -
 .یمکن

 حرفم رو ادامه داد. آرسان

 که ازش اومده  ییبه جا یم: و اون رو برگردونآرسان

 شکل. ییر تغ -

 شکل. ییر : تغآرسان

 .شکل ییر : تغستاره

 شکل. ییر : تغکاِرل

 شکل. ییر : تغباران



 شکل. ییر : تغجان

 ی،پر کرد. من سبز، آرسان قرمز، ستاره سرخاب   یرنگ   یمون رو نورهادور همه  و
 ییر مون تغهمه یهو در عرض چند ثان یباران بنفش و جان نارنج  ی،کارل آب 

 .یمشکل داد

 .یماز پناهگاهمون خارج شد و

 .یستالی: زندان کر کاِرل

 رو گرفت. یوالخارج شد و دورتادور ه یرنگ  هاییستالاز دستاش کر  و

 .یخی یوار : دجان

 بلند شد. یخی یوار د یه یستاالاز پشت کر  و

 .یالب: سباران

 رو که براش درست کرده بودن پر از آب شد. یداخل اون زندان  و

 : چرخش.ستاره

 .یدنهمراه با آب شروع کرد به چرخ یبغول بدترک اون و

 اون باشم آرسان. یجا خوادیدلم نم یچه -

 .طورین: منم همآرسان

 آتش. یوار : دآرسان

 شد. یلتشک یشآت یوار د یه یخ یوار د دورتادور 



 سنگ.باران شهاب -

 .یدناز آسمون بار یکبزرگ و کوچ یهاسنگ دوباره شهاب و

 وقتشه. یمبر  یا: بآرسان

 باشه. -

 .یدیمچرخ وار یرهباالتر و در دو جهت مخالف هم به صورت دا رفتیم

 .کنهیکار م  ینزمان با اهم یمآرسان اگر ورد رو هم بخون -

 .خوادیم یادیز ی: آره اما انرژآرسان

 بود که دوستام رو نجات بدم. ینمن اصال  مهم نبود تنها مهم ا یبرا اما

 نه! ی: وان آرسان

 نجاتشون بدم. یدمن با -

 ورد رو ادامه دادم؛ اما در کمال تعجب آرسانم با من همراه شد. یزمزمه و

و دم از   شاخیاما اون غول ب   دادیم؛یکارمون رو با تمام قدرت انجام م  داشتیم
 ما خارج شد و با تمام قدرت شروع کرد به حمله کردن. ییوارهد ینب

 یم؟کن  کار یآرسان چ  -

 .کنهیورد وجود داره که کار ما رو سخت م یهاون  یو: ر آرسان

 تا من طلسمش رو بشکنم. یرهما رو بگ یجا یمبهتره که به باران بگ یگمم -

 تو؟ یگیم ی: چ آرسان



ورد رو  ینا تونیمیکه م  یمهست یو تو تنها کسان  یآرسان من ستاره، وند -
جا افتاده و کاِرلم کنارشه. جان و نگاه به ستاره بنداز اون اون یه. یمکن  یخنث 

 یتا وردش رو خنث   یرمبجنگن. اما من م  توننیهستن که م  ییباران تنها کسا
 .یرنکنم و فعال  باران و جان جام رو بگ

 به باران و جان داد زدم: رو

 کنم.  یوردش رو خنث  یدمن. من با یجا یایدباران جان ب -

رو به سمتش فرستادم و  یرومسرعت رفتم سمتش و نومدن من بهکه ا  اونا
از کنترل خارج شد و داشت   یوالکردن جادوش؛ اما اون ه  یشروع کردم به خنث 

 یو کار کردنی. آرسان، باران و جان که داشتن جادو ماومدیبه سمتم م
 وناز دستش یآغوش کاِرل بود و کار یبکنن. ستاره که تو تونستنینم
 اومدی. اون داشت مطرفم وردم رو خوندم. من گارد گرفتم، از اوناومدینمبر 

اومد و  ییصدا یهاون رو گرفتن همون موقع  یپهن و کلفت  یهاکه طناب
 گفت:

 تکون بخوره. ذاریمینم یم! هواتون رو داریدکارش رو تموم کن  یدزود باش -

 اد کنم.گرفتم بهش اعتم  یماما تصم یه؛صدا مال چه کس دونستمنمی

 باشه. کارش تمومه. -

به عقب پرت شدم اما تعادلم رو  یشد و من کم یلحظه وردش خنث  همون
 حفظ کردم.



تا ما جادو  یدنگهش دار یایدشد ب ی. وردش خنث یدجان و باران آماده باش -
 .یمرو تموم کن

ستاره   و  رو با اون دو تا عوض کردم و باسرعت کارم رو شروع کردم. کاِرل  جام
کردن اون رو مهار کنن؛ اما همون لحظه طناب دست   یهم بلند شدن و سع

 راستش پاره شد و ستاره و کاِرل رو پرت کرد.

 افتادن. ینهم به درخت خوردن و رو زم اونا

 طوریینآرسانم ا  بار ینکرد. اما افوران    یمگرفتم و دوباره انرژ  یشآت  یگهد  من
و فوران   خوندمیاما من ورد رو هم م  یم؛جادو رو اجرا کرد  یادیبود. باقدرت ز

شد و اون آکرون   یجاددروازه ا  کهیناز آرسان بود. تا ا  تر یقو  یلیمن خ  یروین
تحمل نداشتن.  یگههام د. بالادمافت حالیبه داخل دروازه پرت شد و من ب 

 بودم؛ اما توان پرواز نداشتم. یار هوا گرفت. هوش یو روآرسان من ر 

داشتم. چشمام رو   یجهبغل آرسان بودم؛ اما بازم سرگ  ی. تورفتیم  یجگ  سرم
به چشم   تونستمینم  گاه،یهتک  یهدوست رو داشت    یهبستم. آرسان برام حکم  

ن بود. او  یبرادر بهش نگاه کنم و دست خودمم نبود. اما واقعا  دوست خوب   یه
 دارم. وندوستش یلیبودن که من داشتم خ ییدوستا ینو ستاره بهتر 

 چشمات و باز کن! جون من چشمات رو باز کن! یاوان ی: وان ستاره

 ستاره چشمام رو باز کردم. یونپربغض و گر  یصدا با

چشمام رو بستم؛   رفتیم  یج! سرم گکنییم  یهستاره من نمردم که انقدر گر   -
 نمردم که!



بهم زد که هم من  اییگردن همون حال که تو بغل آرسان بودم چنان پس تو
 .یمشد ینهم آرسان فرش رو زم

 بعد... . کنییم وزارییهبچه پررو اول گر  یه  -

رو  ینا ی؟چ  شدیم یش! اگه طوری؟بود تو کرد یچه کار ین: ستاره اباران
ممکن بود   دونییمصرف کرد. مگه نم  یروهمه ن  یناخاطر تو و کاِرل  بگو که به

 بشه؟ یچ 

 : خب آرسانم همون کار رو کرد.ستاره

 پررو! ای

 .یشترهاون ب یمقاومت بدن  یا  : اوال  خودش رو کنترل کرد، ثانباران

 و کاِرل اومدن باال سرم و کمکم کردن تا بلندشم. آرسان

 نشد؟ یتطور ی: خوب آرسان

 .یرهم یجسرم گ یکمنه فقط  -

 یادیز یو هم انرژ یهم ورد خوند ی،. تو هم جادو کردیعیه: خب طبکاِرل
 .یجادوهات استفاده کرد یرو تو یادیز یو هم انرژ یدفع کرد

 ید؟هست یشما ک  ی: ه جان

 یهامثل انسان ی. مردمان کردیکه جان اشاره م  ییبه جا یمما برگشت یهمه
 .یز بلند و نوک ت ییهااما با گوش یعاد

 !ید؟شما...شما الف هست -



 .یماز کمک شما ممنون یمجوان ما الف هست ی: بله بانوناشناس

 ی؟کمک؟! چه کمک   -

 .یدرو از سر ما کم کرد یبعج یوالی: شما شر اون هناشناس

 یزیو ما چ کردیم کار یچ  جاینا دونمینم یآکرون بود؛ ول یه یوالن هاو -
 .یمبود یدهها نشنالف یدرباره

 جوان، درسته؟ یبانو یهست  یعتطب ی: تو از آدماناشناس

 به سوال من داره یچه ربط  ینبله درسته اما ا -

دشمنان  یر ما به تسخ ینها سرزمهستم، پرنسس الف ینت: من مر ناشناس
جادوگر بزرگمون تا حد توان ِالف   ینشدن. من و آدر  یر مده و پدر و مادر اسدرآ 

 در اسارتن. یناز مردم سرزم یاما هنوزم بخش یم؛نجات داد

*** 

 «یدجد یروینه: ن فصل»

 یم؟حرفتون رو باور کن یداتفاق افتاده و اصال  چرا ما با یناما چرا...چرا ا -

*** 

 «آرسان»

ها ها سالبزرگ الف ییلهمتعجب شده بودم. آخه قب یها حساب الف یدند با
و جادوگرشون   ینتدراومد. با کمک پرنسس مر   یر ها به تسختوسط آل  یشپ

 یها خودشون هم نوجوان بودن فرار کردن؛ ولکه اون زمان ینجناب آدر



 مردماز  یو بخش ینپدر و مادر و مادر آدر یسپادشاه ملکه و جادوگر آرتم
 هوشمندانه بود. یلیهم خ یاوزم در اسارتند. اما حرف وانهن

 یم؟شما رو باور کن یهاحرف یدو تازه ما از کجا با -

جادوگر بزرگ  یستنها فرزند بانو آرتم ینجوان من آدر ی: سالم بانوآدرین
مردممون  ینتسال دارم. منو مر  ۲۸جادوگرم و  یز ها هستم و خود من نالف

شما...شما   یهاحرف  ی. و اما برایمشد  یجنگل مخف   ینو در ا  یمرو نجات داد
 !یایدباهوش م یلینظر خبه

باهوشه؛ اما  ینبودم جادوگر آدر یدهرامش کنه. شن کنهیم یداره سع لعنتی
 حد! یندر ا کردمیفکر نم

*** 

 «وانیا»

خرم   یداشت که من رو رام خودش کنه و به عبارت   یبا اون حرفاش سع  آدرین
 حرفا بودم. ینتر از اکنه؛ اما منم زرنگ 

 چشماش زل زدم و گفتم: یتو باجدیت

 .یستچاپلوسانتون جواب سواالت من ن یهااما حرف -

 به شما بگم؟ ی: درسته اما من چ آدرین

 زدم. یمحو و شرور لبخند

 یداثبات کن یمنطق  یلحرفاتون رو با مدارک و دال -



ما کمکتون   کردیدینابود م  یوالرواون ه  یدکه داشت  ی: اوه البته! اوال  وقت آدرین
ما قدرت  ی. دوم درسته مردم عادیمو بعدشم بهتون حمله نکرد یمکرد
شکستتون  تونستیمیاشراف و جادوگرانمون چرا پس م یندارن ول ییجادو
 .یمکار رو نکرد  ینا اما یم؛بد

 یعتطب ینمتولد شده در سرزم یهاکه شما از انسان یدیمما فهم سوم
که ما قبال  با شما در ارتباط   یهمناسب  یلکه اصال  دل  کنیدیپس فکر نم  ین؛هست

 .یمبوده باش

مشکل   ینمکن تا بب  یفس حاال ماجراتون رو برام تعر کنندهقانع   یلتخوبه! دال  -
 .یهشما چ

*** 

ها از کردن. وحشتناک بود! آل یفماجراشون رو برام تعر  ینو آدر نتمری
متحد شده و  هایوها و دغول ینبا مردم سرزم یاموجودات افسانه ینسرزم

 بد بود. یلیکردن، خ  یکسانبه اونا حمله کردن و حکومت اونا رو با خاک 

شون قدرت بود درسته که همه یها با ما متحد شن فکر خوب که الف  قرارشد
 یهستن و کامال  به فنون جنگ   یخوب   یندارن؛ اما در عوض جنگجوها  ییجادو

حساب ارتش به یبرا یها مسلط هستن و کمک بزرگ و کار با انواع اسلحه
ار بود رو که قر   اییکمک   یروهاین  یمها قرار گذاشتبا بچه  ی. با تماس ذهنیانم

 یتا وقت   یارنها برو به جنگل و محل سکونت الف  یارنب  یگهد  هاییناز سرزم
 یونها درمماجرا رو با الف  ین. بعد ایمبرگرد  ینهمه با هم به سرزم  یمما برگشت
 حرفمون رو قبول کردن. یاونا هم با خوشحال یمگذاشت



*** 

خدا رو  بار ینا. یمو صبح زود راه افتاد یمجنگل سر کرده بود یرو تو دیشب
ستاره و کاِرل. همه  یهاکلبود و نه از کل یها خبر بچه یشکر نه از غرغرا
 پشتمون. یهو بق یممن و آرسان جلو بود یشهساکتن، مثل هم

 ی؟تو مشاعره بلد یگمم ی: وان آرسان

 بله چطور؟ -

. من حوصلم سررفت از بس یمبا هم مشاعره کن  یایب  ی: اگر دوست دارآرسان
 .یدسکوت گرفت یتون روزههمه

 ام.من عاشق مشاعره امیهصددرصد پا -

 .کنمی: من شروع مآرسان

 .یدآفر  اندر زبان سخن گفتن/یدآفر  جان که  ییخدا نام : بهآرسان

 است. یدسپ یهشب س یاناست/پا یدام یبس یدیدر ناام -

 چو نگهبانم تو چون گنج یجاا ج/ منمرا رن یدبا ی: تو را آسودگ آرسان

 دچار. یسار/ به ره گشت ناگه به سنگ جشمه از کوه یکیجدا شد  -

 همهینا یدار که درفصل بهار/از کجا گردد پد  داندیرا کس نم ی: راست آرسان
 نقش و نگار.

خسته رود/رهروآن است که آهسته و  یکه گه تند و گه  یستره رو آن ن -
 رود. یوستهپ



 یمانهزدند/گل آدم بسرشتند و به پ  خانهیکه مالئک در م  یدمدوش د:  آرسان
 زدند

 رو به دلم لطف و صفا دادم من؟ یندل را به تو از بهر خدا دادم من/ ز -

 ِز من پند. یدو عمل با یبرومند/ ز او سع بنیب  ی: نگردد شاخک آرسان

و  یبخشم به جمع یها بسوزم/روشندوست دارم شمع باشم دردل شب -
 خودم تنها بسوزم.

نروم جز به همان ره که تو هم /ییو خدا  یکه تو پاک   یم: ملکا ذکر تو گوآرسان
 ییراه نما

 خواجه نگهدار مرا. ییغار تو ییتو یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا/ یار  -

ده  ینتتو ز یطلعت رو یو /هایوانتو سر دفتر د ینام نگو ی: اآرسان
 هاعنوان

 هنر یخاکت سر چشمه یمرز پر گهر/ ا یا یرانا یا -

آب ده  ییکوزه تو  ی/آب تو ییتو یوزهحاصل در ییزوره تو یی: روز توآرسان
 مرا یار  یا

 یددم یدهبر بامت سپ/یدام یسرا یا یرانا -

 نگاهم کرد و گفت: یبعج آرسان

 ینمسک یناز ا خواهییچه م /یشانتسر زلف پر  داردیدلم سرگشته م -
 دانمیسرگردان نم



شبنم  یپ یبا خفت و خار یول/آبییز ب  میرمیکه م  یاسممن آن برگ گل  -
 گیرمینم

 دختر من کم آوردم. یهست  یاقدر تو حرفه: چهآرسان

نره   یادت  هایکه باخت   یقبول کرد  یول کردم؛یم ینتمر   یممنون من از بچگ   -
 هاهاها. یدر برابر من شکست خورد

 انقدر کارت خوبه؟ یچطور یول ی: بله! بابا قبول تو بردآرسان

 .یدمم یادبهت  یمبرگشت یوقت  یاگه خواست  -

 : صددرصد.آرسان

 .یدمخند ریز 

 تنگ شده بود! یدنتخند ی: دلم براآرسان

 .یدمسرخ شدم و خجالت کش دوباره

 ممنون. -

 !یلک ش تو همه خندی؟یروزا م ینکم ا  یلیکه تو خ  کردیی: دقت نمآرسان

 .یفتمنم یدنمخند یاد یگهکه د  یمخب انقدر مشغله دار -

 .دونمی: مآرسان

و  یمکردن دشمنانمون رو ثابت کن  یکیدست به  یدآرسان چطور با یگمم -
 یرون؟ب یمرو بنداز یهمادرت و بق



 .یمتا بعد از تولدم صبر کن یددارم؛ اما با یفکر  یه: صبر کن من آرسان

 ی؟چه فکر  -

آزادشون   یدبا  یت کجان و چطورکه مادرم، مادرت و خاله  یدم: من فهمآرسان
تا  ذاریمیو قرار م کنیمیو آزادشون م ریمیکرد. روز تولدم اولش با هم م

 ماجرا رو فاش کنن. یو تمام یرنشب جشن وارد شن و حال همه رو بگ

 .هایشه! اما جشنت خراب میهعال ینا -

 .یشهم یههد ینبهتر ین: نه اآرسان

 .یمهربون  یلیبرعکس ظاهرت خ -

آخه  آورد؛یشوک. بدبخت داشت شاخ درم یحرفم رفت تو ینبا ا آرسان
 حرف رو بزنم. ینباهاش چپ بودم، ا همهینمن که ا یگهد یبهعج

چشمام چهار تا شد.  یدمکه جلوم د  یزیبزنه که نشد؛ چون با چ یحرف  اومد
 یزیبود چ یکتار یلیها که خجنگل بزرگ بود که پر بود از انواع درخت یه

 ترسناک بود. یلیتوش معلوم نبود اما خ

 یکه؟...جنگل...تارجاآر...آرسان نگو که اون -

 : آره خودشه.آرسان

 .یسیدها وابچه -

 شده؟ یچ  یه: چکاِرل

 یسادیم؟! چرا وایگه: راست مستاره



ممکنه خطرات  جاینا ید. خوب گوش کنیدیمرس یک ها ما به جنگل تاربچه -
 .یگهباشه و هزاران خطر د یادیز یوالهایه ینداشته باشه و همچن یادیز

*** 

 «یک : جنگل تار۱۰فصل»

 نگران. یشههم ِی : نگران نباش آبج ستاره

نگران نباشم من مسئول محافظت از شماهام. شما دست من  تونمینم -
 .ینیدبب یبیکه آس  یدماجازه نم یزید؛تونم برام عز و تازه همه یدده شدسپر 

حواسمون رو   ترمیشتو ب  یخاطر گل روبه  یم! ما مراقبی: نگران نباش وان کاِرل
 .کنیمیجمع م

 رو لبام نشست. لبخندی

نگران   یزیهرچ  یو برا  یار انقدر به خودت فشار ن  یتخت دختر ول  یالت: خباران
 یری؟به عهده بگ  ییرو تنها  یز چهمه  یتمسئول  یدگفته تو با  یک   نباش. آخه بابا

 .یممثل کوه پشتت ی،ببر  یشکارها رو پ  ییتنها دیمیاجازه نم یمتا ما هست

 هان؟ یکار کن  ییچرا تنها ی: حق با بارانه. تا تو ما رو دارجان

 یه  یدما هم باالخره با  کنیما،ینم  یفاچغندر رو ا  یانقش بوق    جاین: ما اآرسان
 .یکارا رو انجام بد  یکه تو همه  یشهنم یمبکن یکار

تا دوست خوب ۵و  یستمراه تنها ن ینخوشحال شده بودم که تو ا خیلی
 .کننیم یبانیهمراهمن و ازم پشت



 .یدها ممنون که هستبچه -

 شدم. یرو جمع کردم جد لبخندم

 یشه؛ شروع م ینجاتازه از ا . اصل سفر مایمحرکت کن یگهخب بهتره که د -
 .یمدار یشرو در پ اییراه سخت و طوالن  یدخودتون رو آماده کن

 یم؟راه بر  یدبازم با یعنی. کنهینه من هنوزم پاهام درد م ی: واستاره

 .یدیممون خندحرفش همه ینا با

 .یهست  یکه بود  یتنبل ی: جون به جونت کنن همون ستارهکاِرل

 جناب حرف دهنت رو بفهم. ی: هوستاره

 ستاره درست حرف بزن. -

 .ی: باشه بابا ماللغت ستاره

 عمته. -

 خنده. یر بعد زدن ز ینگاهم کردن؛ ول و واج همه هاج لحظهیه

 ستاره؟ ی: خوردکاِرل

 تو دارم. ی: نه نخوردم اما براستاره

بهترها حداقل  یریدسکوت بگ یهمون روزه ید؟: باز شروع کردآرسان
 ما در امانه. یهاگوش

 یمسکوت به راهمون ادامه داد یاما بعدش تو یدیمحرف بازم ما خند ینا با



*** 

. کاِرل و ستاره همچنان در گذرهیم یک از ورودمون به جنگل تار یساعت  چند
 یز ت یهاگوش ینکه من با ا یجور ی،لب یر و ز یواشکلن اما حال کل
 .یگنم یکه چ   فهمیدمیزور مها( بهموش یسهمدر  یت)شخص یمدرازگوش

 انگار نه انگار که ظهره. یکهتار یلیخ جااین

م سر نره و هم حوصله کهینا یدرد گرفته و برا یاهیس یدناز د هامچشم
 :کنمیشعر زمزمه م یلب یر کمتر بترسم دارم ز

 بودم دوش یگر در کار که کوزه -

 و خموش یاگو  یدو هزار کوزه دیدم

 است یدام یبس یدیدر ناام -

 است یدسپ یهشب س پایان

اشاره  ین! آره معما به همییو روشنا یدنور ام یدو سف یاهآره خودشه! س -
 یدبا دونمیجور شد. حاال م یچ قسمت همه ترینیک تار یتو ی. نورکردیم

 یم؟باش یدنبال چ 

 .یدهام رو شنکه درست کنارم بود حرف  آرسان

 بگو منم بفهمم. یدی؟فهم یچ  بار ینشده؟ ا یچ  ه؟ی: چآرسان



دنبال   ید. ما بایمبگرد  یو دنبال چ   یمکن  کار یچ   یدبا  یدم...فهمیدمآرسان فهم  -
 یهجنگل مثل  ینا یکیتار یکه تو  یزیچ یم،باش ییروشنا یه یامنبع نور  یه

 باشه. یدنور ام

 یهرهگذر حکم  یه یجنگل برا ینا یکه تو  یزیچ یه یعنی ید؟: نور امآرسان
 رو داره درسته؟ یدام یهراه نجات و 

 .یدیشبود. خوشم اومد خوب فهم ینمنظورم هم یقا  دق -

 باشه نه؟ یسخت  یلی: پس فکر نکنم کار خآرسان

 یلیخ یمبتون یدشا سخت باشه با چند تا راه حل و ترفند یلیفکر نکنم خ -
 .یمحرفا به جواب برس ینزودتر از ا

 یه؟: منظورت چانآرس

*** 

 «کلدانای»

در پازل خود  یگر د یقطعه یک کردن  یداو آرسان از پ یاوان یاهجنگل س در 
 یشانبرا یعتبه مادر طب یدنکه راه رس  دانستندیخوشحال بودند و م یار بس

کردن او نمانده است. و اما در آن طرف در قصر   یداتا پ یزیهموار شده و چ
ن ماجراها بود یا یگر تمامخود نظاره ییجادو یکه با گو  یناملکه و یعتطب

اش که در خواهرزاده شدی. باورش نمشودیگلگون م  یاش از شاداست چهره
داشته باشد که راز نهفته  یهوش و ذکاوت  ینست چن یسالگ  هجده یآستانه

ن به مقصودشان نشا  یدنرس  یها برا. آن معما دو راه را به آنیابددر معما را ب



به  یاآن رمز  یها متوجهکرد که آنیهم هرگز گمان نم ینااما خود و دادیم
 ینهم یقرار داده است. برا یشانشوند که او برا یو کمک  بر یانم یعبارت 
 .کندیرا احضار م یکلو ملکه  یستفسرعت پادشاه کربه

 !جاینا یابجنب ب یا...کاملیا: کاملوینا

 .سدر یخدمتکار ملکه سر م کاملیا

 ملکه؟ یدداشت ی: با من امر کاملیا

 رو صدا بزن بجنب! یو ِکل یستف: بله برو کر وینا

 : چشم بانو.کاملیا

و  یجانو ه یابدآرامش  یتا کم نوشدیآب را م یوانیاز رفتن او ملکه ل بعد
است. البته او  رود و خب هرچه که باشد او ملکه یناز ب یشلرزش صدا

او را از افکارش دور  ییخواهر بوده. صدا ینتر خواهرانش آرام یانم یشههم
 ساخت.

 تو. یید: بفرماوینا

از نشاط   یخوب سخن را گفت. اما خود به  ینا  یشهدرست با همان اقتدار هم  او
 آگاه بود. یشدرون یجانو ه

ها هنوز هم همان آن یداخل شدند. در چهره یو ِکل یستفباز شد کر  در 
ها آن یها نبود چهرهآن یو حرارت سابق مشهود بود. اگر جاودانگ  یطنتش
اما  بود؛یم ستیسالگ  ۳۹و  ۳۸ یکه در آستانه یهمچو زن و مرد یدبا

ت یسبود که تازه پا به هجده_ب یها همچو پسر و دختر جوان آن یچهره



سال داشت؛  ۳۹که حدود بود. با آن طور ینهم یز و نگذاشتند. خود ا  یسالگ 
 بود. یباجوان و ز یاش همچون دختر اما چهره

 شروع به صحبت کرد. یشگیشهم یبا همان لحن شوخ وسرزنده کریستف

. نکنه باالخره یدشده که ما رو احضار کرد یچ  یز عز  یملکه ی: اوه اکریستف
 اومدیمیم  یدنتونبه د  یدنه با  یا  یدشده بود  یدادلتون برامون تنگ شده؟ کم پ

 آفتاب از کدوم طرف دراومد؟ آوردیمیاحضارتون م یا

 کنی؟یفکر م یبه چ  یمیشده دوست قد ی: چ ِکلی

 رک گفت: یشهتارف و مثل هم یب  وینا

 و... . یدنکرد ییر ذره هم تغ یهسال  همهینشما بعد از ا کهینبه ا -

 ی؟: مگه تو کردکریستف

که   یو مرد یز عز   یخواهران و دو خواهرزاده  یآن بود که غم دور  یقتحق  اما
او  یآب  یهااو را گرفته بود. چشم یفروغ چهره داشت،یعاشقانه دوستش م

از غم و اندوه  ییهااش نشانهدرخشش آن دوران را نداشت و در چهره یگر د
 او بود. پایانیب 

به فاش شدن   یزیچ  یگهبراتون دارم. د  یخوش  یگذشته خبرها  ی: از شوخ وینا
 نمونده. یزانمونو بازگشت عز  یقتحق

 کنی؟یم ی: شوخ کریستف

؟ِکلی  : واقعا 



 خود اشاره کرد و گفت: اییشهش یبه گو وینا

 .ینیدبب تونیدیم -

*** 

 «وانیا»

. اونا هم گذرهیم یمها مطرح کردکه موضوع رو به بچه  یساعت از زمان  یک 
 یزیاما تاحاال که چ گردیم؛یدنبال همون نشونه م یمبا نظر ما موافقن و دار

که تو جنگل چرخ   یمشد یارواح سرگردان  ینشده. فقط متوجه یرموندستگ
و دقتمون  شانسی. البته از خوشیابا چند تا هم از موجودات افسانه زننیم

 دام پهن کرده باشن.ما  یما نشدن. اما فکر کنم برا یاونا متوجه

باد و خاک   ینبا مقامات سرزم  یدماجرا با  ینبعد از تموم شدن ا  ی: وان آرسان
نباشه اونا هم آدمن  ی. هرچ یمبذار یانو اونا رو هم در جر  یمهم مالقات کن
 .یاافسانه ینو جزو سرزم

 اونا کجان؟ دونییموافقم اما تو م -

 : من نه؛ اما مادرامون چرا.آرسان

 رو ببندم. ییشرتمسو یپاومد که باعث شد ز یسرد سوز 

 .یشههوا داره سرد م -

 فصل نمونده. ییر تا تغ یشتر چند روز ب یعیه؛: طبآرسان

 و تولد تو. -



 .ینیدرو بب جاینا یایدآرسان، باران و جان ب یا،: کاِرل، وانستاره

 یمتموم شد. ما موفق شد یگهکرد، منبع نور. د  یداشستاره پ شدینم باورم
 تا کارمون به اتمام برسه. یمکن  یدارو پ یعتمادر طب یدفقط با

 شروع دوباره. یه: و آرسان

 بود یدهبازم حرفام رو شن انگار 

مون . همهشدیتر منور هم بزرگ رفتیمیجلوتر م  ی. هرچ یمشد  یکنور نزد به
 و... . یمازش رد شد

 یلی. خیمرو شدجنگل بزرگ روبه یهبا  یمکه از اون منبع نور عبور کرد  وقتی
 ییجا پر بود از درختابود. اون  یباز  یلیخ  جاینا  یک بود. برخالف جنگل تار  یباز

 ینزم  یهاشون روهم از برگ  یادیز  یزانم  یبه تن داشتن؛ ول  ییزیکه لباس پا
ها و همه غرق در رنگ  همهها گل  یها و حت ها چمنشده بود. بوته یختهر

وجود آورده بودن. من و خزان به یزونراز برگ یباییز ینظرهبودن و م
نظر من خزون نماد خواب، مرگ، رو دوست نداشتم؛ چون به ییز پا وقتیچه

. روحیفصل سرد و ب   یهبوده و هست.    یبر خوب   یبد  یرگیغروب و چ  یی،تنها
 .یباستواقعا ز جایناما ا

 جاست؟ینا یعتمادر طب یعنی. سیگهجنگل د یه جاین: اآرسان

 .فهمیمیصبر کن آالن م کرد؛یاشاره م ینمعما به هم -

 شدم و دستم رو روش درخت گذاشتم. یک درخت نزد یه به

 رو بستم و تمرکز کردم. هامچشم



 .دادیتمرکز رو نم یو به من اجازه اومدیها مبچه صدای

 کنه؟یم کار یاون داره چ  ی: ه جان

 کرد؟  جوریین: چرا اباران

 تمرکز کنه. یدبا یش: هکاِرل

 : چرا؟ستاره

 عمال  داد زد: یکی این

 یستی؟ن یعتطب یرویخنگ مگه تو خودت از وارثان ن یدختره ی: اکاِرل

 ها!تمرکز کنه یدبا یگی: ساکت! خوبه خودتم مآرسان

 یبلند یبه آرسان کنم هم اونا رو خفه کنم، با صدا یکمک   یههم  کهینا برای
 گفتم:

تمرکز   یدکاِرل آرسانم که گفتن من با  بینیدی! مگه نمیقهدو دق  یدَاه ساکت ش  -
 کنم.

 یزیچ  یههام رو بستم و تمرکز کردم.  . دوباره چشمیومددرن  یکس  یک ج  دیگه
 یبشه انقدر قو یدفصل خوابن و نبا ینا یها توداشت. درخت یرادا جاینا

. یهقو یلیخ یناتو ا یندگ ز  یانجر  یرو توشون احساس کرد؛ ول یزندگ  یانجر 
ما به  یعنی ینو ا یشهتوشون احساس م یزندگ  کشن،ین، نفس مزنده یناا

 یزندگ  یانانقدر قشنگه قدرت جر  جاینا ینمهم یبرا یکیمنزد یعتمادر طب
 آرامش و... .



 یعتتا به مادر طب یمرو دنبال کن یانرژ یدما با ینهخاطر همهم به یناا توی
گرم و  یذهن و دلم صداش کردم تا صدا یم افتادم توراهنما یاد. یمبرس

 .یدممهربونش رو شن

 بود. یکارت عال  یا: سالم وانراهنما

 کار من نبود کار هممون بود  ینسالم اما ا -

 ی؟: چرا صدام کردراهنما

 ... .یاکه زدم درسته   ییحدسا دونمیدارم. نم یاجبه کمک احت -

 شون با خبرم. حدست درسته.: درسته من از همهراهنما

 یم؟رو دنبال کن هایانرژ یدما با یعنیواقعا   -

 : آره مراقب خودت باش.راهنما

 رفت منم به خودم اومدم. و

خواب  یدفصل با ینتو ا کهین. درحالشون زندهن، همهزنده یناها ابچه -
 یدو ما با یکهنزد یعتکه مادر طب  یعنی ینن و اها زندهدرخت ینباشن؛ اما ا

 .یمکن  یداشپ

 .یم: از کدوم طرف بر کاِرل

 : از سمت شمال.ستاره

 وقت؟: چرا اونکاِرل



اون رو  یو انرژ یعتموارث طب یهانرفته باشه منم از انسان یادت: اگه ستاره
 .کنهیهم به طرف شمال اشاره م هایو انرژ کنمیحس م

 اون سمت شماله؟ یدی: از کجا فهمکاِرل

 کنهیطرف غروب مداره از اون  ید. اونجا رو نگاه کن خورشیابی: از جهتستاره
از سمت جنوب  یدکه االن اواخر فصل برداشت محصوله خورش  ییجاو از اون

 کنهیاز غرب، غروب نم یگیریمم یجهنه از شرق پس نت کنهیطلوع م یشرق 
ه چون کنیغروب م ی،شمال غرب  یعنی یبلکه از جهت مخالف جنوب شرق 

شده  یدهمداره که اون از شرق تا غرب کش یه یتو یدطلوع و غروب خورش
از سمت شرق به سمت جنوب  یجهتشون مخالف همه هرچ  یینپس تع

 .یرهحرکت کنه از اون طرفم به سمت شمال م

 فت:اشاره کرد و گ یدبا دستش به سمت خورش بعد

طرف شماله و پشت جا هم جنوب شرق؛ پس اوناون سمت شمال غربه، اون  -
جا رو نگاه سرمون جنوب، سمت راستمون شرق و سمت چپمونم غربه و اون

 ما درست کار کرده. یابیجهت  یعنیشماله پس  یاونم ستاره ید،کن

 که شمال؟  یدیدرس یجهنت ین: اما از کجا با اکاِرل

هستن و تازه به اون سمت  تر یدر اون سمت قو ییوجاد هاییروچون ن -
پس  یمجنگل ینجنوب ا یما تو یطیمح یطو با توجه به شرا کننیاشاره م

 .یمجنگل بر  ینبه مرکز ا یدما با یادبه احتمال ز



و سردتر شده   تر یک . هوا تاریمنگفت و به راهمون ادامه داد  یزیچ  یکس  دیگه
. دستام از شدت سرما سرخ یمپالتوهامون شد یدنبود و ما مجبور به پوش

کرد؛ کم مونده بود   یر چاله گ  یپام تو  دفعهیهسردتر بود.    یشهشده بود و از هم
 .یدمدستم رو گرفت. سرم رو برگردوندم و آرسان رو د یکه دست گرم  یفتمب

 : مراقب باش.آرسان

 .یدمجلوم رو ند -

شمال  یستاره ینبب ها بود. نترسحواست به ستاره دونمی: مآرسان
 .ریمیدرست م یمرومونه دارروبه

 ی؟وان  ی: خوب ستاره

 .یمکن  یدارو پ یعتو تا طلوع مادر طب یمنشد. بهتره ادامه بد یزیچ -

ستاره هم غر  یبود که حت  یبپشت من و آرسان به راه افتادن. عج حرفبی
 یسرما یناونم هم تو ا یره،خون بگخفه تونهیبشر نم ین. آخه ازدینم

 تونیمی. خودمم خسته شدم؛ اما نمیدمکه راه اومد  یاهمه ینوحشتناک و ا
 .تنها راهه ینا یمبر  یشپ یممستق یدبا یمشب رو بخواب

 ییزیو باد سوزان پا شدیهوا هرلحظه سردتر م دادیمیادامه م طور همین
مون خسته چون همه  یم؛و استراحت کن  ینیمبش  شدی. نملرزوندیتنمون رو م

 دفعهیه. زدیمیم یخجا وقت همونو ممکن بود خوابمون ببره و اون یمبود
 زانو زد و گفت: ینزم یباران رو

 .یدطاقت ندارم بدون من ادامه بد یگهها من دبچه -



 .کنمیم ولت نملحظه یه: محاله من جان

 ؟!فهم شد یر ! شریمینم جایچما بدونه تو ه یگهجان راست م -

داد. کاِرل هم به کمک ستاره رفت  یهباران رو بلند کرد و به خودش تک جان
و دست سردم رو تو دستش   یستادزور رو پا مونده بود. آرسانم کنار من اکه به

 گذشته بود.  یمه. شب از نیمگرفت و به راه افتاد

 نظرت ساعت چنده؟: بهآرسان

گذشته   شبیمهازه و جهتش از نکجاست. فکر کنم با توجه به اند  ینماه رو بب  -
 صبحه. ۲ یا ۱باشه. احتماال  ساعت 

 دردت بخوره؟به یناا کردییروز فکر م یه: آرسان

 .گرفتمینم یادرو  یناکه ا  کردمیفکر رو نم یناگر ا -

 ها گفت:رو با بچه آرسان

 !یدنمونده تحمل کن یادیز یز ها تاصبح چبچه -

 .یمما به راهمون ادامه داد و

*** 

 کرد؛یذوق م. پاهام از درد ذوقرفتیمیراه م یمبود که داشت یدو ساعت  حدود
طرف به  یهپام بود از  یطرف به جلو یه. چشمام از اومدیاما صدام درنم

زور چشمام رو باز نگه داشته بودم. شمال. انقدر خسته بودم که به یستاره



 یدهسپ یدمفهم وهست  ییروشنا یهکه   یدمسرم رو برگردوندم و د لحظهیه
 زده.

شدن  یادتر ز یلیهم خ های. انرژکنمیرو حس م یپرقدرت  یروهایها نبچه -
 زده. یدهکه سپ  ینهخبر ا ینتر و اما مهم تر یو هم قو

سرها برگشت و اونا هم مثل من  یمنگ نگاهم کردن بعد همه همه اول
. داشتن بال در شناختنیسر از پا نم یشدن. از خوشحال یدخورش یمتوجه

 خسته بودن. یلی. خب حق داشتن؛ چون خآوردنیم

طلوع  یدشب رو هم نتونسته بودن بخوابن منم مثل اونا بودم. اگه خورش و
 .یماستراحت کنو  یمبخواب تونستیمیم کردیم

 !یدها صبر کن: بچهآرسان

 شده؟ یچ  یه؟چ -

 یخطرناک   یز . ممکنه چیمبا هم کنارشون بزن  یایدب  ینید؛ها رو بببوته  ین: اآرسان
 پشتشون باشه.

 باشه -

 ...دو...سه.یک : آرسان

جا برخالف وصف بود. اون  یرقابلغ  یدیمکه د  یزیاما چ  یم؛ها رو کنار زدبوته  و
بود. سبز و قشنگ و همراه  یو تابستون  یبود بهار ییزیکه پا  یگهد یجاها

 یگود یساخته بود. اون قسمت از جنگل انگار تو یاییرو یاطلوع منظره



 یهارو درخت نجاهاش انگار تپه بود و دورتادور او ییهافتاده بود و بق
 بود. یقشنگ  یده بود جاپنهان ش یدگرفته بودن و از د  یتنومند

 .یادتپه م ییناز پا یانرژ یین؛پا یمبر  یایدها ب: بچهستاره

 حرکت کرد؛ اما کاِرل مچ دستش رو گرفت. یینخودش به سمت پا و

 .یستاوا یادهز یبشش بینیی: کجا مگه نمکاِرل

 دست ستاره رو تو دستش قفل کرد و راه افتاد. بعد

 یشهتر؛ آخه رو عقل تو نممن راحت یالتره هم خهم امن جوریین: اکاِرل
 حساب کرد.

 تو؟ یاحساب کرد  یشه: رو عقل من نمیغ با ج ستاره

 : تو!یطنتبا ش کاِرل

 و گفت: یدکش  یرونزد و دستش رو ب یغ ج ستاره

 ندادم. یازیبه تو هم ن یرماصال  خودم م -

 ییبال یهقدرتمند کاِرل نبود قطعا   یهمون لحظه از پشت افتاد و اگر دستا و
 .اومدیسرش م

 ی؟: خوب کاِرل

 با لرز گفت: آره ستاره

راحت شد،   یالمکاِرل محکم گرفتش و با خودش همراهش کرد. منم که خ  بعد
 .یمدست باران رو گرفتم و راه افتاد



 ما هم آرسان و جان اومدن. پشت

و از چند تا درخت و بوته  یمبه سمت جلو حرکت کرد یدیمکه رس پایین
بود که دور با  یدشت بهار یهکه مثل  یدیمباز رس یفضا یه. به یمگذشت
 توک توش درخت بود.وبلند احاطه شده بود و تک  یهادرخت

 شناسی؟ی: کاِرل تو اون رو مستاره

 اما... . کنه؛یم یبود داره شوخ  معلوم

 یقرمز  یزن قد بلند با موها یه. یمنگاه کرد کردیکه اشاره م  ییبه جا همه
بود. چون پشتش به ما بود و  یدهپوش  یرهنپ  یهو   رسیدیزانوش م  یر که تا ز

 یهش اش معلوم بود. هر طبقهطبقهموهاش بلند بود فقط دامن بلند و طبقه
 ی،اسرمه یکی فید،س یکیزرد،  یکیقرمز،  یکیسبز،  یکی ی،آب  یکیرنگ بود، 

به سمت   دفعهیه.  یهم نارنج   یکیبنفش و    یکی  ی،اقهوه  یکی  ای،یروزهف  یکی
 یهابرف بود، چشم یدی. پوستش به سفیدیمش رو دما برگشت و ما چهره

 .یرنگ  یهاتاج گل از گل یهداشت با  یدرشت و سبزرنگ 

بود. ها از اون رنگ  یبیدو تا بند پهن داشت و رنگش ترک یرهنشپ یباالتنه
بلند و  یهاداشت با مژه اییمشک  یگردنش بود، ابروها  یگل تو  یحلقه یه
 سرخ رنگ قشنگ. یهالب

 .اومدیمتعجب بودن و اون زن هم جلو م همه

 ید؟دار کار یچ  جاینا ید؟هست یها شماها ک : سالم بچهزن



و مهربون بود. من خودم رو جمع کردم و جوابش رو  یفلط یلیخ صداش
 دادم.

هستم   یعتطب  ینمنن. من پرنسس سرزم  یهم دوستا  یناو ا  یامم من وانسال  -
و ما  یمهست هایستالو کر  یعتطب یمیقد یهاو با آرسان به دنبال کتاب

 رسوندن.   جاینها ما رو به ا. نشونهیمکن  یدارو پ  یعتمادر طب  یدکه با  یدیمفهم

 مکث کردم و بعد گفتم: کمی

 درسته؟ یعتیدشما...شما مادر طب -

*** 

 «یعت: مادر طب۱۱ فصل»

 «وانیا»

حدس بزنم  تونستمیمتعجب شده بود. م یلیاما خ ید؛زن درخش هایچشم
 چرا انقدر تعجب کرده. حقم داشت.

 یدی؟اما تو از کجا فهم یعتم؛: بله فرزندم من مادر طبزن

 گفتم:  ییروزدم و با خوش لبخندی

 و سوال مرموزتون. کنیدیم یکه زندگ   یستون، چهرتون، مکان ست! لباساده -

تون ! اما االن بهتره که همهیبادقت   یلی: خوبه پرنسس جوان تو خیعتطب  مادر 
. یدرو پشت سر گذاشت اییراه طوالن  ید؛و استراحت کن یایدمن ب یبه خونه

 .یدخسته شد یلیحتما  هم خ



 جون ندارم راه برم؟ یگهخوبه من د جاینمادر نه هم ی: واستاره

 .یدبر  یادهگفت پ  ی: ک مادر

 ریم؟یم ی: پس با چ کاِرل

 حرف رو زد. ینمتعجب ا کارل

 .یندرست کن یرهدا یهو  یریدهم رو بگ ی: با جادو. دستامادر

راستم آرسان و سمت چپم ستاره بود، کنار ستاره کاِرل و کنار آرسانم  سمت
. یستادا یرههم وسط دا یعتکاِرل و باران مادر طب ینباران بود، جانم ب

آماده بشه. جادو رو اجرا  خواستیچشماش رو بست و تمرکز کرد انگار م
ما  یآن  در پرقدرت  ییشد و جادو یلمحافظ تشک یهمثل  اییرهکرد دور ما دا

 برد. یعتمادر طب یکند و به خونه  ینرو از زم

مدل  ینبود. ا یوجالب یاالعادهفوق یبود و البته جادو یادز یلیخ سرعتش
هم به آدم  ییخوب یلیبودم. واقعا  جالب بود. حس خ یدهند یگهجادو رو د

ط فق  یرشالبته تاث  یری،ابرا م  یو رو  یشیم  وزنیب   یهثان  یه  ی. انگار برادادیم
بود در کنار اون  شبخخوب و آرامش یلیبود؛ اما اونم خ یهچند ثان یبرا

 که داشت.  یادسرعت ز

 رو باز کردم و محو اطرافم شدم. چشمام

چشم   یهم درست جلو  یباز  یتر شد، مخصوصا  که منظرهخوشم، خوش  حال
خاص و   یلیبود، خ  انگیز یرتبرده بود. واقعا  ح  اییگهما بود و ما رو تو عالم د

 العاده بود.فوق



 بود. یاییرو واقعا  

 .یداستراحت کن جاینا ید؛اخسته یلیها شما خ: بچهمادر

 گفت:  یدولو شد. نگاه متعجب ماها رو که د ینحرف، ستاره رو زم ینا با

 م؟خسته یهخب چ -

خنده. جا داشت شاخ  یر . نفر اول کاِرل زد زیمما متعجب بهش نگاه کرد اول
سابقه  کرد،یمسخره م یا کردیبارش م یکهت یه یا یشهآخه اون هم یارمدرب

 یهبق یپاهم ندادم و پابه یتیاهم یبه ستاره بخنده. ول جورییننداشت ا
 .یدمخند

 .یستمتو برو من جات وام یزک  یستاره به خرس گفت  -

 ام.: خب خستهستاره

 .یممثل تو غر نزد یول یم؛تو راه اومد یپاما هم پابه یستیم؟مگه ما ن -

 . بذار من بخوابم.یم: باشه بابا تسلستاره

 نزدم. یحرف  یگهنگاهش کردم و د مهربون

 یماز بس خسته بود یفکر  یچ. بدون هیدیمو خواب یدیمدراز کش مونهمه
 درجا خوابمون برد.

خوب استراحت  یدپس با یمداشت یاز ن یادیز یکار به انرژ  ینا یادامه برای
 انجام بشه. یخوب تا کارا به کردیمیم

*** 



 خب جالبه! ینه: اوم پس ماجرا امادر

 .جاییمینو ما هم ا کردیبله مادر جواب معما به شما اشاره م -

 کنید؟ی: مادر کمکمون مآرسان

 یلیکه شما دو نفر به دال  یدچرا که نه؛ اما بدون  یاداز دستم بر ب  ی: اگه کارمادر
 ی. اما االن شما از من چ شیدیو حتما  موفق م یدانتخاب شد کار ینا یبرا
 خواید؟یم

 .یعتو طب هایستالکر   ینسرزم یباستان  یهاکتاب  -

تو  یلیرو بهتون بدم. خ ییجادو یهاکه کتاب  یدرو دار یاقتش: شما لمادر
ها که کتاب  ینهعوض لطف من به شما ا  ینپس در ا  یدیدکش  یمدت سخت   ینا

به من قول  یدبهتون بدم. اما شما دو نفر با  ید،انجام بد  یکار  کهینرو بدون ا
غلط.  یهاکار   امانج ینه برا کنییکه ازشون در راه درست استفاده م  یدبد

 دید؟یقول م

 :یمو آرسان با هم گفت من

 استفاده یعنوان از اونا در جهت منف  یچکه به ه  یعتمادر طب دیمیقول م -
 .یمنکن

 زد و گفت: یبهمون لبخند مادر 

 شما هستم. یبانراه پشت ینمن هم در ا یدموفق باش -

 به آرسان کرد. رو



 یگهمثل مادرت. ازش استفاده کن د یدار ی: پسرم تو روح و قلب بزرگ مادر
 .یدجنگ یباخوب  یدبا ینکن با بد یشمخف

 به آرسان لبخند زد. رو کرد به من. و

 یاز سر درون؛ ول  دهدیس. رنگ رخسار خبر ملبت شکستهکه ق  دونمی: ممادر
خوب  یشه. همهاستیلیقلب شکستت مرحم قلب خ ینرو بدون که ا ینا

 .یرهموقع دلت آروم بگاون یدو مهربون باش شا

 ممنون اما شما از کجا...؟ -

نگاه و وجودت پنهان  یغم بزرگ که تو یهغم هست  یه: پشت نگاهت مادر
! یمما با توئ ینره همه یادتو  یخوب ش یداما با یاسرخورده یلیشده تو خ

هاش پشت بنده وقتیچبا توئه. اون ه یشهکه خدا هم  ینهتر از اون او مهم
از  شونو مردمان یزانعز  یکه برا شونییمخصوصا  اونا کنهیرو ول نم
 .ذارنیحفظ اونا م یو براو تمام توانشون ر  یدننشون م یخودگذشتگ 

 .یمکنارت  یشه: حق با مادره. ما هم همآرسان

 : وقتشه.مادر

 از جاش بلند شد و رفت. و

 یم؛صبح تا امروز صبح خواب بود یروز از د یممادر یروزه که تو خونه یه ما
و اونم داره   یمکرد  یفمادر تعر   یراه از تنمون دراومد. ما ماجرا رو برا  یخستگ 

 .نهکیکمکمون م



 یهاکتاب  یدیمشون،د یمبزرگ اومد. درش رو که باز کرد یجعبه یهبا  مادر 
تموم شد. آره تموم شد ما به کتابا  هایستالو کر  یعتطب ینسرزم یباستان 

و  یمها رو داشتو اتفاقات قبل تکرار شد. االن ما شش تا از قدرت یمدست زد
 فقط مونده بود خاک و باد.

تا اونا رو هم از ماجرا با   برمیباد و خاک م ین: من شما دوتا رو به سرزممادر
باد و خاک رو هم به  یرویو ن یدها رو هم با خودتون ببر و اون یدخبر کن
 .یاریددست ب

 .شدیم ییجوهم تو وقت صرفه یکلهم نبود   یبد فکر 

 کجان؟  دونیمینم یوقت  یمکن  یداشونپ یاما چطور -

 ها با خودتونه.اما جلب نظر اون برمتونی. من میستن ی: اون مشکلمادر

 محشره. کار ینتو ا یوان  یستن ی: مشکلآرسان

 خودمه؟ کار ینا یگیم یعنی -

 .یادرباز پسش ب تونهینم اییگه: آره جز تو کس دآرسان

 .یدمباشه پس انجامش م طوره،یناگه ا -

 .یفتیم. بهتره راه بکنمیم ین: خوبه ارادتون رو تحسمادر

 .یممادر رو گرفت ییگهدست آرسانم دست د یه من

 بود. تر یع سر  یلیما خ یاز جادو یم؛جا شدجابه یعتمادر طب یبا جادو و

 بود. یو طوس یخیو  اییروزهکه رنگش ف  یمقصر بود یه جلوی



 قصر باده درسته؟ جاینا -

 یدی؟: درسته از کجا فهممادر

 از رنگش. -

 !: دقتت خوبهآرسان

 نبود یطونش یادزده شدم. آخه ززد که من شوک یطونبا لبخند ش و

 .یموارد بش یدبا یست؛ن کارهاینممنون اما وقت ا -

تو  یاز شوخ  یشد و اثر  یمن، اونم جد یمصمم و جد یچهر  یدند با
 صورتش نموند.

 .یموج  یپسره

خاطر مادر ها تا زانو برامون خم شدن. فکر کنم بهنگهبان یمقصر که شد وارد
 یزن رو یهداخل سالن  یمسالن شد یه. وارد ذاشتنیبود که انقدر احترام م

به آرسان  یواشکیمادر بلند شدن  یدننشسته بودن با د یصندل یمرد رو یه
 گفتم:

 یم؟کن  یمتعظ دیآرسان ما با -

 : نه مقام ما از اونا باالتره.آرسان

 ... .یداونا با یعنی -

 .کنیمینم یم: نه...نه اونا و نه ما تعظآرسان

 جالبه. -



 .طورهینا یچون تو عادت ندار یست: جالبم نآرسان

 نگفتم. یزیتکون دادم؛ اما چ ییدتا یرو به نشونه سرم

 !جا؟یندو جوان ا ینشما همراه ا یعت: اوه مادر طبملکه

 .یمداشته باش یبا شما در اتاق جلسه صحبت  یلیم: مامادر

 ها.بچه وجبیمن ین! شما و ایلید؟: ماشاه

 ها باالست و احترام بهشون واجبه.مقام آن  ید؛: لطفا  بهشون احترام بگذارمادر

 هستن. یک   یاجوجه فکل ین: مگه اشاه

 بدتر از اون. گرفته بود، منم  یشآت آرسان

 .سرخمون معلوم بود یهااز چهره این

اول و از نسل خاص انتخاب   یدختر ملکه  یعتطب  ینپرنسس اول سرزم  یاوان  -
 .یژهو و شده

 یآتش پسر ملکه شعله ملکه ینسرزم ی: شاهزاده آرسان شاهزادهآرسان
 و انتخاب شده. یژهآتش و از نسل خاص و

 کنم؟  باورم ی: اوه...اوه...اوه بعد توقع دارشاه

 .باریدیم یشقرمز شده بودم آرسانم از چشماش آت یتاز عصبان من

 داره. یقت: بله چون حقمادر



دست و پاش رو گم کرد کم مونده بود غش کنه  شعور یرو که گفت اون ب  این
 که ملکه گفت:

 یچطور  یاو    کردنیم  دایمادر رو پ  یبود چطور  یناز ا  یر اگه غ  زدمیحدس م  -
 .شدنیبا مادر همراه م

 یکه با شما و ملکه  یلیم. اگه که ممکنه ما مایمدار  یتر االن مسائل مهم  یول  -
 .یمداشته باش یاخاک جلسه ینسرزم

برادر من بهراد  یشونمباد، ا ینسرزم یهستم، ملکه یتا: حتما  من بنملکه
 .کننیشاه، در امور به من کمک مشدن همسرم، پاد  یدهستن و که بعد از ناپد

 ینکه حدسم اشتباه بوده و ا  یدمپوزخند به برادر ملکه زد و منم فهم  یه  آرسان
 مرد گستاخ پادشاه نبود، بلکه برادر ملکه بوده.

 !یا...آلیا: آلبنیتا

 : بله بانو؟آلیا

 یمکرو صدا بزن. بعدم به   ینارادان و بانو ر ین،راد ین،رها، رادو یا،: روبنتینا
 خاک ببره. ینسرعت به سرزمنامه رو به ینبگو که ا

 : بله بانو.آلیا

 .یایدشاهزاده آرسان و مادر با من به اتاق جلسه ب یا: پرنسس وانبنیتا

 یبود. چشما یباییزن ز یتا. بنیمجلو رفت و ما هم پشت سرش رفت خودش
و موهاش هم  یدهکش  یدرشت نبود با ابروها یلیداشت که خ رنگییطوس



 رسیدینظر مبه یفرم زن مهربون خوش ینیو ب یصورت  یهابود با لب ییطال
 مودب بود، درست برعکس برادرش. یلیو خ

 شدا. یع: خوب ضاآرسان

 برادر ملکه؟ -

 : بلهآرسان

 بد کنف شد؛ اما حقشه دلم خنک شد. یلیبله خ -

 : موافقم حقش بود.آرسان

 داخل یید: بفرمایتابن

بزرگ داشت و دورتادورش پر بود از  یز م یهکه   یماتاق بزرگ شد یهوارد  ما
 یمو در رو پشت سرمون بست یم. وارد اتاق شدیصندل

 در اومد. یصدا یمشروع کن یمتا اومد یمنشست هایصندل رو

 .تو یا: ببنیتا

 یباروزن ز  یهنا هم  تا پسر و دوتا دختر وارد شدن. پشت سر اوباز شد و سه  در 
 داشت. یمشک  یبا چشما یپرکالغ  یاومد. زنه موها

هستم خواهر شاه و همسر برادر  ینا: سالم مادر پرنسس و شاهزاده. من رزن
دختر و دو پسر هم فرزندانم هستن پسر بزرگم، رادان، تک دخترم،  ینملکه ا

 .ینرادو یکم،و پسر کوچ یارو



 یمثل پدرش بود چشما ینرادو یبه خودش بودن؛ ول یهشب یاو رو رادان
 سوخته. یهاقهوه یداشت با موها یعسل

 آرسانه. یشونمهستم، ا یاخوشبختم منم وان -

 جا بود، گفت:که اون  یگهپسر د یه

 .یماملکه یهاخواهرم رها. ما بچه ینما ینمپرنسس، من راد یمخوشبخت -

 یداشت با چشما یاقهوه یدرست مثل مادرش بود؛ اما رها نه موها رادین
 در کل قشنگ بود یول یصورت  یهاروشن و لب یاقهوه

کنم؛ اما   ینیچمقدمه  یدست و من با  یرمنتظر حرفا براتون غ  ینکه ا  دونمیم  -
 دونید یزودتر برم سر اصل مطلب. شما که خوب م یدپس با یمت ندارما وق
با  یدنجاتمون با یو برا یمما در خطر  یبگم که همه یدبا ی. ولیمهست یما ک 

 یکتاب باستان   هشتهر  یدما با یستماجرا ن یانپا ین. اما ایمهم متحد بش
 ییخاص رو شناسا  یهانسل  یدو ما با  یممحافظت از مردم داشته باش  یرو برا

 ینها رو در سرزمنسل  ینا  یمچون بدون اونا باخت با ماست. ما تونست  یم؛کن
 .یمکن  ییماه، آتش و آب رو شناسا ید،خورش

 حرفم رو کامل کنه. یکردم و به آرسان اشاره کردم تا ادامه  سکوت

که مادر  هایستالو کر  یعتطب یبندهاکردن گردن یدا: و ما بعد از پآرسان
 یکیو    هایستالکر   یهااز نسل  یکیها بهمون داده بود،  بهمراه با کتا  عتیطب

 .یمکرد  یدارو هم پ یعتاز طب



نسل خاص هم هست،  یه یگهد یزایاز چ یر که به غ  یاجز خود وان: بهآرسان
خاص   یهاکه از نسل  یمکرد  یدارو هم پ  هایستالنفر از کر   یهو    یعتنفر طب  یه

 یمکن  یداهاش رو پخاک و باد رو همراه با نشان  یهاکتاب  یدهستن ما االن با
 یداها رو به گردن بندازه رو هم پنشان  ینا  یدرو که با  یو البته به همراه کسان 

 .یمکن

خاک. من  ینسرزم یاونا دست من و نهاله، نهال ملکه یست: الزم نبنیتا
 خودمون نگه یشت از مردممون پمحافظ یهامون رو کنارمون و براکتاب
 .یمداشت

و به ارتش ما  یدو با ما متحد ش ید. ملکه اگه ممکنه کمکمون کنیهعال ینا -
 .یمدار یاز ن یشتریچون ما به قدرت ب یوندید؛بپ

من   یشرط که تا وقت   یناما به ا  یشم؛ندارم و به شما ملحق م  ی: من حرف بنیتا
رو خودمون به همراه داشته   ینمونمسرز   یباستان   یهاو ارتشم خودمون کتاب

 .یمباش

جا  یه یدرو بهتون بگم. هر هشت کتاب نبا ینا خواستمیراستش منم م -
بندها رو بمونه اما گردن ینسرزم یملکه یشپ یباشن؛ پس بهتره هر گو

 .برمیم

 : پس توافق شد.بنیتا

 عده وارد شدن. یهلحظه  همون



 یک،نسترن، ن  ین،هم نوش  هاینخاک هستم و ا  ینسرزم  ی: من نهال ملکهزن
 هستن فرزندان من و خواهر مرحومم. یمو نس یمان

 یاقهوه یبا موها یادرشت قهوه یبود چشما یشرق  یبه چهره یبازن ز نهال
 مواج

و نسترن مثل مادرشون بودن با تفاوت رنگ چشم چون چشماشون  نوشین
 داشتن یعسل یبا چشما یمشک  یموها یماو ن یکبود. ن یمشک 

با  یعسل یو موها یدکامال  متفاوت بود دختر بود با پوست سف  یمنس ولی
 تر بودروشن و براق. کال  از همشون قشنگ  یخمار طوس یچشما

*** 

 یمو برگشت یدیمها به توافق رسته ما با ملکهساعت از اون ماجرا گذش چند
 .یمااالن تو راه خونه

و برادر  یتانهال، بن یهابرد. بچه یک جنگل تار یرونما رو تا ب یعتطب مادر 
اومدن. ارتش  ینشونسرزم ییندهعنوان نماهمراه ما به یتابن یهازاده
و بخش  یستان جادوگران و موجودات با هایطانو ش ها فرشتههاها الفاژده
و  هازادهشاه یها به رهبر از ارتش باد و خاک و ارتش کوتوله یکوچک 

 یانپر   یجوان همراه ما بودن. که در جنگل به ما ملحق شدن؛ ول  یهاپرنسس
باشن و اتحاد رو قبول نکردن اما  یاهودادن که همچنان دور از ه یحترج

دادن که دور  یهو خوناشاما هم درست مثل اونا ترج هاینهگرگ  یستندشمنم ن
کنن. از دوردست  فظرو از خطر ح یناشونماجراها باشن و سرزم یاز همه



سرده آخه روز اول زمستونه   یلی. خدا رو شکر هوا خیدمقصر رو د  هاییوارهد
 تولد آرسانه و اون روز بزرگ. یگهچند روز د یعنی ینو ا

 .یدیمقصر رسما به  یدها گوش کنبچه -

 ییجاجابه یبه بعد رو با جادو جاین. از ایرید: همه دست هم رو بگآرسان
 .ریمیم

و همه به استقبال ما اومدن بعد از اون من شروع  یمقصر ظاهر شد داخل
 کردن.  یکردم به معرف 

ها پرنسس فرشته یآنجل و آنجل یاطینش یهاشاهزاده یکلو ما مایک
ها و ها آنابل پرنسس کوتولهجادوگر الف ینرو آدها پرنسس الف ینتمر 

 یک و پاتر   ینجادوگران و د  یهانامزدش جناب جک افسون و افسانه پرنسس
موجودات  یر پرنس و دختر وز یانو مار یناول جادوگران راب یر پسران وز

 هاها.اژده ینپرنسس و همسرش از سرزم ینوو ن یاو جول ستانیبا

*** 

 پر شکوه« یبازگشت  ۱۲فصل»

 «وانیا»

 یمهم یبرم کارا یدمن با یگهد یدحاال که همه با هم آشنا شد خوبیلهخ -
 باهاتون دارم. یکار مهم  یایددارم. ستاره کاِرل باران و جان با من ب

 رو بهشون بگم. یمهم یهاحرف باید



 یدهامون قصد نابود کردن جشنش رو داره پس باخاطر برنامهآرسان به  چون
 ینمن مهمه چون اون داره ا یواقعا  برا ین. ایمبراش انجام بد یکار یه

 .یدهمون انجام مخاطر همهرو به یفداکار

*** 

 یایم؟ب یشده که خواست  ی: خب چ کارل

 ی؟شده که ما رو احضار کرد یچ  یگه: کاِرل راست مستاره

 دختر. ینباشه ا یجد تونهیبار نم یه

انه و من تو فکر کادو هستم؛ اما به تولد آرس یگهکه چند روز د  دونیدیم -
 یم؟که با هم کادوهامون رو درست کن  یددارم موافق یاز کمک ن

 یهاز اونم  یو جدا دیمیرو انجام م یکار  یههر کدوممون  یه: فکر خوبباران
 .یهفکر خوب ین. اکنیمیم یهکادو براش ته

 هم توش باشه. یچند تا شوخ  ید: منم موافقم البته اگر اجازه بدجان

 .یگهد یمببر  یسود یه ید: چرا که نه خب ما هم باستاره

 .یریمحال آرسان رو بگ یکمم: کاِرل

 گر باشه قبول.طلب سواستفادهفرصت یآدما یا -

 یم؟که چند تا آهنگ بخون  یهنظرت چ یگمم ی: وان ستاره

 .یلدت مبارک جالل همت موافقم مثل آهنگ تو -

 تو فکر و گفتم: رفتم



 باهاش. یمدار ییهاچه خاطره -

شمعا رو فوت   یا: تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بستاره
 .یکن تا صد سال زنده باش

 ما. ینه برا یآرسان بخون  ی: بسه قراره تو جشن براکاِرل

 نداره. یربط  یچ: به تو هستاره

 به هم نگاه کردن که باران مداخله کرد. یدو تا ببر زخم مثل

 !ید: باز شما شروع کردباران

 زمان گفتن:و کارل هم ستاره

 اون شروع کرد. -

 .یطونتخس و ش یهامثل بچه درست

 طرفم از رفتارشون خندم گرفته بود. یه از 

 شروع کرد. با هر دوتونم. یک   یست: مهم نجان

 هم زبون درآوردن. یخصمانه انداختن و برا یهم نگاه  به

 یدوتا بچه ینبلند بخندم ع تونستمیوسط سرخ شده بودم و نم ینا منم
 چهارساله شدن بخدا.

جلوم ظاهر شد. از ستاره و کارل در  یر تصو یهو  یدکش  یر سرم ت لحظهیه برای
هم  یکرده بودن؛ چون تا ته زبونشون رو برا  انگار با هم دعوا یحالت کودک 

 درآوردن و بعد هم پشتشون رو به سمت هم کردن.



 باران به خودم اومدم. یصدا با

 درسته؟ کنی؟ینم یکار  یچتو که بدون فکر ه یهت چنقشه یا: خب وانباران

جشن  یهما جوونا  یعنیخودمون،  ینب یچطور بعد از جشن اصل یگمم -
جا وساالش. آهنگم همونسنهم ینب یدورهم یه یم؟یربراش بگ یک کوچ
 یخال یبرا یزیچ یهو تو جشن  یمجا بدهمون یمونماصل یو کادوها یمبخون

 . چطوره؟یضهنبودن عر 

 .یه: فکر خوبباران

جدا از طرف خودمون تو جشن بهش  یکادو  یههر کدوم  ینها پس نقشه -
 اما دیم؛یم

که دوست داره   یزاییچ  یاساز باشه و  جشن خودمون بهتره کادوها دست  برای
 یه ینا یآرسان رو از برنامه دور نگه دار یدخودمون کاِرل تو با یاما کارا
 .یباخبر کن یانجر  ینو مهمونامون رو هم از ا یزهسوپرا

 نداره انجام شده بدونش. یکه کار  ین: اکاِرل

 و با شما. ناتییخوبه. جان و باران دکور و تز -

 : حله.جان

 : بسپارش به ما.باران

 با تو. یقی. ستاره موسیهعال -

 .ترکونمیم ی: رو چشم. وان ستاره



 .کنمیو منم کادوها رو آماده م -

 قدش. یدجور شد بزن یهمه چ  یه: عالستاره

 هورا. یمقدش و گفت یمزد همه

 دارم. یجانه یلیمن خ ی: واستاره

 .یمحاال شروع کن ینبهتره از هم -

 .یمدار یشتریموقت ب نطورییا یاس: حق با وانستاره

*** 

 روز بعد« چند»

 یز سوپرا  یبرا  یمس. االن من و آرسان اومدآماده  یز چتولد آرسانه و همه  امروز 
و  ین. کاتر یمکرد  یداخاص رو پ یهانسل ییهچند روز ما بق ینا ی. تویاصل
جز من به  یعتطب  یهستن البته جدا از کارل و برا  هایستالکر   یناز سرزم  ینک

 یو برا  یننرها و رادو  بادباد خاص    یهستن برا  یلمونداد و سه  یو ستاره وند
راحت  یول یم؛رو کشف کرد یناضرب و زور ا ینفر با کل یشما ش یمخاک نس

رو هم انجام تولد  یکارا ینپدرمون دراومد. امروز از صبح زود آخر  یمشد
من و  یست االن که مادر من و آرسان و خالهآماده یز چو همه یمداد

ها جادوگر الف الف یشاه و ملکه انباد و خاک پدر باران مادر ج یهاپادشاه
تا غلبه  یزیچ یگهپدر ماهان و پدر آفتاب و پدر ستاره آزاد بشن د یپدر وند
 .مونهینم یکیبه تار

 .ریمیبه سمت جلو م یمو دار یمو متروک یک ارغار ت یهاالن تو  ما



 .یدیمرس جاستین: همآرسان

 سلول بود. یهنگاه کردم، مثل  کردیکه اشاره م  ییجا به

 یم؟کن  کار یچ  یدحاال با -

 شو. یل. تبدیمقفلش رو بشکن ید: باآرسان

 شد، منم پشت سرش. یلبعد خودش تبد و

کار   ینکن، منم متقابال  هم  یبرو آزاد کن و با مال من ترک  یت:حاال انرژآرسان
 رو بشکنه. ینکه ا  یهقدر قواون یروهامونن یبترک کنمیرو م

 ستاره اومد. صدای

 : تنها تنها؟ستاره

 شک برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. با

 خودش بود به همراه کارل. بله

 ی؟کرد  یبمونتو تعق -

و از   یدمشکوک بود  یلیروزا خ  ینون شما دوتا اچ  زدم؛ی: حدسش رو مستاره
من  یپس مامان و بابا یریمو مچتون رو بگ یادکارلم خواستم تا با من ب

 .جانینا

 یه؟. خب آرسان نقشه چجانین: آره اکارل

 نقشه رو بهشون گفت اونا هم قبول کردن. آرسان



رو با  یروهاتونو ن یدش یلکارل و ستاره تبد  کینمیکار رو م  ین: خب اآرسان
رو  یروهامونن یببعد ترک کنیمیکار رو م  ینا یم. من و وانیدکن  یبهم ترک
 .کنیمیم یکو به سمت در شل کنیمیم یبباهم ترک

 همه سر جاهاشون. -

شد مال کاِرل و  یچیدهمن و آرسان دور هم پ یهانرژ یمکار رو شروع کرد  و
و به سمت  یچیدیمرو هم به هم پ یدجد یرویبعد دو ن ر طوینستاره هم هم

 ینرفت و ما هم رو زم ینو از ب یختفرو ر یبد ی. در با صدایمدر فرستاد
 .یمافتاد

 دخترم! ی: وان صدا

 گفتم:  یداربغض یبخش فرو رفتم. با صداگرم و لذت  یمن تو آغوش و

 مامان! -

 من! یقیهباورش برام سخت بود مادرم! مادر حق هنوز 

 : جانم دختر قشنگم؟مامان

 ! دلم برات تنگ شده بود.ی؟مامان خودت  -

 دار گفتم.و بغض یفضع ییها رو با صداحرف ینا تمام

 تموم شد. ییو جدا ی: ناراحت نباش قربونت برم. تموم شد، دورمامان



ستاره و آرسانم تو آغوش مادراشونن. منم سرم  یدمرو باز کردم و د چشمام
 یتو یبلور یهامامانم گذاستم و چشمام رو بستم و به قطره یرو رو شونه

 دادم. یدنبار یچشمام اجازه

*** 

قرمز دکلته بلند  یرهنپ یهشده بودم.  یباز یلیبه خودم نگاه کردم. خ ینهآ  تو
گ و باال تنش هم با سنگ دامنش با تور و سن یبودم که رو یدهدار پوشپف
بود و  یک سمت چپش داشت که از باال بار یبند از شونه یهشده بود  یینتز 

گل رز که با   یهسرشونش هم  یو رو شدیتر مپهن اومدیم یینپا یهر چ 
 یباییسرم به شکل ز یاز موهام رو باال یساتن درس شده بود، بود. بخش

کرده بودن و کنارم پخش هم لخت   یششده و جمع شده بود و بق یشآرا
 یباییکار شده بود که ز  یدقرمز و سف یدهایبود. رو مدل موهام هم با مروار

سرخ که  یاقوت بندگردن  یهبه جز گردنبند خودم  کردیموهام دو دوچندان م
بند و بود. تاج انگشتر دست ینبود اما سنگ یباز یلیکال  طرح گل سرخ بود خ

جفت کفش پاشنه بلند جلو بسته  یهبودم. ستش رو هم انداخته  یگوشواره
نکرده بودم از  یشآرا یادشده بود هم پام کردم. ز یکار یدکه روش مروار

و رژ قرمز خوش رنگ  یملبا ر دمزده بو یکپنک یکم. اومدیخوشم نم یشآرا
 به رنگ خود لبم بود. یک نزد یبا  که تقر 

 در به خودم اومدم. یصدا با

 تو. ییدبفرما -

 وارد شدن.  ینآنجال و کاتر   ی،آنجل  ی،گل و وندماه  یانا،باران، آفتاب، د  ستاره،



 چشمشون به من افتاد ماتشون برد و محو من شدن. یدرست وقت  اما

 !یها شدخدا درست مثل فرشته ی: واآنجلی

بگم فرشته   تونمینم  یا. چون خودت فرشتهیشد  یباتر ز  یار ممنون تو هم بس  -
 .یشد

 ن گلم.: ممنوآنجلی

داشت و پشت بلند  یکبود که دو بند بار یدهو راسته پوش یدسف یماکس یه
داده شده بود. آنجال هم لباسش مثل  ینتلباسشم با ربان و سنگ ز  یبود رو

مشابه کرده بودن که   یکم و دخترونه  یش. هر دو آرایشمال اون بود فقط آب
 رو دو چندان کرده بود. یباییشونز

 عاده شده بودن.الکلمه فوق  یک  در 

 .یدبغلم و گونم رو بوس یدپر  ینح یندر هم ستاره

 .یخودم یفرشته یآج  یشد یباز یلیخ ی: وان ستاره

 .یادبهت م یلیرنگ خ ین. اطورینتو هم هم -

زانوش بود. دامن کلوش داشت   یر بود که تا ز  یدهدکلته بنفش پوش  یرهنپ  یه
شده بود و دامنش  یروشن سنگ دوز یهبنفش سا یهاکلش هم با سنگ 

دار و کفش پاشنه یدسف یشلوار کار شده بود، با جورب  یقشنگ  یهاروش تور 
کرده بود و   یااز موهاش رو گوجه یهم بنفش بود. بخش یسشبنفش. سرو

بنفش   یدموهاش هم مروار  یهارو هم باز گذاشته بود و رو قسمت گوجه  قیشب
رنگ بنفش زده بود با رژ بنفش  یصورت   ییهکار شده بود. سا  یدو سف  یو صورت 



 یباتر هاش رو زرنگ که چشمبنفش یچشمزده بود، با خط یملمو ر یک و پنک
 کرده بود.

 از ستاره نوبت آفتاب شد. بعد

 !یتو محشر  یاوان یوا :آفتاب

 یزتریناز عز  یکیو تولد  یانم دارن مکه دوستشون دار  ییو کسا مامانم
 خوشگل نکرد. یشهدوستامه؛ مگه م

 شده بود. یبه آفتاب انداختم عال نگاهی

بود که دکلته بود که روش هم  یدهکلوش کوتاه سبز روشن پوش  یرهنپ آفتابم
شده بود. موهاش جمع بود و  یدوزروشن سبز سنگ  یهسا یهابا سنگ 
کار شده بود و از موهاش سه ربان   یدروشن و زرد و سف  یهسبز سا  هاییدمروار

شده بود  ستهبا سنجاق ب شدیاز هم جدا م یینسبز که از باال کنار هم و از پا
 شدیم یدهکش  یشتر ب یهرچ  یبود؛ ول یرهسبز زده بود که از ابتدا ت ییهسا

 که اون سبز بود و برق لب.  لیمبا ر شدیتر مروشن

 .یزمعز  یتو هم محشر شد -

 وسط و گفت: یدقاشق نشسته باز پر  ینع ستاره

 .یزمبرات پشگل بر  -

 ما شد. یداد و ادا درآورد که باعث خنده یزیگفتنشم قر ر  ینح در 

کرده بود. ستاره هم انگار   یگل سرتاپا مشک چشمم اومد. ماه  یگل جلوماه  بعد
 باشدش. یدهکه تازه د



 : اوه ماه گل چه خبرته مگه ختمه؟!ستاره

 ستاره. -

 و بعد از اون باران. هاکنهیامشبم ول نم یهخون گرفت. تشر من خفه با

 یرهنپ یهکلک   ی. ایدهزرنگ رنگ محبوب جان رو پوش یاوه دختره باران
تور کلفت بود دامن   یهپارچه نبود    یک ش  بود که پشت  یدهپوش  ینارنج   یدکلته

قشنگ دوخته شده بود که مثل  یر حر  یهلباسش پف داشت و از پشتش هم 
بافته بود و جلوش  یباییموهاش رو به طرز ز شدیم یدهشنل دنبالش کش

بود جالب  یهم نارنج  یششبود آرا یدانداخته بود و باال سرشم پر از مروار
 ینشون؛تاج دارن اونم به رنگ سرزم  یهها  همه پرنسس  کردمیبود من فکر م
 .کردمیاما اشتباه م

اون تاج نداشت چون   یشده بود؛ ول  یهم سرتاپا صورت   یاناخانم ما. د  یاناد  و
کامال   یششمبسته بود و آرا یباز بندیشونیپ یهپرنسس نبود در عوضش 

 .یو وندروشن  یهبود؛ اما سا یصورت 

بود.  یدهپوش یاحلقه ینآست رنگیاقهوه یراسته یهماکس یه یههم  وندی
 یناما ا یششتو موهاش و آرا یدایمروار یبود حت  یاقهوه یزشچکال  همه
 .اومدیم یدشبه پوست سف یلیرنگ خ

 .یمشده بود یو رها زرد همه عال یاسرمه یمبود نس یدهپوش یخی کاترینم

 .یمبر  یدوقتشه با یگهد یزم: عز وندی

 آرسان رو بردارم. یباشه صبر کن کادو -



به خودم انداختم و با  ینهنگاهم رو تو آ  ینآرسان رو برداشتم و آخر  کادوی
 .دفعهیهکه   خندیدیمیو م گفتیمیتو راه پله م یمدخترا از اتاق خارج شد

 یدی؟خاطر آرسان قرمز پوشتو به یوان  یگم: مستاره

حرف اشتباه بزنم   یهبود    یوکه شدم؛ اما خودم رو نباختم. کاف حرفش ش  ینا  از 
 ولم نکنه. یگهتا ستاره د

 .یدمالبته من دوستشم و چون تولدشه رنگ محبوبش رو پوش -

 ییه: کلک خبراستاره

 .یی: اوه چه دوستاباران

 یدی؟مگه خود توهم رنگ محبوب جان رو نپوش -

 سرخ شد و گفت: باران

 یه؟مگه چ -

 .یدممنم مثل تو رنگ محبوب دوستم رو پوش یگمم یچیه -

جان رو دوست داره؛ اما  دونستمی. میدکه نفس راحت کش  یدموضوح د به
 که خجالت نکشه.  یارمبه روش نم

 یچون پاشنه یبه عبارت  رفتمیمن آخر از همه داشتم م یدیمها رسراه پله به
ونده بودم و اونا ها عقب ماز بچه ینبلند بود و لباسمم همچن یلیکفشام خ

ها سرها و چشم  یشدم تمام  یدهکه د  یچند تا پله جلوتر از من بودن. اما وقت 
 گرفت.  رنگ هام به طرف من برگشت و باعث شد که از خجالت گونه



 یو شلوار سبز حساب   چشمم به آرسان افتاد که تو اون کت  ویرییریه  ینا  تو
 یستادکه نشسته بود بلند شد و ا  یگاهیشده بود. از جا یشهتر از همجذاب
بود. محو من شده بود و من محو   یز چ. تو نگاهش همهزدیهاش برق مچشم

 برده بودم. یادرو از  یهاون حضور بق

چشم ازش بردارم. نگاهش  تونستمینم یول کشیدم؛ینگاه اون خجالت م از 
اون زل زده بودم  یاسرمه یهامنم به چشم خوردیهام تکون نماز رو چشم

آروم بودم خوشحال بودم حرارت بدنم رفته بود باال. گر گرفته بودم، قلبم 
 کهینبودم با ا  ی. دهنم خشک شده بود و هول شده بودم. عصبزدیتندتند م

خودم   یم نفسام به شماره افتاده بود اما به روشده بود  یخوشحال بودم، عصب
 .آوردمینم

*** 

 «آرسان»

 .ینمرو بب یچشم چشم کردم که وان  اومدنیداشتن م دخترا

آفتاب، باران،   ی،وند  ین،رها، کاتر   یم،نس  یانا،گل، دآنجال، ماه  ی،آنجل  مرینت،
 انگار جا مونده بود. یاستاره و در آخر وان

 شدم. محوش

 فرشته! یهدرست مثل  یباستز یلیمن خ یخدا اوه

هاش رو نگاه از خجالت سرخ شده محو س. گونهالعادهدختر فوق این
چه  ینا دونمیبود من نم یباز یلیمن خ یچشماش بودم اونم محو چشما



 یکه از بچگ  یمیاون احساس قد کردمیکه بهش دارم. احساس م یهحس
که تو عالم   یاز قبل زنده شده و برگشته احساس تر یقو یلیبهش داشتم خ

کردم که فراموشش کنم؛   یفتم عشقه اما باور نداشتم و تالش مگیم یبچگ 
 رو تو سرم بکوبه. ینا خواستیانگار قلبم با هر کوبش م یول

چشم  تونمینم یلعنت  تونمی. نمتونمیکردم ازش چشم بردارم اما نم  سعی
نفسام به شماره افتاده تو   زنهیداره تند م  یلیبم خازش بردارم. داغه داغم. قل

 .یادتبل م یگوشام صدا

 قدر صداش بلنده.چه زننیطبل م انگار 

قدم به قدم داشت  یدرس یینپا ینشدم که ک  شده بودم؛ اما متوجه محوش
 یگند  یهکنم االن   کار یمن چ  یاخدا یهول بودم وا یلیسمت من خ اومدیم
 .زنمیم

 ناقابله. یر مبارک آرسان بگ: تولدت وانی

نسبتا  بزرگ قرمز که  ییجعبه کادو یهتو دستش شدم  یجعبه یمتوجه تازه
بسته شده بود و روشم برچسب  یونیبا روبان سبز روشن روش به صورت پاپ

 قلب بود.

 کنی؟یم کار یبا دل من چ  یتو دار دختر 

 به زحمتت نبودم. یراض یممنون وان  -

 .یدمنفس راحت کش یهنامحسوس  یلیخ و



ندادم   یتیبهش اهم  یقشنگ اخم کرده بود؛ ول  یدهجلو و بغلش کردم. ش  رفتم
 به خودم فشار دادم. یشتر رو ب یو وان 

 در گوشش گفتم: و

ازت ممنون؛ اما حواست به خودت باشه منم هواسم بهت هست.   یلیخ  یاوان  -
 .یفتهبمهلکه راه  یهممکنه  یزمونممکنه بعد از سورپرا

چاقو  یه: تو هم مراقب باش منم حواسم هست. تازه من دوتا خنجر و وانیا
ن تو باران و جانم آماده  یهم برا  یکیخودم    یبرا  یکیکردم.    یتو لباسم جاساز

 جوره. یز چکنن. سربازا هم آماده هستن همه  یکار چ یدبا دوننیو م

 ینکه ا  کننیم دارم هم دو تا خنجر همه فکر  یر تو نترس منم هم شمش -
 که به کمرم بستم...  یریششم

دو تا خنجر   یارو کردن و دخترا هم هر کدوم    کار ین: اوه گرفتم پسر همه اوانی
 هم برسونن. یهبه بق یفتهب یچاقو دارن که اگه اتفاق  یه یاو 

 .ینتز  یدارن اما برا  یواقع  یر آرشام و ماهان و ماکان و کن هم شمش  یراست   -

 ...یکه مردم مخف   یرو آماده کرد یزیچ یول یدم: فهموانی

من بمون من جاهاتون رو آماده کردم اما تو از  یکتو نگران نباش اما نزد -
 .یکن که شک نکنه کس  ور ورواونینا یکنار من جم نخور فقط گاه 

 بشه. یعیطب ینکها یاومد و برا یرونحرف از آغوشم ب یناز ا بعد

 .یادخوشت ب یدوارمم: بازم تولدت مبارک آرسان اوانی



 ینح یندر هم یگفتن. ول  یک اومدن و کادو تبر  یباز اون همه به ترت بعد
 و دوروبرمه. یکمنزد یمتوجه شدم که وان 

 دختر زرنگ. ینمنه. آفر  یشازم دور بشه کل حواسش پ یگاه   اگرم

 .کردیتوجهم رو جلب م یااز همه مال وان یشتر به کادوها بود؛ اما ب چشمم

 قرمز! یجعبه یهاون همه رنگ روشن و سرد  ینمعلومه ب خب

 خاطر رنگشه؟فقط به یآرسان تو مطمئن یول -

 سوال جواب نداشتم. ینا برای

ست قطع شد و پراکنده که معلوم بود کار ستاره یهارقص بود آهنگ  وقت
 نشست. یاومد کنارم و رو صندل یاشروع شد. وان کالمیب  یهاآهنگ 

 س.وگذار تو سالن خستههمه گشت بود از اون معلوم

 بره. یشبود که کارا خوب پ ینطرفم دنبال ا یه از 

 ی؟وان  گذرهیخوش م -

*** 

 «وانیا»

 یهشروع شد منم رفتم کنار آرسان نشستم چون خسته بودم و بهتر بود    رقص
 بکنم. یاستراحت 



گذاشته بود. جا   یهخودش  یک ما نزد یهمه یکرده بود و برا  یزرنگ  آرسان
 یرو کنار کارل گذاشته بود تو فکر درباره بود که ستاره ینتنها اشتباهش ا

 ها بودم که... .نقشه

 ی؟وان  گذرهی: خوش مآرسان

 ی؟ممنون خوبه به تو چ  -

 که دلم رو به لرزه درآورد گفت:  یدالحن موزون و خنده با

 به من خوش نگذره؟ کنارم باشه و دوروبرم چرخ بزنه و  یاالهه یشهمگه م -

 باز شد. یبلند یخنده البته آروم که در با صدا یر ز یمه ردو با هم زد بعد

 وارد شد یاقهوه-یبه رنگ نارنج  یسوزان با لباس و

آرسان تو هم شد منم ناخودآگاه از شدت حرص  یهااخم یدنشد محضبه
در ظاهر   یمانعم نشد ول  یزممبلند و ت  یهادستام مشت شد و فرو رفتن ناخن

 شک نکنه. یبودم تا کس تفاوتیسرد و ب کامال  خون

 اومده. یک   ین: سالم پسرم ببسوزان

 یدبا حرص دندوناش رو به هم ساب آرسان

 یدهپسره چسب یاز بازو یواوارد شد. ش یواپسر همراه با ش یهبندش  پشت
 اومد؛یپسره هم انگار بدش نم  یرنشازش بگ  خواستنیکه انگار م  یبود جور

مرد چاق قد کوتاه و  یهو پشت بند اونا هم  یوابود به ش یدهچون اونم چسب
به اون زنه  یهشب راپسر الغر اما قد بلند وارد شدن. پس یهزن الغر و دراز و  یه

ترسناک بودن؛  یکم بور  ییسبزه و موها یپوست  یطوس یهابودن چشم



 یحال ترسناک   ینع  اما در   یبابود جذاب و ز  یدهچسب  یواکه به ش  یمخصوصا  اون 
 داشت.

 بهشون نداشتم! یچرا حس خوب  دونمینم اما

مشت شده بود و از حرص   یتبه آرسان افتاد که علنا  دستاس از عصبان  چشمم
 شده؟ یآرسان عصبان  طوریینکه ا  یهاون پسر ک یعنی. لرزیدیو خشم م

 ین؟ک  یگهد ینآرسان ا -

 آتشه و ماگما هستن پسر برادر پدر خواهرم. ینا: آ آرسان

 ین؟ا پیچونهیانقدر م چرا

 پسر عموت؟ -

 عموم باشه. یکی ینکه ا  یست: اون مرد پدرم نآرسان

به هر  کنهیم یپسر سع ینو البته نامزدش ا یوانش یپسرا پسر عموها این
پسر مدت دوست  یه.  کنهیتمام ولش م  رحمیهینفوذ کنه بعد با ب   یباییدختر ز

 ولش کرد اسمش... . یدهبود؛ اما ش یدهش

 تولدت مبارک. یز عز  ی: سالم پسر عموپسر 

 بود، بود. یدهچسب یواپسره که به ش همون

 نه چندان دوستانه در جوابش گفت: یبا لحن آرسان

 نامزدت. یشپ یاومد بینمی: ممنون مآرسان



و تولد پسر  ینمرو بب یزماز سفر خسته شدم اومدم که نامزد عز  یگه: دپسر 
 بگم. یک عموم رو بهش تبر 

آور که مثال  دخترکش بود، اومد رو کرد به سمت من و به لبخند چندش  روش
 جلو دستم رو گرفت و گفت:

 شما خوشبختم. یدار آرسان. از د یمن، من آتشم پسر عمو یسالم بانو -

با لحن  و جوابش رو یدمبه دستم بوسه بزنه که دستم رو از دستش کش اومد
 دادم: یسرد و خشک 

 هستم. یاسالم پرنسس وان -

 ... یخب وان  یه: عالآتش

 هستم. من دوست آرسانم نه شما. یاشما پرنسس وان یبرا -

 ماتش برده بود. آتش

 گفت:  یبا لحن سرد یکیاون  ینه ینهم در 

 تولدت مبارک آرسان. -

 مشابه جوابش رو داد. یبا لحن آرسانم

 رو به من اومد و گفت: بعد

 ماگما هستم پرنسس. -

 احترام گذاشت و



 .یاهستم، پرنسس وان یاوان -

 گفتم:  یدرو با تاک پرنسس

 : خوشبختم پرنسس.ماگما

 .یدهرفت کنار ش و

 تازه به خودش اومد و گفت: آتش

زد دستم  پوزخند یهلبخند بهم زد و تو صورت اون آتش  یه یواشکی آرسان
 .یدرو گرفت و کنار خودش کش

 ... .یا: اما وانآتش

 یااما نداره جناب آتش. پرنسس وان -

 خلع صالح شد. رسما  

بود  یامرو بستم و ِگل گرفتم. گمشو بچه پررو. آرسان که دوست بچگ دهنش
 .شعوریب  ینبعد ا یوان  یگهبهم م یمدت تازه اونم گاه  یهبعد از 

 .یامستاره زود م یشپ یرمآرسان جان من م -

 .یمقدر با هم خوبعمد جان رو گفتم تا بفهمه چه یرو از 

 : باشه.آرسان

 بود. ینچشماش تحس تو



 یحنر خر رو دادم و شروع کردم به توض  یپسره  یندخترا و هشدار ا  یشپ  رفتم
 . جلوم زانو زد.یادداره از دور به سمت ما م ینهبوز یآقا یدمدادن که د

 یم؟چطوره با هم برقص یباستز یار آهنگ بس ین: پرنسس اآتش

 ممنون جناب آتش. -

 پوزخند زدم و ادامه دادم: یه

 .رقصمیهم که برقصم با شما نم یمن با هر ک  -

دخترا هم اشاره کردم که حواسشون باشه و بعد از کنار آتش رد شدم و  به
 جا نشستم.رسان رفتم و همونآ  یشپ

عمو و   ییدیمخ من رو بزنه. چا  خوادیخودش م  یالبه خ  ینهعنتر بوز  یپسره
 شروع کردم به فحش دادن و غر زدن کردم. یلب یر ز

 شده؟ ی: چ آرسان

 خوادیاالغ نره خر م یدهپررو پررو به من درخواست رقص م شعور یاون ب  -
 مخ من رو بزنه... .

 بخش گفت:اما با لحن آروم و آرامششد  یعصب شچهره

از صد  تونهینم یگهبهش فکر نکن. بعد از امشب اون د خیالی: ب آرسان
 هم رد بشه. یتمتر 

 آرسان اومد. یصدا دفعهیهلحظه گذشت که  چند

 یدی؟دور رقص رو به من م یهپرنسس من افتخار  -



 و خواهش بود. یطنتچشماش ش تو

 لبخند زدم و گفتم: یه

 من. یشاهزاده البته -

 .یمبلند شد رو تو دست آرسان گذاشتم از جام دستم

دستش   یهدستش رو کمرم گذاشت و    یه. آرسان  یمبا آرسان وسط رفت  همراه
. منم کار اون رو یختتو وجودم فرو ر یزیچ  یهشونم احساس کردم.    یرو رو

کردم. کاِرل و  یشکردم. حرکت اولش رو شروع کرد و منم ماهرانه همراه
گل و ماه  ینو ماهان، تارا و آرتان، ک  یستاره، باران و جان، آفتاب و ونداد، وند

 یک،سارا و ن ین،و آرشام، رها و رادو ینکاتر   یل،و سه یمنس ین،و راد یننسر 
 .و در حال رقص بودنجفت وسط ماکان و روشنک هم جفت

پنچ طبقه! خب معلومه   یک ک  یهرو آوردن.    یک که ک  یدیمبا هم وسط رقص  کلی
 .یگهبزرگ باشه د یدبا یکمبا اون همه مهمون ک یگهد

 بود. یکتا شمع رو ک۱۸تا...درست ۱۸

 آرزو کن و بعد شمعا رو فوت کن. یهاول  -

فقط ل..*باش کرد که من متوجه نشدم؛ چون   یارو بست و زمزمه چشماش
 .خوردیتکون م

 ها رو فوت کرد.شمع  آرسان

 یزم؟عز  یکرد  یی: چه آرزوشیده



 آرسان من جواب دادم. جای

و شاهزاده   رسهیآرزوش رو بگه بهش نم  یاگه کس  دونیدیمگه نم  یدهبانو ش  -
 .یستقاعده مستثنا ن ینآرسانم از ا

کردم که   ید. رو شاهزاده تاکاومدیخونش در نم زدییکارد م  یعنیرو  شیده
 موقوف. یفضول یعنیدادم  یطورحدش رو بدونه و جوابشم اون یعنی

 لحظه ستاره دم گوشم گفت: همون

 یدمت گرم وان  -

 .یدخند یزریز بعد ر و

مال من رو باز کرد باورش   یبود. اما وقت   یعال  هایه. هدیدبه کادوها رس  نوبت
 شدینم

از طرف  یهو کراوات قرمز هد یدسف یرهنپ یهو شلوار قرمز با  دست کت یک 
جفت  یهآرسان دوخته بودم. البته  یخودم برا یمن بود که خودم با دستا

 کتاب شعرم همراهش بود.  یهکفش و 

 بگم...واقعا  ممنونم. یچ  دونمیمن نممن... ی: وان آرسان

 .یدبعد من رو دوباره تو آغوشش کش و

 وارد شدن. یژمونو یهاو مهموندر باز شد  دفعهیههمون لحظه  در 

 یمماجرا خبر داشت  ین، آرسان، ستاره و کاِرل که از امتعحب بودن جز من  همه
 .یمو خودمون باهاش هماهنگ کرده بود



بغلم کرده، کنف شدم اما همون لحظه   یچ   یآرسان برا  کهینا  یادآوریاز    البته
 در گوشم گفت:

 !یزمعز  یخوشحالم کرد بغلت کردم؛ واقعا ینخاطر افکر نکن به -

انگار فکرم رو خونده بود! ضربان قلبم رو هزار رفت.  یچطور ول دونمنمی
 خوشحال بودم. همون لحظه مامان من جلو اومد.  حالینشوکه و درع  یحساب 

 یشه؟م : تولد بچه بدون مادرش مگهمامان

. بعد یمو ما هم مثل خودش بود و مرموز رو لبش بود یز لبخند تمسخرآم یه
 از مامان، خاله و مامان آرسان و...وارد شدن.

 نگاه به ما انداخت. یهبرگشت و  سوزان

 آره؟ دونستیدیم دونستید؟ی: شما مسوزان

بود   یدههول شده بود و ترس  یدنشونرو لبام نقش بست. انقدر از د  پوزخندی
وپاش رو گم کرده بود. فکر موش کرده بود و دسترو فرا یچ که به کل همه

 رشته بود پنبه شد. یکنم هر چ 

 .رو سرجاش بشونم و هم کاراش رو لو بدم ینوقتشه که هم ا دیگه

که مقامش از تو باالتره صحبت   یبا کس طوریینا کنییتو چطور جرئت م -
 ی؟کن

 .وحشت کرده بود علنا  

 ... .کنییرئت مچطور ج یمگ  یدار یتو چ  ی؟: چ سوزان



 یعتآرسان و مادر طب دونمینم ینامرد! فکر کرد کنمیخوبم جرئت م -
تو از اعتماد ملکه شعله سواستفاده  لیاقتی،یب  یهرو بهم گفتن. تو  یز چهمه
 یرو رهبر  یدیاکه تبع یدهست ی. تو با اون شوهرت. شما جزو کسان یکرد
 .کننیم

 به آرسان نگاه کردم تا ادامه بده. و

 یز،عز  یو البته تو آتش پسر عمو یدههم ش یوا: درسته هم تو هم شآرسان
 .یدمجازات بش یدو با یدهمتون نامرد

 ی؟ثابت کن تونیی: مآتش

 : معلومه. ستاره پخشش کن.کاِرل

 رو رو پرده انداخت. یلمف یههم  ستاره

ما  یو برا کننیکم معماها رو حل مدارن کم یاآرسان و وان ین: آتش ببشیوا
 .یمرو بکش یوان  یدخطرناکن. ما با

 ام؟کارهیوسط من چ  ینا ی: خب که چ آتش

تو استاد گرفتن جون آدما و   جاستینمسئله ا  یزم: پسر عمو و نامزد عز شیوا
 .یهست  یکشنقشه

 : خبآتش

 شد. یک دار زد و به آتش نزدلبخند عشوه یه شیوا



به هم معماها   یههم گذاشتن هوششون و تک  یبا رو  یآرسان و وان   : خبشیوا
 وقت... .نباشه اون یو اگه وان  کننیرو حل م

 یشه؟م یوقت چ : اونآتش

 یوونهو آرسانم د یرهم یناز ب یباز یاصل یهااز مهره یکی: خب معلومه شیوا
 داشته باشه. یبرامون خطر  تونهینم یگهو د یشهم

 رو بکشم برد با ماست؟ یاکه اگه من وان  ینه: پس منظورت اآتش

 شد. تر یک نزد شیوا

 هم هست. یگهدردسر د یهوسط  ین! البته ایقا  : دقشیوا

 ی؟: ک آتش

 : ستاره.شیوا

 : ستاره!آتش

 : آرهشیوا

 گفت.  یبیرو با لحن عج این

 .یوونهخل و د ی: اون دخترهآتش

 ستاره رو نگاه کردم. یچشم زیر 

 خم کرده بود.ا قشنگ 



 یاستجا حواسش به وانو همه  یشههم  یداره و از طرف   یادی: اون قدرت زشیوا
و   یمکن  یداپ  یدسترس یبه وان  تونیمیو مراقب اونه و اگه اون نابود بشه ما م

و  یمکار آرسان و کاِرل رو هم از سر راه برداشت  ینبا ا یماز سر راه برش دار
 یای؟. از پسش برمنستهبه هم واب یلیباران و جان رو چون خ یحت  یدشا

 : شک نکن و بسپارش به من عشقم. کارشون رو تموم شده بدون.آتش

 اومد. یگهد یلمف یهقطع شد و  فیلم

 یوا؟ش ی: تمومش کردسوزان

 : بله مادر با آتش حرف زدم.شیوا

 گفت؟  ی: خب اون چ سوزان

 : قبول کرد. کار رو تموم شده بدون.شیوا

 : خوبه حاال هم حکومت از آن من خواهد شد.سوزان

 .یطانیش یخنده

از دستشون  یکار  یچ. اون احمقا هم هیرمانتقام پدرت رو هم بگ تونمیم -
 یشونو ناتوان  یننفرزنداشون رو به چشم بب  ینابود  ید. واندا و شعله بایادبرنم
ازشون ساخته  یکار یچو ه یدنجلوشون جون مهاشون که بچه یننرو بب

 هاهاهاها. یستن

 هاهاها. یشهم یدنید یافشون: هاهاها قشیوا

 قطع شد. یلمف و



 تموم شد. ی: بازستاره

 کارتون تمومه.  یگه: دجان

 : عجله نکن.سوزان

 حمله! یک : ارتش تارسوزان

 شد که نگو. ییچنان غوغا یهدر عرض چند ثان و

 حمله. یعترتش طبو ستاره با هم: ا من

 خاله وردا اومدن. یبه رهبر  یعتطب ارتش

 : ارتش وفادار آتش حمله!آرسان

 حمله! یستال: سربازان کر کارل

 : سربازان شجاع آب، حاال!آوا

 .یدی: سربازان خورشخورشید

 !یش: افراد شجاع من به پمهتاب

 !یشبه پ یاطین:فرشتگان و شیو آنجل مایکل

 محاصره شد. یک ارتششون رو صدا زدن و ارتش تار یندگانکدوم از نما  هر 

. آتش تو هم دست دخترا رو و یریددستم رو بگ یایدب یدهو ش یوا: شسوزان
 .یا. بگیرییم

 با هم: راه برگشت همشون



 نه. -

 شون رفته بودن.شده بود همه یر سمتشون؛ اما د یدمدو و

 .یدماومد که ستاره فه ییصدا یه یرونب از 

 .یدبجنب یروننب ین: اونا همستاره

 .یستادنا یرونبله ب یدیمچه خبره و د ینیمتا بب یرونب یمهمه رفت ما

درونتون رو  یروی. نیدخودتون رو آزاد کن ید: دخترم و آرسان شما بامامان
 .یدکن  یداپ

 شماهام هست. یدرباره ینخاص ا هایی: پر خاله

 شدم. یلتبد یبیکردم و ناگهان به شکل عج  تمرکز 

 یرشونگ  یاو  دادمیم یو چند نفر به ما حمله کردن. من مدام جا خال آتش
 .یرهآتش االنه که آرسان رو بگ یدمد دفعهیهکه   انداختم،یم

 نه آرسان مراقب باش -

 خودم رو پرت کردم جلوش. و

*** 

 «آرسان»

تو چنگ اون پست  یاوان یدمبرگشتم داما تا  یدم؛رو شن یاوان یادفر  صدای
 شده. یر فطرت اس



 رفتم جلو تا نجاتش بدم. سرعتبه

 .کشمشیوگرنه م یاید...جلو نیای: جلو نآتش

 .کردیافتاد که مدام تقال م یابه نگاه معصوم وان چشمم

 زدم: عربده

 .یاون رو ولش کن عوض -

 نه. ی: وان ستاره

 : ولش کن.کاِرل

 .یعوض رسمی: حسابت رو مجان

 نداشته باش! یشولش کن! کار کنمی: خواهش مباران

 .زدیموج م یشون ترس و نگران همه یصدا تو

 یبازقهرمان  ینداد  یاد. آرسان به خانم کوچولوت  یر د  یلیخ  یرهد  یگه: دآتش
 .ینهتو هم ا یخانم کوچولو ی. بهابها داره

 رو گرفت. یاوان ینیبا دستش دهن و ب و

داشت خودش رو از چنگال اون نجات بده.  یو سع کردیمدام تقال م وانیا
 یهرو ول کنه. آتش  یکه وان   خواستنیو از آتش م زدنیم یغ دخترا مدام ج

 حد گشاد شد. ینزمزمه کرد که اونم چشماش تا آخر  یدر گوش وان  یزیچ

 ولش کن آشغال! -



د، اجازه داد که رو گرفته بو یدهن وان  کهیندستش رو شل کرد و با ا آتش
 .یشهحداقل خفه نم  یدیم؛نفس راحت کش  یهما هم    یاون نفس بکشه. همه

 چون... . یاورد؛دووم ن مونیراحت  یادز اما

 یبا یبا پرنسس کوچولوتون با یا یدکن یمرو به ما تسل ینسرزم یا: آتش
 .یدکن

 : هرگز.ستاره

 ... .یک : آتش

 : محاله.کاِرل

 : دو... .آتش

 .کردیتر مهر شمارش فشار دستش رو محکم با

 : خفه شو.جان

 : سه... .آتش

به سرم زد؛  یفکر  یه دفعهیهرو فشار داد.  یوان  ینیبا تمام قدرت دهن و ب و
ها هم نفسش تقال ینبا ا یشهداره کبود م یعجله کنم. صورت وان  یداما با

 .یادزودتر بند م

 صبر کن -

 که دستاش شل شد.  یدموضوح د به

*** 



 «وانیا»

چون که من  کردم؛یتقال م یمنم ه  کردیم مآشغال داشت خفه یشآت اون
 آرسان اومد: یخره گاو نفهم بشم. صدا ینا یمتسل یدنبا

 : صبر کن.آرسان

 یقدستاش شل شد و من تونستم نفس بکشم. چند تا نفس عم قشنگ 
رشه؟ نکنه تو س یفکر بودم که چه فکر یناما تو ا یدم؛و هوا رو بلع یدمکش

 حرفش رو گوش بده.

 یه؟: چآتش

 ارث باباش رو طلب داره. انگار 

 مشورت کنم. یهبا بق ید: صبر کن من باآرسان

ممکنه   کهینتو سرش باشه. با ا  یانقشه  یهمرموز شده بود. خدا کنه    چشماش
 بکنه. یکار  تونهیم دونستمیآروم گرفت. م یداشته باشه، دلم کم یانقشه

 ی؟چ  ی: مشورت؟ براآتش

 .ینطرفم بحث پرنسس سرزم یهاز  ینهطرف بحث سرزم یهاز  جاین: اآرسان

 : خب.آتش

 منتظر نگاهش کرد. و

 یهکار   یمتصم ین. ایریمبگ یمو تصم یمبا هم حرف بزن ید: خب ما باآرسان
 .یستنفر ن



 ینهم اونا سرزم یشمبره هم من خفه م یشپ طورییناگه اجازه بدم ا دیدم
گاز محکم گرفتم؛ چون دستش   یهدست آتش رو    ینهم  یبرا  یدنم  ینبه ا  رو

 کار رو بکنم خودم رو جلو پرت کردم.  ینشل شده بود تونستم ا

 خودش در گوشم... . کشهیدر هر حال اون منو م یدرو نکن کار یننه ا -

دهنم رو گرفت و اجازه نداد ادامه بدم. خودش در گوشم گفته بود  آتش
به دست  ینتا سرزم دادمیاجازه م یدپس من نبا کشه؛یرو م درهرحال من

هم تمام دوستان   یرمبود که هم من بم  ینبهتر از ا  مردمی. اگه من میفتهب  یناا
 نداره. یآدم ارزش همهیننفر در برابر جون ا یهخانواده و مردمم. جون من 

 بهم اعتماد کن. یدم: نترس اجازه نمآرسان

که   یدماما د یستادم؛اعتماد داشتم و باورش داشتم پس بدون تقال وا بهش
. یادکم نفسم بند مو داره کم کنهیدستش رو سفت م یواشیواشآتش داره 
 کردیرو که دور گلوم حلقه کرده بود، داشت سفت م یهم دست  یگهاز طرف د

 کرد.  یک سرش رو بهم نزد

 داشتم واقعا  چندشم شد. یبد احساس

 گوشم گفت:  در  آتش

آروم و با زجر ها دارم، منم آروم. هان منم برات برنامهکنییم یتپس اذ -
 یپرنسس کمه؛ اما طول یهکه کشتم   ییکسا  یستتو ل دونیی. مکشمتیم
 خوشگلم. کنییکه تو اون رو پر م  کشهینم



بود و باهام  یکمنزد تونستیکه م  ییاونم تا جا خورد،یازش به هم م حالم
. با هر کلمه فشارش رو هم خوردیداشت به هم م یگه. حالم دزدیحرف م

داشت بوم  کنهیرو بو م یشدرنده که قربان یوونح یه. مثل کردیم یشتر ب
 .یعوض کردیم

که عمرت به   یفاما ح یباز یلیم. خیهست  یقو یلیخ یم: از حق نگذرآتش
 .یستن یادن

. یدمچشمام د یوارد کرد که من مرگ رو جلو یحرف چنان فشار ینبا ا و
که   شدیم یازمن ترییشب یژناکس یعنی ینبد بود. ا ینقلبم تو دهنم بود و ا

 نبود.

فشار  بارهیهنفس بکشم.  تونستمیحالم خراب بود. نم شدم،یخفه م داشتم
که من رو قصد داره   شعور یاون ب  یدمکم شد و راه نفسم باز شد. حاال فهم

 زجرکش کنه.

 از آرسان شدم؛ تماس رو وصل کردم. یتماس ذهن یمتوجه

اون خودش بهم گفته بود که در هر صورت  یدرو بهشون بد ینمبادا سرزم -
 که با درد بکشتم.  ینهاالنم شروع کرده. قصدش ا کشهیمن رو م

 ینقشه دارم خوب گوش کن! ما و چند نفر به هوا یه. من دونمی: مآرسان
بعد که به  آیمیپرت کردن حواس اونا جلو م یحرف زدن؛ اما در اصل برا

من به دست راست و آرشام به دست چپ آتش   یمشد  یک نزد  یکاف   یاندازه
سپر  ما یتو و باران و جان برا یو بالفاصله کارل و ستاره برا کنیمیم یکشل
 یک،طرفم آفتاب، آرتان، مامن. از اون یشپ دویییم راستیهتو  گیرنیم



به حمله   کننیهم شروع م  ینرها و رادو  یم،آنجاال، آرتان، نس  ی،آنجل  یکل،ما
 به اونا. قبول؟

 قبول. -

 م قصد نجاتم رو داره پس قبوله.اما شاهزاده ترسیدم؛می

 کن.  یباز یعیطب کنیمی: االن شروع مآرسان

 باشه. -

و عالمت بود و  یما من فقط حواسم به باز رو بچه رو شروع کردن نقشه
نداشتم، تا  شدیرد و بدل م یهبق ینکه ب ییبه حرفا یتوجه ینتر کوچک 

که   یسرعت به دو دست آتش برخورد کرد، جورآتش به یدو گلوله کهینا
نشون بده. من از فرصت استفاده کردم و با تمام   ینتونست واکنش کسیچه

که کارل و ستاره برام درست کرده  ی. سپریدمها دوبه سمت بچه سرعت
وسط من  ینوگرنه چون از دو طرف حمله بود ا کردیبودن ازم محافظت م

کردم و خودم رو به سمت حباب  یسوراخ شده بودم. فاصله رو ط سوراخ
 محافظ پرت کردم.

 تو آغوش گرم آرسان جا گرفتم. بالفاصله

 شدم دختر. نشد؟ مردم و زنده یتطور ی؟خوب  یا: وانآرسان

 زدینفس مخاطر دو نفسدار شده بود و بهکه از شدت ترس بغض  ییصدا با
 گفتم:

 .یدمترس یلی...خیمن...خوبم آرسان ول -



کردم تمام بدنم   یخودم رو به آرسان رسوندم و سرم رو تو آغوشش مخف  و
 .لرزیدیم

برگشته و کل   یکمک   یرویحواسم پرت بود که متوجه نشدم ماهان با ن  قدر اون
 االن تو حباب محافظ ما هستن. یتجمع

. یمرفت یهتر شدم خودم رو از آرسان جدا کردم و به کمک بقکه آروم  وقتی
 آرسان اومد یکه صدا  کردمیپشت سر هم حمله م

 : مواظب باش.آرسان

 خودش رو جلوم پرت کرد. و

 ه دستش خورد که کار آتش بود.گلوله ب  یه

شدم و تموم  یوونهد یگهکرده بود. د  یکهم آتش به مادرم شل یگهطرف د از 
 آزاد شد. دفعهیه یمانرژ

 نور تمام بدنم رو دربر گرفته بود. ینکال  شده بود نور سبز و ا  چشمام

 توان مقابله باهام رو نداشت. کسیچچنان فوران کرده بود که ه قدرتم

و اونا مجبور به فرار   یواضربه زدم و بعد سوزان و ش  یدهبه آتش و ش  اولم  نفر 
 افتادم. ینرو زم یهوشمصرف کرده بودم ب یادیز یشدن و من چون انرژ

*** 

 «کلدانای»



جون سالم بدر ببرن.  یریباعث شد که همه از اون درگ یاو غضب وان خشم
آرسان و  یگهبود و در طرف د یهوشو ب یدهد یبملکه واندا آس یا،مادر وان

 یابود که وان ینا یبرا یلیدل یناا یملکه شعله ضربه خورده بودن و همه
 هایلتک سلورو که در تک  یادیز یروین یتبشه و از شدت عصبان یعصبان 

شده و در حال  یهوشوجودش بود، آزاد و از خودش خارج کنه. حال او ب
 ینا یدنسقوط از آسمون بود و دشمانش پا به فرار گذاشتن. دوستان او با د

اما  یدند؛سمت او دوزمان واکنش نشون دادن و بهسرعت و هماتفاق به
ن خود را به یگرااز د تر یع بود. سر  یدهند یجد یآرسان که چندان هم صدمه

و هوا  ینزم یوناون رو در م نجویرسانده. به پرواز دراومده و جسم ب  یاوان
 .یددر آغوش کش

ملکه   ینبه بال  یز سرعت طببان رو صدا زده و اونا نماجرا به  ینبعد از ا  هاملکه
نبوده و مژده دادن ملکه بعد از چند  ی. جراحت اونا جدو پرنسس اومدند
 .یادو پرنسس بعد از چند ساعت به هوش م یروز بعد از بهبود

*** 

 ساعت بعد« یک»

 «وانیا»

 نا نداشتم تکون بخورم. یداشتم، حت  یدسردرد و ضعف شد احساس

 و نگران آرسان قفل شد. یارو آروم باز کردم و نگاهم تو نگاه سرمه چشمام

 افتاده؟ یآرسان! چه اتفاق  -



 خشک کردم. یبعد چندتا سرفه و

 یو انرژ یاز قدرتت استفاده کرد یادیتو باز دوباره ز یستن یزی: چآرسان
باعث شد که  ینمهم روت بود. هم یادیز یو فشار روح  یرو دفع کرد یادیز
 .یبش یهوشب

ووال بلند شدم و نشستم. آرسان دستام رو اومد. با هول یادم یز همه چ کمکم
گرفت و اجازه نداد که بلند بشم و بدوم. نگاهم به دست چپش خورد؛ باند 

 بود. یخون  یشده بود و کم یچیپ

 آرسان دستت! -

 توجه به حرفم گفت: بدون

 : آروم دختر! آروم! چه خبرته؟!آرسان

 حالش خوبه. فهمیدم

 یزیتچ ی؟تو چطور ی؟مانم چطوره؟ خوبه؟ خودت چ ...ماآرسان مامان -
رها  یم،نشد؟ ستاره، کارل، باران، جان، آفتاب، ماهان، آرتان، آرشام، نس

 یا،رو ین،رادان، راد یما،نسترن، ن یکل،ما یک،آنجال، ما ی،آنجل ین،رادو
 و... . ینآدر ینت،مر 

. مادرت تا یدونه اسم همه رو ببر دونه یستن یازیدختر آروم! ن ی: ه آرسان
س. تازه ساده  یسوختگ   یهنشده فقط    یزیم. منم چیشهخوب م  یگهچند روز د

 یچهم خوبن و ه یهنبود بق یاصال  جد یبمچون خودم قدرت آتش دارم آس
 یفتادههم ن اییگهاتفاق د



 .یدمترس یلیخ -

 ی؟چ  ی؟ برا: تو و ترسآرسان

دوستتون  یلیو خ یدتک شماها برام باارزشکه از دستتون بدم. تک   یدمترس -
 دارم و... .

 .یشتیمپ یشهترس وجود نداره. ما هم یبرا یی: جاآرسان

نفر هست تا درکت کنه   یهخوب بود که    یلی. خیدبعد من رو در آغوش کش  و
سخت کنارت باشه. دلم قرص شد. آغوشش  یو حرفات رو بفهمه و تو روزا

بود  یبرد و حرفاش برام مثل آب  ینمسکن بود که دردام رو از ب یهل برام مث
. ترس وداز اون ترس و دلهره نب  ی. خبر کردیآرومم م  ریخت،یم  یشکه رو آت

ش تموم از دستشون بدم، همه  کهینترس از ا  یفته،براشون ب  یاتفاق   کهیناز ا
بود تا  یکاف   برام ینکه االن کنارم بود و من تو آغوشش هم  ینشده بود. هم
بود تا  یبرام کاف  ینرو از دست ندادم. هم یو من کس یفتادهن یبفهمم اتفاق 
 تموم شد یز چبفهمم همه

 که تولد خراب شد.  یدآرسان ببخش -

اون  یانجر  یحت  دونم،یرو م یز چ! تازه من همهیگیم ی: خراب؟ چ آرسان
که با وجود   یون رو و ازت ممنونم، از همتون ممنونم. تو انقدر مهرب یزتسوپرا
 نرفت. یادتو من رو  یهمه مشکل و مشغله به فکرم بوداون 

اول اومدم جوابش رو  یختتو دلم فرو ر یزیچ یهحرفاش احساس کردم  با
 لبخندم محو شد و به جاش غم تو صورتم نشست.  یز چ  یه  یادآوریهبدم؛ اما با  



 شد؟ یچ  یه؟: چآرسان

کار کنن   یر ز یگهد توننیو اونا نم یمکه ما دشمن رو شناخت  ینهاما مسئله ا -
 تر هستن.خطرناک اییگهو االن از هروقت د

 آرسانم تو هم رفت. اخمای

 یم؟کن  کار یچ  ید: حق با توئه باآرسان

 خودمون دوتا باشه، قبول؟ ینب یدبا یندارم؛ اما ا یفکر  یهمن  -

 .یدم: قول مآرسان

 یتونهکه م یهاون تنها کس دونستمیداشتم باورش داشتم و م یمانا بهش
 کمکم کنه.

که عقل جنم بهش   ییجا یم،پناهگاه بساز یه یدخوبه؛ پس گوش کن! ما با -
 خودمون. یو حت  یمردم عاد ینرسه برا

 یه؟: اما چرا؟ چه لزومآرسان

 یخودشون رو برا  یشها پممکنه از سال  یحت   یشها پارتش دشمن از مدت  -
اما در برابر  یه؛درسته ارتش ما قو ی؟حمله به ما آماده کرده باشن. اما ما چ 

ها رو جن یاو  یوهاها دمقابله با غول یالزم رو برا یما هنوز آمادگ  هایپر 
که بتونن در زمان  سازیمسر پناه ب یهمردم  یبرا یدفکر نکنم. ما با یم؟دار

 جا برن.به اون یرکنندهغافلگ یحمله

 حمله کنن؟ یممکنه ناگهان  یگی: تو مآرسان



 یو تازه اگه اونا ناگهان  یمآماده باش یطیهر شرا یبرا ید. ما بایستن یدبع -
در  ییم،ما یدونم ینا یکه برنده  یمکن  ینتضم تونیمیهم حمله نکنن، ما نم

حرفام   . قبول کنیممردممون رو نجات داد  یریماگه ما هم بم  یاون صورت حت 
جا به اون همدر صورت شکست خودمون  تونیمیما م یچون حت  یه؛منطق

 .یمبرگرد یناسرزم یانتقام و نجات درباره یو برا یمپناه ببر 

 یم؟فرار کن یگیم یعنی: آرسان

که من  دونییکار بودنه و تازه تو ماسمش محافظ یست،فرار ن یننه ا -
 .زنمیجا نم وقتیچه

 یم؟رو بکن کار ینبفهمه ا یکس  کهین: حرفات درسه؛ اما چطور بدون اآرسان

کار  یو برا کنیمیعده رو جمع م یه یانهشب مخف یهس ما خب ساده -
نفهمه، آخه ما دو تا  کسیچکه ه یستن ین. تازه منظور من افرستیمیم

 .یریمهم کمک بگ  هالیستااز خاله و پادشاه کر   یدبا  یایم؛از پسش برنم  ییتنها

 ی؟چ  یعنی یعتطب ی: پس معماآرسان

 جواب اون معما عشقه، عشق و محبت. یمتوجه نشد -

 دونی؟ی: عشق و محبت! از کجا مآرسان

 یداغار پ یوار رو د یکارکنده  یهمن  یهنجات بق یموقع  یمغار که بود یتو -
 .یدمکردم. اون لحظه نوشته رو فهم

 بود؟ ی: اون نوشته چ آرسان

 م و زمزمه کردم:رو بست چشمام



از چشم تو نهان   یدگانتد  یکه در جلو  یبگشا  یقتیحق  یچشمانت را به رو  -
کس رو همه یز را بنگر همه چ ینآسمان را بنگر زم یتتاست. برگرد به وجود

است که   الحال گوش فراده، آنگهبلبل حوش  یرا بنگر در خود رها شو و به آوا
 یخواه  رهارها از حبس روزگار در کوه و دشت  یهمچون مرغ  یدد یخواه 

 یستنشوق پرواز را شوق پرواز تو بود راه ز  یافت  یشد و آنگه است که خواه 
 را. یعتطب یداکنرا و پ یکن راه و علت زندگ   یداپ

 داشته باشه؟ تونهیم اییچه معن ین: خب اآرسان

 یدبا یورچط کهینا یعنی یو راه زندگ  یستنراه ز یزندگ  یعنی یعتطب -
و شوق  یشهدقت و اند یعنی یطهاش به مح. اشارهیمکن  یداخودمون رو پ

 یهعشق و زندگ یحرکت محبت و مهربون  ییزهو انگ یشوق زندگ  یعنیپرواز 
 بدونه یادن یمثروت داشته باش یم،مقام داشته باش یم،باش یقدر هم قوهر چه

 یوندبه هم پ احساسات ماست که ما رو ین. ایارهعشق و محبت دووم نم
 ینو همچ یدهم یوندما رو به هم پ یهاقدرت یکه همه  یعتهطب ینو ا یدهم

ما مشترکه و از  یشروع همه ی. نقطهیدهم یوندما رو به هم پ یهروح و زندگ
 .یشهجا شروع م یه

به هم مرتبط  هایزندگ  یفراموش کرد که همه یشهرو نم ین: و اآرسان
 یرو نابود کرد. اگه خوب   هایخوب   یشهرو بست، نم  هایدر خوب   یشههستن. نم
 یهباارزشه چون  یکه زندگ   ینههم یبرا یرو رد کرد یزندگ  یعنی یرو رد کن
 فرصته.



و  یکردن راه زندگ   یداپ یبرا یتو در نها یو مهربون  یخوب  یفرصت برا یه -
روزگار  یکه تو باز  یهتنها کس کنهیم یکه با عشق و محبت زندگ   یعشق کس

 که نتونه.  یهکس  یس ولبرنده

رو بلکه  یباز یننه تنها ا بازهیم یشههم یوقت اونه که برا: اونآرسان
 .سیهودهب یشو کل زندگ بازهیرو م یزشچهمه

 .یشنها به هم مرتبط مافسانه یکه تمام  ییههمون جا یندرس ا -

 ن.قصه یهندارن و  یقتن حق: اما اونا فقط افسانهآرسان

کدوم کشور   یامال کجا    یستپر از درس عبرتن. مهم ن  یقتن،ها حقاما افسانه  -
ست و نهفته یزندگ  یقتها حقافسانه یباشن در پس همه ینکدوم سرزم  یا

 .کننیم یادآوریبه ما 

 است. یدسپ یهشب س یاناست/پا یدام یبس یدیدر ناام -

 به هم مربوطه. یناا یهمه بینییم -

*** 

 «آرسان»

واقعا احساسش   بود  یقیتانگار حق  ییجورا  یهقشنگ بود.    یلیخ  یوان   حرفای
رو که من متوجه نشده  هایییز بود و تمام چ یقتحق ینحرفاش ع کردمیم

رو که با هم  یتک لحظات رفتم تو فکر. تک  یکمکرد.  یادآوریبودم رو بهم 
م. جوابش یدرس یجهنت یهکردم و به   یادآوریو در هر حالت به خودم  یمبود

 یگهد یهابا بچه مونیمون دوست نفرهگروه شش  یمونبچگ هاییدرسته باز



ستاره کل کال    یایو ختم دعواها شوخ  یوان   یهامن و ماهان مداخله  یدعواها
شدن.  جدا یرفتن ستاره و وان  یمیتشونو بحثاش با کارل و در آخرم صم

ها و بحث هاریتمامو یداراموند ینو ستاره اول یبرگشت وان  هاینسرزم
مون حل دوباره  یدوست   مونیناسرزم  یها باستان کردن کتاب  یداکال پدعواها کل

 ها تولد کادومعما یعتمادر طب یوان  یضیکردن کاِرل مر   یدامعما پ

 .یتک حرفات درسته تو موفق شدحق با توئه تک  -

 .یمما موفق شد : نهوانی

و پدر و مادر   یوان   ینور خاله  یانهمون لحظه کل اتاق در نور قرق شد و از م  و
 اومدن. یرونکاِرل ب

*** 

 صبح« فردا»

 «وانیا»

 یونهامون رو با خاله و پادشاه درممعما حل شد و ما برنامه شدینم باورم
خوب  یز چ. همهکننیبه ما کمک م یینها یو قرار شد روز حمله یمگذاشت

و قرار شد پناهگاه رو هم اونا درست کنن حال مامان بهتره همه  یرهم یشهم
 .میرمیخوبن، جز من، من دارم از استرس م

 .یستنگران ن کسیچچرا ه دونمنمی

 ماهر قصر بود. یها. اون از پزشک یدمراهرو د یرو تو افسانه

 لحظه؟یهافسانه  -



 اومد و احترام گذاشت. جلو

 ید؟داشت ی: بله پرنسس؟ امر نهافسا

 سوال داشتم. یه یدببخش -

 رو تکون داد. سرش

 من. ی: البته بانوافسانه

 کالفه شده بودم.  بودنیرسم ینا از 

 مادرم چطوره؟ یا  شو ثان خیالیبودن رو ب  یرسم یناوال  ا -

 گرفت که باعث شد نگران بشم.  ینفس افسانه

پزشکان بهتره که  یر نظر من و سا : حالشون خوبه پرنسس. اما بهافسانه
 رو استراحت کنن. یچند روز یشونا

 بله متوجه شدم. بهتره براش صبحونه ببرم. -

 .ینیدرو نب یشونانجام شده. البته بهتره که ا کار ین: قبال  اافسانه

 اما چرا؟! -

 تعجب کردم. خیلی

بهتره که فقط  یستاما براشون خوب ن ید: جسات من رو ببخشافسانه
 پزشکان با ملکه مالقات داشته باشن.

 باشه متوجه شدم ممنون -



 که فلورا صدام زد.  رفتمیم داشتم

 .لحظهیه یا: پرنسس وانفلورا

 بله فلورا؟ -

صرف صبحانه به   یکنم که همه برا  یرسان : ملکه آوا گفتند به همه اطالعفلورا
 جز ملکه.برن البته به یسالن اصل

 .یرمبله ممنون فلورا االن م -

 منتقل شدم. و

*** 

 «یدجد یسرفصل :۱۳ فصل»

از  کدومیچبودن ه یجاها خال یشتر شدم. ب یجادو وارد سالن غذاخور با
بود کنار باران  یخال یجا یهها نبودن کنار روشنک و ماهان پادشاه یاها ملکه

تم کنار ستاره که از اون طرفم کارل کنارش بود بود اما من رف یو جان هم خال
هم کنار  یکلو ما نجلیو آرسانم کنار من باران و جانم سمت آرسان بودن و آ 

 نبود. یکس  یگهکارل و د

 !ی: سالم زود اومدستاره

که تو ذوقش نزنم   ینا  یداد. منم برا  یلمتحو  یوپهنلبخند پت  یشهمثل هم  و
 کوتاه زدم.  یلبخند

 خبر شدم اومدم. که با  ینهم -



 اصال  حوصله نداشتم. ییندوباره سرم رو انداختم پا و

و تنفس و  لرزیدیم یخاطر فشار عصبنگران بودم دستام دوباره به خیلی
 ضربان قلبمم نامنظم بود.

 ی؟وان  ی: خوب آرسان

 آرسان سرم رو بلند کردم. یصدا با

 بله خوبم. چطور مگه؟ -

 مونهیپنهون نم یزیچ یچکه ه  ینماز چشم ا لعنتی

 .یدهپر  یلی: آخه رنگت خآرسان

 .یستن یمن خوبم طور -

که نبودم اصال  هم خوب نبودم. شب نتونسته بودم خوب بخوابم تا صبح   البته
 یعصب یلی. خیزیرجورواجور و دردسر و جنگ و خون و خون یهاخواب

گفتن.   یشد و چ  یلجلسه تشک یاومدن، ک  یک   یهکه بق  یدمبودم. اصال  نفهم
راه  اولنفر  یمبر  تونیمیکه گفتن م  ینش تو افکار خودم غرق بودم. همهمه

 باغ و مشغول قدم زدن شدم و دوباره تو افکارم غرق شدم.  یافتادم و رفتم تو

 !ی: تو فکر روشنک 

 هوا. یدمروشنک هشتاد متر پر  یصدا با

 شد؟ یداتخدا سکته کردم تو از کجا پ یوا -

 .زدیمیکه چه عرض کنم اصال  با هم حرف نم  یادز  یاد،ون زتعجبم کردم چ  البته



که  ی. انقدر تو فکر بودکنمیهست دارم نگاهت م اییقه: چند دقروشنک 
 .یدینفهم

 هست. یزیمچ یه یدهفهم ینما ببین

 .یستن یزیچ -

 هست. یزیچ یه یدم: به من دروغ نگو از صبح فهمروشنک 

 در رفت. یشهانگار نم یه  اگه

 خب... . -

 .یمبعد حرف بزن ینیمدرختا بش ینا ییهسا یر ز یمبر  یا...بیا: بروشنک 

 از رفتار دوستانش شده بودم. متعجب

 باشه -

 .یمدرختا نشست ییهسا یر دنج ز یجا یهتو  رفتیم

 : خب شروع کن بگو.روشنک 

 بگم؟ یچ  -

 .یچونمشداشتم بپ یسع هنوز 

 ه.رو که ناراحتت کرد ی: هرچ روشنک 

 کرد.  یممبهم چشم دوخت. نگاهش تسل و

 .یستمکم بپرس من جواب بدم. من تو دردودل کردن خوب نتو کم -



 ی؟: چرا انقدر تو فکر روشنک 

 جواب دادم:  صادقانه

 ترسمیم -

 : از...؟روشنک 

 بهم نگاه کرد تا ادامه بدم. و

از  کهیناز ا یم،بازنده بش کهیناز ا یم،شکست بخور کهیناز ا ی،چ از همه -
 شد. یمادرم چ  یدیدستتون بدم. تو که خودت د

 تعجب داشت! یجا ینمو هم کردینگاهم م مهربون

 روشنکه؟ ینزد. واقعا  ا یحرفم لبخند یاناز پا بعد

مطمئن  ی،ما رو از دست بد یاو  یتو شکست بخور یست: اما قرار نروشنک 
افسرده بودم. دلم  یلیکه پدرم رو از دست دادم خ یوقت  ینباش. بب

 یرمرو که ازمون گرفت، بگ ییکنم تا انتقام روزا  یدامصوبش رو پ خواستیم
 دمخو  یرو خودم با دستا  یر شدم. من خون اون وز  یکهدف نزد  ینو حاال به ا

جنگ بشم  یدانم یروز پ یدنظر خودم نه. من بانه به یه؟کاف  یناما ا ریزم؛یم
تو جنگ باشم و  یدمن با گیریمیم یجهوح پدرم به آرامش برسه؛ پس نتتا ر 
حکم رو داره؛ اما  ینمون اهمه یبرا ینداشته باشم. ا یسهم یروزیپ ینتو ا
هستن که حس تنفر و انتقام  جاینا یکسان   یوان  ینهرکس متفاوته. بب یبرا

. یهست  یناج  یه جایناز من و تو. تو ا یشتر ب یلیوره؛ ختو وجودشون شعله
 .یزمکار ماست؛ پس به ما اعتماد کن باشه عز   شیهبق



 ی رو  یتر شدم. حرفاش برام حکم آب بود. حق با اون بود. آروم  یمنطق   حرفاش
حرفا   ینروشنکه که داره ا  ینوجودم داشت. برام مهم نبود ا  یشآت  یهاشعله
 .یبامهمهم بود که پشت ینا یگه،رو م

 ممنونم روشنک. -

. اما من هنوزم یحرف بزن   یبا کس  یخوبه که بتون   یلی. خیدمدر آغوشش کش  و
 نگرانم.

*** 

از  یساعت  ۸ یه. کنمینقشه طرح م یز چهمه یکتابخونه نشستم و دارم برا  تو
 .کنمیدارم کار م یشتر از پو مصمم تر یو من قو گذرهیصحبتم با روشنک م

. فعال  با کنمیم یو کارها رو طراح  کنمیم یدانقاط قوت و ضعف رو پ تمام
و دورتادور شهرها و دورتادور قلعه  ینمن دورتادور سرزم یتوجه به نقشه
 .زننیو سربازا هم مدام پرسه م یمنگهبان گذاشت

 خودم بودم. یحال و هوا تو

 :گفتیآرسان که م یدر کتابخونه اومد و بعد صدا صدای

 .کنییقدر کار م! چهیگهبسه د ی: وان نآرسا

 شروع کرد. ینباز ا اوف

 ی؟بعد تو به فکر من یم. ما در ُشرف جنگخیالیآرسان ب  یوا -

 بهم نگاه کرد. یتخس با



 یشتر ب یلیمن خ یجنگ بدون تو باخته و در ضمن تو برا ی؟: پس چ آرسان
 .یزیعز  یلیبرام خ ی،هست  یناج  یهاز 

 زود خودم رو جمع کردم. یبهم دست داد. ول یبیاحساس عج یهحرفاش  با

 .یاوان یریبم ای

 دارن. یاز اما االن همه به من ن -

 تو چشام نگاه کرد. ملتمس

 بسه. کنمیخواهش م ی: واآرسان

 صادقانش سوخت. یهاحرف یبرا دلم

 شدم نگاه پر از تمناش قانعم کرد. یجور یه

 .یمباشه بر  -

 کردم.  دفتر دستکم رو جمع  و

 : بده کمکت کنم.آرسان

رو ازم گرفت و با هم   یلنکردم. چند تا از وسا  یع کردم اما خودم رو ضا  تعجب
بهم   ی. نگاه یدیمجا چرو اون  یلو وسا یمو تو اتاق من ظاهر شد  یمشد  یبغ

 کرد.

 .یتو سالن غذاخور یمبر  یا: بآرسان

 طوریه؟ینچرا ا ینا وا



 چرا؟ -

 .یگمبهت م یمبر  یا: بآرسان

 مرموز یپسره

 .یمباشه بر  -

 یستادهنشستم؛ اما آرسان ا یز . من پشت میمرفت یهم به سالن غذاخور با
 بود.

 مرگشه باز؟ چه

 شینی؟یچرا نم -

 .یام: من االن مآرسان

 شد یبغ و

 زل زدم. یشخال یبه جا متعجب

 کرد؟  ینچرا همچ ینوا ا -

 ظاهر شد! ینیس یهبا  یقهاز چند دق بعد

 یه؟اون چ -

 .یهمحل یاز غذاها یکی: سوپ گوجه آرسان

 من! ی. غذا براجانم

؟! -  واقعا 



 ! عجبا!یناز ا ینم. اون از روشنک اکننیم ینچرا همچ اینا

 .ینخورد یچیتو از صبح تا حاال ه یش؛: بله بهتره که زودتر بخورآرسان

 پسر. ی. چه مهربون شدیناز بش آخی

 ممنون -

موج  یمهربونش نگران  یچشما یشدم و لبخند زدم. تو یرهچشماش خ به
 یخوب نداشت و من به یا. واقعا  نگاهش خاص بود چشمامون فاصلهزدیم

 .دیدمیهاش رو ملرزش مردمک چشم

 خوری؟ی: مآرسان

 سوالش از افکارم جدام کرد. ینا با

 یدلبخندش رو تمدنزدم. آرسانم    یبله تکون دادم اما حرف   یرو به نشونه  سرم
نگران نبود، خوشحال بود. نگاهش آروم شد و رنگ آرامش به   بار ینکرد. اما ا

نبود. در سکوت شام  یاز اون لرزش و اضطراب خبر  یگهخودش گرفت. د
 بود. مگرسنهقدر  چه یدم. تازه فهمیدخوشمزه بود و بهم چسب یلی. خیمخورد

 .یماز غذا به راهرو رفت بعد

 خوشمزه بود. یلیسان خممنون آر  یوا -

 قدردانش بودم. واقعا  

 نکردم. ی. کارکنمی: خواهش مآرسان

 زد. یلبخند محو و



 قدر گرسنه بودم.چه یدم. تازه فهمیکرد  یلیمنه خ -

 .کردییتا فردا غش م خوردییاگه نم یدی: دآرسان

 حدم باشه. ینفکر نکنم در ا یگهاوه نه د -

 .یدیمبعد هر دومون با هم خند و

 .یا: با من بآرسان

 شده؟ یچ  -

 کنم.  یزتسورپرا خوامیفقط م یست،ن یزی: زود نگران نشو چآرسان

 مکث کرد و گفت: کمی

 یای؟باهام م یه؟خب نظرت چ -

 لبخند مزموز زدم. یه

 یامالبته که م -

 .یمبعد هر دو با هم سالن رو ترک کرد و

*** 

 کجاس؟  جاینآرسان ا -

 ج قصره.بر ینبلندتر  جاین: اآرسان

 جا؟ینا یمما اومد یچ  یخب برا -

 .یباسز یلیمنظره رو داره. خ ینو بهتر  یدد ین: چون بهتر آرسان



 ینیم؟رو قراره بب یاما مگه چ  -

 .بینییتو بالکن خودت م یا: با من بآرسان

که وارد شدم آرسان از پشت   ینسرش راه افتادم و وارد بالکن شدم. هم  پشت
 چشمام رو گرفت.

 گفتم که آروم گفت:  ینیهترس  از 

. آروم قدم بردار و جلو کنمیم یت: بهم اعتماد کن! قدم به قدم همراهآرسان
 برو.

 هست به خدا. یزیشچ یه این

 یماعتماد داشتم پس چشمام رو بستم و قدم برداشتم، اونم همراه بهش
 رفتمیطور جلو م. همونکردیم

 .یستا: واآرسان

 .یستادمدرجا ا منم

 اما تو چشمات رو باز نکن. دارم؛ی: من دستام رو برمآرسان

 باشه. -

رو از  ینرو برداشت و از پشتم حرکت کرد و به سمت جلو رفت. ا دستاش
 .یدمپاهاش فهم یصدا

 بود. یستادها جلوم

 کنجکاو شده بودم.  خیلی



 چشمام رو باز کنم؟ تونمیآرسان االن م -

 : باز کن حاال.آرسان

من چشمام رو باز کردم و سوز و سرما وارد چشمام شد. چشمام رو با دست   و
 و به آرسان نگاه کردم! یدممال

 .فهمیدمیاما من علتش رو نم باری؛یم یطنتچشماش ش از 

 نگاهش کردم گیج

 یه؟چ -

 : صبر کنآرسان

 به لب داشت. یمرموز لبخند

 رو شدم.العاده روبهفوق یرهمنظ یهاز جلوم رفت کنار و من با  و

 بر... . ین...این...اینآرسان ا -

. یتو عاشق برف بود یادمه. یبرفه، برف. برف زمستون  ینا یا: آره وانآرسان
دوستشون  یلیتو خ یش،ها، بارون، آتگل ید،ها، مهتاب، خورشبرف ستاره

. رو بهت بدم یبرف زمستون  ینخواستم خودم خبر اول ینهم یبرا یداشت 
 یه؟نظرت چ

نتونستم جواب بدم مسخ شده بودم. چشمام پر شده بود. بچه شده بودم.   من
 یدنبار  یبه اشکام اجازه  یبودم آخه. ول  یدهند  یمبدبخت برف درست  خب من

 دارم باالخره سکوت رو شکستم و گفتم:بغض یندادم؛ اما با صدا



 ممنونم آرسان واقعا  ممنونم. -

 و خودم رو تو بغلش جا کردم، چرخیدم

بار غرورم رو کنار گذاشتم و به اشکام  یناول یمن رو سفت فشار داد. برا اونم
از شوق و غم و از  یکردم. اشک   یهگر   صدایدادم و آروم و ب  یدنبار یاجازه

 م کرده بودن.که احاطه  یاحساسات 

 چرا؟ یهگر   یزمعز  ی: وان آرسان

 یمهربون بود. لحن مهربونش، کنارم بودنش، حال خرابم، حرفا  یلیخ  لحنش
دلم  یکه بهش اعتماد کنم و سفره  ینا یبود برا یلیروشنک همه و همه دل

 رو براش باز کنم.

و هم  مزدهیجان. هم خوشحالم هم ناراحت، هم هگرفته آرسان  یلیدلم خ -
اگه قراره   ذارمیغرورم رو کنار م  یگهم دطاقت ندار   یگه. دیدهنگران و هم ترس

 یه. کل عمرم مقاوم بودم، گر یستمن یمن قو یفمباشم، باشه من ضع یفضع
بودم. بسه  متالش کردم و محک یرممکناهداف دور و غ یبرا وقفینکردم ب 

 خسته شدم. یگهد

 دختر خوب. یستن یزاچ ینبودن به ا ی: اما قوآرسان

 نگاهش کردم. خشمگین

 ها برخورد نکن آرسان.با من مثل بچه -

 رو گرفتم. نگاهم

 .دونمینم یگهمن د یه؟پس به چ یستن یناگه به ا -



 یتوضع ینبدتر  یاگه خودت تو یحت  یکه مراقب همه باش  ینه: به اآرسان
پشتوانه  یهو  یستیخودت وا یپا یرو یطیهر شرا یکه تو  ینه. به ایباش
. من یفنه ضع  یی. تو نه تنهایفیضع  کنییتو چرا فکر م  .ینش یمتسل  ی،باش

 .یمکنارتم، هممون کنارت

 کردم. نگاهش گرم بود آرومم کرد، راحتم کرد.  نگاهش

 .یممنونم که هست  -

 و اشک چشمام رو پاک کردم یدمکش  یقنفس عم یه

 یینپا یمبر  یگمم ین: آفر آرسان

 لبخند زد. و

 !خندیدیم یادروزا ز این

 یمبر  -

رو که ذهنم رو به خودش مشغول کرده  یکه سوال  یینپا اومدیمیپله مراه از 
 .یدمبود، پرس

ستاره  یست،ن یادممن  یول یادتهخاطراتمون رو  یهمه یآرسان تو چطور -
 یست؟ن یادشهم 

 .یدکش  یقیعم نفس

اومدم بود در وجودم قرار داده   یابه دن  یکنزد  یجادوئه. از وقت   یه  ین: اآرسان
 کهینفراموش نکنم مگه ا یصورت  یچرو در ه چیز یچه یشهشده و باعث م



وردم هست که با کمک  یهخودم دوست داشته باشم فراموشش کنم. البته 
 کنه.  یادآوریبه دو صورت خاطراتت رو  یشهاون م

 .ینمهم دوست داشتم خاطراتم رو بب یکنجکاو شدم از طرف   خیلی

 .ینمبده دوست دارم گذشتم رو بب یادبهم  ی؟چطور -

 رو ازم گرفت. نگاهش

 تو اتاقت. یمبر  یا: باشه بآرسان

گذاشت   یصندل یهتو اتاقم من رو تخت نشستم و آرسانم  یمدو اومد هر 
 من و روش نشست. یروروبه

 و دودل بود. نگران

 ی؟: خب حاضرآرسان

 بله فکر کنم. -

 دم.برعکس اون من مصمم بو اما

 :یدپرس نگران

ممکنه سخت   ینا  ی؟رو شبا گذشتت روبه  خواییچون تو م  ی؟: مطمئنآرسان
 باشه

 گفتم:  سرسختانه

 هم که باشه تحملش رو دارم. یهرچ  -



 لبخند زد. ینگران  با

 : پس بعد از من تکرار کن.آرسان

 باشه. -

و کل اطرافم   یچیدتو بدنم پ  ییسرما  یهش کردم  داد، منم زمزمه  یادرو بهم    ورد
آخر قبل از  یحس نکردم. البته لحظه یز چ یچه یگهرو نور پر کرد و من د

 و بعد نور. یرهدستم رو بگ یکی کهینتو نور غرق بشم حس ا کهینا

*** 

 یاز اون نور خبر  یگهرو که از شدت نور بسته بودم، آروم باز کردم. د چشمام
بود که همه داخلش  یبیاتاق عج یهاتاق خودم.  اتاق بودم اما نه یهنبود. تو 

صورتش معلوم   یبود؛ ول  یدهزن داخل اتاق رو تخت دراز کش  یهدر تکاپو بودن  
از اونا هم دستش رو  یک یروشن باال سرش بودن  ینبود. سه تا زنم با لباسا

آرسان شدم که  یمتوجه دفعهیه یروناونا رو فرستادن ب کهینگرفته بود تا ا
 بود. کنارم

 کنی؟یم کار یچ  جاینهه تو ا -

 به حرفم شروع کرد به حرف زدن. توجهبی

از تولد منم  یباور. حت  یرقابلو غ یببود. عج یبعج یلی: تولدت خآرسان
 .تر یبعج

 شدم ترمیجگبودم، گیج

 کنی؟یم کار یچ  جایناصال  تو ا یه؟منظورت چ -



 تا داستان رو برات بگه. بودیم یدنفر با یه: آرسان

 داستان! -

 شدم. یرهتعجب بهش خ با

 یافتاد. مادرم درد کم یبیتو روز تولدم اتفاق عج یش: هجده سال پآرسان
فرساست؛ اما اون درد اصال  اومدن بچه طاقت یادرد به دن کهیداشت درحال
 مثل درد نبود.

 یاهم که به دن یقت اومدم. و یابه دن طورییناما من ا یبه؛عج یلیخ دونممی
کننده و همه متعجب یبرا یننکردم و زود آروم شدم و ا یهگر   یاداومدم ز

انگار تازه باور بود. تازه مادرمم بالفاصله فرداش بلند شد. انگارنه یرقابلغ
درد  یچ. مادرت اصال  هدبو تر یبکرده. اما تولد تو از تولد منم عج یمانزا

 .یاومد یاکه بهش وارد شد به دن  اییعصبو سر فشار  ینداشت و تو ناگهان 

 یاد؟ب یابچه بدون درد به دن یشههنوز تو شک حرفاش بودم. مگه م من

 یلحظهیه یبرا یو سبزرنگ  یباز یش رو ادا کنه؛ چون نورنتونست جمله اما
و پزشک   یمسرعت به سمت منبع نور برگشتاتاق پخش شد و ما به  یکوتاه تو

زن که رو تخت  یهو بعد  زدنیکه لبخند م  یدیمرو به همراه چند خدمتکار د
 یاما با چشما  د؛بچه تو بغلش بود. زن درست مثل من بو  یهدراز بود و    یمهن

اد و پر ش یاما لبخند روح؛یب  یهاو لب یدهپر رنگ  ینه سبز و پوست  یسبز آب 
 خواستیدلم م  کرده کامال  خوبه  یمانتازه زا  کهینو مشخص بود با ا  یاز انرژ
 .ترسیدمیو نگاهشون کنم؛ اما م تر یک برم نزد



اومدم برم جلو اما اول به  کرد؟ینم یهاومده بود؛ پس چرا گر یاکه به دن  بچه
 یهاو با قدم  کرد و من آروم  ییدآرسان نگاه کردم اونم با حرکت سر کارم رو تا

 کوتاه به سمتشون حرکت کردم. آرسانم پشتم بود.

 مامان! -

 .یختفرو ر ینهتو س قلبم

 اون زن مادر من بود و اون بچه من بودم آره

 آرسان اون مامانه منه؟ -

 یهتولد اصال  گر  یهتو موقع  یی. اون خود تویهم خوت  : بله و اون بچهآرسان
 .یبلکه با لبخند متولد شد ینکرد

 تعجب نگاهش کردم. با

 .یکامل متولد شد  ی: درسته تو با لبخند و آرامشآرسان

تو بغل مامانم چشماش بازه باز بود  یرو دوختم به اون دختر کوچولو نگاهم
 .کردیجا نگاه مو با تعجب به همه

 .یاوان ی: خوش اومدمامان

لبخند قشنگ   یهخودم بودم انگار خوشش اومد؛ چون اول    یدمبچه که فهم  اون
 یگذاشت و چشما  یم  یشکه چال رو لپش رو کامل به نما  یرینلبخند ش  یهزد  

 مهربون مادرش. یرو دوخت به چشما شییسبز آهو

 بود یباییز یصحنه



ها و وارث یعتپرنسس طب ینآخر  یابود که پرنسس وان طوریین: و اآرسان
 یابه دن ینا یمن و تو برا یوان  بینییاومد. م یابه دن نیمحافظ کل سرزم

 .یمتا به مردممون کمک کن یماومد

در باعث  یبزنم. صدا یحرف  تونستمیندادم انقدر تو شک بودم که نم جوابی
 و نگاهم رو به بدوزم. یرونب یامشد از فکر ب

. یممن و مامانم بود یدنکه تو رو بعد از تولدت د ینفرات  ین: اولآرسان
 یابه دن دمیدهسپ یمادرت تو یشب سخت برا یهتو درست بعد از  دونییم

 یهم که اون لحظه  یطلوع کرد و تنها کس  یدکه خورش  یدرست زمان   ی؟اومد
 .ایمانهخاطر ز مادرت به یبحال عج یدمادر من بود که اون فهم یداول فهم

 بچه تو بغلش وارد شد. یهلحظه خاله شعله با  همون

 ذاری؟یم ی: پس باالخره اومد اسمش رو چ شعله

 به مادرم لبخند زد. مامانم متقابال  لبخند زد و گفت: و

 .یا: اسمش رو گذاشتم وانمامان

ها. و وارث قدرت  یعتپرنسس طب  ینآخر   یاپرنسس وان  ی: خوش اومدشعله
با هم  یحساب  یدپس با ید؛دار یمهم یلیخ یتو و آرسان از حاال به بعد کارا

 .یددوست باش

 .یدهم رو تحمل کن ید: چون درهرصورت بامامان

 بچگونه و بامزه بود. یلی. لحنشون خیدندو خند هر 



با تعجب   یمن، حساب   یاتخت گذاشت اون دختر کوچولو    یآرسان رو رو  خاله
 یرههم خ یاز من نداشت. تو چشما یل زده بودم. آرسانم دست کمبهش ز

 یره،نگاه خ یه. بعد چند ثانزدنیشده بودن انگار با نگاهشون با هم حرف م
 یه یدهقدر قشنگ بود خنخنده. چه یر اون بچه که خودم بودم زد ز دفعهیه

 یرقابلغ ینا یدن. آرسانم شروع کرد به خندیرممکنغ یز چ یهنوزاد کوچولو 
 خنده! یننوزاد و ا یباور بود بچه

 دور تند. یمبر  یکم: بهتره آرسان

که   یچشمم آورد از روز تولدم تا روز یدونه خاطراتم رو جلوبعد دونه پ و
جالب بود تو جشن من موهام باز بود و  یلیخ یمسالگ یهش تولد رفتم. همه

 آرسان کوچولو اومد جلو.  دفعهیهبانمک شده بودم.    یلیختمام رو چشمم بود  

که روش چهار تا   یکادو داد. همون سنجاق سر  یهجدا از مادرش بهم  آرسان
اون  یشهداره. من هم یننگ یهها و وسطش هر کدوم از اون یهفلز  یگل کوچ 

 که آرسان نشونم رو بهم داد.  یمو بعد از اون تولد چهارسالگ  زنمیرو به سرم م
 هم  یهانشون  ماجالب بود که منم همون موقع نشونش رو بهش دادم. انگار  

 .یمکرده بود  یدارو پ یگهد

خاطر آرسان بود. بعد چرا انقدر اون سنجاق رو دوست داشتم. به  یدمفهم  حاال
 من آرسان رو در آغوش گرفتم. یمبه حال برگشت یقهاز چند دق

 .یازت ممنونم تو محشر یلیممنونم خ -

 حرفا رو با هم ندارن. یندوستا که ا یم: ما دوستانآرس



آرسان لباسام رو عوض کردم و عالم خواب من رو ربود؛ اما باز  یاز بدرقه بعد
 .یدکابوس جد  یهبا 

*** 

 در قالب کابوس« ی: هشدار۱۴ فصل»

 «وانیا»

آتشفشان   یهانگار داخل    یدمد  یبیعج  یجا  یهعالم خواب من خودم رو تو    تو
 ی،بودم؛ اما تنها نه همه بودن همه آرسان، ستاره، کاِرل، باران، جان، وند

 ین،آوا، رها، رادووردا، خاله شعله، خالهماهان، ونداد، مامان، خاله، خاله
گل، ماکان، ماه رتان،آ  یل،آفتاب، سه ینت،نسترن، مر  ین،نسر  یما،ن یم،نس

 ید،ملکه مهتاب، ملکه خودش انا،ید ین،آنجاال، آدر یکل،آنجلی،روشنک، ما
و... همه   ین،ک  ینخاک، آرشام، تارا، سارا، کاتر  یباد، ملکه  یپادشاه باد، ملکه

بودن و در حال  یو همه بودن از خدم و حشم گرفته تا باالمقامات همه عصب
و سوزان و ارتشش وارد شدن همه   یختا فرو ریوارهدفعه د  یک بحث و دعوا  

ها بکنم. الف تونستمینم یو من کار کشتنیم یکی یکیچشمام  یرو جلو
. کردیرو گلگون م ینخونشون زم یا کردیغش م یاآدما  گرفتنیم یشآت

رو  یرشکه شمش  یدمآتش رو د دفعهیه. شدنیدود م هایطانها و شفرشته
صحنه ناخودآگاه زانو زدم و اشکام  ینا یدند باتو قلب آرسان فرو کرد. 

کرد. احساس کردم که کل وجودم شکست کمرم خم شد.   یسصورتم رو خ
متعدد   یهاگردن ستاره رو زد کارل رو دوره کردن و با زخم  یدهخواهر آرشام ش

هام به دست سوزان کشته شدن باران و جان در از پا درآوردن مادرم و خاله



ون دادن. همون لحظه بود که من واقعا  آتش ج هایههم با ضرب آغوش
و  یاناو د یداشکستم و خرد شدم. مخصوصا  مرگ مادرم و آرسان و مامان و

 کردمیم یهو گر  کشیدمیم یغ ستاره از همه بدتر بود. من داشتم از ته دل ج
 رو برد باال. یرششمش یوابدست اومدن باال سرم ش یر شون شمشهمه

 کارت تمومه.  یگه: دشیوا

 .کردیو من رو صدا م  زدنیم  یغکه مدام ج  ییهااومد صدا  ییصدا  یه  دفعهیه

 جواب بده. یا...وانیا...وانی...وان ی: وان صداها

رو آزاد کردم و با تمام  یمتوانم رو بدست آوردم چشمام رو بستم انرژ دوباره
 زدم و... . یغ توان ج

*** 

 شب« همان»
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 .یحال خواستم بدون هر : بهکارل

و  کنهیکار م یلیروزا خ ینبودم. اون ا ینگران وان  یلیممنونم کارل خ -
 .یشهم تر یفروزم داره ضعروزبه

 خوبه. یاممنون بودم که خبر داد حال وان ازش

منم هستم. اون خواهر منم هست، من از آرسان  ی،نگرانش دونمی: مکارل
 شد و هر کار کرد رو بهم بگه. یخواستم هرچ 



 یمغرور و گستاخ مهربون و نگران بود. نگران برا  یبود اما اون چشما  عجیب
 من!

 دونستمی: اونم خبر داد که بهتره و شامش رو هم خورده منم چون مکارل
 گذاشتم.  یانتدر جر  ینگران 

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یو بهم خبر داد کنییممنونم. ممنونم که درکم م یلیخ -

 .قدردان نگاهش کردم و

 .یبهتره استراحت کن یاوقته، تو هم خسته یر د یگهنکردم. د ی: کارکارل

 فشردم. یرو به گرم دستش

 .یداشت  یسخت  یباشه اما تو هم استراحت کن؛ چون تو هم روزا -

 بهش زدم. لبخندی

 .یر خشب به یممنون که به فکرم: کارل

 .یر خشب به -

 به سرم زد پس داد زدم: یفکر  یهدور که شد  یکم

 حسابت رو برسم. تونمیبه فکرت باشم؛ چون اگه حالت بد باشه نم یدمبا -

 تو اتاقم و در رو بستم. بعد با خنده رفتم و

 چرا هوا انقدر سرد شده. لرزم گرفت. دونمیهوف نم -



بلد و راسته  یرهنپ یه. یدمرو درآوردم و لباس خوابم رو پوش قشنگم پیرهن
داشت که مچش کش داشت و رو دامن  یبلند ینایکلفت بود. آست  یکمکه 

پتو و  یر ز یدمو خز  یدماتاقم رو کش یهانوار داشت رو پرده یقشو  یناو آست
 بدون فکر به خواب رفتم.

*** 

 بود یدسف جاهمه

 من کجام؟ یه  -

 حالت چطوره؟ یزم: عز صدا

 !خاله

 یی؟تو یناخاله و -

صدا به  ترینیک مهربونش حدس زدم؛ چون بعد از خاله واندا نزد یصدا از 
متفاوت   یکممن فقط    یمامانمم شبه به صدا  یمال اون بود. صدا  یاوان  یصدا
 شدیراحت م  ینهم  یخب مامانمم مثل خودم شوخ و رو اعصاب بود برا  یول

 نه. یاخودشه  یدفهم

 : بله خودمم.الهخ

 جادو هستم؟ یایشده باز من رو احضار کردن من تو دن یچ  -

: نه من از انتقال روح استفاده کردم و روح خودم و روح تو رو آوردم به خاله
 بدم. یخبر  یهتا بهت  جاینا



 بودم یدهنکش ینانگران شدم کم از ا خدایی

 باز چه خبره؟ شده یچ  یه؟چ -

 .ین: خودت ببخاله

 یه؟چ یگهد ینا -

 تعجب نگاه کردم. با

از شما  یناگهان  یو آرسان بود که در صورت حمله یوان  ینقشه ین: اخاله
 یگهاز طرف د  کنهیم  ینو تمر   یشهارتش ما داره هم آماده م  جایندفاع کنه. ا

و  یشهم تر یشروز داره ب. تعداد روزبهکنهیهم مداوم داره عضو تازه جذب م
کل  یبرا یکاف  عدادپناهگاه مختلفه. هر کدوم به ت ینهم چند هاجاینا

 .یشهو غذا هم انبار م یشهم تر یشجا داره و داره ب هاینسرزم

 شد. یشتر ب تعجبم

 کجان؟  هاجاینخب ا -

ما هستن پشت  هایینداخل سرزم یا ینسرزم یکنزد یشترشون: بخاله
 یجاها هاشونیسر یهاما  دونهیمه م ییوارهد یمه کارل درباره ییوارهد
کار   یاما من برا  یواره؛د  یک و هم نزد  هاینتک سرزمتک   یک هستن. نزد  یگهد
 االنهم ندارم پس خوب گوش بده.  یادیوقت ز یخواستمت. راست  اییگهد

ها بفرسته و اونا رو آزاد کنه. بهش الف  ینارتش به سرزم  یهفرصته که    ینبهتر 
 بگو چهار روز وقت داره تا ارتش رو بفرسته.

 سر تکون دادم. متعجب



 خاله. یدمبله فهم -

به همه سالم   یزمبرات خطرناکه. خداحافظ عز   یکن  یر اگه د  ی: بهتره برگردخاله
 برسون.

 خداحافظ. -

رد داشتم. از پارچ آب و سرد  زدمینفس م. نفسیدماز خواب پر   دفعهیهمن    و
و خوردم تا حالم جا اومد. نفسام منظم شد و  یختمآب ر یوانل یهکنار تختم 
به گوشم  یفیخف یهاناله یرفت. همون لحظه صدا ینکم از بسردردم کم

بود به  یک ینزد ینکه از هم  یغیج یکه با صدا  یهچ ینمخورد بلند شدم بب
شدم صدا از  و متوجه رد راهرو شدموحشت افتادم. در رو باز کردم و با دو وا

 !یادم یاتاق وان 

 شده؟ یچ  یعنیخدا  یا -

 زدم. یغبا تمام توان ج یدمکه د  یزیرو باز کردم؛ اما با چ یاتاق وان  در 

*** 
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و بدنش   زدیم  یغبود که مدام ج  یاوان  ینا  شد،یاومد تو دهنم. باورم نم  قلبم
سره اسم رو به زبون  یهو  کردیو داد م یغ غرق بود و مداوم ج یتو نور انرژ

. گشتیو برم شدیم یلتبد یه  کردیم یک به هر طرف شل آورد؟یم
 زدم:  یادناخودآگاه فر 

 !یاوان -



 یابرام مثل خواهر بود. وان یا. وانزدیبودم قلبم تو دهنم م یدهترس خیلی
 ی. مونده بودم چ زدیو اسم ماها رو صدا م کردیو داد م یغخودش مدام ج

 شده؟

 .ی: آرسان نه، ستاره، کارل، باران، جان مامان، خاله آنجلوانی

 بلند زد. یغج یه

 .کشمتونی: آتش سوزان خودم موانیا

از خوش فرستاد که نگو من که خشک شده بودم؛ اما...   یروییچنان ن  دفعهیه
. 

*** 

 «کارل»

و با کله از تخت  یدماز خواب پر  یادخترونه یغ ج یبودم که با صدا خواب
 !یینافتادم پا

 دردناکم رو با دست مالش دادم. سر 

 !یلعنت  -

 . دوباره صدا اومد. صدا از راهرو بود.ینخورده بودم زم بد

 ستاره اومد. یغج یکه دوباره صدا  یهچ ینمشدم برم بب بلند

 !یا: وانستاره

 شده؟ یچ  یوان  یعنی -



 .یدمدو یرونتنمه ب ینگاه کنم چ  کهیندو بدون ا با

مدام   یوان   یادفر   یکه خشکش زده بود و صدا  یدمد  یرو دم در اتاق وان   ستاره
تو نور سبز غرق  یاکل بدن وان  یدمکه د  شدمیم یک . بدو بهشون نزداومدیم

که  یزنگ خطر بود و چون ستاره خشک شده بود با سرعت  یه ینشد. ا
با  نیاوا یروهایستاره. همون لحظه ن یشپ یدما آوردم دواز کج دونمینم

و ستاره رو در آغوشم   یدمآزاد شدن. خوشبختانه من به موقع رس  یادیشدت ز
 گرفتم و سپر محافظم رو فعال کردم.

مقاومت کنم؛ اما حداقل کمتر  یاوان یرویدر برابر ن تونمینم یلیخ دونستممی
 .دیدیمیم یبآس

کارش   یآخرا  یعنی  ین. اشدیم  یادکم و ز  یکوتاه نور سپرم ه   ییهچند ثان  بعد
تر و پرنورترش رو جمع کردم و با تمام توان روشن یرومبود؛ اما من تمام ن
 رنگی( رو سپر آب ی)سرخاب   یپرنور و پررنگ صورت   ییهال  یهکردم. همون لحظه  

 روشن شد! مدیدهیبآس

محافظت ازمون سپرم  یستاره به خودش اومده و سپرش رو برا فهمیدم
 گرفته.

*** 

 «ستاره»



 یقدرت و  یزانهرکس با توجه به م  یکه برا  یدرون   ی)انرژ  ینور سبز وان   دیدم
رنگ خاص است.( با سرعت به طرفم اومد و من توان واکنش  یک  یدارا

 .فرو رفتم ینداشتم. از زور ترس چشمام رو بستم اما در آغوش

 و گر گرفتم؛ یختفرو ر لحظهیه یبرا دلم

که با صورت متمرکز کارل   یه،ک  ینا  ینمسرعت چشمام رو باز کردم تا بببه  پس
محافظت از من خودش رو جلو داده و سپر  یبرا یدممواجه شدم و فهم

. اما یدهقدر ازش ممنون بودم که به دادم رسمحافظش رو فعال کرده چه
روشه و  یادیفشار ز یدمصورتش که شدم فهم یوعرق ر  یهادونه یمتوجه

 گذشتیم یکمبود. اگه  یقو یلیهم اولش بود، خ یوان  یرویتازه چون ن
طاقت   یلیخ  تونهیتر بود اما االن کارل نمو کارش راحت  بودیتر مکم  یشانرژ
 .یارهب

داره. مخصوصا    یشتریب  یرویو ن  ترهیقو  یلیخ  یبکنم چون وان   یکار  یه  باید
 کردمیکه فکر م  یزی. اما حدس من زودتر از اون چطورهینحاال که حالش ا

شدن نور سپر  یادکم و ز  یکه متوجه  یشد، اونم درست زمان  یلتبد یقینبه 
 کارل شدم.

 یستکارساز ن  یلیخ ینما دونستمیفرستاد؛ اما م یشتریب یدوباره انرژ اون
 سپر کارل. یرو گرفتم رو پس خودم دست به کار شدم و سپرم

 کارل سپرت رو رها کن.  -

 وحشت نگاهم کرد. با



 !ی؟: چ کارل

 گفت:  یبلند یادرو با فر  این

 سپرت رو ول کن. یگمپسر. م یستن یبازاالن وقت خنگ  -

 نگاهم کرد عصبی

 : زده به سرت.کارل

 از خودش داد زدم: تر عصبی

 یاکار ساده  یاوان  یرویابر نمن رو. مقاومت در بر   ینخدا بب  یمحض رضا  یوا  -
 الزم داره. یادیز یرویو ن یستن

 داد زد: متقابال  

 .یایاز پسش برنم ییتو به تنها یگمرو م ین: منم همکارل

 گفتم:  یعصب ییصدا با

 یاز ن یادیز یروی. من سپرم نیاز قدرتت استفاده کرد یادتو ز ینهمنظورم ا -
. من یریبگ یو انرژ یداره. من االن سپر رو نگه داشتم که تو استراحت کن

 .یمالزم دار یادیتموم شه زمان ز یوان  یانرژ ینمطمعنم تا ا

کم   یشو از شدت انرژ شدیکه داشت سرخ م  یدمرو د یصورت وان  دفعهیه
کرد و منم از شدت مقاومت سپرم   . همون لحظه کارل سپرش رو ولشدیم

 .شناختمیرو خوب م یسرخ  ینم؛ چون اکم کرد

 وحشت کرد. کارل



 ی؟کرد  یفش: چرا ضعکارل

 گفتم:  نگران

اون  ین. تازه ببشناسمیرو خوب م یتصورت سرخ از عصبان ینکارل من ا  -
رو...خدا  یروششده. اون االناست که از شدت خشم منفجر بشه و ن یلتبد
 ید. ماهان رو بعیرمبگ یمقابله باهاش انرژ یکارم کردم تا برا  ینکنه ا  یر خبه
. خوابشون یشهم یداشونکم پاون خرسه اما آرسان و آفتاب کم دونم؛یم

رو خبر کن و به  همه یتذهن یروی. تو هم با نیستناما خرس ن ینهسنگ
 .یفتهن یتا اتفاق  یرنها بگو دور قصر سپر بگملکه

 .یدم: باشه االن انجامش مکارل

 آروم بود. بار این

 حرفم رو قبول کرد. یممنونش بودم که بدون لجباز قدر چه

 که منتظرش بودم رخ داد  یلحظه اتفاق  همون

 یننداشتم همچ  یادمرم به  سپر رو چنان پرنور کردم که تو ع  یروممن با تمام ن  و
 گرفته باشم.  یسپر 

 !کنی؟یم کار ی: چ کارل

 زد. یعصب یادفر  باز 

 من آروم بودم. اما



مقاومت دارم که اونم به خاطر ترسم کمترم شده؛  یحد یهکه تا   دونمیم -
 .ذارمیپس دارم تمام توانم رو م

 رفت. یاهیو چشمام س یجسرم گ کمی

 .یوونگید ین: اکارل

 .گفتیم یادبا فر رو  اینا

 یادمفر  یسخت و دردناک بود و باعث شد صدا یلیمن ادامه دادم. خ اما
 بلند شه.

 لحظه کارل سپرش رو گرفت اما از داخل سپر من همون

 .دارمی:بسته من نگهش مکارل

 اون آروم بود. بار این

 گفتم:  یغ ج با

 رفته. یلتحل یلیخ یتانرژ یایبدون من از پسش برنم -

 .یدماز سر درد کش یادیبازم فر  و

و سرم به دوران افتاده بود و حال  کشیدمینفس م یسخت بد بود. به حالم
 شدن نور سپرم معلوم بود. یادخرابم از کم و ز

 .کنییولش کن خودت رو داغون م ی،: ولش کن لعنت کارل

 زد. یاداون بود که فر  بار این



 منم متقابال  بلندتر از اون داد زدم: ولی

 هرگز! -

هم نبود؛ اما انقدر حالم بد بود که داشتم  یقهاتفاقات ده دق ینکل ا شاید
 نازک پر از ترک بود. ییهال یهو از سپرم  افتادمیم

سپر من و کارل  یو سپرش رو رو یدلحظه آرسان مثل سوپرمن رس همون
 .یدکش

 و افتادم. یاوردمطاقت ن یگهد من

 .کارل من رو گرفت و خودش نشست  یفتمب کهینقبل از ا ولی

. آروم چشمام ینبدنم رو زم  ییهپاش و بق  یاز بدنم رو  یکنارش بود و کم  سرم
 رو شدم.کاِرل روبه  یاشک  یرو باز کردم و با چشما

 و اشک؟! از محاالته! کارل

 کاِرل... .  -

 ی؟کار رو کرد  ین: ستاره چرا؟ چرا اکاِرل

 بلند کردم و رو گونش گذاشتم. یسخت . دستم رو بهلرزیدیم صداش

 !کنی؟ی...میهکاِرل...گر   -

 به حرفم گفت: توجهبی

 .یکار رو کرد  ینا یخاطر من لعنت : تو بهکاِرل



شده بودم و صحبت برام سخت بود. سپر خودش  یفضع خیلی
حال  ین...اما با اکهینچه برسه به ا گرفتیم یانرژ یلیخ طوریشمینهم

 گفتم:

 .خاطر...من. اونم...بهینی...ببیب...آسینم...ببیب...بب تونستمی...نمینم -

 نفسم رو با فشار آزاد کردم. و

 تحمل نکرد و من رو محکم به خودش فشارداد. یگهد کاِرل

 ...لعنت به من.: لعنتکاِرل

...ک...ارو...با خودت نکن...خودتم...لعنت ین...با خودت...نکن. ایشه -
 ید...فقط بایستن یزی..االنم...که...چ.خواستمینکن. خودم م

 خو...خوب بشم. ....تایرم...بگیانرژ

 ی؟: ستاره خوب آرسان

 زد. یحرف  یهالل نمرد و  ینمعجب ا چه

 خوب...خوبم. -

 رو خبر کن. یه: کارل بقآرسان

ستاره بود. اما فکر کنم اگه به حرفش گوش   یشنهادرو کردم پ  کار ین: قبال  اکارل
 شده بود. یکیر االن با خاک نداده بودم، قص

 بود؟ ی: فکرش چ آرسان

 .یگهو از طرف د یانکمک ب  یها بخوام برااز بچه کهین: اکاِرل



 ینهم ندم جادو به سرزم ها بگم از قصر مراقبت کنن و اجازهبه ملکه هم
 برسه.

کارل ذوق مرگ شده   یفاما تو دلم از تعر   دادم؛یبه حرفاشون گوش م  ساکت
 بودم.

 شدم. یفخر ک اصال  

رو آماده کرد.   رنگشیاسیبالفاصله سپر    ی. وندیدنهم رس  یهلحظه بق  همون
گل ماه و ماهان یشاپشت بند اونم آفتاب سپر زردش رو ونداد سپر قهوه

 شییرو آماده کردن و در آخرم آرتان سپر طال  یشوناو نقره  یاسرمه  یسپرها
 .یستادنهم آماده ا یسپرا گرفت و چند نفر  یهمه یرو رو

داره؛ حالش  یاز ن یکمک. ستاره به انرژ یایدب یستادیدکه ا ییها: بچهکارل
 .یستخوب ن

 که کارل نگران من بود.  ینمن از ا کردمیم یذوق  چه

*** 

 «آرسان»

آرشام، روشنک، ماکان،   یکل،ما  ی،رها، آنجل  ین،جان، رادوکارل، باران،    یادفر   با
بودن و  یستادهکه ا  یک آنجال و ما یل،نسترن، سه یما،ن یم،کن، نس  ین،کاتر 
بودم و نگران   یبودن به کمک ستاره رفتن. اما من عصب  یگزینیجا  یبرا  آماده
 بودم. یاوان یبرا

 یشه؟نم طوریینها ابچه -



 یه؟: منظورت چآفتاب

 یگی؟م ی: پسر چ جان

 .یم: درست حرف بزن ما هم بفهمباران

 زدم: داد

وسط   ینا  یممقاومت کن  یماگرم ما بتون  یباالخره حت   یشهنم  طوریینا  یگمم  -
 .بینهیم یبآس یاوان

 رو آروم کنه. یاوان یک از نزد یدنفر با یهکه   ینه: منظور آرسان استاره

 .یدحرفم رو فهم ییک ستاره. حداقل  یمرس وای

 :یدهمون لحظه با هول پرس کارل

 نه. ی: ستاره انگار بهتر کارل

. خودمم دادم کمکم کنهیها حالم رو داره بهتر مبچه ی: اوهوم انرژستاره
 .گیرمیم یانرژ

 کارل زد.  یداردل یبرا لبخندی

 یلیاون خ یمبش یک نزد یابه وان ید: خدا رو شکر. اما ستاره ما چطور باکارل
 داره. یانرژ

 .یرمخب معلومه من م -

 بودم. مطمئن



 ی؟با هم: چ  همه

و کمک   ید. چون شما زود اومدیستمو خسته ن  یادهز  یمحرف نباشه من انرژ  -
رو داره.  یاوان یرویکه قدرت مقاومت در برابر ن  یمو تازه من تنها کس کنیدیم

اما من نه و من مطمئنم ست؛  خسته  یلیصرف کرده و خ  یادیز  یتازه اون انرژ
 .زنهینم یبیاون به من آس

 !یوونگیهد ین: اما اآفتاب

. ستاره یدباشاما شما آماده  یرم. من االن میمهم دار اییگهد یما چاره -
 ی؟بهتر 

 : من خوبم.ستاره

 .یدکه حالش بازم بد شد با خودت ببرش. اما فعال  آماده باش  یدی: اگه دکارل

نگران بودم   یلی. خیسمت وان   یدمسرعت دوردم و بهک  یک سپرش رو کوچ  بعد
 رو نجات بدم.  یاوان  یدآخه بعد از رفتن من ضخامت سپر نصف شد؛ اما من با

 بودم. یدهبه تختش رس دیگه

 !کردیم ییدرشت عرق خودنما یهاصورتش دونه رو

 !یرو از دست داده. لعنت  یادیز یلیخ یمن انرژ خدای

 : آرسان نه.یغ با ج وانیا

 .بینییکابوس م  یدار جامیندختر. من ا یستن یزیچ یاوان -

 .دادیاما حرفام جواب نم شنید؛ینم انگار 



 .لرزیدیم یاز شدت نگران  صدام

 شو یدار ب یلعنت  -

 به سرم زد. یفکر  دفعهیه

 رو تو دستام گرفتم. دستش

 .شدیم مکم داشت آروکم شده. انگار کم  یشاز شدت انرژ یدموضوح د به

 .دادیجواب م داشت

 یروش. نیدمشدستش رو هم گرفتم و بلندش کردم جلو کش یکیاون  پس
 بود وجودم رو حس کنه. یکم شده بود. کاف   یلیخ

 یاما بازم برا رسیدیبهم نم یبیکه آس  یکمتر شده بود، طور  یلیخ نیروش
رو  رو آزاد کرده بود و اگه زودتر جلوش یادیز یخودش خطرناک بود انرژ

 .دیدیم یدیشد یبآس گرفتمینم

 تمومش کنم. یدبا -

پرتش کردم تو بغلم و درست همون لحظه   یو ناگهان   یدمشجلو کش  آرومآروم
 قطع شد. یشانرژ

 .جامینبود که وجودم رو حس کنه و باور کنه ا یکاف   انگار 

داشتم و من ناخودآگاه خم شدم و  یبیشده بود. احساس عج تر آروم
 .تر شد، بدنش شل شد. نفساش آرومیدمرو آروم بوس یشونیشپ

 رو باز کرد چشماش



 : آرسان!وانیا

 دار بود!صداش گرفته و بغض چقدر 

*** 

 «وانیا»

 آرسان -

 دارم مشهود بود.خش یدار بود و وحشت کامال  تو صدابغض صدام

 :یدپرس نگران

 ؟یخوب  یا: وانآرسان

 کنار منه.  جاینس و ازنده شدینگرانش زل زدم. باورم نم یچشما تو

 پر از اشک شد. چشمام

 !؟یاآرسان تو زنده-

 .لرزیدیحرف زدن صدام کامال  م موقعی

 !یرم؟: مگه قرار بود بمآرسان

ش گرفته؛ اما که زدم خنده  یخنده بود. انگار از حرف  هاییهصداش ته ما تو
 خودش رو گرفته بود که بهم نخنده. یجلو

 زدم. یهگر   یر تحمل نکردم و خودم رو با شتاب پرت کردم بغلش و ز دیگه

 چشمام بود. یتک جلوکابوسم تک   هایصحنه



مامان، ستاره، کارل، خاله، باران، جان همه...همه رو  یتو...تو ُمرده بود -
جشن   خواستنیم  خندیدنیودم. اونا داشتن به من مکشتن من تنها مونده ب

 .یرنبگ

 ی؟: ک آرسان

 متعجب بود. صداش

 فکر کردم از دستتون دادم. یدهو خواهر آرشام ش یواآتش، سوزان، ش -

 زدم. یهگر   یر دوباره ز و

 ریختمیزور دو قطره اشک مبه  یکه تو حالت عاد  یبود. من  یبخودم عج  برای
قدر عوض شدم که چه  کردمیفکر م ینو به ا کردمیم یهاالن داشتم خون گر

داشتم   طوریینمن مهم شدن که ا  یآدما برا  ینقدر تمام امدت و چه  ینتو ا
 .کردمیم یهبراشون گر 

 یشهما هم یادامه بد یستتموم شد. آروم باش! الزم ن یزمعز  یش: هآرسان
 مطمئن باش! یزمعز  یرهتو بگما رو از  تونهینم کسیچو ه یشتیمپ

 یاعصابم حت   یبخش بود، درست مثل مسکنام. درست مثل قرصاآرام  صداش
 از اونا. تر یقو

 یدی؟قول م -

 .یدمرو پرس ینا یدو ترد باشک 

 .یدم: قول مآرسان



 بود. یماناون پر از ا یبرعکس من صدا اما

. اومدیکردن. نفسم باال نمو سرفه  یدنقلبم گرفت و شروع کردم به لرز  دفعهیه
 یاهیو س دیدیچشمام تار م رفت،یم یجنشستم. سرم گ ینرو زم دفعهیه
. گر گرفته بودم و اومدیباال بود. نفسم باال نم یلی. ضربان قلبم خرفتیم

 بود. یخ یخدست و پاهام  زدیحرارت از تنم باال م

 ی؟جان خوب  یاچت شد؟ وان یان: واآرسان

 بودم که جواب بدم. یپر از وحشت بود. اما حال من بدتر از اون  صداش

 ستاره جوابم رو داد: یزدهوحشت یلحظه صدا همون

 جوابت رو بده. تونهیشده، نم یعصب ی: آرسان اون دچار حملهستاره

ه موقع رفت و افتاد و از شانسش بود که کارل ب یجهمون لحظه سرش گ اما
 گفتم:  اومدیکه انگار از ته چاه م  ییگرفتش. منم با صدا

 ستاره! -

 حالم بود بود که توانش رو نداشتم. یبلند بشم؛ اما به حد کردمیم سعی

 .یاراون خوبه تو به خودت فشار ن یا: وانآرسان

. اگه بهتر نشد یکن آرومش کن  یرو ببر تو اتاقش و سع یا: آرسان وانستاره
 سومه. یهاش رو بهش بده. تو کشوقرص



ما و باال سر  یشبودن پ یدههم که رس و خاله یداو مامان و و مامان هاملکه
ما جمع شده بودن. راه رو باز کردن خاله و کارل اون رو بردن به اتاقش. مامان 

 اتاق اومدن. یو باران من رو بلند کردن، پشت سرش هم جان و آرسان تو

 .دادمیداشتم جون م من

و  یدتو اتاقاشون و بعد خودتونم بر  یدرو بفرست همه ید: باران جان بر مامان
 .یمکمک کن  یابه وان یدمن پسرم؛ با یشپ یا. آرسان تو هم بیبخواب 

و جان رفتن و آرسانم اومد کنارم و دست راستم رو گرفت. نبضم رو  باران
 چک کرد و بعدم تنفسم رو.

 نامنظمه. یلیتنده و نفساشم خ یلی: نبضش خآرسان

 یاد؟از دستت برم یکرد؟ کار  یدبا کار ی: چ مامان

 یاوان یعصب یهابهتر بود؛ چون اون با حمله یلی: اگه ستاره بود خآرسان
 .کرد  یدبا یکار آشناست. اما فکر کنم بدونم چ یشتر ب

 آب به خوردم داد و کمرم رو ماساژ داد. یوانل یه

 ِی بود موقعکه بچه   یراه بره؟ وقت  یکمتا  یرونب یشببر  یست: بهتر نانمام
جواب   یدشا  یگم. مزدیو قدم م  رفتیراه م  یاو    دویدیم  یتو عصبان  یناراحت 
 بده.

چند  یهرفتن لرزش بدنشم  یناز ب ی. برایه: اگه بتونه راه بره فکر خوبآرسان
 حالش بهتر بشه. یدبهش شا یمتا شکالت بد



تا شکالت خوردم و بعد مامانم شنل کلفت و پهن به من داد و من اون  چند
جفت ساق کلفت و دستکشم دستم کردم.   یه. کالهشم سرم کردم،  یدمرو پوش

 .یدآرسانم شنل و دستکش پوش

 یام؟منم ب یا: آرسان حواست بهش هست مامان

شما استراحت کن من  ی؛ارکار د  یلیو فردا خ یا: نه خاله شما خستهآرسان
 مراقبشم.

کلمه هم حرف   یهتو باغ و تو طول راه  یمو رفت یمهر دو با هم راه افتاد بعد
 کم مونده بود بدوم. تازه اگه جون   رفتمی. من که چنان باسرعت مزدیمینم

من رو آرومم   یشهکار هم  ین. حرف مامانم کامال  درست بود، ادویدمیداشتم م
 ی. انگار با ضربهخوابیدیم تر یشحرصم ب رفتمیم تر یع در سر ق. هرچهکردیم

 .کردمیاحساسات بدم رو دفع م ینپاهام به رو زم

 تر.آروم یکم: چه خبرته؟ آرسان

 یناون برف سنگ یر با هم ز ییتر رفتم و دوتاکه حالم بهتر شده بود، آروم  منم
تر شد. تش کمشد یمعصب یو من آروم شدم، بهتر شدم حمله زدیمیقدم م

 هاییمکتاز ن  یکیو رو    یمو با هم رفت  یمخسته شد  کهینتا ا  یمراه رفت  یلیخ
 .یمتو باغ نشست

 تر کرده بود.سرد حالم رو بهتر و خودم رو آروم هوای

 ی؟بهتر  :آرسان

 جواب دادم: آروم



 که باعث دردسر شدم.  یدبله ممنون. ببخش -

 همراهم بود که من فقط باعث دردسرم. یشهتلخ هم یقتحق این

که خودم دلم خواست   یزیهچ  ینو ا  ی! تو دوستمیا؟: دردسر؟! دردسر وانآرسان
 شد؟ طور ینشد که ا یبود؟ چ  افتاده یاما چه اتفاق 

حس دور شدم. کل خوابم رو براش گفتم  ینکه زد ناخودآگاه از ا  یبا حرف  اما
 فکر. یاونم رفت تو

 هه! -

 .یدمبه سرم زده بود از جا پر که   یفکر  با

 شد؟ ی: چ آرسان

 گفتم:  یهول یصدا با

 هشدار بود. یه ین. ایدم...آرسان فهمیدمفهم -

 یه؟منظورت چ فهممینم ی؟: هشدار! چه هشدارآرسان

 هنگ کرده بود. بدبخت

خودمون شروع  ینتو خوابم از جنگ و دعوا ب یکه ماجراها  ینهمنظورم ا -
اگر ما بحث رو کنار  یعنی ینپس ا ی؛داخل یتفرقه جور یه یعنیشده بود 

 ...یمنذار

ها رو تموم بحث ینا ید. ما باید: حق با توئه چرا به فکر خودم نرسآرسان
 .یمکن



 .یمو متحد بش پارچهیه یددرسته ما با -

 .تنها راه نجاته ماست اتحاد

. باد یفتهب یستقرار ن یکه اتفاق   یدمچون فهم یدم؛نفس راهت کش یهبعد  و
رو  یکمبرف  یطورو درشت شده بود همون یدتر و برف هم شد وزیدیسرد م

 .نشستیبرف م یوجود تا فردا کل یننشسته بود با ا ینزم

 سرده. یلیتو هوا خ یم: بهتره بر آرسان

 .یمبر  -

 بود.موافق بودم؛ چون خودمم سردم شده  باهاش

 تو اتاق من. یمهم رفت با

 .یممبال انداخت یو رو یمرو درآورد شنالمون

 .یو بخواب  یممنونم آرسان بهتره بر  -

به  یبمونه؛ اما راض یشمو ته دلم دوست داشتم پ ترسیدمیهنوز م کهینا با
 خاطر خودم.شدنش نبودم، مخصوصا  به یتاذ

 چشمام نگاه کرد و گفت: توی

 امشب. مونمیم یشتپ : منآرسان

 حرفم رو از تو چشمام خونده بود! انگار 

 .یبهتره استراحت کن یدیزحمت کش یکاف   یاما تو به اندازه -



 که مراقبت باشه.  یدار یاز ن یو تو هم به کس یستم: نه من خسته نآرسان

 اما... . -

 !یم: اما ندارآرسان

تختم و خودشم باال سرم   یرو گذاشت کنار تختم و من رو خوابوند رو  صندلی
 نشست. یرو صندل

 .یشیاما تو خسته م -

 روش. یرمجاست، ماون یبزرگ  ین: مبل به اآرسان

 کال  دهن من رو بست. منم آروم چشمام رو بستم.  دیگه

 .یر خشب به -

 .یر خ: شب تو هم بهآرسان

 یهاش صحنه! همهبردیاما مگه خوابم م  خوردم؛یخوابم وول متو رخت  هی
 .یچیجلو چشم بود. آخرشم که ه یزامکشته شدن عز 

 شده؟ یچ  یه؟: چآرسان

 .یگهد فهمهینه نم فهمینمی

 پلو شده. یمچلو شده، دمش کرد یدیمآبش رو کش -

 ماالمال خنده گفت: ییصدا با

 کرده.  یتبه تو هم سرااز ستاره  ینکه: نه مثل اآرسان



 بودم. طورییناز اولشم ا نخیر 

 هوف. -

 پشتم رو بهش کردم. و

 نه؟ برهی: خوابت نمآرسان

 . روم رو برگردوندم سمتش.یشهحال کهینمثل ا نه

 ها جلو چشممه.ش همون صحنهنه همه -

 .یبهش فکر کن ید: نباآرسان

 .یستدست خودم ن -

 .فهممیخودم نم یانگار پررو

 نگفت. اومدم چشمام رو ببندم که... . یزیو چ یدکش  یقنفس عم یه

 با تو فهممیرو قلبم و م ذاریی: "دستات رو مآرسان

 یزندگ  ینجاتو تو ا گیرهیآرامش رو نم همین

 جز چشات رو جز چشات رو خوامنمی

 و از خودمم فهمییم یشهمن رو هم حال

 ممبخند که آرو یشمتو پ دونییم بهتر 

 کنییبشم تو بارونم م یخشک  کنیمی

 و از خودمم فهمییم یشهمن رو هم حال



 بخند که آرومم یشمتو پ دونییم بهتر 

 کنییبشم تو بارونم م یخشک  کنیمی

 یهعال یمحال من بهتره با تو زندگ حاال

 غرورم  یلبگذره با تو عشق تو شده دل که

 نبوده که عاشق تو نبودم ایلحظه

 یوقت  یاکنارت چشم رو همه دن  بستم

 از هوایب  یاهمه دن یستمهم ن دارمت

 ینگاهت قلبم همه یهبا  پیشم

 خوادتیم وجودش

 و از خودمم فهمییم یشهمن رو هم حال

 بخند که آرومم یشمتو پ دونییم بهتر 

 کنییبشم تو آرومم م یخشک  کنیمی

 و از خودمم فهمییم یشهمنو هم حال

 بخند که آرومم یشمتو پ دونییم بهتر 

 ."کنییبشم تو بارونم م یخشک  کنیمی

 بند« ماکان»



. آرسان و ینبود زم  یدهغار باز شده بود و فکمم چسب  یمن و بگو اندازه دهن
صداشم که محشر بود اصال  حرف   یممن از حقم نگذر  یآهنگ خوندن؟ اونم برا

 نداشت!

 آرسان تو...! -

 صدام انقدر خوب باشه. رهخویبهم نم یه: چآرسان

 لبخند قشنگ بود. یهو رو لباشم  خندیدیداشت م چشماش

 آشکار بود. یشاسرمه یاز اون چشما شیطنت

که تو هم آهنگ   کردمیاما فکرش رو هم نم یه؛نه راستش صدات که عال -
 .یبخون 

 یتو تو  یبرا  یاما تو فرق دار  خونم؛یتو خلوت خودم آهنگ م  تر یش: بآرسان
 حاضرم بخونم. ییهرجا

 خوشحال بودم. یلیشکه شده بودم اما ته دلم خ واقعا  

 ی؟ممنون اما االن چرا خوند -

 .دوننیرو همه م ین. ایشیبا آهنگ آروم م یشه: خب تو همآرسان

 بدبخت. گفتیم راس

 آرسان. یمهربون  یلیخ -

 لبخند زد. یهجوابم فقط  در 

 : تو استراحت کن.آرسان



آرسان رو تو ذهنم آوردم حرف اون روز ستاره  یچشمام رو بستم و صدا منم
چه قدر  دونستیبود هنوز! و خوب م یادشکه اون روز تو جنگل گفت رو 

 آهنگ رو دوست دارم. ینا

 یدمکه تنها تو رو تو کوچه د  ی: "از اون روزآرسان

 یدمها فقط ستاره چشب یتو یادت به

 نوشتم ینوشتم تا بدون  یمونو پ نامه هزار 

 یجون  یز عز  ییتو یبدون  تا

 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ  چه

 تو روزگارم ییگل تو  یچه خوبه ا ببین

 کنارم تو رو دارم"  یزمخوبه عز  قدر چه

 .بردیشد و خسته شدم و داشت خوابم م ینچشمام سنگ کمکم

 در کنارت یشهتا بمونم هم خواستیی"م -

 ساختم واست تو اوج ابرا یونهآش یه

 یابه در یدل و زد یکرد  یهم عاشق  تو

 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ  چه

 تو روزگارم ییگل تو  یچه خوبه ا ببین

 کنارم تورو دارم."  یزمخوبه عز  قدر چه



 یدار آرسان ب  یبا به پا  یخواستمخواب بودم؛ اما م  یجخمار شده بود گ  چشمام
احساسش آهنگ  یش بدم که داشت با تمامصداش گو یبمونم و به آوا

. تازه اونم گناه داشت. روز کار داره و االن نصف کردیمحبوبم رو برام زمزمه م
 . اونم گناه داره.خونهیمن آهنگ م یداره برا یشب

 بخواب. ی؛اآرسان تو هم خسته -

 .خوابمی: تو بخواب بعد منم مآرسان

 .یگناه دار  یاآخه تو هم خسته -

 : اگر گناه دارم تو زود بخواب تا منم بتونم بخوابم.آرسان

 گر.سواستفاده ای

 بگم به تو. یآخ من چ  -

 چشات م**س.ت خوابه. ینفقط بخواب ب یچی: هآرسان

 .یکه تو هم بخواب   یباشه اما به شرط  -

 قلب من.خوش ی: چشم بانوآرسان

 تابلو نشم گفتم: کهینا یاما برا یخت؛ته دلم فرو ر یزیچ یه

 .یز مزه نر  -

 بعد چشمام رو بستم. و

 یدل شد ینتو ا ینهس یتو ی: "نشست آرسان



 قصه منم عاشق یلیل یشد مهمون

 تک یشد یالمتو گلدون خ مجنون

 برگ خزون بود احساس تنم گل

 ."خواستیتو رو م یعمر  یه

و به عالم خواب پرواز کردم و گذاشم آرامش  یدمنفهم یزیچ یگهبعد د و
 .یرهوجودم رو دربر بگ

*** 

 «آرسان»

تنهاش  تونمیاما نم یدهقدر آروم خوابغرق خواب نگاه کردم. چه یایوان به
 یزیباشم تا اگه چ جاینپس بهتره ا یستن ینسنگ یادمبذارم. چون خوابم ز

. مونیدرست مثل بچگ   خوردمون نگاه کردمگره  یبشه کنارش باشم. به دستا
 .یماون زمانا هم انقدر با هم خوب بود

 یو همه کارامون با هم بود. وقت  یز چ. همهیمبا هم خوب بود یلیزمانا خ اون
نگاهم   یوقت   یدار د  ینمنتظرش بودم تو اول  یلیرفت و زمان گذشت من خ  یوان 

خودش باشه  یدداشتم. حدس زدم که با یبیحس عج یهبه چشماش افتاد 
 وو من رنگ و حالت موهاش ر  یچیدموهاش پ یموهاش باز شد و بو یوقت 
 کرد؛یباور نم  کسیچشد. ه  یلتبد  یقینو بوش رو حس کردم، شکم به    یدمد

که دوست   یطوراوضاع اون یکه اون دختر خودشه ول  دونستمیاما من م
اشتباهات منم باعث شده بود  یدته شانرفت کلکل و دعواها الب یشداشتم. پ



بحث   مدامبود و اما ما    یکلکل  یهگرگ زخم  یهکه اون ازم دور بشه. خب اون  
مون نداشتم؛ اما زمان هم به درست شدن رابطه یدیام یگه. من دکردیمیم

موانع رو از سر راهمون برداشت و به خواست خدا ما دوباره  یخودش تمام
. گشتیبود دوباره داشت برم  ینمونر گذشته بکه د  یمیتی. صمیمدوست شد

 ها.از اون موقع  تر یمیصم یحت  یدشا

بهتر بود بخوابم من از  یگهگره خوردمون انداختم د ینگاه که به دستا یه
 یدوست   یه  یفرا  ینا  دونستمینسبت بهش داشتم و م  یحس  یه  یمهمون بچگ

 دونم. یهنوزم نم یه؟چ دونستمیست؛ اما واقعا  نمساده

دستامون رو از هم باز کردم و دستش  یآروم گره خواستیدلم نم کهینا با
 رو آروم کنارش گذاشتم.

 من. یپرنسس کوچولو یر خشب به -

مبل  یگذاشتم و خودمم رفتم و رو  یشونیشبوسه رو پ یهخم شدم و  آروم
 .یدمخواب

*** 

 «وانیا»

 بود، خاله اومد تو خوابم.من رو با خودش ر  یاکه خواب و رو  همون

 خوشحال شده بودم. یدنشاز د واقعا  

 سالم خاله. -

 حالت چطوره؟ یزم: سالم عز خاله



 بهترم ممنون. یلیخ -

که تحمل نکردم   ی. به حدیترسوند  یلیمراقب باش. منو خ  یلیخ  یزم: عز خاله
 .یامب یدنتو باز مجبور شدم با انتقال ذهنامون به د

 چشم ممنون. -

گاه از فکر تو هم پناه یخبر خوب بهت بدم کارا یه. بذار بالیشمت ب : چخاله
 نمونده که تموم بشه. یزیچ یگهو د یرهم یشبهتر پ

 ینسرزم  یقتو هم محل دق  یشهخاله م  یگمخوشحال شدم. م  یلیخ  یهعال  ینا  -
 .ینمتو بب یامب خوامیم یرو بگ 

 خطرناکه. یلی: فعال  نه خخاله

 وضع سربازا چطوره؟ یچرا؟ راست  -

و  یشهم یشتر روز داره بتعداد روزبه یوستنبه ارتش پ یلیا. تازه خیه: عالخاله
 یشترقدرت سربازان ب

 کنید؟یاستفاده م ییهااز چه صالح -

گروه خاصه   یه  یکه برا  یز سحرآم  یهاچوب  یزه،خنجر، کمون، ن  یر،: شمشخاله
 دوشاخ. یرکمونو ت

 ید؟ندار یقشما منجن -

 هست؟ ی: نه چ خاله

 فکر کردم و شکلش رو ظاهر کردم. یکم



 کرد.  یک باهاش شل یشهبزرگ رو م یهاو سنگ  یقهمنجن ینا -

 یشه؟: چطور ساخته مخاله

براش آماده   یحاتبا توض  ییجادو  ینقشه  یهدادم و    یحرو براش توض  چیز همه
 کردم.

که   دونییم  ی؟ها دارزره  یبرا  یجالب باشه؛ اما تو نظر   یلیخ  یدبا  ین: اخاله
 بذاره. یر افراد تاث یتوضع یتو تونهیم یلیخودش خ یناا

هرحال اونا بهتر با کارل و آرسانم مشورت کنم به  یددارم اما با  ییفکرا  یهبله    -
 کارا واردن.  یناز من به ا

 .یهم دار ترییشب یمسائل تجربه ینچون اونا تو ا یه؛: بله فکر خوبخاله

 حق با خاله بود. درسته

 .یگمم ینهم یبرا یقا  دق -

 برات خطرناک بشه. ترسمیم ی؛بهتره برگرد یزم: عز خاله

 باشه خداحافظ. -

 : خداحافظ.خاله

آرسان  یدمد ینه ینبلند شدم و آب خوردم و در هم یدممن از خواب پر  و
 .یدهخواب نفرهمبل سه یرو یچارهب

 خاطر من بود.براش سوخت؛ به دلم



 یهسرش و از کمد  یر تختم رو گذاشتم ز یهااز بالشت یکیبلند شدم و  منم
 .یدمپتو درآوردم و روش کش

 لب زمزمه کردم:  یر ز و

 .یموند یشمبهتر. ممنون که پ یچیاما از ه یشهتختت نم یهبه خوب -

اما از  باریدیرو نگاه کردم. هنوز برف م یرونپس از پنجره ب اومدینم خوابم
 .یدسابرها معلوم بود که سپ یر ز

پا که  یتا رو یدبلند سف یرهنپ یهرو عوض نکردم؛ همونا خوب بود.  سملبا
بود و  یصورت  یهالباسامم گل یگشاد بود، البته از باال نه از دامنش رو  یکم

 بن.موهامم بافته بودم خب بد نبود، تازه االن همه خوا

 برم کتابخونه. خواستممی

برداشتم و با  ینشجنگ و ابزار و قوان یکتابخونه و چند تا کتاب درباره  رفتم
 اتاقم ظاهر کردم. یجادو خودم رو تو

 بود. یزیخوب چ جاهاینا یروداشتن ن واقعا  

هم انداختم رو   یشال بافت   یهو    یدمسرد بود پس پرده رو کش  یکماتاقم    هوای
رو هم آماده کردم و  هامیلهوس ییهتاب و بقنشستم لپ ز یدوشم. پشت م

 کارم رو شروع کردم.

 داشته باشم. یاطالعات کاف  یدپس من با یمجنگ ینا یآرسان فرمانده منو

 رو جلوم گذاشتم و باز کردم. کتاب



*** 

 یهچند ساعت گذشت. من چند تا از کتابا رو خوندم و  یاقدر چه دونمنمی
 یطرح کنم. داشتم کتاب بعد  کردم تا نقشه  یادداشتش رو  از نکات مهم  یسر 

شونم خورد، منم برگشتم و با آرسان متعجب  یرو یکه دست   کردمیرو باز م
 رو شدم.روبه

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یر خسالم صبح به -

 یداری؟ب یبپرسم از ک  یشه: سالم. مآرسان

 چطور؟ یشش یافکر کنم از پنج  -

 کرده بود.  یجمگ  سوالش

 نه. یا یمطمئن بشم با مرغ و خروسا نسبت دار خواستمیم یچی: هآرسان

 گفتم:  دفعهیهنگاهش کردم اما  یجگ  یهچند ثان اول

 ی؟چ  -

نکبت  ینا یدم. تازه فهمیدخودم سوت کش یزدم که گوشا یغیج چنان
 بوده. یمنظورش چ 

 .ی: نخودچ آرسان

مزخرف،  یپررو یود پسرهرو برداشتم و کبوندم تو سرش. حقش ب کتاب
 اعصاب خردکن. نکبت خودش اول شروع کرد.



 و... . ینخوچ  -

 ی؟و چ  ی: نخودچ آرسان

 شد. یرهبه من خ مالیدیکه کلش رو م  طور همون

 فحش بدم اون از دهنم در رفت. خوامینم-

 .یفحش ند ی: کلم و ترکوندآرسان

 زدم. یطونیش لبخندی

 اوهوم. -

 .یفتیدرن یاانبا و یتا تو باش هاهاها

 کنی؟یم کار یچ  ی: دور از شوخ آرسان

کن تو من حاالحاالها ول یول ی؛شد  یتو جد  یستمن یانکنم وان یاگه تالف  من
 ... .یستمن

 .خونمیدارم کتاب م بینی؟ینم یگهم -

 ی؟که چه کتاب   ینه. منظورم ابینمیم یستم: کور نآرسان

 بوده. یخکه در طول تار  ییهاو جنگ  ینشجنگ و قوان یدرباره -

 .گیرهیم یشهم آت یو حساب  یرهخط من تا تهش م ینبا ا دونستممی

 کنی؟ی: بدون من نقشه طرح مآرسان



منم از فرصت استفاده کردم و  ینهم یبود برا یعصب یکمقشنگش  صدای
 کنم.  یاز قبل با اعصابش باز یشتر زدم که ب یحلبخند مل یهبراش 

 .یشهگناه داره کاف  یول خورهیداره حرص م دونستمیاما من مبود؛  آروم

 تایییشتا بعدا  ش  کنمیم  یآوردارم اطالعات رو جمع   کنمینه نقشه طرح نم  -
 .یمرو نقشه کار کن

 کار کن!  یتک  ی: جرئت داشت آرسان

 .یارممن حالش رو جا ب یلهبدجور ما ینا یر پررو شد. نخ باز 

 نه؟ یاجرئت دارم  ینامتحان کن بب یاگه دوست دار -

 در ما رو به خودمون آورد. صدای

 تو ییدبله بفرما -

 باز شد و ستاره وارد شد. در 

 باهات صحبت کنم. یموضوع  یه یدرباره یدبا یا: وانستاره

 .یدتر باشتا شما راحت یرم: من مآرسان

 .یدباش ید: اتفاقا  تو و کارلم باستاره

 افتاده؟ یباز؟ چه اتفاق  یهچ -

گلم تازه آفتاب، آرتان و ماهان ماه یانتا کارل، باران و جانم ب ینید: بشستاره
 باشن. یدبا



 آرسان تو هم رفت. یاخما یدماومدن اسم ماهان قشنگ د با

 چرا؟ -

 ی؟درست حرف بزن  یشه: مآرسان

 باشه. یندهنما یه هایناز هر کدوم از سرزم ید: باستاره

 ها؟ینسرزم ییه: پس بقآرسان

شد   یباگر تصو  کنیم،یخودمون مطرح م  ینرو ب  ی: ما اول موضوع اصلستاره
 .گیمیهم م یهبه بق

 یه؟چ ی: موضوع دربارهآرسان

 ها!الف ین: سرزمستاره

 داده؟ یها! نکنه خاله خبر الف -

 .کرده بودم  شک 

 گویی؟یب: تو غستاره

 .یارهدرب یبازوقت کار مسخره ادیبدم م دونهیشروع کرد. م ینا باز 

 باش! یجد -

 دختر؟ یدیآخه از کجا فهم گویی؟یبتو غ ی: نه جدستاده



 ینکه ما از سرزم  ییمجاتو فکرته و از اون  یچ   یدمحدس زدم. از چشمات فهم  -
 یناسرزم یس چون اونه که از همهپس کار خاله یم؛ندار یها اطالع الف
 .یشهخبردار م یراحت به

 شد. یو جد یدبود که خودش فهم یورط لحنم

 تو حالت بد بشه. کهینتو خواب خبرم کرد قبل از ا یشب: خاله دستاره

 گفته؟  یخب چ  -

 اومده. یشها پالف ینپس گرفتن سرزم یبرا ی: گفته فرصت مناسبستاره

 .زدمیم حدس

 ینسرزم یمتا اگه ما همه موافقت بکن یو تو هم شور گذاشت  یدمآهان فهم -
 .یه. فکر خوبیها رو آزاد کنالف

 .یموقت ندار یشتر هفته ب یهاما ما تا  یقا  : دقستاره

 یایمشانس از پسشون برم یکمبا  یمداشته باش یخوب  ی: اگه استراتژآرسان
 .یستجا نو حواسش به اون  کنهیم  یتچون سوزان االن داره ارتشش رو ترب

 .یتکنه نه تربآماده   -

 حاال مونده آرسان. حاال

 .یر بگ اییکتهغلط د یتموقع ین: حاال تو هم تو اآرسان

 .ی: غلط دستورستاره

 ستاره بوس. یمرس یتحما ینبه ا ایول



 : هان؟آرسان

 بود. یرهش به ما دوتا خگشادشده  یمونده بود و با چشما بدبخت

 .اییکتهنه غلط د ی: غلط دستورستاره

 چشمک نامحسوس به من زد. یه و

 ید؟آورد یر : وقت گآرسان

 دلم گفتم شک نکن. تو

 : نه.ستاره

 تا تهش رفت. ینخط دادن ا یهاوه من  اوه

 : ستاره.آرسان

 خیالیستاره براش مهم بود؛ ب  ینقدرم که اهشدار به ستاره بود. چه یه این
 نشسته بود.

 : هان؟ستاره

 .یگهم ینن متنفرما باز اهان نه بله. هزار باز گفتم از ها -

 بعد شما... . ینیمسرزم یه ی: َاه چطونه شما ما االن وسط بحث دربارهآرسان

 در جملش ناقص موند. یبا صدا اما

 تو. ییدبفرما -

 یایم؟ب یآزمون خواست  یهچ ی. برایمستاره ما هم اومد یا: بکاِرل



 باشه؟  ینده_دوتا نمایکی  یناز هر سرزم  یدبا  یچ   یبرا  یگه: آره راست مآفتاب

 یاو  یدداشت کار یبا آرشام چ  یگهد خواستیدی: اگه از آرسان رو مماهان
 برعکس.

 .یناکردن ا  حمله

 ساکت. یقه: دو دقجان

 مون کردن.بابا بازم تو! خفه یمرس اوف

 به رگبار. یدهارو بست: چرا بدبختباران

 خدا از دهنت بشنوه. وای

 یمبا هم بر   یایداما اگر ممکنه ب  ید؛ها و ممنون که اومدممنون بچه  خبیلهخ  -
 به اتاق جلسه.

 یم؟: چرا؟ مگه مرض دارماهان

بزنش  ینهمچ یگهم یطونهباز شروع کرده؟ زده به سرش؟ ش ینمرگشه ا چه
 ها. جاش رو با آرسان عوض کرده انگار...دندون سالم تو دهنش نمونه یه

 که... .  دونیمیم ییز چ یه: ماهان ما آرسان

 .زنمیحرف م ی. من دارم با وان یست: آرسان حرف من به تو مربوط نماهان

 باز شروع کردن. یناا وای

 پس... . یمماجرا باخبر  ین: درست حرف بزن ما هر سه از اآرسان



 نداره. یربط  یچمن و حرفام به تو ه یکارا  ی؟: پس چ ماهان

 .گیرهیشده. بحث داره باال م یخطر  یگهد نه

هاشون و تورم رگ گردنشون مشخص بود هر دو تاشون بدجور چهره از 
 ینمونه  ین. ایرهدعواشون باال بگ  کهینکار کنم قبل از ا  یه  یدهستن. با  یعصبان 

 بسوزونم. یشهتفرقه رو از ر ینا یدتو خواب منه. با یهمون تفرقه 

 ینبا هر دوتونم! آرسان آروم باش! ماهان تو هم تمومش کن ا یدبس کن -
 .یستتو ن یرفتار برازنده

 بود. یعصب صدام

 .یمباز کرد یگهحساب د یه: ماهان ما رو تو وندی

 .یگهد یگهم راس

داداشمه حرف دهنت رو بفهم  ی: احترام خودت رو نگه دار! آرسان جاستاره
 .بینییوگرنه بد م

 ؟ اون... .: شما چطونهماهان

 چه مرگش شده. این

 .یدندار یمشکل یچماهان؟ نه تو و نه اون ه یاون چ  -

 : اما... .ماهان

 پررو. یگهنزن د حرف



کار رو   ینراه مقابله با نظر مخالفان احترام و مداراست. آرسان داره ا  ینبهتر   -
 ی؟تو چ  کنه؛یم

 ادامه دادم: یتر بعد با لحن محکم و

. راز قدرت ما در اتحاد و ینمبحث و دعوا بب خوامینم یگهاز حاال به بعد د -
دعوا   کسییچاز ه  خوادیدلم نم  یگهاعتماد ماست. نه فقط ماهان و آرسان، د

 اتاق جلسه. حرف حرف منه. ریمیحاال هم م یدید؟! فهمینمبب

و  ینتونسرزم یو کامل از منطقه یقدق ینقشه یهاگه ممکنه  ین: آدرستاره
 .یاراطرافش برام ب

.آدرین  : حتما 

 .دردسر یشد ساده و ب  یبغ و

 یاز چهره  یم. من و ستاره جلو بودیمهم همه به سمت اتاق جلسه راه افتاد  ما
 کردم.  روییادهدوباره ز یعنی ینو ا یدهستاره معلوم بود که ترس

 کردم نه؟  روییادهز یلیخ -

 مد.حرفم ستاره به خودش او ینا با

 : نه حقشون بود.ستاره

 نگاهش کردم. نگران

 کارم درست بود؟  یگیم -

 .یاوان یهبفهمن قدرت دست ک ید: بله درست بود. اونا باستاره



سرسخت  یکمدو تا با هم خوب بشن  ینا یتا وقت  یدنظرم بابه دونییم -
اگه   یدمطور که من فهم. آخه اونیاندوتا مجبورشن با هم کنار ب  ینباشم، تا ا

 .یمممکنه ما نابود بش یمما متحد نباش

قدرم آرسان هرچه دونیی. خودتم خوب میمکن  یسک ر  ید: درسته ما نباستاره
 رو مخ شده. یلیخ یدا  ماهان جد ینصبور باشه ا

*** 

 «یناگسستن یوند: پ۱۵ فصل»

 .یگهد ترسمیم ینمنم از هم -

 بود. یزاچ ینمن بعد از خوابم ترسم از هم واقعا  

 .یگهدو لگده  فوقش چهارتا مشت ی؟نگران  یچ  ی: خب تو براستاره

رو  یظغل یستاره ناخودآگاه باعث شد اخم فکرییو ب  تفاوتییب  همهاین
 .غره برمو بهش چشم ینهصورتم بش

 یگم؟بد م یه: چستاره

 غره رفتم.بهش چشم دوباره

اما  کنن؛ی. اونا با چهار تا مشت شروع مینهاما مشکل هم یگی؛نه بد نم -
 یچیدعواشون به کجاها بکشه. تازه اونش که ه یدفعات بعد یستمعلوم ن

همه  یبوده چون اول کار ینامن مطمعنم اون خواب اون شبم مربوط به هم
 مشغول دعوا و بحث بودن.



 ...؟یگیتو م یعنی: ستاره

 بله حدست درسته. -

 بودم. توجهیقدر ب من چه ی: خداستاره

 .یدهتازه فهم خنگول

هم  ینهشدار بوده و ا  یهشدم؟ اون خواب    یعصب  یچ   یبرا  یپس فکر کرد  -
 .یریممشکل رو بگ ینا یجلو یمنشونش حاال اگر که ما نتون

 ... .یریمرو نگ ینا ی: درسته اگر جلوستاره

 .یدمحرفش پر  وسط

 .یمرو به باد بد ینممکنه کل سرزم -

من تو رو خوب   زدییوگرنه انقدر محکم حرف نم  یدار  یانقشه  یه: تو  ستاره
 .شناسمیم

 و دقتش زدم. یاریهوش همهینبه ا لبخندی

 .یستمدارم؛ اما مطمئن ن ییفکرا یهدرسته  -

 شد. یبه خودش گرفت و جد یمتفکر  ییافهق ستاره

 ی؟: چه فکر ستاره

 .یمکن  یجادا یوندپ یها دوت ینا ینب یدما با -

 لبخند مرموز زدم. یه و



 یوندی؟! چه پیوند؟: پستاره

 محکم که نتونن بشکننش. یوندپ یه -

 نام آهنربان.هم یهاقطب ینبابا دو تا ع خیالیب  یوندی؟: چطور پستاره

 نگاش کردم. تیز 

 هم خودش رو مظلوم کرد. ستاره

هم  یمدام تو سر کله یکه ولشون کن  یزارنانقدر از هم ب یه: خوب چستاره
 .زننیم

و کارلم بدتر   یناز ا  گفتیقلم رو راست م  یه  ینا  یحرفاش خندم گرفت ول  از 
 هم رو تحمل کن. تونستنیهم نم یقهبودن. دو دق

ولشون کن  ینخروس جنگ یندو تا ع ینا یخودتم قبول دار یدی: دستاره
 بابا.

 یهلبخندم محو شد و جاش رو به    یشدبع  یجمله  یدناما با شن  یدمخند  اول
 داد. یظاخم غل

 یوندی؟جور پچه یکردم. نگفت   یبابا شوخ  خبیله: خستاره

کرد. چون هم   یمونمپش  یچ   یندونه کوبوندم تو سرم که ع  یهستاره    یخنگ   از 
 که تو دلم گفتم:  یجور یچیسرم درد گرفت هم صداش تو کل سالن پ

 خوادیما هم نم  یتاره خودش مخ نداره براس  ینآخ مامان مالجم نابود شد. ا  -
 بزاره.



 آرسان به خودم اومدم و دست از غرغر با خودم برداشتم. یصدا با

 شد؟ یچ  یوان  ی؟: خوب آرسان

 من خ... . -

 ماهان حرفم رو قطع کرد. اما

 .یستهم باشه به تو مربوط ن ی: هر چ ماهان

 !پرهیبه همه م یچه پررو شده ه  این

 : مثال  به تو مربوطه؟آرسان

 .ید: دوباره شروع نکنوندی

 بود. یدبلند از اون بع یصدا یننگاه کردم ا یمتعجب به وند من

رفت که  ینآتش یغرهچشم یهبه آرسان زد و آرسانم بهش  یپوزخند ماهان
 .یدستاره گرخ

 : ماهان آرسان با هردوتونم.وندی

 یرو انقدر عصب ی وندتاحاال یشکینزدن. خب حق داشتم ه یهم حرف  اونا
 آروم بود برعکس ستاره. یشههم یبود. وند یدهند

برگشت. از  یسکوت مطلق، جو دوباره به حالت عاد یقهاز چند دق بعد
 یهم بود کس یشدت توبه یمن، ماهان، آرسان و وند یکه اخما  ییمجااون

 زدن نداشت. یکجرعت ج

 :یدو پرس یرهخودش رو بگ یستاره نتونست جلو باالخره



 ی؟: نگفت ستاره

 .یدوست  یوندپ -

 .یدوست  یوندبله پ یبود ول عجیب

 !ی؟: چ ستاره

 شوکه شده بود. حسابی

 .ینهاما تنها راهش هم یدهبع دونمیم -

 .یوونگیهد ین: استاره

 زده بود.وحشت کامال  

 .توننیهم م ینابتونن دوست باشن ا یطانش یهفرشته و  یهاگه  -

 و بحث شروع شد. یمحرف وارد اتاق جلسه شد ینهم با

موافق بودن؛  هامیشتریبود. که ب یننگرفتن سرزم یاحوِل پس گرفتن  بحث
 حمله. یبرا یزیبه نقشه و طرح ر یمپس شروع کرد

 یناز جنوب و جهت سرزم یههفته مدت مناسب یهنظرم چون : بهآرسان
 .یمحمله کن یدیانتبع

 از... . یدنت موافقم؛ چون اونا احتمال نمباها بار یناول ی: براماهان

ها بهشون الف ینپس گرفتن سرزم یدوست برا ین: از سمت سرزمآرسان
 .ینهحمله شه فکر منم هم



 وار گفت:پچپچ ستاره

 با هم موافقن! یز چ یهدوتا سر  ینچه عجب ا -

 !یبهبله عج -

خودش بتونه به ما   ینا  یدبود. شا  یدمنور ام  یهبود؛ اما    یبهم برام عج  واقعا  
 بکنه. یکمک   یه

 .یم: چشمشون نکنستاره

 . وراج.یگنم یچ  ینمبذار بب یشه -

 .خواستینم یدجد یدعوا یهرو تو دلم گفتم؛ چون واقعا  دلم  وراج

 . یمفک بزن  یقهدو دق ذارهیرو ببرن که نم  یتشور اون روح مقررات: مردهستاره

 و جوابش رو ندادم. یدمخند ریز 

به حرف چون  یر رو نگ یهست بگو همه بخندن. وان  یزی: ستاره اگر چکاِرل
 یدهو آرسان االن عقلشون کار م یافقط وان یطشرا ینا یما االن و تو ینتو ب

 .یمفکر کن یمهست که نتون یختهوگرنه ماها انقدر اعصابمون به هم ر

 ستاره که سرخ شده بود. یفهیابه ق یشتر البته ب یدنحرف همه خند ینا با

. یرو کار بنداز  یتو اون مغز نخود  ی: بهتره تو اون دهن گشادت رو ببندستاره
نفهمه و حواسش نباشه آرسان هست   یموان  یعنی  یآرسان و وان   یخودت گفت 
 که نظر بده.

 تا اومد دهنش رو باز کنه... . کارل



 !کنیدیشماها بدتر م یگمنم یچیمن ه یهرچ  یگهبسه د -

 .کننیش باز مزدم که خودم گلوم سوخت. دهن آدم و همه یداد چنان

 ینما  کنهیم  یطورقدر مراعات کنم؟ اون از ماهان که اونمن چه  یگهساکت د  -
 کهیننه ا  یمبا هم متحد باش  یدزشته! ما با  یلیخ  یگهد  یداز شما دو تا. بس کن

 یدید؟فهم یمدعوا کن

ه بودن حقم داشتن من در مرز انفجار بودم. مطمئنم چشمام ساکت شد همه
ها و کوتوله  ی،آنجل یکل،ما ین،آدر ینت،شده بود؛ چون مر  یرهدوباره سبز ت
 ها شده بودن.مرده ینبودن ع یدهکه خشم من رو ند  یتمام کسان 

 تا به خودم مسلط بشم. یدمکش  یقیعم نفس

 تر شدم گفتم:آروم وقتی

 .یدادامه بد -

 روم نشستمآ  و

 من... . یاوار: وانپچپچ ستاره

 !ینزد یکلمه حرف زد  یک ساکت!  -

 .یدمکار رس  یحرف زدن که اونم ساکت شد و ما به ادامه یز تند و ت چنان

 یم؟: کجا بودجان

 .زدیمیدرمورد محل حمله حرف م یم: داشتباران

 یدی؟: خب آرسان ادامه نمجان



 به خودش اومد. کردیمن رو نگاه م یچشم یر که تا اون لحظه ز  آرسان

 یم؟که از جنوب منطقه حمله کن  یدتون موافق: خب همهآرسان

 موافقت همه ادامه داد: با

ندارن و  یخوب  یددر شب د یوهاها و دغول دونیدیکه م  طور ینخب هم -
حمله در  یرازمان ب یننظرم بهتر رو ندارن پس به خوابییها هم توان ب جن

 .یمدار یبهتر  یدشبه؛ چون با وجود افراد ارتش شب و روز و آتش و ما د

 بود . یابود واقعا  آدم باتجربه یدرست و منطق  حرفاش

ها هم هست؛ چون الف ییخوب در شب از توانا ید: درسته البته دمرینت
 .ینزشب یعنیهستن  یستیاونا شب ز یهااز گونه یبعض

 یه؟چ یستیب زش یا یز: شبمایک 

 رو بپرسم. ینهم خواستمیم یقا  : منم دقستاره

 .یچیدحرف ستاره چنان تو سرم کوبوندم که صداش تو کل اتاق پ ینا با

 شد؟ یچ  ی: وان آرسان

 متشنج. منم

ستاره رو خفه کنم من قبال  هزاران  ینا خوادیمن دلم م یعنیشده؟  یچ  -
دادم  یحمنگ خنگ گفتم، توض یجگ  یدختره ینا یرو برا یناا یهزار بار همه

 یه؟چ یگهبعد م

 : چطور؟باران



 .یدمکش  یقیتر شده بودم پس نفس عمآروم کمی

 یبرا  خوندمیرو هم که م  یزیبودم هرچ  یعلم  یهامن عاشق کتابا و برنامه  -
 که اوف... .  ینما دادمیشرح م یقیبه هر طر  ینا

 یدارناز موجودات تو شب ب  یبعض  یدمم  یحمن االن توض  یست: مهم نمرینت
 ... .خوابنیو در روز م

هشت سالش بود، بعد حاال   یدرو فهم  ینا  یوقت   یاومد. وان   یادم: آهان  ستاره
 یول ینه؛تو شب بب تونهیگربه م  دونمیکه چه م  خوردیبشر مخ من م ینا

 و... یهزخفاش شب دونمیو چه م یستن یزشب

رو  ینا یاتطرفم منم حرص چرند یهاز خنده از  یمبود طرف همه مرده یه از 
 .خوردمیم

 .یدباش ی: بسه جدآرسان

 .آوردن یادرو به  یتآرسان همه به خودشون اومدن و موقع یصدا با

 شون رو خوردن.خنده یقنفس عم یهبا  همه

آخه جادوگرا   یریم؛کمک بگ  یاز جادوگرا و موجودات باستان   نیمتویما م  یگمم  -
کنن که تو شب ببنن و موجودات همه که معلومه   یکار  توننیبا جادوشون م

 .توننیم

 بود اصال حرف نزده بودم. یر بود که دادم چون فکرم درگ ینظر  یناول این

 .یه: فکر خوبآرسان



 : ارتش ما چند نفره؟ستاره

 یوستنپ یبرا هایما حدود دوازده هزار نفره و درخواست  ی: ارتش اصلکاِرل
 یروهایپنج هزار نفر و سربازان تحت آموزش هشت هزار نفر. البته بدون ن

 .هایستالو کر  یعتارتش طب یه یکمک 

که من زدم اگه ما هشت هزار نفر از ارتش   ی: پس با توجه به حدسستاره
از پسش  یمسه هزار نفر از ارتش تحت آموزش رو بفرست یاو چهار  یاصل
 یایم؟. نمیایمبرم

نظر من بهتره با تعداد هم نداره؛ اما به یادیز یسک چون ر یه: فکر خوبکاِرل
ا هگروه مردم و ارتش الف  یک شن و  یمتا به دو گروه تقس یمحمله کن یشتر ب

 گروهم بجنگن و... .  یهرو آزاد کنه و 

 کارل رو کامل کرد:  یجمله یجانبا ه ستاره

 یبآس ینو با کمتر  یمو جنگ رو طول ند یمتا بعد تمام قوا به اونا حمال کن -
 .یمبرگرد

 .یناهماهنگ شدن ا چه

 .یمکامال  آماده باش  یدطور که ستاره گفت ما باهمون یقا  : دقکاِرل

و  یعتطب ینها برن به سرزمدارم. چطوره ارتش الف یظرن یه: من آفتاب
 .یننبب یمجا تا تعلاون

و  یننبب یمتعل توننیجا بهتر م: منم با نظر آفتاب موافقم؛ چون اونباران
 .یانبار ب تر یقو



.تر یقو یهم از نظر نظام هالیستاو کر  یعتطب یندرسته چون سرزم :جان
 یاها رو آموزش بدن. چون اونا همشون جادو  الف  توننیهستن و هم بهتر م

 ترشونیشخاص دارن باز ب یکه قدرتا  ییماونا ینرو ندارن از ب یخاص یروین
 کنترل عناصره.  یتو یروشونن

 یهاها چون قدرتبه ما حمله کنن الف ی: درسته تازه اگه اونا ناگهان گلماه
 یمبارزه ییهم رو توانا  ینشونسرزم  یر خاص ندارن و مشکالت اخ  یا  ییجادو

 اونا اثر گذاشته.

جا بهتر و زودتر ها براشون خطر داره و تازه اونگله. چون الف: حق با ماهآرتان
 آماده بشن. توننیم

خوب باشه. تازه اون  طوریینا کنمی. منم فکر میه! حرفشون منطقدرسته
 توننیپس آب افزارها، افراد ماه و باد افزارها که م  یاستدر یک نزد ینسرزم

 کنن.حمله یااز راه در توننیتو آب نفس بکشن؛ م

 .یمکار رو بکن  ینهم ید: درسته حق با شماهاست. اگه همه موافق باشآرسان

 کردن.  ییدبا حرکت سر حرفش رو تا همه

هم از راه هوا  هایطانها و شدارم. چطوره ما فرشته یکرف یه: من آنجلی
ماست؛  حمله به نفع  ینپس ا یمبال دار یلبه تبد یاز ما بدونه ن یمحمله کن

باشه  ینشونهم ب یهابه آسمون ندارن و اگر از انسان یچون اونا دسترس
کنه تازه ما   ترلآسمون رو کن تونهیم هایطانها و شبهتر از فرشته یبازم ک 
 یمدار یگهد هایییتوانا یلیو...خ ییاز جمله نور روشنا یمتفاوت  یهاقدرت



 یهاو با بال یمدار ییباال یهم قدرت بدن  هایطان: درسته ما شمایکل
 یروین یکیتار یروی. تازه ما نیمکارها انجام بد  یلیخ تونیمیقدرتمندمون م

 یرویهستن و ن  خبر ین ازشون ب که دشمنا  یمدار  یگهد  یهاقدرت  یلیو خ  یاهس
 .یادبه کار ما م یک تار یرویدر برابر ن یلیخ یکتار

که قادر   اییهمراه موجودات باستان  تونیمیم یاطینها و ش: ما فرشتهآنجال
 .یمبه پرواز هستن از راه آسمون حمله کن

صاعقه، آب و آتش  یخ، ی. اونا هم دارایدهاها رو فراموش نکن: اژدهمایک 
و  یستندور به ا یاز آسمون در فاصله توننیو هم بال دارن و مهستن 

 پروازشون. یتباال و قابل یقدرت بدن  یورا یرندشمن رو هدف بگ

 کمک کنن.  توننیو جادوگران ما هم م  یرهاگکمان  ینتنظر من و مر : بهآدرین

 یهادشمن رو از راه دور از پا بندازه و جادو تونهیم یراندازی: چون تمرینت
کنن باعث توهم دشمن بشن و...   یجادهزاران کار انجام بدن مه ا  توننیما م

. 

 .یمبهتره ازشون استفاده کن یه: نظرات خوبسارا

 ها خطرناکه.الف یبرا ین: حرفاتون درسته؛ اما اتارا

 یونصف درم یه توننیها کارشون رو بلدن. تازه م: نگران نباش الفمرینت
 ینها بهتر الف یناتمام سرزم ینها آماده باشه. در ما ببندازن تا صف یر ت
حرکات مبارزه و  ینو بهتر  یشترینرو دارن و ب یزیکیو مبارزان ف یرانداز ت



رو جبران  نیروهاها که ضعف اونا در رابط با حرکات و سالح ترینیشرفتهپ
 .کنهیم

و چند نفرم با حباب محافظ ازشون  یدکار رو بکن ین: آره درسته اگر اتارا
 .یشهمحافظت کنن خطرش کمتر م

درست کنن تا دشمن  یگردباد  یوار دور قلعه د توننی: باد افزارها هم مرها
 حمله کنه. دفعهیهنتونه 

کرد که اونا نتونن از اون  یبا باد کار یشهحرف درسته تازه م ین: ارادوین
 بلندشون استفاده کنن. یهاپرش

بکشن تا دشمن راه فرار  یوار رو د یدوندور م توننی: خاک افزارا هم منیما
 نداشته باشه.

و تو  یمکن  یپاشون رو خال یر خاک گروه گروه ز یرویبا ن یشه: تازه منسترن
به  یازهامت یهما  ی. نداشتن تعادل اونا و کنترل خاک برایمشونچاله بنداز
اونا  یکنترل پاها  یعنیکنترل خاک دست ما باشه   یچون وقت  یاد؛حساب م
 با ماست.

 یهو بق یمخاک به داخل نفوذ کن یرویقصر با ن یوارایاز د یشه: تازه منسرین
 با دردسر کمتر. یمرو آزاد کن

ازشون  تونیمیچون م یشه؛خوب م یلیخ یمبکن یرشوناس یم: اگر بتونرادان
 .یدما مف یاطالعاتم برا ینتر . کوچک یمرف بکشح

 تا شروع کرده بودن به حرف زدن.شده بود چون همه با هم دوتا سه همهمه



 دارم. یفکر یه: من روشنک 

ها به سمت روشنک معطوف شد و سکوت کل حواس ی، همهحرف ینا با
 یپرنسس و شاهزاده ینکاتر   یناتاق رو فرا گرفت آخه من روشنک ماکان ک

 .زدیمیحرف نم یادو ز یمکه ساکت بود  یمها بودجادوگران و کوتوله

 روشنک؟ یدار ی: چه فکر کین

 .یمها استفاده کناز کوتوله هایآزاد کردن زندان  یبرا تونیمی: ما مروشنک 

 .یبد یحتوض یشه. میشم: متوجه نمکاترین

! کوتوکهروشنک   ی اندازه بدن رو جادو کنن. بعض ییر تغ توننیها م: بله حتما 
شدن رو با سرعت   یشدن و نامرئ   یکر غول پ  یتو قابل  یماورائ   یروهایاز اونا ن

و درها رو افراد خاک باز کنن و  هایوار د یشهدارن. پس م یادباال تو مدت ز
تا اونا هم از داخل به  ننها رو از داخل آزاد کاونا داخل برن و ارتش الف

 کنن.  دشمن حمله

به  تونهیم ینی! پس ارتش زمیاالعاده. تو فوقیهعال یلیفکر خ ین: اماکان
و آنجاال  یک طرف ما ینمن، تو و آرتان سر دشمن رو گرم کنه از ا یفرمانده 

هم از دو  یراندازاکنن کل جادوگرا و ت یرو فرمانده  ییهوا ارتش توننیم
 کننیم حمله

افراد رو  توننیاومدن هم م ینکه همراهمون از سرزم  ی: ما و افرادکاترین
 کنن.  یر دستگ

 : و اونا رو زنده به قصر برسونن.کین



رو به  یادیتعداد ز توننیکمک کنن درسته؟ م  توننیم یعتم: افراد طبسهیل
ها و انتقال یروهان ترینیکه قو  دونینی. میارنب جاینو ا یعتطب ینسرزم

 .هاستیستالآب، آتش و کر  یعت،طب ینمال چهار سرزم

 یکمک   یرویتور رو قلعه پهن کنن تا از ورود ن  یهرو مثل    هایاهگ  توننی: مونداد
 کنن.  یریدشمن جلوگ یبرا

 زنی؟یحرف نم  یادو ز  یتو چرا انقدر ساکت   یا. وانیهخوب  یلیفکر خ  ین: اآرسان

 من شد. یها متوجهحواس یحرف همه ینا با

 ندارم. یخب من حرف  میرییم یحرف نزن  که بگم خدا کچلت کنه  ای

 بگم؟ حرف که زدم. یخب چ  -

 یه یتو سرته؛ وقتا یزیچ یهتو  دونمیت رو بگو. خوب م: فکر و نقشهآرسان
 .یشیم ساکت طوریینفکرت رو مشغول کرده باشه ا یزیچ

 .یناز دست ا یوا ای

 یدی؟تو از کجا فهم -

 .یرمبرم بم ید: من اگه تو رو نشناسم باآرسان

 بودم. یاییدر یمن تو فکر حمله خبیلهخ -

 !یاییدر یحمله ی؟: چ وندی

 ی؟رو از کجا آورد ین: اماهان

 .یجا که تو رو مخ همون از 



 ید؟فکر چطور به ذهنت رس ینا یا: وانآرشام

 ینسرزم  ینکردم و ا  یبررس  یاییجا رو از نظر جغرافس آرشام. من اونساده  -
راه داره؛ اگه ما از هر دو طرف  یبه خشک  یگهو از طرف د یاطرف به در یهاز 

 اونا... . یمکن  حمله

و هوا حمله  ی. اما اگر ما از خشک یش: اونا نه راه پس دارن، نه راه پآرشام
 فرا کنن.  یااز راه در  توننیم  شونیخاطر قد بلندشون و قدرت بدن اونا به  یمکن

رو  یهر راه  تونهیم یاییدر یبه کمک حمله ییهوا یحمله یل! ویقا  دق -
 ببنده. یشونبرا

 درست فکر من بود. این

 یدر صورت شکست برا یابود که سمت در یده: چرا به فکرمون نرسآرسان
آتشم که  یدنو به سوزان خبر م یرنراه فراره و اگر که فرار کنن م یهاونا 

 .کنهیحمله م جاینو به ا کنهیگر از نبود ارتش اسفاده مسواستفاده

 رو کرد؟ کار ینا یدچطور با یا: خب وانوندی

آب نفس  یر ز توننیتو حواست هست!؟ افراد آب، باد و ماه م ی: وندباران
 یتایاز قابل یکی یناما ا یمبکشن. درسته که ما درست مثل شما انسان

 مخصوص ماست.

 یناسرزم  ینکه مال ا  یگهد  یاز آدما  یلیجادوگران خ  ییجادو  یرویو تازه با ن  -
 .توننیهم م یستنهم ن

 هم استفاده کرد. یاز موجودات باستان  یشه: تازه مکاترین



 .یهفکر خوب ینماوهوم ا -

 یرو فرمانده  یاییدر یرویمن و تارا ن یدنداشته باش ی: اگر مشکلسارا
 .کنیمیم

 .یایم: درسته ما از پسش برمتارا

 و کمک کنه. یادبا شما ب تونهیگلم م: ماهکین

 آب رو روشن کنم. یر و ز یامب تونمی: درسته مگلماه

*** 

 «وانیا»

شوره ولم و دل یچرا نگران  دونمیتموم شد و ارتش راه افتاد اما نم جلسه
 .کنهینم

تا خرخره تو کتاب  یشهکس به اتاق خودش برگشته بود. من که مثل هم  هر 
در من رو به خودم  ی. صداخوندمیداشتم داستان م بار ینغرق بودم، البته ا

 آورد.

 تو. ییدبله. بفرما -

 .یدمبودم ند یز نفر داخل شد. من چون پشت م یهباز شد و  در 

 تو باغ؟ یمبر  یایب یشهم یاوان -

 آرسان برگشتم. یصدا با

 شده؟ یزیچ -



 گفت:  یلکسر یلیخ آرسان

 باهات دارم. یکار  یهنه  -

 .یامشنل تنت کن منم زود م یهلباس گرم بپوش  یهباشه برو حاضر شو  -

 : باشهآرسان

 !یبهعج ینحرف گوش کن شده! ا چه

با  یشرتت یهرو درآوردم.  یمراحت یلباسا یدمکه رفت منم دو آرسان
 یمزمستون  هاییرهنروشم از پ  یدم،که از خونه آورده بودم رو پوش  یرسارافتیز

جفت کفش آج   یهو    یدمپوش  یدرنگ سف  یشمیابر   یجوراب شلوار  یه  یدمپوش
بود،  چمم یتا رو دادیبلند بود و پاهام رو پوشش م یرهنمدارم پام کردم. پ

جفت دستکش ساق  یهو کاله شنلمم سرم کردم.  یدمشنل بلندم پوش یه
تنگ بود و از مچش  یینبلند بود از باال تا پا ینام. چون آستیدماهم پوشکوت
نبود. موهامم محکم کردم و تلم رو   یشتر ب  ی. البته چند سانت شدیگشاد م  یکم

 یو بعد از آمادگ   کردمفرق راستم رو که رو صورتم بود مرتب    یشهزدم مثل هم
حاضر و آماده  کامل از اتاقم خارج شدم. از در که خارج شدم آرسان رو

 .یدمداده بود د یهاتاقم تک یروروبه یوار به د کهیدرحال

 ی؟حاضر  -

 یم: بله بر آرسان



مترم برف اومده بود و بازم داشت  یم. هوا سردسرد بود. نیدبد نکن فکر 
هوس قدم  یمخب ما مرض داشت یکه نگو، ول  اومدیم یم. چنان بادباریدیم

 .یمزدن کرده بود

 حسیسوز سرما صاف خورد تو صورتم و صورتم رو ب  یمقصر که خارج شد از 
 .زدیشده بود و سوز م

درخت بود از شدت باد کم  وار یرهجا چون دااون یچیدیمها پدرخت بین
 .شدیم

بگه.  خوادیم یچ  ینمکه بب  ییندادم و سرم رو انداختم پا یهتک یدرخت  به
 یتو چشماش نگاه کنم. کال  تو چشما تونستمیوقت نم یچچرا ه دونمینم
 نوبر بود!. یگهد یکی یننگاه کنم؟ اما ا یدرست  تونستمینم کسییچه

 رو بهت بگم. یزیچ یه یدمن با یا: وانآرسان

 شده؟ یزیچ یه؟چ -

افراد سوزان برام خبر  ینچند نفر از جاسوسان من ب یشچند روز پ آرسان
 قراره به ما حمله بشه. یادحتمال زآوردن که به ا

 ! قراره به ما حمله بشه بعد من خبر ندارم!ی؟چ  -

جور چه یگهخبر ندارم. من د یچیو از ه جامینخدا من پرنسس ا وای
بدبخت   یشممچند روزه. نگو حس ش  ینشوره داشتم ابگو چرا دل  یم؟پرنسس

حس ششم   یتا به منه احمق هشدار بده. از بچگ   کشتهیداشته خودش رو م
 داشتم. یقو



 صبر کن حرفم تموم بشه. یا: آروم باش وانآرسان

بودم زل زدم تو  یگفتم و منتظر نگاهش کردم چون عصب  یاباشه یبدخلق  با
 چشماش.

و به من، کاِرل و  یدنموضوع رو فهم ینمن ا ی: خوب گوش کن! آدماآرسان
بده  یحستاره گفتن، قرار بود که من به تو بگم چون ممکن بود بد برات توض

ساز شه و ستاره هم دلش رو نداشت. کارلم که کال  تو خبر رسوندن و و مشکل
من و  یاومد و بعد دعوا یشها پموضوع یندادن افتضاحه؛ اما ا یحتوض یا

زم فکر کردم بهتره اول از خودم جلسه فرصت نشد اما من با ینماهان و ا
 .یبشنو

 یینو دوباره سرم رو انداختم پا  یدمخجالت کش  یشمچند لحظه پ  یتعصبان  از 
چونم و سرم رو بلند کرد و به   یر شد و دستش رو گذاشت ز  یک آرسان بهم نزد

 شد. یرهچشمام خ

 که گفت:  یدفهم یاز صورتم چ  دونمنمی

 .یشهفاهم مدچار سوت یخجالت نداره هر کس یاوان -

آرسانم   یسرخ شده و خندهخاطر خجالت و سرما سرخبودم صورتم به  مطمئن
 کرد.  یلتبد یقینحدسم رو به 

 که... .  یسرخ شد یجور ینیرو بب یافتق ید: باآزسان

 دوباره خنده. و

 و من... . یمکه من خجالت  دونییخب م -



. همه اشتباه یخودت رو ناراحت کن یدتو نبا یا. وانیستن یبع ین: اآرسان
 یو تو حق داشت  یماشتباه ما بود که زودتر بهت نگفت ینو تازه ا کننیم

 یری که توشون تقس یزهاییچ یبرا یدتو نبا یاگوش کن وان یبش یعصبان 
 باشه؟ ی،ناراحت باش یندار

به وجودم وارد کرد و روحم رو تازه کرد  یحرفاش احساس خوب  ینا با
 بود. یدبخشو ام دهندهیهروح جورایییه

 باشه. -

 زد. یحرف لبخند قشنگ  ینا با

 .گذروندیمیبا هم وقت نم طوریینوقت بود ا یلیآرسان خ یگمم -

 تو کارا. یم: بله بس که تا خرخره رفته بودآرسان

 صدات دراومده. یزود ینپس به ا -

 هوا آرسانم بدتر از من. یدممامان هفت متر پر  یصدا با

 ؟!مامان -

کردم دختر گلم. معلومه بعد از اون همه کار مداوم خسته  ی: شوخ مامان
خوش   یکه مطمئنا  حساب   یمخبر خوب دار  یهحاال ما هم برات    یزمعز   شیدیم

 .یدبگذرون

چون شما  ید؛شما کار رو به دست ما بسپر  یگهشعله: درسته و بهتره د خاله
 .یدلذت ببر  یاز زندگ  یداالن با



 هست؟ یچ  ین: خب حاال اآرسان

 فهمییرو م یز چاون وقت همه یا: صبر داشته باش و برو تو اتاق وانمامان
 .یدها منتظرن بر بچه

 که تا اون لحظه ساکت بودم گفتم:  من

 مامان چه خبره؟ -

 .یدحاال هم عجله کن فهمیی: ممامان

گل کرده بود، زود   یمونفضول یبه عبارت  یا یمکنجکاو شده بود  یدا  که شد  ما
 چه خبره. ینیمبب یمرفت

همه جوونا جمع  یمکم مونده بود شاخ درار  یمکه وارد اتاق من شد  همین
 بودن.

 ین،کاتر   ین،ماهان، آفتاب، ونداد، رها، رادو ی،کاِرل، باران، جان، وند  ستاره،
 یم،نس یل،گل، سهماه ین،ک ین،رادان، تارا، آرشام، نوش یا،رو یما،آرتان، ن

 ی،آنجل یکل،ما ین،آدر ینت،مر  یک،روشنک، ماکان، سارا، ن ین،راد ین،سر ن
تو اتاق من جمع شده  مه یالداداش دان یآرش و حت  یانا،د یک،آنجال، ما

 بودن.

 چه خبره؟ جاینا -

 ین؟جمع جاینتون اشده همه یچ  یگه: راست مآرسان



 یزیچ یگردش دسته جمع  یکه برنامه  یدفکر به ذهنم رس ینا لحظهیه اول
که   یدمو فکر خودم تو دلم خند یفصل و هوا به خنگ  یادآوریهست؛ اما با 

 وسط افکارم. یدستاره جفت پا پر 

 یزود. اوه نه نه من تحمل ندارم، بهیبزن   تونییحدسشم نم  یاوان  ی: واستاره
 .یمدار یجشن عروس یه

*** 

 در آرامش« ی: عشق ۱۷ فصل»

 ی؟ک   یهال عروس! حای؟جشن عروس ی؟چ  -

 : حدس بزن.ستاره

 من... . یاوه خدا یرعادیغ یز ها. تنها چبچه ینچشم کردم ب چشم

 ها؟و آرش؟! بله بچه یانا! درسته؟ دیانا؟د -

 یدی؟! از کجا فهمیامخ یوان  ی: واستاره

 نما زدم.گونهلبخند چال یه بار این

و آرش. از صورت  یاناجز د ید،بود یتون عادسخت نبود؛ چون همه یادز -
 ینآرش ا یزدهخجالت یو چهره و سر افتاده یاناقرمز د یهاو لپ یخجالت 

 پررو بدتر شدن. یستاره ینا بودن و با حرف یر زدو تا از اول که اومدم سربه

 و شدم؟ عجبا!بعد من پرر  ید: ِاِاِا...من پرروئم؟ شما حالش رو ببر ستاره



. به ظاهر راحته اما در اصل زنییخب تو با جسارت تمام از ازدواج حرف م -
 شاخ غول شکستنه.

 یریم؟موضوع جشن بگ ینبه افتخار ا ید: خب نباستاره

 چشمک به من زد. یه و

 زدم. یطونیش لبخند

 معلومه. -

 یت قدر  یار سام یسشادم آهنگ ب یهاتابم رفتم و از آهنگ به سمت لپ بعد
 یتخت من. ول  یرو  یمباران نشست یاناو د  یالکردم. من و آرسان، دان  یرو پل
رقص که من شاخ درآوردم انگار رقص  یوسط برا یختنر ینهمچ ی،وا یهبق
بود و  یمتر  ۷۵ یخونه یهقد  یعنیبزرگ بود  یلیبودن! اتاق من خ یدهند
نشستم   یاناجشن بود. اما من حسش رو نداشتم پس کنار د  یبرا  یراحت   یجا

 قشنگش رو تو دستم گرفتم. یدستا

 کنی؟یازدواج م ی. دارکنهیخواهر قشنگ من داره ازدواج م یانا،د -

 یاد؟بهم نم یهبا خنده: چ دیانا

 گفتم:  نگران

 سالته. ۱۹آخه تو فقط  -

 .یستهب یک نزد یگهبا لبخند: د دیانا

 نگاهش کردم. یدلواپس با



 سال باشه.  ۲۵  یباال  یدزوده بازم. با  یلینظر من ازدواج خداره؟ به  یچه فرق   -

 فرق داره. یلی: خدیانا

 نگاهش کردم. مهربون

 ی؟آرش و دوست دار ینمبب -

 رنگ گرفت. یاناد یهاحرفم گونه ینا با

بعد  کنهیمقدر از شما دور بودم. خواهرم عاشق شده داره ازدواج چه ینبب -
و منم   کنیمیبه بعد با کمک هم کارا رو اداره م  ینبفهمم. اما از ا  یدمن االن با
 .رسمیبهتون م

 تنگ بودم.دل یلیاز ته دل بود خ حرفام

 نزدم. یاما من که هنوز حرف  یام؛که از پسش برم  دونمی: مدیانا

 از سر درون. دهدیرنگ رخسار خبر م -

 مرموز بهش چشم دوختم. و

که بچه بودم  یدوستش دارم. از وقت  یلیم: بله...بله دوسش دارم...خیاناد
دوسش  یممدست اون خانواده بود یر که اس  ییدوسش داشتم. همون وقتا

 داشت ازم... . یکه اون پسر سع  یداشتم، اون وقت 

 .لرزیدیم صداش

 یباشه و تا ابد خوشحال زندگ  یدانعشقتون جاو  یدوارم! ادامه نده! امیهکاف  -
 .یدکن



 ی؟جشن رو انجام بد یکارا  تونییتو...تو م یا: واندیانا

 من؟ -

 : تو که تنها نه، تو، ستاره، آرسان و کاِرل.دیانا

 .یدمنم یمن بله. اما از طرف اونا قول -

 .یشمگفت و بعد برگشت پ  یزاییچ یهآرسان و بهش  یشرفت پ دیانا

 ن.از آرسا ینم: ادیانا

 وسط. یای: عشقم نمآرش

 بچه پررو. ای

 .یدخجالت کش یاناحرف بازم د ینا با

 .یشهو خجالت سرشون نم یاپسرا که شرم ح ینبکنم ا یکار  یه یدبا نخیر 

جمع نگو  یحرفا رو هم جلو ینآرش انقدر خواهرم رو خجالت نده! ا -
 .کشنیدخترا خجالت م وقت؛یچه

 جونم. ی: شرمنده آبج آرش

 .یینسرش رو انداخت پا و

 حاال شد. -

 بهش زدم. یلبخند و

 .یایم یانا: دآرش



 .یم: بزن بر دیانا

آهنگ آروم شده بود، عوض کردم و آهنگ چه   یهبلند شدم آهنگ رو که    منم
 .یمشاد باش یدرو گذاشتم. امشب فقط با یساس یپسر 

 بلند شده بودن جز من و آرسان. یگهد همه

 بزنه من شروع کردم. یحرف  ینکهنشست کنارم قبل از ا آرسان

ازدواج کنه بعد  خوادیآرسان؟ خواهرم، خواهر من عاشق شده م بینییم -
.من یدمبسته شده، من نفهمدل یخواهرم ک  یدم. من نفهمیدممن تازه فهم

 یم؟جور خواهر چه

 نشست رو لبام. یلبخند و

. یندار یری. تو تقصیانقدر خودت رو سرزنش کن یدتو نبا ینبب یا: وانانآرس
 .یکرد  یداتازه خواهرتم تازه پ

 .یممنون که هست  -

 نگاهش کردم. باآرامش

 .مونمی: و مآرسان

 .یدمبهم زد و منم در جوابش تو بغلش پر  لبخندی

 نکرد و آروم موهام رو نوازش کرد. ینامرد اونم

 اومد. ونیر که از بغلش ب  بعد

 یدی؟تو چرا نرقص ی: راست آرسان



 حوصله ندارم. -

 ی؟چ  یعنی: آرسان

 .یدیکه شن  ینهم -

 شده بودم. یاون روزها ناخودآگاه عصب یادآوریخودم نبود با  دست

 .یگذشته افتاد  یاد: باز آرسان

 برگشتم و نگاهش کردم. سریع

 !یستمهم ن یدی؟تو از کجا فهم -

 ت.متفکر و گرفته یپرخاش، اخم و چهره ی،: عصبآرسان

 واقعا  دوست داره بدونه. انگار 

کنار   یگهاما بعد د  رقصیدم؛یم  یلیبودم خ  یخوب   یلیخ  یآه بله من رقصنده  -
 گذاشتمش رقص، ساز، آواز و... .

 اومد. یادت: پس باز آرسان

ومدم ماجراها هم باهاش کنار ا  ینو ا  ینسرزم  ینبه لطف شما، ا  یستمهم ن  -
 .کنمیهم دارم فراموشش م

 دلم گفتم: تو

 ست.العادهفوق جاینا -

 .بینمیاراده رو در تو م ینمن ا یشیخوبه. تو موفق م یلیخ ین: اآرسان



 لبخند زدم. یشجواب مهربون در 

 بود. یدوست خوب  واقعا  

 آرسان بلند شد و دستش رو به سمت من دراز کرد. یدمد دفعهیه

 یبا؟پرنسس ز دیدی: افتخار رقص رو به من مآرسان

 چشمک. یههمراه با  یدبه روم پاش یلبخند و

 تو دلم تکون خورد. یزیچ یهکردم   احساس

 البته پرنس جذاب. -

که مشغول رقص بودن   یهرو تو دستش گذاشتم و باالخره ماها هم به بق  دستم
 .یدیمبا هم رقص یکم یوستیمپ

 گذاشتم.  یشحرکاتم رو به نما  یانرمم رو به حرکت درآوردم و کامال  حرفه  بدن

 !رقصییقشنگ م یلی: خآرسان

 ممنون. -

عشق   جنابیآهنگ عال  یهلحظه آهنگ تموم شد و رفت آهنگ بعد که    همون
 اومد.

 )عشق چشم بسته دل رو بهت دادم

 خودم به دامت افتادم.( یپا با

 اوه من برم آهنگ رو عوض کنم -



 رو گذاشتم یرو عوض کردم و آهنگ ناز آهنگ

 رقصیدیآرسان داشت با کاِرل م بار ینباعث شد همه دوباره شارژ بشن. ا که
 همه رو از نظر گذروندم. یچشم یر و منم با ستاره. ز

 زده شده یک آنجاال و ما ینب ییهانظرم چه جرقهبه ی! وان یست: پرهستا

 ینبه شعله بشن. بازم از ا یلهاشون تبدنمونده جرقه یزیچ یدی؟تازه فهم -
 .یدمها من دجرقه

 گرد و صورت کنجکاوگفت:  یبا چشما ستاره

 یا؟ک  ی؟ک   ی؟واقعا؟ ک  -

 چشمک زدم. یه

. البته رها و باران و جان ی،و آنجل یکلما ین،رها و رادو ی،ماهان و وند -
 گیرهیرو داره م  یزاییچ  یهمن    یو باران و جان از قبل بود تازه شاخکا  ینرادو

 .یستمالبته مطمعن ن

 یا؟ک  یا؟ک  یا؟: کستاره

 .یگمتا مطمعن نشدم نم -

 : تو رو خد... .ستاره

 نه حرفشم نزن. -

 براش زبونم رو تا ته درآوردم. و

 شکلک درآورد. یهبرام  اونم



*** 

که کنارم بود   اییینهنگاه به آ  یهشدم.  یدار از خواب ب در اتاقم یبا صدا صبح
 انداختم.

 تو. ییدبله بفرما -

 باز شد و آسمان اومد تو. در 

 !یهه آسمان خوش اومد -

 .از جام بلند شدم و به طرفش رفتم و بغلش کردم و

 من چطوره؟ معرفتیخانم ب  ی: سالم وان آسمان

 ید؟. شما چطوروفایمن خوبم آسمان ب  -

 وفام؟ی: من ب آسمان

 تونستییکرده بود. تو نم  یر م تا خرخره تو کارا گمن کله وفام؟یپس من ب  -
 .یبهم بزن  یسر  یه

 انقدر سرت شلوغ بود؟ یعنی: آسمان

 اوهوم. -

 .یبرد یادو از ما ر  یگهد یم: ما فکر کردآسمان

 بود. یادمن فقط کارام ز وجهیچبه ه -

 .یمهم رو بغل کرد دوباره



ها خواستن تو، شاهزاده . ملکهیحواسم رو پرت کرد یچطور ین: َا ببآسمان
 .یننآرسان، پرنسس ستاره و شاهزاده کاِرل رو بب

 .یامو م یشمباشه االن حاظر م -

تا آرنجم  یناشکه آست  یدمکوتاه کلوش زرد پوش  یرهنپ یهسمت کمد  دویدم
سمت راستم   یموها  یشهتلم روش و مثل هم  یهزدم و    یپسبود. موهام رو کل

رو با  یدمسف یشمیابر  یزدم و جوراب شلورا یملر یکمکج تو صورتم بود. 
 .یینپا یمو با آسمان رفت یدمزردم پوش یسانت  ۵پاشنه  یهاکفش

 .ی: وان آسمان

 جانم. -

 .یادبهت م یای: زرد خنآسما

 .یتو زرد دوست دار -

 دوست دارم. یشتر رو ب یاسی ی: بله ولآسمان

 .یهقشنگ یلیرنگ خ -

 ی؟دوست دار ی: تو چه رنگ آسمان

 سبز. -

 .پوشیینم یادز ی! ولی؟: جدآسمان

عالمه لباس داشتم.  یه ینوگرنه من تو زم یومدهن یشآخه فرصتش پ -
 .پوشیدمیم یلیمخ یرهسبز از روشن تا ت یهانصفشون انواع تن



 ی؟: واو جالبه پرنسس ستاره چ آسمان

 (ی. )سرخاب یهستاره؟! اون عاشق صورت -

 .یشهخواهرت داره عروس م یگمم یکتبر  ی: جالبه راست آسمان

مسئله با ما  ینهم یها هم دربارهها و ملکهممنون فکر کنم مامان و خاله -
 کار دارن.

 .ید: شاآسمان

 در زدم و وارد شدم. یدیمما به اتاق جلسه رس و

 برم؟ تونمیمن...من م یهم از پرنسس بانو ین: اآسمان

 ی؟بر  تونیی: البته آسمان تو مخورشید

 : بله ممنون ملکه.آسمان

 رفت و

خاله شعله، مامان، خاله وردا، خاله آوا،    یا،چرخوندم همه بودن نهال، رو  چشم
 لحظه خشکم زد. یهمهتاب، سلفوس و...در  ید،خورش

 و خاله مهسا؟! یداو مامان

 افتاده؟ یچه خبره چه اتفاق  جاینا -

و آرش   یاناد  یعروس  یدرباره  خواستیمیما فقط م  یاوان  یفتادهن  ی: اتفاق مامان
 .یمصحبت کن



 جاینبودن اما چرا من ا جاینا ینهم یو خاله مهسا برا یدامامان و پس
 بودم؟!

 سوالم رو بلند گفتم: اختیار بی

 جام؟ینپس چرا من ا -

رو انجام   یشعروس  یگفت باهاتون صحبت کرده تا شما کارا  یانا: دیداو  مامان
 .جاییینا ینهم یپس تو برا ید؛بد

 تو سرم زنگ زد. یاناد یشبد هایحرف

 .کنمیو بهش گفتم من کمکش م یادمهبله  -

کالم رو به دست   یرشته یگهزد؛ اما مامان بود که بار د یلبخند یداو مامان
 گرفت.

تو، آرسان، کاِرل و ستاره تمام کارها رو  یمگرفت  یم: درسته پس ما تصممامان
و...   یدبا هم مشورت کن  یدو انجام کارها با  یزیربرنامه  ی. خب برایدانجام بد

. 

 بودند. یدهرس هم یهکامل رو داد؛ چون بق  یحاتتوض و

 کارها با خودتونه.  ییهبق یگه: خب دمهتاب

 یعنی؟ ینا -

 من گفت: یدر ادامه ستاره

 .یدگم ش  یدبر  یعنی ینا -



 حرف همه رو به خنده انداخت. ینبا ا و

 ستاره. یدلقک  یلی: خکاِرل

 .: دلقک عمتهستاره

 خودته. ی: عمهکاِرل

 : من عمه ندارم.ستاره

 .ییته: پس داکاِرل

دو تا  ینا یکال. سر کلچرخیدیطرف به اون طرف م ینما با خنده از ا سر 
 .یوونهخل د

 ندارم. ییمبا خنده: دا ستاره

 : پس خالته... .کاِرل

 ی. جمع تو سکوت بدیینسرخ شد و سرش رو باخجالت انداخت پا  دفعهیه  و
 ت.بلند من آرسان مامان و ستاره شکس  یسکوت رو خنده  ینفرو رفته بود و ا

 ست.من همون...همون...ملکه ی: آخه عقل کل...خالهستاره

 .شدیتکه مش تکهش جملهخنده خاطر به

 یگی؟تو چرا بلند م یدم: خودم فهمکاِرل

 که تو شوک بودن هم بخندن.  یهحرف ستاره باعث شده بود بق چون

 تو رو نگرفتم. ی: منم اگه سوت کاِرل



 بدم. یجلوت سوت  یدمپدر تو خند ی:من به گور نداشتهستاره

 دوباره. و

 .زادهیمونم یدی: دکاِرل

 .دوباره خنده و

 .یدخفه ش یدنشد یکسانکارل ستاره تا با خاک   -

جا دور شدن و قرار و ستاره که از خجالت سرخ شده بودن با دو از اون کاِرل
 .یمشد که هم رو تو اتاق من ببن

 یرهنپ یههوا سردتر شده بود،  استفاده از ورد تو اتاقم ظاهر شدم و چون با
 یهنشستم تا چندتا طرح بکشم که  یزمو پشت م یدمپوش دار ینتر آستکلفت
 ت.رو شونم نشس یزیچ یهدفعه 

برگشته بودم   یچون ناگهان   یدمو پشتم آرسان رو د  یدمسرعت نور از جا پر   به
صورتامون  ینب تر یشدو سه انگشت ب یبود. اندازه یک نزد یلیمون خفاصله

رو  یهنگاه بق تونستمی. من میبعج یلیبود، خ یبفاصله نبود. نگاهش عج
 ... .یبنگاه عج ینبخونم اما ا

حس خاص از اون نگاه خجالت   یهبود    یبیق عجبر   یهبراقش    یچشما  داخل
چشم از نگاهش بردارم. گر گرفته بود،  تونستمیو سرخ شدم؛ اما نم یدمکش

کرده بود و قلبم  یخ. نفسم بند اومده بود، دستام یشمآت یانگار تو کوره
و خمارش  چشم از اون نگاه خاص تونستمی. نمکوبیدیم ینهدر س وار یوانهد

 بردارم اونم انگار مثل من بود.



 .ینمدر من رو به خودم آورد و باعث شد روم رو برگردونم و بش صدای

 تو. ییدبله بفرما -

 به آرسان انداختم. از من فاصله گرفته بود. ینگاه  یچشم زیر 

 .یدمکش  یو راحت  یاز سر آسودگ  نفسی

 یه؟و آرسان برنامه چ ی: خب وان ستاره

 اومدم جواب بدم آرسان گفت: تا

 منم تازه اومدم. -

 .یدمکش  یقیعم نفس

 .یمتا با هم حرف بزن ینیدها بشبچه -

 یم؟کن  کار یچ  ید: خب اما باکاِرل

 یناز زم  یمهم ما آماده کردن بخش  یکارا  یدبگم. خب حاال گوش کن  ینیدبش  -
و  یز م یدماناون بخشه. بعد چ یآب و هوا یمو تنظ یاصل یمحوطه یبرا

 اییگهد  یها. البته کار یزکاریهتم  یقی،سالن، آماده کردن موس  یینتز   ها،یصندل
آماده کردن  ،هاشونمثل آماده کردن عروس و لباساش برنامه یم؛هم دار

 و... . یالتاتاقشون آماده کردن لوازم داماد، آماده کردن تشک

 کنه؟یم کار ی: خب هرکس چ کاِرل

 .کنمیرو آماده م یالشمن عروس و وسا -

 : دامادم با من.آرسان



 ستاره؟ یه: اتاقم با ما نظرت چکاِرل

 بعد به ستاره نگاه کرد. و

کار   یبرا یاز مورد ن یل. آهنگم با ما آماده کردن وسایستن یم: فکر بدستاره
 هم با ما چطوره؟

 شد. یرهبه کاِرل خ بعد

 از اون نداشت. یبود البته کاِرلم دست کم یبعج نگاهش

 کارا هم با شما.  ییه: منم موافقم بقکاِرل

 سختم شده برا ما. یکارا  یگه: دستتون در نکنه دآرسان

 گفت:  یطانیش یو ستاره با هم و با لبخند کاِرل

 بله. -

خودش گروه جمع کنه و بره سر کار   یپس هرکس برا  خبیلی...خخبیلیخ  -
تا شما  یمکارا رو شروع کن  ید. باکاِرل تو هم با ستاره برو  یاا من بآرسان تو ب

 دو تا باز دعواتون نشده.

ظاهر شدم  یفرستادم و در سالن اصل یذهن یامها پبچه یهمه یبرا بعدم
 پشت منم آرسان.

 جا؟ینا یامم یدیتو از کجا فهم -

 : بماند.آرسان

 .یدار یبرفته بود علم غ یادماوه درسته.  -



 نگفت. یزیو چ یدنازک کردم، اونم خند یبراش پشت چشم و

 چه خبر شده؟ یا: وانباران

 جا؟ینا یایمب یچرا از ما خواست  یگه: راست مجان

 همه برسن. یدصبر کن -

صدام به همه  کهینا یهمه در سالن جمع شدن. برا یقهعرض جند دق در 
 ها رفتم باال.برسه از چند تا از پله

 ساکت...ساکت. -

 داد زدم: ینهم یبرا یشنساکت نم دیدم

 ساکت. -

 بنفش من همه ساکت شدن. یغج ینا با

با ماست پس خوب گوش   یعروس  ی! کارایدها خوب گوش کنبچه  خبیلهخ  -
 .یمکارها رو انجام بد  یدما با کنمیچون تکرار نم یدکن

 باال. یانستاره کاِرل و آرسان اشاره کردم که ب به

 .یمدار یاز و ما هم به کمک شما ن یمها رو انجام بدبه ما گفته شده تا کار  -

 یم؟کن  کار یچ  ید: خب ما باآرتان

 یه؟ما چ یفتکل یگه: راست مگلهما

 .یگمم یدصبر داشته باش -



و با خودش  کنهیم: هر کدوم از ما چهار نفر دو گروه از شما درست آرسان
 .برهیم

 ی؟: که چ ماهان

من و آرسان با هم ستاره و کاِرلم با همن، هر نفر از ما دوتا  ینیدماهان بب -
 ها انجام بشه.تا کار  کنهیگروه درست م

 .شیمیم یم: خب پس با توجه به قدرتامون تقسسهیل

که هست   یو هرکس با توجه به گروه   کنمیگروه مبله االن من شما رو گروه  -
 .کنهیو با توجه به قدرتش کمک م

 و... دیمیباغ رو انجام م یمن و آرسان کارا ینید! ببخبیلهخ -

 هوا تو باغ؟! ینتو ا ی؟: چ وندی

 حرف همه متعجب به من نگاه کردن. ینا با

 رو شروع کردم. دادنیحبا آرامش توض یلبرخالف اوا من

بخش  یه. یگمجشن قراره تو باغ باشه؛ اما چطورش رو االن م ینیخب بب -
و دور اون رو با جادو   کنیمیم  یاز برف خال  شکلیرهبزرگ از باغ رو به حالت دا

 واردش بشه تونهیکه نه برف و نه سرما نم  کنیمیدرست م ینامرئ  یمحافظ 

 و ادامه داد:آرسان نگاه کردم اونم گرفت  به

 یستپ هایو صندل یز م یدنچ یعنیکارا رو هم تو همون بخشه؛  ییهبق -
 و... . هایگاهرقص جا



 .یعتدر قانون طب یدستکار ینامکان ندارد ا ین: اوندی

ها و سنت ینقوان یرو یادیاعتراض کنه؛ اون ز یکه وند  زدمیرو م حدسش
 کنم  شیهتوج یدخودم با ینهم یبرا یبندهپا

 ینکه ا  یرو بدون   ینا  یداما با  ی؛هست   یرورو و پ  یندنبال قوان  دونمیم  یوند  -
کار  ینهاست ااستفاده از قدرت یقتو در حق یستن ینکار برخالف قوان

 باشه. ینبرخالف قوان تونهینم

 یشه؟م ی: پس اصول ما چ وندی

 ینپس ا  ینم،سرزم  ینگذاران ااز قانون  یکیمن پرنسس ارشد و    یهوف وند  -
 ندارد. یرادیا یچه

 دوباره اعتراض کنه که... . اومد

 .ینهکه حرف زدن رو حرف پرنسس ارشد خالف قوان  دونییم ی: وندونداد

 به ونداد نگاه کرد. یتعصبان یبا تعجب و کم وندی

. دونییم  رو بهتر از همه  یزاچ  ینتو که ا  یزم: خب مگه دروغه خواهر عز ونداد
اون صدق  یبرا یناز قوان یکه برخ   یهدرهرحال مقام ارشد ماست و کس یوان 
 رو داره. ینقوان یهمه ییر و اونم قدرت تغ کنهینم

در کمال تعجب ونداد از پشت  یبا حرص به سمت من برگشت؛ ول وندی
زدم.  یطونلبخند ش یهبهم چشمک زد، منم متقابال  بهش  یطنتسرش با ش

و برادر شده  یمن مثل دوتا حام یدرست برا یلمدت ونداد و سه ینتو ا
 باارزش بودن.  یلیمن خ  یدوستشون داشتم. صدالبته که برا  یلیبودن و من خ



 .یبندسر گروه یم: خب بر ستاره

 یآنجل  یکل،ما  ین،رها، رادو  ن،یکاتر   یتا،گل، آناهخب آفتاب، باران، جان، ماه  -
 ید،بهناز، آناه ین،و آسمان با من و آرسان و سارا، تارا، روشنک، ارشام، ک

 آنجال و ماهان با ستاره و کارل. یک،مهناز، ما

هاشون مشخص شده برن سمت گروه که گروه یکسان  خبیله: خآرسان
 .ینیمکه موندن رو بب  ییخودشون تا کسا

 شروع کردم به شمردن.ها جدا شدن بچه وقتی

 ی،نسترن، ونداد، وند ین،نسر  یما،ن یا،رو ین،آدر ینت،ماکان، آرتان، مر -
 .یمو نس یک ن ین،رادان، راد یل،سه

 .یمدار  یاز ما چون به قدرتاشون ن  یشپ  یانب  ینو نسر   یما: خب ونداد ، نستاره

*** 

 کل«  دانای»

 ینا؟و یدهجواب م ینا ی: تو مطمئنواندا

 .یده: آره شک نکن جواب موینا

 داره! یرادنقشه ا ینا یجا یه: اما شعله

 کجاش اشکال داره؟  ییدبفرما یشه: موینا

سال سن  ۳۸با وجود  یراز ید؛خواهرش خند یدر دل به رفتار بچگانه واندا
 یانتقاد  ینتر سرعت در برابر کوچک و به  کردیهنوز هم همانند کودکان رفتار م



ها که حق با شعله بود. درست است که آن  یراست اما به  .دادیواکنش نشان م
اصل ماجرا دور نگه دارند؛  از را  یهآرسان، کارل و بق یا،ستاره، وان توانستندیم

ها هم آرشام و ستاره آن یا،وان یرامشکل وجود داشت ز یکوسط  یناما ا
بر شدن تمام افراد داشتند و در صورت با خ  ینها در ماببودند که آن  یدوستان 

 .کردندیها را باخبر مسرعت آناز ماجرا به

 یا،رو که جان، ون یناراحت نشو؛ اما حق با شعله است. تو دوستان  ینا: وآوا
اونا  توننیم یراحت . اونا بهیگرفت   یدهافراد دارن رو ناد ینآرشام و ستاره ما ب

 رو باخبر کنن.

ماجرا  یناونا رو از ا  تونیمی. ما چطور مینهمنظور منم هم یزم: خواهر عز واندا
 .فهمنیباالخره که م یم؛دور نگه دار

 .یستن بردار یجنگه و شوخ  یک ین: درسته اخورشید

 یاعالم جنگ رو ازشون مخف  تونیمیما که تا ابد نم یگه: اون درست منهال
 .یمکن

 سالن پر از همهمه شد. و

اگرم ما اون   یهست. حت   کارییمخف   ینبه ا  یچه لزوم  فهممی: من نممهتاب
رو داره  ییما کسا یهمه ین. اون ببرهیزود بو م یا یر ستاره د یمکن  یرو مخف 
 .یگنرو بهش م یز چکه همه

 حرف همهمه از سر گرفته شد. ینبا ا و



خبر را از آن همه شخص با هزاران آدم در  ینا توانیاست چطور م درست
 کرد؟  یمخف  هایننقاط مختلف قصر ، شهر و سرزم

 آرام گرفت. یناو یادبا فر  هاهمهمه

 هم براش دارم.  یحلراه  یهرو دادم پس    یشنهادپ  ین: ساکت! اگه خودم اوینا

 :یدکه تا آن لحظه ساکت بود، لب به سخن گشود و پرس  مهتاب

 .یملنگ در هوا نباش طوریینو ا یمبگو تا ما هم بدون یهخب پس فکرت چ -

 کردند.  یقحرف او را تصد همه

 .کردیها را نظاره مو جدال آن خندیها مآن یهادر دل به حرف واندا

 ترسناک فرو رفت. یسالن غرق در صحبت و همهمه، در سکوت  یناو یادفر  با

 تا بگم! ید: پس خوب گوش کنوینا

مانع  طوریینو ا یدمخودم کارا رو انجام م ییژهو افراد و یروها: من با نوینا
 یکه واسطه  یستن  یو در اون صورتم کس  یشمافراد م  ینپخش شدن اخبار ب

ا باشه و اخبار رو بهشون برسونه. از اون طرف ب یابه ستاره و وان یامپ یدنرس
 .کنیمیو...دورشون م  جنگ از فکر به    یاناد  یعروس  یسرگرم پکردنشون درباره

 ی؟: اما تا ک مهتاب

 یم؟ما جرا دورشون کن  یناز ا  تونیمیو م  خوایمیم  یتا ک   یگه: راست مخورشید

 .یجنگ اصل یی: تا اعالم نهاوینا

 شدنشون خطرناکه. یر : درسته االن درگشعله



*** 

 «وانیا»

 .زنییغر م یسره دار یک یوند یوا -

ها وسط زمستون برخالف قانون آب کردن برف یگم: خب مگه دروغ موندی
 .یعتهطب

 یگمم یعتم. اگه من پرنسس اول طبینهتو که برخالف قوان یغرغرا یر نه خ -
 ندارد. یرادیکار ا  ینا

 .ینهمقام باال برخالف قوان یه: اما حرف زدن رو حرف آرسان

 ند.بعد روش رو برگردو و

ما وا نده روش رو  یجلو ینکها یش گرفته و براآرسانم خنده دونستممی
 برگردوند و در رفته.

داره منو  یو سع زنهیداره غر م ریز یه یوند یمشروع کن یماومد یوقت  از 
خنده داره؛   ییمجورا  یهما رو کالفه کرده؛ اما    کهینکاراش با ا  ینمنصرف کنه. ا

 آرسان در رفت. ینمهم یبرا

 .زنیمی. اما من و تو بعدا  با هم حرف میا: هوف باشه وانوندی

حباب محافظ بزرگ وسط باغ  یهاومد و  یینپا یطوناز خر ش یوند باالخره
سالن بود و همراه آرشام، آفتاب و آرتان شروع به آب  یهآماده کرد که قد 

 ها کرد.کردن برف



رقص رو  یست. پینیدبچ طوریینرو هم هایو صندل یز : آهان خوبه مکارل
وگرنه  ینهنب یبحباب محافظ آس یدخودشه. مراقب باش ین. آفر یدبذار یخال

 .کنهیسرما درز م

 .دادیسربازان دستور مکه داشت به   یدمرو برگردونم و کارل رو د سرم

 رو بلند کردم و صداش کردم. دستم

 کارل.  -

 .یدروش رو برگردوند سمتم و من رو د کارل

 .یاممن م ید: شما ادامه بدکارل

 اومد سمت من. و

 یره؟م یشسالم کارل کارا چطور پ -

 باالس. یلیسرعتمون خ یه: سالم عالکارل

بگو خودم گوشش رو  کنهیم یتتاگه اذ کنه؟یستاره که مشکل درست نم -
 .پیچونمیم

 خنده زد. یر ز کارل

 .رفتینم یش: نه بابا تازه، اگه ستاره نبود اصال  کارا پکارل

 !کنید؟یم یبتپشت سرمم غ -

 ستاره بود که از پشت سرم اومد. یپرخنده صدای



 بود. یرتستاره! ذکر خ یا یازادهحالل -

 نازک کرد. یپشت چشم ستاره

 ذکر شرم؟ یابود واقعا  یرمم. حاال ذکر خزادهکه حالل  ی: پس چ ستاره

 خنده. یر ز یمو کارل زد من

 .یرکهس یتو تو یبه خدا جا -

 ... .یشهنم یر با تو آدم پ یدلقک  یلیستاره خ ی: واکارل

 .یدماس که تو سرش خورد تو دهنش  یحرفش با گلوله برف  یادامه اما

 هستم تف کن. ی؟: خوردستاره

 نشونت بدم. یاهسته یه: االن کارل

 افتاد دنبال ستاره. و

 هوا پسه در رفت. یدهم که د ستاره

 اون وسط از خنده غش کرده بودم. منم

*** 

 «ستاره»

 جادوگر افتاده بود دنبالم. ینع یمونمکارل م  ینهوا پسه در رفتم. ا دیدم



 ی. لعنت اومدیاز اون طرف دنبالم م  رفتمیهر طرف در م  از   کرد،یمگه ول م  حاال
چه  ینخدا ا ی. اخندهیداره به ما م یستادنفقط وا یاوان ین. اکردیولم نم

 که من دارم؟  یهشانس گند

 استفاده کنم. یروهاماز ن یکمبه سرم زد وقتشه که  یفکر به فکر  یه

هوا معلق کردم و  یبرف رو رو یادیمقدار ز یروهایکردم و و ن تمرکز 
 گلولش کردم و پرتش کردم رو سر کارل.  یطورهمون

 یکلشد و گلوله صاف افتاد رو سرش و کل ه یر ناغافل بود، کارل غافلگ چون
 شد. یکی یکارل با گلوله برف 

 جلوش و غش کردم از خنده. یستادنرو فراموش کردم و وا یبازدنبال منم

 کنن.  یهآسمون به حالت گر  یمرغا کنمیم یستاره کار کشمتی: مکارل

 باش. یالخ ین: صد نار بده آش به همستاره

 شد. یبکارل غ  دفعهیه یدمد و

. کارلم یرمجلوش رو بگ تونمیحمله کنه نم دفعهیه. اگه یدمترس خداییش
و تا به هدفشم  کنهیکنه حتما  م  یکه بلوف بزنه. اگه بخواد کار  یستن  یکس

 .ارهدینرسه دست برنم

 رو گردوندم و دوروبرم رو نگاه کردم سرم

 بدبخت شدم. یدماومد و من فهم ییصدا یه دفعهیه



نگاهم   ینهسبهو دست  یستادهسرم رو نگاه کردم و بله کارل پشت سرم ا  پشت
 .کنهیم

 .شدیم  یک قدم نزدبهدهنم رو قورت دادم و قدم به قدم دور شدم اونم قدم  آب

 باز کردم. بازییع کمتر کردن ضا  یرو برا نیشم

 متعجب نگاهم کرد. کارل

 .یدمتا سه شمردم و با تمام سرعت دو یکدلم از  تو

 لحظهیه. قلبم تو دهنم بود شنیدمیکارل رو پشت سرم م  یهاقدم صدای
 انداخت. ینرو نگاه کنم کارل من رو زماومدم پشتم 

 .خوردیمیقل م یبرف  ینو زم ییتا دو

 .یدمچشمام د یرو جلو یجفت چشم زرد عسل یهرو که باز کردم  چشمام

 صورتم بود. یجلو یکم  یکارل با فاصله  صورت

 کارل نگاه کردم.  یچشما به

رو داخلش   یز سا  ییر تغ  شدیو م  لرزیدیکارلم رو چشمام بود مردمکاش م  نگاه
 .یدد

شدت باال رفته بود و تمام تنم گر گرفته بود. دهنم خشک شده قلبم به  ضربان
 .کشیدمینفس م یسخت بود و به

 یهبود  یقعم یلیرنگ کارل غرق شده بودم. چشماش خخوش یچشما تو
 .زدیموج م ینگاه خاص تو اون چشما یهتو چشماش بود و  یبحس عج



 .یمشده بود یرههم خ به

 .یمسرعت کنار رفتو به یمبه خودمون اومد یاوان یصدا با

 هام رنگ گرفته.گونه  کردمیم احساس

از  کردمینم یشدم چرا سع طوریین! من چرا ایابود خدا یچه احساس این
 از رو کنار بزنمش. یاو  یرمکارل فاصله بگ

 حالت خوبه؟ یگم: ستاره حواست کجاست؟ موانیا

 نشد. یمبم طور. خوخ.. -

 اصال  خوب نبودم. ضربان قلبم هنوز باال بود. ولی

ازم دور بشه. چون حالم بده بود و  یاو وان یفتهب یکه اتفاق   کردمیدعا م دعا
 جواب بدم. تونستمینم

 رو برد و من راحت شدم. یارو شکر آفتاب وان خدا

 آرسان و ماهان باز بحثشون شده. یاب یا: وانآفتاب

*** 

 «وانیا»

نگران ستاره  کهین. با ایختفرو ر مینهس یکه آفتاب زد، قلبم تو  یحرف  با
 کردن.  کار یدو تا چ  ینباز ا ینمو رفتم بب یدمبودم؛ اما دو



که نسبت   یاما اونا متوجه من نشده بودن. بلکه با تمام خشم  یدمرس  بهشون
اون  یشونعصب یهانفس یشده بودن و صدا یرهبه هم داشتن به هم خ

 شکستیرو م ینشونسکوت ترسناک ب

 آرسان؟ کنمیحرفت رو باور م ی: هه فکر کردماهان

 یبا صدا وقتیچآروم و مودب که ه یشهواقعا  ماهان بود!؟ ماهان هم این
! از ماهان کشیدیداشت سر آرسان داد م جوریین. حاال ازدیبلند حرف نم

 بود. یدبع یلیخ یرفتار ینهمچ یه

خبر ندارم  یزیمن از چ ینکردنش مشکل خودته؛ ول یا: باور کردن آرسان
 ماهان.

سردبودنش کرده بود آروم و خون  یرو برا  یشماهان آرسان تمام سع  برعکس
 یصداش رو هم رو یموفق بود و حت  یشسردخونحفظ  یهم تو یبا  و تقر 

 ماهان باال نبرده بود.

 .یگی: تو دروغ مماهان

 .یدآرسام رو چسب ییقه و

 داد زدم. ینهم یبرا یرهکه دعوا شدت بگ  ترسیدم

 بسه! -

 من به خودشون اومدن و نگاهشون رو به من دوختن. یغ ج با

 رفتم جلو و از هم جداشون کردم. منم



ها مدام دعوا دعوا دعوا خسته بچه ینع یدبسه، بسه! شما دو تا شد یگهد -
 از دست شماها. یدمبر  یگهشدم به خدا د

 .لرزیدیبودم صدام ناخودآگاه داشت م عصبی

 ستاره و کارل باز بحثشون شده. ی: وان آفتاب

 .زنهیمدام غر م یوند یا: وانآرتان

 به بار آورده. یخراب  یدآناه یاوان :آسمان

! اداره کردن چرخیدیانگار داشت دور سرم م یابه دوران افتاده بود. دن سرم
 یاهم درست مثل بچه پوشک  یناسخت بود. ا  یلیمن خ  یبا هم برا  یناا  یهمه

 .دادنیشده بودن و اصال  حرف آدم رو گوش نم

نشستم و  ینضعف رو زم با یدزدم که کل باغ لرز یغیحرص چنان ج یرو از 
 .یدمنال

 چرا من؟ چرا من؟ یاخدا -

 دورم کردن و دورم نشستن. هابچه

 حالت خوبه؟ یا: وانستاره

 نگاهش کردم و بلند شدم. باحرص

 شدم و تو اتاقم ظاهر شدم. یبغ یحرف  یچه بدون

 زدم. یهگر   یر و ز یدمتختم دراز کش رو

 خسته شده بودم. یگهد کردمیتحمل م یسخت روم بود و به یادیز فشار 



 نفر تو اتاق ظاهر شد. یهاومد و  ییصدا یه

 .یادنم طوریینجز اون ا یکس  یچچون ه یگهآرسانه د معلومه

پتو نوازش  یتخت نشست و سرم رو از رو یگوشه  حرفیاومد و ب  آرسام
 کرد.

و پتو رو هم تا  کشیدمیمرو تخت دراز  یهکه موقهع گر   هامیمثل بچگ  چون
 بودم. یدهکلم کش

 .یا: وانآرسام

 تنها باشم؟ خوامیم بینییبرو. مگه نم -

 بچگانه بود. یلیرفتارم خ یا،: من...من متاسفم وانآرسان

 گفتم:   ینسبتا  بلند  یپتو درآوردم و با صدا  یر و حرص سرم رو از ز  یتعصبان  با

به من   یچه حرص  دونیید. تو مش بولحظه  یه  یبرا  یلی! خیلی؟! خیلی؟خ  -
 دید؟یم

بد  دفعهیه کردم،ینم کردمینم یدست خودم نبود. من قاط  یمعصب رفتار 
 .کردمیم یقاط 

 رو تخت بلند شد و شروع کردم به راه رفتن تو اتاقم. از 

 یفمهکه وظ ینسرزم یروم بود؟ کارا یچند وقته چه فشار ینا دونییم -
 یطرف غرغرا یهمراقب ستاره و کارل باشم از  یدبعد از اون طرف با یچ،ه

به جون هم، از اون طرف  یدها افتادطرف تو و ماهان مثل بچه یهاز  یوند



. کنیمیم  دعواها با هم  مثل بچه  یمهر آن ممکنه به ما حمله بشه و بعد ما دار
و من  ستیاناد ی. عروسذارهیراحت نم لحظهیهشبانه من رو  یکابوسا

رو  یمهمه سال مامان واقع ینکنارش باشم بعد از ا  یدطور که بااون رسمینم
 باهاش وقت بگذرونم. یدطور که بااون تونمیکردم؛ اما نم  یداپ

 بس کن. یا: وانآرسان

 بس کنم. خوامیمن نم -

 .یدکه زدم کل اتاق لرز  یداد با

دم االن صورتم سرخ مطمئن بو  کردیگشاد نگاهم م  یداشت با چشما  آرسانم
 .کردیم ییدرو تا ینشده نگاه متعجب آرسانم ا

*** 

 «آرسان»

. صورتش کال  سرخ شده بود و چشماش زدیتو طول اتاق قدم م یعصب وانیا
منم  یر تقص ینفشار روش بود. ا یلیبود، حقم داشت خ یعصبان  یلیخ یرهت

اونم که  گیرهیازش م یادیز یبمونه انرژ طوریینبزارم هم تونستمیبود، نم
 .کنهیمصرف م یمداوم داره انرژ

 .یستادمروش اجام بلند شدم و روبه از 

شدم و   یرهخ  یشمتعجب و عصبان  یمتعجب شد تو چشما  ینشخشمگ  نگاه
 تو آغوشم. یدمشبدونه حرف محکم کش



بود تو بغلم گم شده بود و بدنش لرزش  یفقدر ظر وجود قد بلندش چه با
بود! از زور و شدت  یقدر عصبدختر چه ینمن ا ی، خداداشت یفیخف یعصب

 .لرزیدیم یدکه روش بود تو بغل من درست مثل ب  یحرص فشار

 رو کنار گوشش بردم و زمزمه کردم: سرم

بهت  یلیو خ یمکه ما اشتباه کرد  دونمیآروم باش! انقدر حرص نخور. م -
قدرم به خودت تو ما رو ببخش. ببخش و آروم باش، ان یول یم؛فشار آورد

آروم باش و انقدر به خودت   یول  یتو خسته شد  کنم،ی. من درکت میارفشار ن
 .یزیرو تو خودت بر  یز چهمه یستهم ن یازی. نیارفشار ن

حرفا  ینمشدم تا بب یرهرنگش خخوش یخودم جداش کردم و تو چشما از 
 نه. یاداشته  یاثر 

 که آروم شده.  یدمرنگ چشماش فهم یدند با

 ی؟بهتر  -

 کنترلم رو از دست دادم.  دفعهیهشد که  یچ  دونمی: ممنون نموانیا

روت  یادیتحمل داشته باش. فشار ز یکم کنمیاما خواهش م یحق داشت  -
 .یاز خشونت استفاده کن یکمم یمتمال یبهتره به جا یگههست؛ فکر کنم د

 : خشونت...اما چرا؟!وانیا

 .یمجبورشون کن یدپس با یدنگوش نماونا که به حرفت   -

 شد البته از شرم. یگل  یکملبخند آروم زد و دوباره لپاش  یه



 .یااز من خجالت بکش ینمنب -

 هستم. یکه من خجالت   دونیی: آرسان تو خودتم خوب موانیا

 ستاره بشه؟ یبنص یدبا هاییپررو ینباش. همه -

 .یمخنده زد یر هر دو ز و

*** 

 «وانیا»

 .یهبق یشپ یمو رفت یمآرسان از اتاق من خارج شد با

از جاشون بلند شدن و به طرفمون اومدن؛   یدنتو باغ بودن و تا ما رو د  همه
. برهینم یشرو از پ یکار  هایینمامظلوم ین. اییناما سراشون رو انداختن پا

 .گیرنیم یادو رفتارشون رو  یشنبشن درست م یهاگه تنب بار ینا

 یگهو منم د یدکرد یتاذ یلی! امروز من رو خیدخوب گوش بدتون همه -
 یادتا  یشنم یهامروز تنب یگمکه م  یبسه. کسان  یمتمال یگهخسته شدم، د

و  یدو ماهان، آسمان و آناه  یدرست برخورد بکنن ستاره و کارل، وند  یرنبگ
کنار با هم    یرنبگ  یادتا    یشنم  یانبار زندان   یهآرسان...ستاره و کارل تا شب تو  

تو باغ تا غروب با هم باشن و اختالفاتشون رو حل   ید. آرسان و ماهان بایانب
. یانبا هم کنار ب یرنبگ یادبا هم کار کنن تا  یدهم با یدکنن آسمان و آناه

 آب کنه. ییرو به تنها یقسمت شرق  یتمام برفا یدهم با یوند

 نگران شدن. یمتصم ینها بلند شد و همه از ااعتراض صدای

 .یستدر کار ن یساکت! بخشش -



 یرویرو به سمتشون فرستادم و از ن  ییسبز و طال  یرو باال بردم و نوارا  دستام
هم ستاره و کارل رو تو   یرواستفاده کردم. با ن  یاءشاخاص و اش  یدهندهانتقال

 یدمفرستادم. تو باغ و آسمان و آناه خلوت یجا یهانبار، آرسان و ماهان رو 
 کرده بودم فرستادم.  یینکه براش تع  یرو به بخش یبخش و وند یهتو 

 سرکارتون. یدهمه برگرد -

 رفتیمیم یشسرعت پ ینبود و اگه با ا یبرگشتن فردا عروس حرفیهمه ب  و
به کارا انداختم. مال خودم که تموم بود و  ی. نگاه شدیآماده م یز چهمه
هم از  یادیز یز ها آماده بود و فقط مونده بود که انجام بشه. چبرنامه یهمه
 تونستمیجلو بودن م یلیآرسان نمونده بود. ستاره و کارلم خ یکارا

 شروع کنم. یدبرسونمش پس با

*** 

 «ستاره»

کلمه هم با   یک کرده و ما    یزندان   جاینمن و کارل رو ا  ی،وان   یشهم  یساعت   دو
کار رو با من کرده اما   ینا یاوان یشه. اعصابم خرده، باورم نمیمهم حرف نزد
 حقمه. یلیمنه حقمه خ

 گرفتم.  یجهسرگ یریرژه م یجا ستاره دو ساعته دار یه ین: بابا بشکارل

 ی؟من بش خیالیب  یشهاعصابم از دست خودم خرده. م -

 : چرا؟کارل

 بهش نگاه کنم گفتم: کهینا بدون



 به را. یدهچون چه چسب -

برق بهم وصل کرده  یانبلند شد و دستم رو گرفت انگار صد ولت جر  بار این
باشن و ضربان قلبم رفت رو هزار! من چم شده بود؟ اما کارل بدون توجه به 

قدر باادب و بچه چه ینحالت من من رو کنار خودش نشوند، البته بافاصله. ا
 .یاستباح

 : ستاره چته؟کارل

 یگهازمون ناراحته، کارا هم مونده. د  یمحبسمون کرده تازه کل  یچم باشه؟ وان   -
 منه. یر تو چشماش نگاه کنم همش تقص یشهروم نم

 حرفم رو قطع کرد. کارل

مداوم ما  یس. دعواهاخاطر همهبه یاکار وان  یناما ا ینگران  دونمی: مکارل
 .یشهساز مداره مشکل

و به ما  یفتهب یاتفاق  یهدارم انگار قراره  یحس بد یهکارل   ترسمیم یلیخ -
 .یگننم

. فهمیمیبشه ما م یزیرو بدون اگه بخواد چ یناما ا یبترس ی: حق دارکارل
پس انقدر حرص نخور و آروم باش. نگران  فهمیدیم یااصال  خود تو و وان

 دارم تو هم داشته باش. یمانمون و سپاهمون اجنگم نباش من به همه

 لبخند دادم. یهو منم جوابش رو با  یدبه روم پاش لبخندی

کارل گذاشتم و چشمام رو بستم و   یخسته بودم پس سرم رو رو شونه  خیلی
کنارش بودم   یکه وقت   ینار پسر اجازه دادم آرامش مالک جسم و روحم بشه، ک



 یبود که من در کنار پسر   یچه حکمت   ینا  دونستمیآرامش داشتم. نم  یشههم
 یچه یول بودکه مدام باهاش دعوا داشتم انقدر آروم بودم. ضربان قلبم باال 

 آرامش من نبود. یبرا یکدوم مانع

*** 

 «کارل»

 یصدا ترسیدمیش م. همهیختسر ستاره اومد رو شونم و دلم ر دفعهیه
 .یدضربان قلبم رو بشنوه اما انگار نشن

 تونمیکرده؟ چرا نم  کار ی.کار کرده؟ با قلب و روح من چ یدختر با من چ  این
هاش خنده  یکه کنار منه. صدا  کنمیاحساس م  یرمازش دور باشم؟ و هرجا م

چرا انقدر دوست دارم باهاش  یادشهمداوم تو گوش منه و شب صبحم با 
 م؟چشماش شد یایمحو اون در یمو افتاد یدمشکش  ی؟ چرا وقت حرف بزنم

شدم چرا دوست داشتم بغلش کنم و  یچرا داشتم تو چشماش غرق م
 ببوسمش؟

*** 

 «وانیا»

گرفتن که با هم خوب   یمآرسان و ماهان برگشتن و اونا تصم  شدیم  یساعت   یه
اونا چطورن.   ینمبب  یارمباشن. فکر کنم وقتش باشه برم و ستاره و کارل رو در ب

به جشن نمونده از شب تا صبح فکر من  یزیخوب باشن؛ چ یدوارمالبته ام
 باشه و همه هم قبول کردن. طوریینبود که ا



 یری؟دنبال ستاره و کارل نم یگم: مآرسان

 برم. استمخویچرا چرا االن م -

 .یام: صبر کن منم بآرسان

 باشه. -

که   یزیبه سمت انبار و درش رو باز کردم؛ اما با چ یمو آرسان با هم رفت من
کارل بود و سر کارلم رو سر   یسر ستاره رو شونه  آوردمیداشتم شاخ درم  یدمد

 ستاره.

 خسته بودن. یلیدو تا خ ین: فک کنم اآرسان

 تاره و کارل هم رو دوست دارن.س کنمیمن فکر م یبله. ول -

 ی؟: مطمئنآرسان

. شناسمیمن ستاره رو خوب م یبه هم کشش دارن. در ثان  یلیبله خ -
 نه؟ یان. به هم مگذرهیتو قلبش م یچ  فهممیم

 .یانبه هم م یلی: بله خآرسان

 جشنه.  یکبشن نزد  یدار بهشون خوش گذشته. وقتشه ب  یادیفکر کنم ز  یول  -

 بلند رو به اون دوتا ادامه دادم: یبا صدا بعد

 جشنه. یک تنبال نزد یدش یدار ب -

*** 



 «وانیا»

 ستاره کارت تموم نشد؟ -

 : چرا چرا اومدم.ستاره

 .یرونب یدحموم تنش بود از حموم اتاقم پر یحوله کهیبعد درحال و

 برو. یا: بستاره

 غرولند کردم: یتعصبان با

 حموم. یریش تو اتاق من ماتاق خودت حموم نداره همه دونمیمن نم -

 .زنیمی: گمشو برو حمومت رو بکن بعد حرف مستاره

خواهرم نفر آخر  یخانم به عروس ینوارد حموم شدم. به لطف ا سرعتبه
 .رسمیم

کاله حولم رو از سرم درآوردم و شروع کردم   یرونحموم تند کردم و اومدم ب  یه
 بلندم. یاموه یدنبه سشوار کش

 هم با سشوار خودش مشغول بود. ستاره

 من سکوت رو شکست! یحرص یغ ج یقهاز چند دق بعد

 خدا! یا -

 هوا. یدمتر پر  یهبلند من، ستاره  یغج ینا با

 : چته؟! سکته کردم.ستاره



 :یدکه برگشت سمت من از خنده ترک  ینهم اما

پف کرده بود و بلند و مواج من  یخنده هم داشت حال و روز من. موها بله
. شدیم  طوریینا  یموهام پف داشت؛ اما گاه   یشهشده بود! هم  یر ش  یالمثل  

 اآلنم که... .

 .یشد یر ش ین: باز تو عستاره

 خنده زد. یر دوباره ز و

 داخل شد. یلحظه در باز شد و باران عصب همون

 لباس من در رفته، عروس هنوز آماده نشده... . یومده،ن یشگر آرا ی: وان باران

 باوحشت به من زل زد. و

 ستاره ده برابر بشه. یاافسانه یهاکار باعث شد خنده  این

 سر موهات اومده؟! یی: چه بالباران

 بهش عادت کردم. یگهد یشه؛م طوریینا ی. موهام گاه خیالشیپوف ب  -

 بده، گفت: یانپا یشاافسانه یهاکه باالخره تونسته بود به خنده  ستاره

 .کنمیصبر کن االن با اتومو برات درستش م -

بدبخت من افتاد. بارانم   یسرعت اتو رو زد به برق و به جون موهاهم به  بعد
 ما دوتا بود. یتر مشغول تماشاکه باوحشت هرچه تموم

مواج من رو با اتو صاف کنه و اون   یهاستاره تونست کل مو  یقهاز ده دق  بعد
 .یشتر شده بود و جلوش ب  یشهپف وحشتناک رو بخوابونه. موهام بلندتر از هم



که فکرش رو   یزیموهات از اون چ ی: خدا رو شکر که درست شد. ولباران
 قدرم قشنگه!بلندتره. چه کردممیم

 در اتاق اومد. یلحظه صدا همون

 یه؟ک  -

 صورت و موهاتون اومدم. یشآرا یپرنسس برا یشگرمآرا -

 تو. ییدبفرما -

 وارد شد. یشگر آرا و

 وارد شد. یاقهوه یمتوسط بود با موها و چشما یکه زن   آرایشگر 

 ید؟اآماده یشآرا یمن برا ی: بانوزن

 .یمبله ما آماده هست -

 یشتونها آراتا با مطابقت با اون ینمهاتون رو بب: اگر که ممکنه من لباسزن
 رو شروع کنم.

 . یارم: باشه حتما  خاله جون، االن مستاره

 چشمکم به باران زد. یه و

،  ی. آخه آدم عاقل پرنسسکردمیاگه دم دستم بود خفش م یعنی مثال 
 پرنسسم انقدر جلف و سبک.

 هستن. هاینها ا: لباسستاره



دار پف یماکس یرهنپ یهها اون ینماب ها انداخت وبه لباس ینگاه  آرایشگر 
رو  روشنیهو بنفش سا یآب -یمشک  یهاو طرح یدباز با رنگ سف یقیقا یقهبا

 کار شده بود رو برداشت.و سنگ  یدکه رو دامنش طور و مروار

 ... .یلباس برا ین: اآرایشگر 

 : مال منه.باران

مو و صورتتون  یشتا من آرا ید: بانو اگر که ممکنه لباستون رو بپوشآرایشگر 
 انجام بدم.

 : باشه.باران

 سرعت عوض کرد و اومد.گوشه و لباساش رو به  یهباران رفت  و

با اون پوست   یدرنگ شده بود. لباس سف  یباتصور ما ز  یتو اون لباس فرا  باران
رو لباسش از   یهاداده بود و طرح  یلرو تشک  یباییز  یلیخ  یهارمون   یدشسف
 .کردیم یریجلوگ روحیشیب 

 صورتش رو شروع کرد.  یکار رو  یشگرمنشست و آرا  یشگر آرا  یرو صندل  باران

 .یمتا لباسامون رو عوض کن یمرفت یمندار یکار  یدیمو ستاره هم که د من

بود که چهار رنگ پولک داشت   یپولک   یپشت بلند راسته  یماکس  یهمن    لباس
بود،   یپولک آب   ینهس  یتا رو  یقهبود. از    یاحلقه  ینایگرد و بسته با آست  یقهو  
و از رون   ییرون پا طال  یناف سبز، از قسمت تا رو  یتا باال  یقسمت آب   یر از ز

شد.  یتکرار م یینپا تا یبترت ین. هفت رنگ و ایهازانوش نقره یتا باال
بند با طرح گل بود که گردن  یسممبود. سرو  یبکفشامم ست اون با همون ترت



بود. هر کدوم درست  ییو تاج طال یانقره یهاگوشواره  ی،بند آب سبز، دست
مثل مال من بود؛ اما مال  یبا  بخش از لباسم. لباس ستاره هم تقر  یهبه رنگ 
بود   ی_آب یلباس و کفشش صورت   یهاو پولک   تهف  یقهزانو بود با    یر اون تا ز
 .یو صورت  یاز رنگ آب  یبیشت با ترکدا یطرح طاووس یسشمو سرو

دو تا  ین. من مطمعنم ایدهپوش یخاطر کارل آب ستاره به دونستمیکه م  من
 کنم.  یکشونتا به هم نزد کنهیتر ممن رو مصمم ینبه هم کشش دارن و ا

 ستاره به خودم اومدم. یصدا با

 سخته. یلیخ یدنشلباسم رو بپوشم؛ پوش یکمک کن  یشهم یاوان -

 .یدمدخن ریز 

و  یاز باران، وند یکمانداخته!  یخاطر کارل خودش رو تو چه دردسر به ببین
 یستنمثل تو تابلو ن  یهست؛ ول  ییخبرا  یهها هم  از سمت اون  یر بگ  یادآفتاب  
 دختر.

 باشه اومدم. -

 خندیدی؟یم ی: به چ ستاره

 و گفتم: یدمکه موهاش رو باال گرفته بودم خند  طور همون

 ی؟فضول -

 : تو فکر کن آره!ستاره

 !یاعتراف کرد یتچه عجب به فضول -



 داده. یچه سوت  یدفهم تازه

 !یا: وانستاره

تو حلقت و زبونت رو از  یامجفت پا م یهشدار داد اگه نگ  یعنی ینا اوهاوه
 .کنمیو اون لبخندت رو محو م یرونب کشمیحلقومت م

 .یدمبه تو خند خبیلهخ -

 گفت:  کرد،یصاف مرو  یرهنشکه پ  طور همون

 من خنده داره. یکجا  -

 گفتم:  کشیدمیرو باال م یپشز کهدرحالی

 .یبه روز خودت آورد یخاطر جلب توجه کارل چ به ینبب یست؟کجات ن  -

 .یدرنگ از رخسارش پر  قشنگ 

 انقدر زود من بفهمم. کردینم فکر 

 شد؟ یچ  -

 .یستن طوریین...اصال  ای: ها...چ ستاره

 م.زد یثیخب لبخند

از آفتاب  ییتابلو یلی. تو خدونمیحاال تو انکار کن از ما گفتن بود من که م -
 .یر بگ یاد یو باران و وند

 ی؟: چ ستاره



 اونا تازه چند تا از دخترا بودن. یدینگو نفهم -

 .یشیزرنگ خبرا رو تنهاتنها صاحاب م  ینم،شون رو بگو بب: خب حاال همهستاره

 اما دارم برات ستاره خانم صبر کن. کنه؛یداره بحث رو عوض م فهمیدم

 گفتم:  پوشدمیکه داشتم لباس م  طور همون

و برعکس   یاد. ونداد از آفتاب خوشش مدونییجان و باران رو که خودت م  -
 .یکلوقته با هم هستن آنجال و ما  یلیکه خ  ینو ماهان، رها و رادو  یبعد وند

 جامونده بودم! ییاز چه خبرا اوه چه خبره: اوهستاره

 ینرادان و نوش  ین،و راد  ینکه کامل بگم. نسر   یتازه نذاشت   ی،کار  یاوف کجا  -
. آرتانم که اوه بدجور ینهکاتر   یبچه دارن. آقا آرشامم چشمش پ یههرکدوم 

 تارا دل از کفش برده.

 : برو؟!ستاره

 .یانه ب -

 .یدمهر دو خند و

 (ی)عاشق نشد یده؟تو نسور یپا تا حاال فقط کهین: مثل استاره

 . یاخودتم اعتراف کرد  یول  لرزه؛ینم  یاراحت  یننوچ، من قلبم جاش سفته به ا  -

 ی؟: به چ ستاره

تو   یدزبونت حرف کش  یر از ز  یدبا  طوریین. ایکه کاِرل رو دوست دار  ینبه ا  -
 .یدیکه به آدم جواب نم



 اصال  من دوسش ندارم. یرم: نه خستاره

 لب زمزمه کرد: یر ز و

 .یفتهخودش یپررو یپسره -

 گفتم:  باشیطنت

 .دونمیمن که م -

 یا؟وان دونییرو م ی: چ باران

 خانم چشمش... . ینا -

 .ستاره دهنم رو گرفت ولی

 خفه. ی: وان ستاره

 : ستاره ولش کن نوبت توعه.باران

 .شگر یآرا یز هم ولم کرد و رفت پشت م ستاره

 .خندیدمیداشتم بهش م یزریز راه چندتا فحش تپلم نثار من کرد که ر تو

 خندی؟یچرا م یا؟وان یه: چباران

تصور بهش  یفرا یبا،ماه شده بود. اون لباس ز یلیبهش نگاه کردم خ تازه
ش تکه یهبود.  یختهموهاش رو لخت کرده بود و پشتش ر یشگر آرا اومدیم

 و بنفش روش  ی_آب یدسف  هاییدباال سرش و مروارجمع کرده بود    یارو گوجه



به همون  یهو بنفش با تک یآب  هایینبود با نگ ییتاجش رو هم که طال و
بود رو شونش   یختهمدل وصل کرده بود رو سرش و دو تا تکه از موهاش رو ر

 یختهش رو رطرفه یهموهاش هم  یهم پشت رها کرده بود جلو شیهو بق
بنفش براش زده  ی. رژ لونهاومدیبهش م یلیخ یششمبود تو صورتش. آرا

-یدهم سف شیههم داشت و سا یآب  هاییهبود با رژ بنفش روشن که ته ما
تر رنگش قشنگ خوش یآب  یهاو خط چشم چشم یملو بنفش بود. با ر یآب 

 ناز شده بود. یلیشده بود و خ

 مرغا. یقاط  یرهستاره هم داره م -

 ی؟: جدباران

 .متعجب بهم زل زد و

 .یدهدلش لرز دونمیمن که م یول کنه؛یبله اون انکار م -

 هست حاال؟ یهست آقا داماد بدبخت؟ ک  ی: ک باران

خنده زد. حق داشت کاِرل با عشق ستاره گور خودش رو کنده بود. البته   یر ز و
ستاره   یشهمگه م  یلدوستش داشته باشه. و  کنمیطور که من فکر ماگه همون

 و دوست نداشت؟ یدرو د

 کاِرل.  -

 از االن گور خودش رو بکنه. یچاره: نه! بباران

 .یدخند یز ر و

 خودش و جان افتادم. یاددفعه  یه



 ی؟با جان چطور یموافقم راست  -

 .یعاشق خجالت  یناز یباران سرخ شد. آخ  صورت

 زد. یبموقع وجدانم بهم نه همون

 شدی؟یسرخ نم ی: اگه خودت بودوجدان

 از خجالت. مردمینه م -

 کن دختر جان!  یاح کنی؟یرو مسخره م ین: پس چرا اوجدان

 نداشتم بگم. چیزی

 شد؟ ی: چ وجدان

 حرف حساب جواب نداره. -

 ش نکن.: حاال شد؛ پس مسخرهوجدان

 که گلم.  یخجالت بکش یدخواهرتم از من که نبا یمن جا یزمعز  ینبب -

 امه دادم:اد و

 .یتو من رو خواهرت ندون  کهینمگه ا -

دوستش  یلی! فقط...من که خی: معلومه که تو خواهر و محرم اصرارمباران
اون چرا   دونمیتو دلش هست؛ اما نم  یزیچ  یه  گیدیدارم و شماها هم که م

 .ذارهینم یشپا پ



 کار یطفل معصوم چ  ینداره با روح و روان ا ینپسرا. بب یناز دست ا هوف
 که احساسات باران دوطرفه باشه.  یدوارم! حاال امکنهیم

 یدبا یبش یمتسل یداما تو نبا یاره؛داره تو رو به زانو درب یخب معلومه سع -
 سمتت. یاداون ب یکن  یکار

 ی؟چطور ی: ولباران

فاصله  یکمو  یمقتدرتر باش یکم یدبا ی،باش یمیباهاش صم یادز یدنبا -
 یاز عالقه یدبه خودش بده. نبا یتکون  یهتا  یفتهب یدتو ترد ید. اون بایریبگ

 یادتا مجبور بشه ب یفتهب یدبترسه و تو ترد یدتو به خودش مطمعن باشه، با
 جلو.

 ی؟چطور ی؟: خب از ک باران

 یجلو. غمت نباشه فقط هر کار  یادب  یهرچه زودتر وادارش کن  یداز امشب با  -
 گفتم بکن.

 : باشه.باران

 گفتم:  باشیطنت

. یدو باناز خند یباز یشه. مثل همیلیهجان غش نکنه خ یا؛ناز شد یلیخ یول -
 هاش هم قشنگ بود.خنده یحت 

به خودش  یلیجانم دوستم داشته باشه خ یگیطور که تو م: اگه اونباران
 مسلطه؛ چون تاحال که غش نکرده.

 .یمخنده زد یر هر دومون ز و



 نه. هاییهخبرا یهانگار  یم: از وندباران

 چه جورم اونم با ماهان. -

که   یدآرسان و ماهان رو جمع کن  یدبتون  یبلکه تو و وند  زدمی: حدس مباران
 .یچنهم نپ یبه پروپا طوریینا

 .پامیآرسان رو م یدرسته من که شش چشم -

 سهلم فعال شده. یشاخکا دونستیی: مباران

 ی؟با ک  ی؟جد -

 .یم: با نسباران

 !ی؟جد -

 .یطنتاشهش یاکاراش و   یش پانتظار نداشتم اون همه یگهد یلآقا سه از 

 : بلهباران

 نه. ییهخبرا یهروشنک و ماکانم  یننظرم ببه یگمام -

 گلهم از ماه یننظرم کِ هست تازه به یزاییچ یهنظرم . بهید: آره شاباران
 .یادخوشش م

 فکر کنم. -

 تو فکر. یشده؟ انگار رفت  یزی: چباران

 حالم.همشون خوش یبرا -



 یه؟چ یتو صورتت برا ینگران  ین: پس اباران

 ... .سرشون یینگران جنگم اگه بال -

 مطمعن باش. یفته؛ب یکس  یبرا یستقرار ن ینگو اتفاق  یچی! هیش: هباران

 رو لبم نشست. لبخندی

 .یدوارمام -

 نوبت شماست. یا: بانو وانآرایشگر 

 شدم که چشمم به ستاره افتاد. بلند

 شده بود! محشر 

 جلو و بغلش کردم. رفتم

 .یآج  یشد یعال -

موهاش   یاز جلو  یکمجمع کرده بود و    یاسرش گوجه  یرو کامال  باال  موهاش
رو موهاش کار شده بود.   یو صورت   یآب   یدایبود و مروار  یختهرو تو صورتش ر

زده  یصورت  یبود. رژگونه ی_آب یهم صورت  یششها شده بود. آرامثل فرشته
با  قشنگش یبود و چشما یصورت  یهم آب  شیهپررنگ سا یبود با رژ صورت 

 تر شده بود.و خط چشم قشنگ  یملر

 .یده: برو که نوبت تو رو رسستاره

 نشستم. یصندل رو

 باشه؟ یموهاتون چطور و مدل یش: بانو آراآرایشگر 



که موهام رو کامال  از تو دست و پا جمع   خوامیمدل بسته م  یهموهام    یبرا  -
ساده و دخترانه باشه دوست  یشمم. آرایشهکنه؛ چون لباسم مشکل ساز م

 باشه. یادندارم ز

 : بله بانو.آرایشگر 

*** 

 : جشن فزخنده«۱۵ فصل»

 من کارتون تموم شد. ی: بانوآرایشگر 

 .یبر  تونیی! میممنون خسته نباش -

موهام تو   یراست جلو  یکه نصفه  یشهکرده بود و مثل هم  ینیونرو ش  موهام
پشت کرده  یموها یبود و سمت چپ رو قات  یختهصورتم بود، موهام رو ر

کار کرده بود که  ییو طال یانقره ی،سبز، آب  یدایبود و روکل موهام مروار
 .بودرو موهام زده  یقشنگ شده بود و تاجم رو هم با حالت قشنگ  یلیخ

زده بود، با  ییمحو سبز و طال ییهخودم گفته بودم ساده باشه برام سا چون
نشون   یادبود، ز  یک رنگش به رنگ لبام نزد  یبا  . چون تقر یو رژ قرمز آتش  یملر
کرده   تر یدهتر و کشخط چشم نازک و محو که چشمام رو درشت  یهو   دادینم

 بود.

 ینا  یبازم به قشنگ   یدابما با هشتاد قلم سرخاب سف  یست: آقا قبول نستاره
 .یمنشد

 و گفتم: خندیدم



 .یاسودحسود هرگز ن -

رو   یانا. من قرار بود دیمو از هم جدا شد  یینپا  یمرفت  یخنده و شوخ   یبا کل  و
 کنم و آرسانم آرش رو.  یهمراه 

عروس اومد رو سرش   یجان و کاِرل تا وقت   یشو ستاره هم رفته بودن پ  باران
 .یزنکه آماده شده بود رو بر   یزاییچ  ییهو بق  یدماه خورش  یبرف   یگل و ستاره

 جا بود.اون یانااتاق عروش و داماد شدم د وارد

 قشنگ شده بود. یلیاون لباس عروس خ تو

 اما دورنگ بود. پوشیدنیم یعنیبپوشن،  یدها سفرسم نبود عروس جااین
هم   یاناچند رنگ. د یااز دو    یبیترک  یا  یگهرنگ د  یه  یینبود و پا یدباالتنه سف

ناز   یلیتاج خ  یهستش و    یش_بنفش تنش بود با آرایدسف  یدکلته  یرهنپ  یه
 شده بود.

 ی؟دار یامروز روز توئه، چه حس یاناد -

 فش کنم.وص تونمیحالم، انقدر که نمخوش یلی: خدیانا

 همه منتظر ما هستن. یا. بیخوشبخت بش یدوارمام -

گل نداره. دسته  یانابر من د  واییا  یدمکه د  یم. تو سالن بودیمهم راه افتاد  با
شاهکاره به خدا حاال   یگهد  یننداره! ا  یگل عروسمن عروس دسته  یخدا  یوا
 کنم؟  کار یچ 

 .یاناد یه  -



 یه؟: چدیانا

 گلت.دسته -

 کنم؟  کار یچ  ی: وادیانا

 .یواراگچ د  ینلحظه رنگش شد ع یهتو  بدبخت

 بشکن زدم. یهبه سرم زد  یفکر  یه

 .یدمفهم -

درست کردم که همه رنگ بود  یوندیپ یهادسته گل از رز  یهبعد با جادو  و
بود که  یبنفش و ارغوان  ی،صورت  ید،از رز سف یبیقشنگ بود رزها ترگ یلیخ
 .اومدیبه لباسش م یلیخ

 !یاتو معرکه یوان  ی: وادیانا

 شد. یر که د  یمممنون. بدو بر  -

شد   یزونتور بلند از پشتش آو  یهدادم    ییر رو تغ  یانالباس د  یکمم  یروهامبا ن  و
و بنفش  یسرخاب  یصورت  یدسف یهابا رنگ  یقشنگ  یهاو سنگ  یدو مروار

 کرد.  ییروشن رو لباسش خودنما یهسا

سالن رسوندم. جشن از غروب تا  یکخودمون رو با جادو به نزد سرعتبه
 طلوع بود.

 .یمو وارد شد یمسالن راه افتاد یکیاز نزد و

 .یماعالم شد و ما وارد شد ورودمون



 یبرف   یهاستاره  یل،گل برگ اکر   یک،کوچ  یهااز گل  یز عالمه چ  یهموقع    همون
 .ریختیمون مکوچولو رو سر   یستاالیو کر  ستاره ید،، ماه، خورش

 یبود که من داشتم عروس رو همراه   بار یناول  ینا  اوردمیداشتم بال درم  وای
ما فرق  یایبا جشن عروس یلیخ یاشونجشن عروس جاینهرچند ا کردم،یم

 داشت.

و آرسانم آرش رو تا  یانا. عقد زمان طلوع بود؛ پس من دزدنیدست م همه
من  یها رونگاه ی. همهیمبرگشت یزمونو سر م یمعروس و داماد برد یگاهجا

 باعث شده بود از خجالت سرخ بشم. ینبود و ا

 !یشد یباز یلیخ یا: وانآرسان

 ممنون. -

 زدم. یلبخند خجول و

و کارلم علنا   پاییدیکاِرل رو م  یچشم یر دفعه چشمم به ستاره افتاد که ز یه
 .زدیم یدستاره رو د

دل کارل باشه  یتو یزیاگر چ دونستمیآرسان رو صدا زدم. چون م یلب زیر 
 یلیدو تا خ ینرسوندن ا یپس برا فهمه؛یم یا دونهیاون م یاحتما  

 کمک کنه.  تونستیم

 جا رو.اون یه  -

 : کاِرل و ستاره؟آرسان

 .یانبه هم م یگماوهوم من که م -



 : منم موافقم.آرسان

 .میدیرس یزمونحرف سر م ینبا ا و

هم سر  یآرسان، کاِرل، ستاره، آفتاب، ونداد، تارا و آرتان ماهان و وند من،
 ما بودن. یز م

کرده بودم که ستاره و کاِرل کنار   یزیربرنامه یبودم. طور یدهها چبرنامه منم
آفتاب و تارا و آفتاب و ونداد رو  ی،طرف ماهان وندهم نشسته بودن. از اون
 هم کنار هم نشونده بودم.

 من! یمآدم بدجنس ینهمچ بله

که   یسالن رو پر کرده بود. نه انگار یآروم و عاشقانه کل فضا یک موز صدای
 آدم کارش رو کرده خدا رو شکر. ینستاره ع

خدا رو شکر ستاره کارش رو درست انجام داده؛ همش  یگمآرسان م یستپ -
 نگران بودم.

 .یستن یوونهقدرا هم داون یگه: نه بابا دآرسان

 .یادازش برم ییچه کارا دونمیو م شناسمیستاره رو من م ینا -

 لحظه باران اومد. همون

 .ینمکنارت بش  تونمیمن م یا: وانباران

- .  حتما 



خودمون بود تا جان رو  یمن و ستاره نشست. البته که برنامه ینباران ب و
 یتو دادیو کامال  تابلو جانم به ما نشون م یرهخ یدنبالش و نگاها یمبکش

تر طرفسانتم از رو باران اون یهچون نگاهش  یم؛موفق بود یلیکارمون خ
 .زدیرو م یداشبود و از دور داشت د دهینرس یز . البته هنوز به مرفتینم

 یده؟جواب م یگیم یوان  ی: واباران

 .یدهمن شک ندارم که جواب م -

 آرسان و ونداد نشست. ینهمون موقع بود که جانم اومد و ب درست

 چشمک به باران زدم. یه

 گفتم.  یدید -

 نگفت. یزیزد و چ یلبخند آروم باران

 برداشت و گفت: یچارهزدن کاِرل ب یدخانمم باالخره دست از د ستاره

 .یمفکر کنم بهتره شروع کن یوان  -

 منم موافقم. -

 بعد رو به باران گفتم: و

 ی؟تو چ  -

 .یدکش  یقینفس عم باران

 .یممنم حاضرم شروع کن -



 شروع. -

 یموادارش کن یدما خودمون با کنه،ینم یحاال که جان کار یگهد خب

 !یاران چه خوشگل شدب یه  -

 تر شده!: خوشگل که بود، خوشگلستاره

 .یزم: ممنون عز باران

چه برسه   یگهد  زنن،یم  یدکل دخترا دارن تو رو د  یگمم  اغراقیباران، ب   یجد  -
 به پسرا.

 .یگهد یهافرشته ینمن همچ یخواهر کوچولو یگه: بله دتارا

 اون که ردخور نداره. -

 ینکردم و صدا یچشمم به صورت متعجب آرسان خورد؛ اما توجه لحظهیه
داشت با من ارتباط برقرار کنه. بهش  یآرسان تو مغزم اکو شد. انگار سع

 اتصال رو دادم. یاجازه

 ی؟کن  کار یچ  یدار یسع یبگ  یشهم یا: وانآرسان

 !کنمینم یمن! من که کار -

 : از حرفات معلومه!آرسان

 .یمنقشه واسه رسوندن باران به جان یه یآهان من و ستاره در حال اجرا -

*** 



 «آرسان»

. تو هم یمرسوندن باران به جان ینقشه برا ی: من و ستاره در حال اجراوانیا
 یکمک کن  یدبا

 وقت؟چرا اون -

 .یکمکش کن  ید: معلومه چون جان دوست تو هم هست؛ پس باوانی

 شو. خیالینه! من رو ب  -

اونا هم رو  یستی؟ن یشکه به فکر خوشبخت  یهست  یجور دوست : تو چهوانیا
 ید. من شک ندارم اون به تو گفته پس بادونییدوست دارن، خودتم بهتر م

 تا به هم برسن. یمها رو براشون بردارسنگ 

نزده  یحرف  یابفهمم. من به وان تونستمیگفتن نداشتم؛ اما نم یبرا حرفی
رو راجب احساساتش   یز چا تونسته بود بفهمه جان همهبودم؛ پس اون از کج
 به ما گفته )منو کارل(

درست وسط هدف  یکیتو تار یرت. تیرو درست حدس زد بار ینباشه ا -
 کنم؟  یکار نشست. منم هستم؛ چ

 .ییهخبرا یهرفتار کن انگار که  یجور ی: هر از چند گاه وانیا

جان  شدیمیحسادت وارد مبود اگر از راه  ی. فکر خوب یدمرو فهم منظورش
 مقاومت کنه. تونستینم



 دندهیه یکم  یبود؛ ول ی. پسر خوب شناختمیم یخوب منم جان رو به هرحالبه
هلش داد، وگرنه  یبه سمت کار یدبود که با یجور یتشمو مغرور بود. شخص

 مخصوصا  سر باران. شد،یحسود م یاما گاه  رفت؛یخودش جلو نم

 کارا بلد باشه.  ینهم از ا یاوان کردمیبود فکر نم یببرام عج اما

کارا تخصص   یناما ا یستدختره درسته بد ن یه! اونم هایتو هم ُخل آرسان
 دختراست.

 چشمم به جان افتاد که کبود شده بود! لحظهیه تو

 شد؟ جوریینچرا ا ینا وا

 نگاهش رو گرفتم و چشمم خورد به پشت سر دخترا. رد

نگهبانا چشمشون به  یناز ب یپسر جوون حت  ی. کلدیدمیم یمن چ  خدای
 نبودن؛ اما... . یدتو د یادز یگهد یتا بود و اوناسه ینا

 تونمینه؛ اما من نم یاعمده  ینگاها از رو ینا دونمیدخترا نگاه کردم. نم به
 زود قضاوت کنم.

 .یاساز وان یدنراه پرس بهترین

 .یاوان ی...ه یه  -

 رو از باران و ستاره گرفت و به من دوخت. نگاهش

 : بله آرسان؟وانیا

 خودم نبود با اخم به پشتش نگاه کردم و گفتم: دست



 .یابا من ب لحظهیه -

 نزد. یاونم حرف  بیچاره

 شدم و اونم آروم بلند شد. بلند

 آرسان کجا؟! ی: ِا وان وندی

 دلم بذارم؟ یرو کجا یکی این

 کجا؟  یگه: راست متارا

 زد و گفت: یباتسلط لبخند یشهمثل هم اوانی

 .یایماالن م یستن یزیچ -

*** 

 «وانیا»

 یچ  ینمعوض شده بود، رفتم تا بب یهکه تو چند ثان  یدنبال آرسان  باتعجب
 بگه؟ خوادیم

قدر چه  دونهیترسناک شده بود. خدا م  یلیخ  یافشمشده بود و ق  یعصب  واقعا  
من به مرحمت  یگهد یزیهب چاما خب غرورم خو یدم؛اون لحظه ازش ترس

 غرورمه که االن زنده موندم.

هوا   خواستمیآرومه. نم  یز چکه انگار همه  یآروم رفتار کردم، طور  یشههم  مثل
 .یدمفکر کنه ازش ترس یابرش داره 

 .یمنباش یهبق یدکه تو د  ییجا یم،رفت یکقسمت خلوت و نسبتا  تار یه به



بعد از  ینشده که آتشفشان خشمگ یچ  یستبهم رحم کنه! معلوم ن خدا
 ها دوباره فوران کرده.مدت

 .یستادمو منم وا یستادآرسان متشنج ا باالخره

 .یمنبود یکس  یدکه تو د  یطور یم،و خلوت بود یک تار یکوچه  یه تو

 شده؟ یچ  یبگ  خواییآرسان نم -

آروم بشه؛ آخه مشخص  خواستیپشتش رو به من کرد. فکر کنم م آرسان
و تو نگاهش  ینهاشم همچن. صورتش سرخ شده بود، دستیهبود عصبان

قرمز رو به  ییههم دوباره ته ما یشاسرمه ی. چشمایدرو د یشآت شدیم
 خودش گرفته بود.

 یشهم  یعصبان   یوقت   دونستمیدوباره ترسناک شده بود. منم خوب م  شچهره
رنگ و از رنگ  ییر به تغ کنهیع مچشماش شرو کنه،یو قدرتش فوران م

 .کنهیم ییر به قرمز تغ یاسرمه

 برفا پرت کرد. یکرد و اون رو به خارج از حباب و تو  یشرو پر از آت دستش

 بود. یختهاعصابم رو به هم ر یشتر حرکاتش هم ب ینشده بودم و ا عصبی

 نه؟ یاشده  یچ  یبگ  خواییهوف م -

 هم تو صدام مشهود بود. ینشده بود و ا یناخودآگاه عصب لحنم

زور و قدرتت  خواییم ی؟دار یشآت یتا نشونم بد جاینا یدیمن رو کش -
 ی؟که چ   یرو نشون بد



 ش بود.جواب من بازم سکوت مسخره و

 من رفتم. یکن  یینماتا قدرت جاینا یاگه من رو کشوند -

به سمت   یع حرکت سر   یهکه رد شدم برم مچ دستم رو گرفت و منو تو    همین
 خودش برگردوند.

 نگاه کردم. ینشخشمگ یاخم به چشما با

 یه؟چ -

 نکن. ی: با اعصاب من بازآرسان

 به اعصاب تو دارم؟ یکار چ -

 : تمومش کن.آرسان

 رو؟ یچ  -

 با اعصاب من رو. ی: بازآرسان

 تر گرفتم.که محکم  یدمتم رو کشگرفته ما رو. باحرص دس  ینما پوف

 یوونه؟د کنییم یکار چ -

 یدی؟تو نفهم یعنی: آرسان

 رو؟ یچ  یدببخش -

توجه جان   خواستیدی: نصف سالن تا نگهبانا حواسشون به شماست. مآرسان
 نه کل سالن رو. یدرو جلب کن



 اخمام باز شد و باتعجب به آرسان نگاه کردم. ناخودآگاه

 .یمشروع هم نکرده بود یحت  ما

اونا...اصال    ی...پ چطوریمنقشمون رو هم کامل شروع نکرده بود  یاما ما حت   -
 ما که... . یچرا اونا...اما نقشه

 دونستمیآرسان بود که باز بشه و باتعجب نگاهم بکنه. گرچه م  یاخما  بار این
 .یدهم رو فهمول جملهتنها بخش ا

 یه؟: منظورت چآرسان

 .یمرو جلب کن ینبود که توجه کس ینما اصال  ا یآرسان برنامه ینبب -

 بود؟ یبرنامت چ  یبگ  یشه: پس مآرسان

 یمکن  یفاز باران تعر   یبود که من و ستاره در برابر جان طور  ینبرنامه ا  ینبب  -
تر لباس چشمات رو قشنگ   ینا  دونمیچه م  یمکه توجهش جلب بشه. مثال  بگ

وپرتا. البته در چرت جور ینو از ا یادبه پوستت م یلیرنگ لباست خ یاکرده 
ش به اون توجه خودآگاهنا شنوهیرو م ینکه ا  یوپرته؛ اما کسنظر ما چرت

 .یادلباس ستاره به چشماش م یگم. مثال  من میشهجلب م یاتجزئ

 رفته تو فکر. دادینشون م شچهره

کم کم  یرهبگ یادبود که جان  ینا یکار برا  ینفکر، ا یتو یخودتم رفت  یدید -
 به باران توجه کنه.

 یه؟چ شیده: خب فاآرسان



 یحاتیتوض یا گیمیکه ما م  یزاییکه توجه جان به چ  یشهکار باعث م  ینا -
 .یادبه چشمش ب تر یشباران ب یباییجلب بشه و ز دیمیکه م

 .یشم: من متوجه نمآرسان

که   یشیمناخدآگاه باعث م زنیمیحرف م یزیچ یه یما درباره یوقت  ینبب -
دقت کنه و توجهش  تر یشکه قبال  دقت نکرده، ب  یزاییتوجه فرد مقابل به چ

به اونا نداشته جلب بشه و چطور بگم...آهان   یتوجه  یچکه قبال  ه  یزاییبه چ
 شون کنجکاو بشه.درباره

 اونا... . ی: پس چطورآرسان

تو  افتهیاتفاقا م یناز ا یشههم یاتو مهمون یهمهمون یه ینمعلومه آرسان ا -
 یست؟ن یادتشب تولدت رو 

 نه تکون داد. یرو به نشونه سرش

به  کهینبود و ا یشبه من و آت یاجا همش حواست معلومه خب تو اون -
 مون.به نقشه یانرسونه  یبیما آس

 : حاال مگه چطور بود؟آرسان

 کهینمحض ابودن. به  یگهزدن هم د  یدبدتر بود. همه مشغول د  ینوضع از ا  -
 .کنمیم بارهیندر ا یفکر  یهمشکالتمون حل بشه 

 یست؟ن یاالن راه  ی: براآرسان

 دارم. ییفکرا یه -



حالم و حس داده و نگرانم شده خوش یتبه من اهم کهینچرا از ا دونمنمی
 دارم؛ یخوب 

 دربارم بد فکر کرده ناراحتم. کهینخب از ا اما

 ناراحتت کردم. دونمی: من رو ببخش من واقعا  متاسفم! مآرسان

 انداخت و ادامه داد: یینسرش رو پا و

 یرفته و به جا یشمن به تو شک نکردم فقط فکر کردم نقشتون اشتباه پ -
 بود که تو... ینخاطر ابه یتمعصبان ر یشتجان نظره...خب من نگران نشدم ب

 کرد. درسته؟  یترفتار متشتج من حرص -

 .ریزییوقتا واقعا  اعصاب من رو به هم م ی: درسته بعضآرسان

 .یختاعصاب من از رفتار تو به هم ر طور،ینتو هم هم -

 دادم. یحبهم نگاه کرد که خودم توض یجگ  آرسان

 ریزهیمن رو به هم م ی،و حرکات متشنج و عصب یرفتار با قلدر ینبب -
 نکنم. یدابراش پ یلیکه دل  یمخصوصا  وقت 

 .خوامی: من معذرت مآرسان

 زدم. یلبخند بهش

 تکرار نشه. یگهکه د  یاما به شرط  بخشمت؛یرو م بار ینا -

 من. یبرا خندهیو سر تکون داد. بچه پرو م خندید



 بشگن زدم و گفتم: یهبه سرم زد؛ فکر بکر  یه دفعهیک 

 دارم. یفکر بکر  یه -

 ی؟: چه فکر کردآرسان

 ینا یسه ساعتم برا یدحاال با ینجاست،نره غولم ا یننبود ا یادمننه  یوا ای
 بدم. یحتوض

 که پسرا به ما نگاه نکنن.  یراه  یفکرم درباره -

 پرسش شروع کردم. یهادامش رو با  بعد

 یست؟خشک ن یادیز یکمکم داره...  یجشن چ  ینبه نظرت ا ینخب بب -

 منگال و با تعجب نگام کرد. ینبدبخت ع آرسان

 .یستن یکم و کسر   یچکه ه  ینجاا -

 .روحهیخشک و ب  یادیز یکماما  یهجشن عال ینا ینبب -

 خب... . -

 کم داره تا همه سرشون گرم بشه و دست از چشم  یقیموس یهجشن  ینا -
 بردارن. یچرون 

 زد. بندییمکه تازه مطلب رو گرفته بود لبخند ن  آرسان

آهنگ رو هم هماهنگ کنن. و راه  یمبگ یمبر  یاب یستادیخب پس چرا وا -
 .یمافتاد



*** 

 ستاره

 معلوم نبود که کجا رفتن! یاو وان آرسان

 یتو یبه اسم فضول یبود که احساس بار ینولا یزده بود، اما برا غیبشون
 نبود. یچیتو فکرم ه یعنیوجودم نبود؛ 

هوش و  یاما همه دادمیو ته تارا سر تکون م سر یب  یدر جواب حرفا فقط
 یه  یحت   چرخیدیکاِرل بود که مدام رو من م  گاهیگاه و ب   یهانگاه  یحواسم پ
 .رفتیور نماون ور ینسانتم ا

 خاص بود؛ خاص و متفاوت. یلیفرق داشت خ یشهبا هم نگاهش

دهنم  کوبید؛یم یوار چه مرگمه قلبم خودش رو به در و د دونستمنمی
 .یقعم  یبودم هم آرامش داشتم و هم استرس  قرار یخشک بود. هول و ب خشک 

 .بردمیو هم دوست داشتم و لذت م شدمینگاهش هم هول م از 

. دوست داشتم برگردم و با نگاهم نگاهش کردیم ترمتابیب  قرارشیب  نگاه
که نتونه نگاهش رو از من بدزده دوست داشتم منم   یکنم جور  یر رو قافلگ

 زردش تا ابد غرق بشم. ینگاهش کنم و تو اون چشما

 نبودم! طوریینمن چم شده بود؟ من که ا اما

 درسته؟ نکنه...نکنه واقعا عاشق شدم؟! یحرف وان  یعنی

 امکان نداره. یننه امن عاشق کاِرل شدم؟ نه نییعچرا؟ چطور؟  اما



 ته دلم گفت: صدایی

 ی چ مهربونه و کال همه یه،کم داره؟ خوبه، قو یچرا نداره ستاره؟ اون چ  -
 کم داره؟  یچ  یگهو پرنسه د ستیافهقتمومه؛ جذابه، خوش

 باهاش دشمن بودم. اومد،یممکنه من ازش بدم م یر غ ینا نه

باهاش  یاشبرام جذاب بود فقط سر لجباز اومد،یشم ماز اولم ازش خو ولی
 .اومدیاز اولم ازش خوشم م یچپ بودم ول

لبخند   یابعد آرسان و وان  یقهافکارم رو پاره کرد و چند دق  یآهنگ رشته  صدای
 به لب اومدن و سرجاشون نشستن.

 خدا. یگمدوتا دنبال آهنگ بودن م ینا پس

 بود. یار آهنگ سام یصدا صدا

 .یدشروع کرد یم! دمتون گرم با چیسام ایول

 .یزمکه قر تو کمرم فراونه نمدونم کجا بر   وای

 رقص جانانه.  یه  یکاِرل رو پس زدم و خودم رو آماده کردم برا  یدرباره  افکارم

 یابودم، خواستم بلند شم که وان  یانرژ  ییهو تخل  یعاشق رقص مهمون   همیشه
 گفت:

 چشمک زد و ادامه داد: یه...یآهنگ  نیستاره تو که عاشق ا -

 نشون بده. یخود یهپاشو  -

 رو هم کشوندم وسط. یباران و وند ینب ینو ا یممثل کش شلوار پر  منم



 .یادمهمن انقده شرورم هنوز نقشه  هاهاها

 ییکشوندم وسط؛ جا  یاوان یو تارا رو هم با وجود غرغرا یبرگشتم وان  بعدم
 .ییدپا یچشم یر هارم زبچه شدیکه م  یمرفت

 یستادیدوسط مثل چوب خشک وا  ینشما چرا ا  یید،هامادر مرده  ینع  یهاه چ  -
 به خودتون. یدبد یتکون  یه

 یدونه زد پس کلم که آخم رو به هوا برد بعد با اون چشما یهقشنگ  وانیا
 بهم نگاه کرد. یطونشش

. و بعد دستم یگمموقع بهت مو پدرت دراومد اون  یاز نفس افتاد  ی: وقت وانیا
 و شروع کرد به تکون دادن خودش. یدرو کش

 بود که قصد خسته کردن من رو داره اما... .  یننفله ا  ینمنظور ا  یدمفهم  تازه

 من نه... . یول ینداد یکلته ینبه ا یتکون  یهقرنه  یهعمو؛ تو  ییدیچا -

 نگاهم کرد. یطونش دوباره

 خودت رو نشون بده. باشه پس -

 .یدنرقص ییتابه سه یمو شروع کرد یدبارانم کش بعد

 زدم. یسرسر  یدد یهرو  اطراف

تارا هم سارا رو آرشام و  رقصیدن؛یبا هم م ییتاسه یمو آفتاب و وند گلماه
 یکداشتن با ما یمبا هم بودن آنجال و آنجل یمگور به گور  یلسه ینونداد و ا

 خودمون بود. یاال از اون رقص فارسح دادنیقر م یکلو ما



 فکر بد نکنن. منحرفا

و نهالم با شوهراشون بودن کال تو باد   یتابن  رقصیدن؛یو بابامم با هم م  مامان
و مامان مهسا هم  یدا! خاله ویرزناپ یننشسته بودن ع یاو رو یمنس یاو خاک

 یشتریانبودنا ب  یناالبته فقط ا  یانانخود هر آشم با آرش و د  یالبا هم بودن. دان
 بودن وسط. یختهمثل گوسفند ر

تکون داد و دست آرسان  یهجان باال خره به خودش  یدمچشم د یگوشه  از 
 وسط... . یدو کارل و ماهان و آرتان رو هم گرفت و کش

 از آشناها نشسته بودن. یشتر چند نفر ب کال

و خاله واندا، خاله سعله و خاله آوا  یدان و روشنک و آناهو ماک یمو نس رویا
و مهتابم   یدکه خورش  یدطول نکش  یادو مهتاب نشسته بودن البته ز  یدو خورش

 .یوستنها پبلند شدن و به جمع رقصنده

*** 

 وانیا

بود که  یمارمولک من رو آورد وسط اما برام خوب شد چند سال یستاره این
 بلد بودم. یعال هنوزم یول رقصیدمینم

از هم   یرو کم کن  یمن و ستاره برا  یول  یمستاره و باران دوره حلقه زده بود  با
 .ذاشتیمیم یشو مختلف به نما یحرکات عال یکل

چرخ زدم اونم  یهخستم کنه؛ دستش رو گرفتم و  تونهیکرده م  یالخ ستاره
 کار رو کرد.  ینمتقابال هم



 .یا: هنوز رو فرمستاره

 .یدخند یطونش و

 .یدمخند منم

 !یرهخ یدیشدم اما خواب د یر پ یفک کرد یهچ -

 ی؟پس از االن تا آخر وقت هست  -

 .یمبترکون یبود که حساب  ینمنظورش ا یدمرو خوب فهم حرفش

 تو چشماش نگاه کردم. یطونزدم و ش یثیخب لبخند

 کارل قلب نمونه.  یبرا یکهفکر کنم د یمن هستم ول -

 کردینگاهمون م  یانهما بود و مخف  یشوش و حواسش پکه کال ه  یبه کارل  و
 اشاره کردم.

 .یدیمخودم و باران خند و

 نمونه. خوامیم -

 .خوردیتابلو هول کرده بود و داشت حرص م اما

اگر  یحت  یده،تو هم دلت لرز دونمیمن به تو مشکوکم من که م آیآیآی
 .یخودتم ندون 

 ادم.لبم نشست و به رقص ادامه د یرو لبخنی



داشتم که  یبود انقدر خوشحال و سر زنده نبودم؛ انقدر انرژ وقتخیلی
 و خواهرم بودم. یتا صبح برقصم و شاد باشم عروس تونستمیم

 .دیدمیجان رو م قراریهیپسرا هم بود و ب  یناگفته نماند که حواسم پ البته

 و به سمت ما اومد. یاوردطاقت ن آخرم

 یرم؟باران رو ازتون قرض بگ تونمی: دخترا مجان

 به من زد. یبار یطنتلبخند ش و

 نداره. یرادیببره باشه ا یشپ یطنتکاراش رو با ش  خوادیم این

 .یدقرض...باشه اشکال نداره خوش باش -

دستش رو به سمت باران دراز کرد اونم با متانت و وقار دستش رو تو  جان
 دست جان گذاشت و با هم رفتن.

نگاهم رو  کردینگاهم به آرسان افتاد اونم داشت نگام م یریو یریه ینا تو
 چشمک زد. یهبرام  یدکه د

 حبس شد. ینمتو س نفس

 یگهچشمک د یهاشاره کرد و  رقصیدنیبه باران و جان که کنار هم م بار این
 زد و با حرکات لبش بهم گفت:

 کارت حرف نداشت.  -

 یشیمارمولک کله آت ینرقص با باران ا یجان برا یک از عوامل تحر  فهمیدم
 بوده.



 بهش اشاره کردم و با حرکات لبم گفتم: منم

 تو هم. -

 رو برگردونم و مشغول رقص شدم. روم

ماهم باالخره عروس داماد رو تنها گذاشت تا به حال  یداداش کنه این
 خودشون باشن.

وسط از اون   دیمیمامان و خاله شعله و خاله آوا رو کش  یمو ستاره هم رفت  من
 طرفم ماکان هم خودش بلند شد و هم روشنک رو بلند کرد.

 یهمون لحظه هم با صدا یقابود و زمان صرف شام و دق ۹حدودا  ساعت
بودن و  اییگهد یجا یناالبته ا یم؛برگشت یزااعالم شد و ما به سر م یبلند
و کنارش  کنار مامان نشستم و آرسانم کنار من و خاله شعله  یخانوادگ  یباتقر 

طرفشم خاله مهسا و کنار خاله ستاره و خاله هم رو به رومون بودن و اون
بودن کنار مامان منم خاله آوا نسشته بود و  یالو دان یدامهسا هم مامان و

رشام و هم کاِرل کنار آرسان بود و آ  یگهکنار اونم باران تارا و سارا طرف د
 باران نشسته بود. یرومادرشم کنارش؛ جان هم کنار آرشام و روبه

 تر یاییشب رو رو  یطو مح  شدیپخش م  یقشنگ   یآروم و پراکنده  هایآهنگ 
 .کردیم

 دخترم؟ گذرهی: خوش ممامان

 .کردمینم  یوقت بود که انقدر احساس آرامش و سرزندگ   یلیمامان خ  یهعال  -



عادت  ینجابه ا ینمبب ی؛م باالخره خوشحال شدخوشحالم که تو ه یلیخ -
 ی؟کرد

 بله اما... . -

 اما... . -

 که بهش تعلق دارم و... .  یستن ییجا ینجاا کنمیاما حس م -

که قراره بعد   ییجا  یعتهطب  ینسرزم  یکه تو متعلق به اون   ییجا  یستچون ن  -
 .یماز شکست سوزان بر 

 .ینمدوست دارم اونجا رو بب -

 .بینییم یبه زود -

 تعجب نگاهش کردم. با

 ی؟چ  یعنی -

و  یداخل هایینبا چند نفر به تموم سرزم یدنبود ینجاتو و ستاره چون ا -
کار   یکامل برا  یدوره آموزش یه ید. شما بابینیدیاونجاها رو م ریدیاطراف م

دوره رو گذروندن اما تو،  ین. آرسان، کاِرل و...همه ایدبا قدرتاتون رو بگذرون
 یدهاتون رو نرفتهنوز دوره یستاره، آفتاب، باران، تارا و آرتان، ماهان و وند

 .یدو تموم نکرد

ست...اما مگه شما قبل از نشانا افراد خاص رو فوق العاده ینا یوا -
 شناختید؟یم



 یوهیش  یط،با مح  ییو اصل کار آشنا  دادنینه اما قدرتا خودشون رو نشون م  -
دوره  یهچند وقت هم، همه  ینا یعملکرد و مبارزه است تا کار با قدرتا! تو

 یرو برا یمقاما مدت  یهمه یمکِم کم و چندنفر چندنفر رفتن در حالت عاد
 .یرنم ینتمر 

 کشه؟یقدر حاال طول مآهان چه -

 یروز  ۱۲_۱۰رفت فکر کنم    یعتو طب  هایستالکر   ینبه سرزم  یشهچون فعال نم  -
 .یدبرگرد تونیدیطول بکشه؛ دو هفته نشده مرو 

 حاال؟ یریمم یک   -

 و نگاهش رو از من گرفت. یشه؛معلوم م یبه زود -

 یهته چشماش ناراحت بود انگار  یستدرست ن چیزییه کردمیم احساس
 .کردیم یرو داشت مخف  یزیچ

*** 

 آرسان

 !کننیم یرو مخف  چیزییهانگار دارن  زنن،یو خاله مشکوک م مامان

داشت   یخاله چ   دونمیو نم  زدیبود که داشت با خاله حرف م  یابه وان  نگاهم
 انقدر ذوق زده بود! یاکه وان  گفتیبهش م

 مامان به خودم اومدم. یصدا با

 .یتو هم بر  یهآرسان پسرم نظرت چ -



 کجا برم؟  -

 چپ نگاهم کرد!چپ مامان

 پس؟ ییتو دو ساعته کجا -

 !جامینهم یچیه -

گردش به  یبرا یاخوبه تو هم با وان یگمپس حواست کجاست؟ دارم م -
مراقبت ازش  یاما بهتره هم برا ی. درسته آموزشات رو گذروندیبر  یناسرزم

کمکش   تونییم ینشمتو آموزش و تمر  یهم به عنوان راهنما همراهش بر 
 .یکن

 نگاهش کردم که خودش ادامه داد. گیج

آموزششون رو نرفتن قراره برن و کل  یاو...چون نبودن و و ستاره  یاوان -
تارا، ماهان، آرتان،  ی،رو بگردن. آفتاب، وند یو خارج  یداخل هایینسرزم

 .یدتو و کاِرلم بر  یگمها برن مباران و جان قراره با اون

 نبود. یمموضوع رو گرفتم بد فکر  تازه

 !ریمیچرا که نه، م -

 کل گرفت.مامان ش یهالب یرو لبخندی

 دلم براش تنگ شده بود واقعا خوشحالم که دوباره کنارمه. قدر چه

*** 

 ستاره



 گفتمی! باخودم مکننیم  یکار چ  یناا  ینموقت شام بود و من منتظر بودم بب  االن
قد خرس   توننیغذاها و تا م  ینقرار حمله کنن سر بهتر   یرانیامثل ا  یناماالن ا

 هم موند ببرن... . یشبخورن هرچ

 یزنو ترگل ورگل بدوبدو مثل گوسفند بر   یاشراف   یرو بکن با اون لباسا  فکرش
 اونجا بخوربخور.

 باران دراومد. یکه باالخره صدا  خندیدمیم یزریز خودم ر یبرا داشتم

 ی؟چته ستاره خل شد -

و دبه دب ینلباسا و ا ینبا ا یناا یچطور یغذا آوردن  کنمینه دارم فکر م -
 به غذا. کننیکبه حمله مکب

 .کردیداشت نگاهم م یجبدبخت هنگ کرد؛ گ باران

 ستاره؟ شمیمتوجه نم -

 یافهو افاده و ق یسبا اون ف یشهکه م  یزیچ یعروس یجشن یران،تو ا ینبب -
 کننیمثل گوسفند چنان حمله م رسهیوقت غذا م یو...وقت  یک باکالس و ش

 یارنرو درم  هایوهکه دخل همه غذاها و م  یرجو  خورنیغذا و قد گاو م  یبرا
 .برنیو با خودشون م یلشونتو وسا چپوننیکه بمونه م  یمهرچ

 باران قد گاو شده بود و دهنش از زور تعجب تا ته باز شده بود. یچشا

 ی؟شد یختیر ینچته؟ چرا ا -

 ستاره؟! جدییجد -



 .برنیموند م  یمهرچ  خورنیم  توننیتا م  ینههم  یقادروغم کجا بود بابا! دق  -

 ... .یچارهب دونستینم یرانیاا یهااز عادت بدبخت

همه شق و رق و با  ینهمچ  یزاغذا رو آوردن سر م  یکمال تعجب من، وقت   در 
 شروع کردن که کف بر شدم! یتشخص

که مثال از   ینابد بود نه به ا یلیآخه خ یدمآن از کار مردممون خجالت کش یه
 یدسرشون با یر و خ یایینکه از نژاد آر  یرانیاهستن، نه به ا ها همقشر  یهمه
 باشن. یفو شر  یبنج

شروع کردم به غذا خوردن اما سبک و به اندازه تا هم خوب بتونم قر  آروم
 و دسر جا داشته باشم. یک ک  یتر از همه برابدم و مهم

 .دهنم آب افتاد هوم

 .کردیمسخرم م یکل  شنیدیاالن م یوان  اگه

*** 

 وانیا

همه ساکت و آروم مشغول بودن  یمخوب بود االن که سر غذا بود یلیخ این
مردم   ینبه ا  اومدینم  ییصدا  یچه  یگهها و کارد و چنگاال دقاشق  یو جز صدا

و سفره رو  یز که م  ینآداب و بدون ا یهمه یتکه با رعا  یتبا شخص یگنم
 یاییو عروس  نکه تو جش  ییچقدر کارا  فهممیاالن م  خوردنینابود کنن غذا م

 .شخصیتهیو ب  ادبانهیزشت، ب  یدمکه من د

*** 



وسط بودن انواع  یشتریااز شام دوباره بزن و برقص شروع شده بود و ب بعد
زومبا و  ی،سنت  ی،فارس ی،لر  ی،شمال ی،کرد ی،ها هم اومده بود؛ ترک آهنگ 

االنم همه داشتن   یمکرد  یاون وسط خودکش  یز ر  یهسالسا و...من و ستاره هم  
 .یمنشسته بود ینهم یبرا رقصیدنیدونفره م

و خاله مهسا هم  یداها، مامان وآرسان، کاِرل، ملکه یم؛فقط ما نبود البته
 یتانشسته بودن البته خاله وردا با همسرش عمو سهند )پدر و مادر ستاره( و بن

 و نهالم با همسراشون وسط بودن.

 !یاب نفس دارهنوزم خو یا: وانستاره

 !یفکر کرد یپس چ  -

 با ماهان وسطه؟ یموند ینا یحت  یدید -

 .یاناوهوم...به هم م -

 و چرت گفتن در اومد. یطنتحرف من از فاز ش ینهم با ا ستاره

 خوشبخت بشن. یدوارمام یانبه هم م یلی...خآره -

 .یدواراممنم ام -

ستاره و دستش رو دراز  یلحظه کاِرل از جاش بلند شد و اومد جلو همون
 کرد.

 دید؟یافتخار م -

 بود گفت: یدکه ازش بع  یینازک کرد و با ناز و ادا یپشت چشم ستاره



 .دیمیافتخارا نم ینما به همه از ا -

 گفت:  یطنتبا ش بار ینا کارل

 ی؟رو به ما افتخار بد بار یه ینا یشهحاال نم -

 چشماش نگاه کرد و با لبخند گفت: یبا ناز تو رهستا

بدم و استثنا  یفتخف تونمیم ی،اصرارم دار یلیو خ ییحاال چون شما آشنا -
 مفتخرتون کنم. یمقائل بشم و با همراه

وگرنه االن داره ذوق مرگ  کنهیداره ناز م یدونمستاره من که م یندست ا از 
 .یدهور پر  یدختره یا یااز خوشحال یشهم

و  یدخورش یپررنگ به گرما یدست کاِرل گذاشت؛ لبخند یدستش رو تو و
 کرد.  یتهدا یستکاِرل نشست و آروم ستاره رو به پ  یآتش رو لبا

 زدم و آروم زمزمه کردم: لبخندی

 همتون خوشحالم. ی...برابرات خوشحالم -

! رسیدیچرا انقدر آشفته به نظر م دونمیدوباره به مامان خورد؛ نم نگاهم
که من ازش  افتهیداره م یاتفاق  یهنگرانم کرده بود. نکنه واقعا  یلیخ
داشتم که  ینوممکنه باشه. اوف کاش من قدرت ا یدی...خدا رو چه دخبرمیب 

 ی. با فکر مرو بفهم یشنگران یلدل تونستمیوقت مذهنشون رو بخونم اون
من،  یخته بودم و در عالم خودم بودم. خداها چشم دوآشفته به دوردست

 متنفرم. هایو دلواپس هاینگران  ینمن چقدر از ا



اگر به حرص خوردن ادامه  دونستمیقلم باال بود و گرمم شده بود. م ضربان
خواهرم خراب  یو منم قصد ندارم عروس یشهامشب حالم بد م شک یبدم ب 

 ینبه سرزم یاله مهسا و َدن خ یدا،با مامان و ینبشه؛ قرار بود بعد از ا
به  ودبرن تا جاشون امن و مطمئن باشه چون هر لحظه ممکن ب هایستالکر 

که به اونا قدرت   ینبا وجود ا یاونا امن نبود حت  یبرا ینجاما حمله بشه و ا
 شده بود. یدهبخش

که در مقابلم دراز شد از افکارم جدا شدم و به صاحب اون دست   یدست  با
 شدم. یرهخ

 تعجب گفتم: با

 آرسان!؟ -

 بود. یرهبه حرفم بهم خ توجهیب  اونم

 من؟ یبانو دیدیافتخار م -

 زدم. یحواسم اومد سر جاش. لبخند تازه

 من. یالبته شاهزاده -

سردم رو تو دستاش گذاشتم. از جام بلند شدم و به همراه  یشهدست هم و
دستش رو دورم حلقه کرد و  یکو  یستادروم اروبه یمرفت یستآرسان به پ

وارد و  یلیشونم گذاشت منم کارش رو تکرار کردم. خ یرو شیگهدست د
 شکنم اما اون از حرکات شیبلد بودم که همراه  یماهر بود اما منم انقدر

به حرکت   یتمماهرانه من و خوش رو با ر  ی! به طرزیهاحرفه  یلیخ  معلوم بود



 کردمیکردم؛ هنوزم تو چشماش نگاه نم  یشدرآورد و منم تا حد امکان همراه
 حال گفتم: یناما با ا

 !یاوارد یلیتو خ -

 زد. لبخندی

 .رقصییتو هم خوب م -

 کردم و گفتم:  یتصنع ایخنده

 بلدم. یتا حدود یاد،نه ز -

 یست؟ما کارت خوبه، مشخص نا -

 اومده وسط تا برقصه. یچیبدون ه یگهنم یحداقل کس یهعال -

 نگفت و فقط نگاهم کرد؛ چیزی

نفس  یو من به سخت  کوبیدیم یوار خودش رو به در و د وقفهیب  قلبم
 یشهو حالم بد نم یشمنم یبود که چرا عصب یببرام عج یناما ا کشیدمیم

مرد کامال  ینپسر...ا ینارم؟ آره من در کنار اکه من د  یهچه حس یناصال ا
که   سیآرامش ک ینا یلتو دستامه و تنها دل یاآرومم انگار دن یلیمآرومم خ
منه. محو نگاهش بودم و اونم محو نگاه من! اون نگاه باعث  یرواالن روبه

 بود که تو دلم گفتم: بار یناول یفراموشم بشه برا یدنشده بود نفس کش

 آرامش تا ابد ادامه داشت. ینحس و ا ینکاش ا  -



 طوریینا یشه! کاش همیباافتاد چقدر خوشحال، چقدر ز یانابه د چشمم
 بخنده.

 یا؟وان ی: خوشحالآرسان

 یشههم یدوارمخوشحاله ام یلیخ ینرو بب یاناخوشحالم؛ د یلیبله...بله خ -
 .یشهمن دلم براش تنگ م یبمونه، ول طوریینا

 خودشون بهتره. یبرا ینا یول -

 .یدمکش  یقیعم نفس

 .دونمیدرسته. م -

 زدم و گفتم: لبخندی

 یدم؟د یچه خواب  یشچند شب پ دونییم -

 ی؟چه خواب  -

دختر کوچولو دارن اسمش  یهو آرش  یاناد یدم...خواب دیابهتره بگم رو -
قدر چشماش ناز بود آدم رو جادو چه زدیمو نم یانابا د یبود وا یاسمین

جا پر از آرامش بود همه در کنار هم . تازه جنگ تموم شده بود و همهکردیم
 خوشبخت بودن.

 !یدیاتفاق افتاد خدا رو چه د ینواقعا ا یدشا -

 ... .یدوارمام -

 بخشش... . ترینیریننبود، ش یرینش یایتمام اون رو ینا ولی



 و کردیشد با اون نگاه خاصش من رو تو نگاهش حل م یرهبهم خ دوباره
 ینشو عشق آتش  یرینش  یایاون رو  یاد  یحت   کردیرو از ذهنم پاک م  یز چهمه

 بود. یامدستاش تو رو یرو که به گرم

*** 

 ساعت بعد« ۶»

 وانیا

 .یگاهشونطلوعه همه برن به جا یکنزد -

ها دو طرف ملکه یبود و آرشم کنارش؛ تمام یستادهآماده ا یدخورش ملکه
 ییهاشاهزاده رو سکو یاپرنسس  یه ینمزمبودن و از هر سر  یستادها یگاهجا

بود با رنگ سبز. سمت راست  یعتطب ینبودن. وسط سرزم یستادهدوره ا
 بکنار آتش آ   ها؛یستالبه نماد کر  یقرمز به نماد آتش و سمت چپ صورت 

 هم ماه و خاک بود. هایستالو باد و کنار کر یدبود و کنار آب خورش

رفته بود چون من و ستاره به عنوان خواهر همراه  یاز طرف ما وند البته
ماکان، ونداد و  ین،. آرتان، آرشام، کیمبر  تونستیمینم یمعروس و داماد بود

کنن و تارا، سارا،   یبودن تا نورافشان  یمشخص یگاهجان تو اطراف و در جا
رو سر  ریختن یدماه ستاره و خورش یلاکر  هم مشغول گل ینروشنک، کاتر 

و من و ستاره هم  آوردیم یگاهرو به جا یاناهم د یدان. مامان واونا بود
 .یمدوتا رو تو دست هم بذار ینتا دست ا یمبود یستادها



 ماه  ینوران   یهاستاره  یبراق و رنگ   هاییلها اکر ها و گلبرگبرف گل  هایدونه
 یبایساخته بود و طلوع ز  ییتماشا  یو منظره  ریختیرو سرمون م  یدو خورش
رو  ییتماشا یاشده بود و منظره یآسمان با هم قاط  یو نورافشان  یدخورش

 .یدکنار من رس  یاناساخته بود. باالخره د

دستشم تو دست مامان   یک   کهیرو درحال  یانادستش رو گرفتم...دست د  اول
ستاره و خاله مهسا بود و ما  یهادست ینآرشم ب یهابود گرفتم و دست

 .یمهردوشون رو به سمت هم برد

ها هردو دستشون رو در و اون یمدست هم گذاشت یرو تو هاشوندست
 هم قفل کردن. یهادست

کرد که ازدواج رو   یشروع به خوندن متن  یدو خورش  یمها فاصله گرفتاز اون  ما
دست  یهر دو بله رو دادن، صدا یاناآرش و د یو در آخر وقت  کردیم یرسم

 شد. یها با هم قاط و سوت ترقه

*** 

 ساعت بعد« نیم»

 وانیا

 .یدرس یانساعت طلوع کرد و جشن به پا یمآفتاب بعد از ن باالخره

خاله   یال،دان  یدا،که مامان و  یهبود و امروز روز  یدهسخت وداع فرا رس  یلحظه
 برن. ینجاقرار از ا یانامهسا، آرش و د



ها االن قدرت اگر اون یبرن، حت  ینجااز ا یدبااصال دوست ندارم اما اونا  من
 ییجدا ینمقاومت کنن و تازه ا توننیداشته باشن اما بازم در برابر اونا نم

 .یشهما تموم م یروزیو بعد پ یستن یابد

رو شونم نشست؛ برگشتم و با صورت لبخند به لب مامان روبه یرو دستی
 چرا!  دونستمیشدم اما ته نگاهش هنوزم نگران بود و من نم

 .یددستاش رو باز کرد و من رو تو بغلش کش یدرو که د نگاهم

 یکیو آرش  یاناد یبرا یکیاسب تندرو داشتن  ۶که هرکدوم   کالسکه  دوتا
 ببرن. یستاالکر   ینتا اونا رو به سرزم یهبق یهم برا

 یست؟جا بشن بهتر نبا جادو جابه -

 تا برن. کننیمسافت که رفتن از جادو هم استفاده م یه: بعد مامان

 راه برگشت؟ -

 بله. -

 .یدرو بوس یشونیمپ مامان

 .یشتپ یامبعدا م -

 باشه. -

 رفتم سمت اتاقم. و

لباسام   ینکها  خسته بودم با جادو خودم رو به اتاق رسوندم و بدونه  یلیخ  چون
 تختم ولو شدم. یرو عوض کنم رو



 .یز خستگ مامان مردم ا یوا -

 رو لبم سبز شد و ادامه دادم:  یلبخند اما

خوش گذشت؛ خب پس فکر کنم  یلیمبود و خ نقصیو ب  یعال یز چاما همه -
 .ارزیدیم یشبه خستگ

 به ساعت کردم. نگاهی

داشت  یگهبخوابم سرم که د یکم تونستمیبود. خب خوب بود م ۵:۳۰ تازه
 .ترکیدیم

م چشمام رو بستم که بخوابم، نه روم رو که رو تخت ولو شده بود  طور همون
 و نه به خودم زحمت دادم حداقل سرم رو رو بالشت بذارم. یدمکش

 فرو رفتم. یقعم یبه خواب  ۳به شمار  و

*** 

 )شروع دردسر( ۱۸ فصل

 !ینه -

 .یدماز خواب پر  یبلند ینه با

 شد؟یخدا چ  یوا -

 آوردمینم یاداون خواب رو به  کردمیم یاما هرکار یدمخواب د دونستممی
 یدم؟تو خواب د یکه چ 

 به خودم کردم. نگاهی



 یزونزده بود و آو  یروناز تو مدل موهام ب  تیکهیکهآشفته و وز خورد ت  موهام
 تمام پخش شده بود تو صورتم. یشممشده بود آرا

 .یهخواب کاف یگه، د۹ساعت  -

از تنم درآوردم و به سرعت   خودم رو  یبرداشتم و لباسا  یز شدم و لباس تم  بلند
اون رو  یشهآب رو باز کردن و مثل هم یر حموم؛ ش یخودم رو پرت کردم تو

دوش قرار گرفتم. موهام که  یر اما رو به سرد گذاشتم و ز یممال یدرجه یرو
و خودمم افتادم   نش  یسآب خ  یر باز کرده بودم دورم رها کردم که ز  یبه سخت 

 ک کنم.رو پا یشمبه جون صورتم تا آرا

شد و بعد شروع کردم به شستن  یز تم یشمفرسا آراطاقت یاتعمل یهاز  بعد
 موهام.

 بدبختم. یکردم و افتادم به جون موها  یرو رو سرم خال شامپو

رو  یفمل ینهم یبرا سوختیشستمشون که کال پوست سرم داشت م انقدر 
 برداشتم و افتادم به جون دست تو پاهام و... .

و با  یدمو لباس پوش یرونآب اومدم ب یر از ز یدمکه خودم رو ساب حسابی
 تخت پرتاب کردم. یخودم رو رو یخستگ 

 بده مخترع حمومو. یرشکه خدا خ  یوا -

 .زدیمیبه سرمون م یچه گل یداگر حموم نبود با دونمیمن نم خدایی

 یدمپوش یابه رنگ نقره یکلوش کوتاه   یرهناز جام بلند شدم و پ یسست  با
موهام رو  یاپاشنه بلند نقره یو کفشا یدسف یشمیابر  یبا جوراب شلوار



 یلیمواج نبود و خ یادپف کرد اما ز یحساب  یدم؛خشک کردم و برس کش
 ایقرهموهام جدا کردم و با ربان ن یالاز البه یتر شده بود. بخش کوچک لخت

بارم  یموها یبافتمش و اون رو درست بعد از خط فرق سرم انداختم که رو
جدا کردم و با روبان حالت  یکمافتاد و درست وسط بود از و طرف موهامم 

مدل رو  ینشروع بافت گذاشتم ا یگل درستش کردم و درست رو نقطه
 یفرق چپ موهام رو قاط  یشهقشنگ شده بود مثل هم یلیبازم خ یموها
 یاو در آخر تاج نقره  یختمپشت کردم و فرق راستم رو هم تو طورتم ر  یموها

 موهام گذاشتم. یداده شده بود رو رو ینترنگم رو که با الماس ز

 یمهم یرو مرتب کردم و به سمت اتاق جلسه رفتم. امروز جلسه تختم
 .یمجنگ داشت یدرباره

تا خواستم  یجا شدم ولبا جادو جابه ینهم یراه رفتن نداشتم برا یحوصله
 .یدمشن یادیفر  یدر رو باز کنم صدا

جنگ نقش  ینما هم تو ا یناسالمت  ید؟به ما خبر ند یدچطور جرئت کرد -
 .یمدار

 شده؟ یچ  یعنی ید،دلم لرز یتو چیزییه

 رو شونم نشست. یخبره دست گرمچه ینماومدم در رو باز کنم بب تا

 برگشتم، و با شتاب یدمجا پر  از 

 قدم رفت عقب. یهمن  یبا حرکت ناگهان  آرسان

 !یدهو آدم رو سکته م یشهجن ظاهر م ینع یجز آرسان ک  یگهد بعله



 منم. یاآروم وان -

 حرص نگاهش کردم. با

 .یشهجن پشت آدم ظاهر م ینسکته کردم، ع یست؟ت نعقل تو کله -

 کرد.  اخم

 .یزنجهنم انقدر اخم کن ابروهات بر  به

 م؟من جن -

چرا  یاعالم وجود یاوهوم یاهم یهمن جنه. سکته کردم  ینه پس عمه -
 آخه؟ یایاز پشت آدم م هوایب 

 زور خودش رو نگه داشته بود نخنده. به

 معلوم حال من خنده دارم هست. نکبت

 .یناز پشت خورد به سر من، منم با کله افتادم زم چیزییهلحظه  یه تو

 بود؟ یچ  یگهد ینآخ...ا -

 ست.که معلوم بود مال ستاره  یادخترونه یغبالفاصله ج و

 خطره؟ یر آژ یجز اون ک  آخه

 نشد؟ یزیتچ ی؟خوب  یا: وانستاره

 و بلندم کرد. یدمن رو کش یبعد بازو و

 یدم؟من رو گرفت من نفهم یبازو یک   این



 بود تو سر من. یدهخانم در رو کوب یناخم برگشتم سمتش و بله ا با

 اومدنه؟  یرونچه وضع ب  ینسرم داغون شد، ا  یوونه؟چه مرگته د  یبگ   یشهم  -

 کلکلش رو بدست آورده بود گفت:   ییهحرف من دوباره روح  ینهم با ا  ستاره

 ی؟تو چرا پشت در بود -

 نداره. یتازگ که   ینا پروییای

بعدم  یدمفرابنفشت رو شن یغ تو اتاق که اول ج یامب خواستمیسرم م یر خ -
 .یمخم رو آسفالت کرد یکه تو زد

 یکه بتونه بهم بده برا  یجواب   یهاز    یغ رو باز کرد تا جوابم رو بده اما در  دهنش
 دهنش رو بست. ینهم

 اومده بودن کردم و گفتم: یرونما ب یکه با سر و صدا  یهبه بق رو

 خبره؟چه یدبگ یشهم شده؟یچ  -

 تو. یاید: بمامان

 .زنیمیداخل حرف م یایدب یگه: راست مخاله

رفت و بعد داخل شد و کنار کاِرل  یابه خاله )مامانش( چشم غره ستاره
 نشست.

 چش شده؟ این

 کرد.  یتمدستش رو پشتم گذاشت و به داخل هدا آرسان



 .فهمیمیتو م یمبر  یا: بآرسان

هم   مامان و خاله  یمنزدم همراه با هم وارد شد  یحرف   یرو تکون دادم ول  سرم
 بود. یخال یاصندل یشتر هنوز اومده بودن و ب یپشت ما تعداد کم

سالن فقط من، مامان، خاله، آرسان، خاله شعله و آوا، کاِرل، ستاره، عمو   توی
 نبود. یسک  یگهبودن و د یستاره( و باران و وند ی)بابا

نشسته بود و طلبکارانه  ینهبغ کرده خورد که دست با س یبه ستاره نگاهم
 .کردیهمه رو نگاه م

 باز با کاِرل دعواشون شده. شاید

ها چشم اون به ملکه یعقل کل اگه با کاِرل دعواش شده بود؛ چرا به جا آخه
 در به من خورد فقط به مامانش چشم غره رفت. یموقت رفت؟یغره م

 چش شده بود؟ ینا

 شده؟یچ  یدبگ خواهیدیخب نم -

 و شروع کرد. یدکش  یقینفس عم مامان

جاسوسان ما خبر دادن که سوزان و  ی،قبل از عروس یشهفته پ یک : مامان
 یمچون مطمئن نبود یمنزد یبه حمله گرفته ما به شما حرف  یمارتشش تصم

شده و علت  یحمله قطع یداما امروز صبح خبر رس یمو قرار نبود هولتون کن
دوم از کیچکه ه  ینمبود و ا یبود و چون از ما عصبان  ینهم هم حال ستاره

باخبر نشدن و اون نتونسته ماجرا رو بفهمه و  دادنیکه بهش خبر م  یافراد



 یمحاال که مطمئن شد  یول  یمنگرانتون کن  خواستیمیما بود چون نم  یر تقس  ینا
 ر دادن بود.وقت خب

عده رو مأمور خودش کرده  یهقصر  یحرفا درست بود ستاره تو همه جا این
 بهش خبر بدن. یز چبود تا از همه

 حرفش رو گرفت. یدنباله خاله

الزم نبود صد درصد در  یدکه شماها شاهزاده و پرنسس بود  ییو از اونجا -
 یسع ینهم یبرا یدکن  یداالزم رو پ یاما الزم بود که آمادگ  یدجنگ شرکت کن

و  یمشما آماده کرد ینتمر  یمخصوص برا یجا یه یانهبه طور مخف یمکرد
 یز چتا همه  ردیمو کامال نو نوارش ک  یمسربازا رو هم چند برابر کرد  ینتمر   یجا
 شما آماده باشه. یبرا

 به ستاره انداختم و بعد جمع رو از نظر گذروندم. یزیت نگاه

 .یدمکش  یقنفس عم یه یتمکنترل عصبان  برای

که   یهنشه اما کار یعصبان  یکس  طوریینکه ا  گفتیدیکاش از اول به ما م  -
پا در  یروزیهپ دونیمیهممون خوب م یشهشده و حاال با دعوا کار درست نم

ما هم  ید،نکن یرو مخف  یزیچ یگهد کنمیاز شما خواهش م یگرو اعتماده ول
 ماهام هست. ینسرزم ینجاکه ا  یشهنم یمانجام بد یکار  یدبا

 تو خفه.  یعنیسر جاش نشوندمش    یز نگاه ت  یهنگاهم کرد که با    یعصب  ستاره

اونها  یمدر هر حال تصم یبود ول یختهناراحت بودم و هم اعصابم بهم ر هم
اونا فقط به فکر ما بودن و تازه االن غلط نبود،  یلیمخ کردییم یرو اگر برس



دلش بخواد دعوا و...راه بندازه و برامون دردسر   ینبود که بشه و کس  یطیشرا
 .یو کدورت   ینهک  یچباشه و نه ه  یاتحاد و همبستگ   ینمونب  یدبشه االن فقط با

 .ی: ممنون دخترم که درکمون کردمامان

 .یدبه روم پاش یلبخند مهربون  و

 اون فقط به فکر خود ما بوده. کهیباشم درحال یر ازش دلگ تونمیچطور م من

غلط   یمتونشما رو شماتت کنم چون تصم  یاباشم    یر ازتون دلگ  تونمیمن نم  -
وحدت و   یز چ  ینتر به هر حال االن مهم  ینبود...درست نبود اما غلطم نبود ول

 ماهاست. ینب یکپارچگی

 .کنمی: به داشتنت افتخار ممامان

 لبم سبز شد که خاله شعله گفت: یرو لبخندی

 یم؟کن  یکار چ یدو شاهزاده آرسان ما با یاخب پس االن پرنسس وان یلیخ -

 یم؟کن  یکار چ باید

 یشه؟آزما یه ین: االن استاره

 نه. یا یانم یرونکه اونا سربلند ب  یدد یدشعله: بله درسته و با خاله

 یکار؟اما چ  کردیم؛یم  یکار  یه  یدمهم بود با  ینواقعا حوصله نداشتم اما ا  من
انجام ندادم االن چطور  یمرو تو زندگ یمهم یمگیریتصم ینمن هرگز چن

و هزاران هزار ساکنش   ینسرنوشت چند سرزم  تونهیبزنم که م  یحرف   تونمیم



 یمهم  تصمیم  ینهمچ  یه  یمن برا  یعنیمن    یخدا  یده؟قرار م  یر رو تحت تاث
 ام؟آماده

*** 

 : جنگ با احساس۱۶ فصل

بود   یداون جو متشنج و پر از استرس بع  یکه تو  ینانیفکر کردم و با اطم  کمی
 گفتم:

مردممون باشن  یداول ما با یتجنگ نبودم اما اولو یتا حاال تو ینکهبا ا -
اول مردم رو از شهرها خارج و به پناه  یدپس با یننسرزم ییندهچون اونها آ 

هم  یاز بابت اونا راحت باشه و بدونه نگران  المونیتا خ یمببر  یامن یهاگاه
 ی مردم تو مکان امن گر و ا یمجنگ آماده کن یخودمون و هم ارتشمون رو برا

بزنن و اگر به قصد حمله به مردم وارد  یبیبه شهر آس توننیباشن اونا نم
 .یفتنم یر شهر بشن گ

 سرش رو تکون داد. ینانبا اطم مامان

مردمش باشن بعد از اون افراد  یداول با یهر حکومت  یت: درسته اولومامان
 باشه؟ یچ  یدبا یقدم بعد ینمبب یدپر قدرت و ارتشش اما حاال بگ

 آرسان جواب داد: بار این

آماده   یشهر و قلعه محافظ   یبرا  یدمردم با  یتاز امن  ینانمعلومه بعد از اطم  -
و  یفتنب یر تله گ یرد بشن تووارد شهر بشن و اگر وا یتا نتونن حت  یمکن

 تا نتونن نفوذ کنن. یممرزها رو ببند ینهمچن



ها، جمع از جمله پادشاه یبزرگان تو یرو لب همه شدیرو م یترضا لبخند
 .یدها و محافظان دفرمانده یراسف یرا،ها، وزملکه

 یم؟کن  یکار چ ید: خوبه بعد از اون بایداو خاله

از تمام   یادارتش قدرتمند با افراد ز  یه  یسازو آماده  یتبه فکر ترب  ید: باکارل
بودن ارتش ما  تر یادز یم؛تا موقع حمله به مشکل بر نخور یمباش هاینسرزم

 .کنهیم یکنزد یروزیقدم ما رو به پ یهخودش 

 یبلند شد و در ادامه یدتو وجودش د شدیکم م  یلیکه خ  یتیبا جد ستاره
 حرف کارل گفت:

چون  یمها بدرد بخور و پر کاربرد هم باشبه فکر اسلحه یداز اون با یجدا -
ها و استفاده از وردها و طلسم  ییجادو  یهاها و...از نظر قدرتسربازا، فرمانده

 ینجاآموزش اونا به ا یرو برا یاناستادها و مرب ینبرتر  یدو با یستندبرابر ن
 .یمقوا استفاده کن ماماز ت یتشونترب یبرا تونیمیو ما م ریمیاب

 یدبا یطاون شرا یکه تو  یارو تو وجود ستاره سابقهیب  یآرامش یوقت  همه
کردن   یکم به خودشون اومدن و سعکم  یدند کردیدست و پاش رو گم م

 آروم باشن.

 داره؟ دیرانقشت ا یجا یه کنییسهند )پدر ستاره(: خب دخترم فکر نم عمو

 داشت؟ یرادبود، کجاش ا یستاره که کامال منطق  ینقشه اما



به اشکال نقشش فکر کرد اما فقط اون نبود بلکه  یع هول شد و سر  ستاره
اما آخه  کردنیموضوع فکر م ینجمع داشتن به هم یتو یحاضرها یهمه

 .جاستینبود به جز...آره خودشه اشکال هم یحرفش کامال منطق 

 گفت:  یجانبزنم ستاره با ه یحرف  ینکهقبل از ا اما

با  یدو هرکدوم با یستنن ینسرزم یه! سربازا همشون مال یدمخودشه فهم -
 توننیرو م ی. آموزشات عمومیننامکانات مخصوص خودشون آموزش بب

و ابزار مخصوص داره  به مکان یاز ن یتخصص یاما آموزشا یننبب جاینهم
 ینجاهم که ا یگهاشکال د یهخودشون برن  ینایبه سرزم یدبا ینا یپس برا

همشون رو با   یشهو نم  یشهم  یهزار نفر  ۱۸ما کِم کم   یکه سربازا  ینها سته
 هم آموزش داد.

 یم؟قسمت توجه نکرد ینما چرا به ا درسته

 ینبه ا کدوممونچیمورد هم درسته و ما ه ینسهند )پدر ستاره(: خب ا عمو
 یسرباز رو با هم آموزش داد؛ کس همهینا یشهچطور م یممسئله فکر نکرد

 !کسی؟یچنداره؟ ه ینظر 

 دفعه ستاره داد زد: یک 

 .یدمفهم -

 یدی؟رو فهم ی: چ کارل

 گفت:  یزدانگار داشت با خودش حرف م کهیدرحال ستاره

 جواب بده. یدراه با ینآره خودشه ا -



 جواب بده ستاره؟ یدبا ی: چ مامان

 یحتند شروع کرد به توضتند یشهشد و مثل هم یدار انگار از خواب ب ستاره
 دادن.

 .یزدتندتند حرف م شدیزده م یجانخوشحال و ه یوقت  همیشه

که قراره به ارتش ملحق   یهمشکل ما تعداد سربازا و تعداد افراد  ینید: ببستاره
و فقط  یننخودشون آموزش بب ینبشه درسته؟ خب اگر تازه کارا تو سرزم

 ی؟چ  یانب ینجاسطح توانشون به ا یو بهتر شدن و برس ینتمر  یبرا

 نگاهش کردن. یجگ  همه

 ستاره؟ یبد یحدرست توض یشه: میداو خاله

 یجانمعلوم بود از شدت ه یدکش یقیکنترل خودش نفس عم یبرا ستاره
 رفته. یادشحرف زدنشم 

بلد   چیزییچکه ه  یتازه کار  یکه اول از همه سربازا  ینه: خب منظورم استاره
بگذرونن و  یاتا حرفه یخودشون آموزشات رو از مبتد ینتو سرزم یستنن

 یعنی. ریمیم یشبا توجه به آموزششون پ یدنهم که آموزش د ییسربازا
که  اییاون گذروننیم ینجاتمام آموزشات رو ا یافوق حرفه یفقط سربازا

خودشون   ینرو تو سرزم  یاما نه صد درصد آموزشات تخصصهستن؛    یاحرفه
 یمخصوص برا ینزم یهتا اون زمانم ما  ینجارو ا یعموم یآموزشا بیننیم

که سربازا بتونن با توجه به  کنیمیها آماده مها و تخصصانواع قدرت



 یلیخ موناونم با برنامه چون تعداد سپاه یننتوانشون اونجا آموزش بب
 .یادهز

اصال  یشه؟م یو متوسط هستن چ  یفکه ضع  ییسربازا یف: پس تکلآرتان
 رفت و آمد کنن. یدبا یچطور

 ینجاهستن ا  یعال  یلیکه خ  ییگفتم فقط اونا  یگهد  ی: خوب گوش ندادستاره
و اگرم درصدشون  ببننیبا توجه به درصداشون آموزش م یهمونن و بق یم

 .ینجاا یانم یدرس ینجاا یتر رفت و به حد سربازاباال

بشن   یلتبد  یابرن    یادههمه راه رو پ  ینا  توننینم  یوآمد چ : خب رفتآرتان
 پرواز کنن که.

 من مداخله کردم. بار این

 یشترمب  یهکه چند ثان  کنیمینداره از راه برگشت استفاده م  یکه کار  ینخب ا  -
 .برهیکار نم

 یرن؟م  یاز چه درصد  موننیم  ینجاا  ی: اما از چه درصد تا چه درصدخورشید

که اسموشون رو   ییبا کسا خوامیدارم اما م یفکر  یه ینا یملکه من برا -
زنان سرباز هستن و با مشورت با  ینبهتر  یناکنم ا  یمشورت  یه یدممبهتون م
 .یدرس یجینتا یهبه  یشهاونها م

 یمسربازامون دار ینکه ب ییبا چندتا آشنا تونیمیو آرشامم م: ما آرسان
 .یمو تا شب جواب رو بهتون بگ یممشورت کن



 ییهو شما هم بق  گیمیما تا عصر درصدا رو بهتون م  کنیم؛یکار رو م  ینپس ا  -
 .دیدیکارا رو انجام م

کامل  ینتمر  ینزم ی: پس من و سهند )پدر ستاره( و وردا به کارامامان
تا ارتشش رو آماده  زنمی( هم حرف می)مادر وند ینابا و یمکن  یم یدگیرس
 کنه.

 .یمهست با پدر هم حرف بزن یاز : ملکه نکاترین

 .یگهخودش بهش م ینا: نه ومامان

 یشهه مشخص مک  ییها و سربازا: پس ما هرکدوممون تا شب فرماندهمهتاب
 یم؟خودمون ببر  ینمتحد به سرزم یرو از قلعه

ها رو هم به عنوان همراه و پرنسس یااز پرنس  یکی: بله البته بهتره ستاره
 یهبق  یهباشه کاف  ینجاهم ا  یندهنما  یک   یناز هر سرزم  ینجاا  یدکمک دست ببر 

 برن. توننیم

 .یرنم یاو  نمونیم یاکه ک  یمآوا: پس بهتره از االن مشخص کن خاله

 .کنمیم یادداشت: من نهال

 مونم. آب م یناز سرزم یندگی: من به نماباران

 .یممن و ستاره هم که هست -

 توننیهمرا با عمو سهند و خاله وردا م یلونداد و سه مونم؛ی: منم موندی
 برگردن.



 .مونمیم ینجا: منم امامان

برگردن مخصوصا که بعد از  توننیمامان با آرشام م مونمی: منم مآرسان
 نداره. یآتش هنوز وضع خوب  ینسوزان سرزم

 .یهشعله: بله فکر خوب خاله

 .مونمیماه هم من م ین: از سرزمماهان

 خدا رحم کنه فقط. واویال

 : منم هستم.کارل

 .ینجاییم: من و آنجال هم امایکل

خودشون   ینبه سرزم  یسته حتما الزم نبرن البت  توننیم  یهبق  یهبه نظرم کاف  -
 کمک برن.  یبرا توننیکه کمک الزم باشه م  ینیبرن هر سرزم

 .یازهآب بهم ن یناز سرزم یشتر ب ینجاا مونم،یم ینجا: منم اجان

تا هم اونجا رو جمع و جور  گردیمیخودمون برم ین: ما هم به سرزممرینت
 ینایهامون رو هم به سرزمتاد. چندتا از اسیمهم ارتشمون رو آماده کن یمکن

 آموزش. یبرا یمفرست یشما م

به  توننیها مها و پرنسسملکه و شاهزاده ییدبا تا یباو طب یدخوبه اسات -
 مختلف برن و تبادل اطالعات کنن. هایینسرزم

 کار.  یمتقس یتا بعد از ظهر برا کنمی: پس فعال ختم جلسه رو اعالم ممامان

 .یمکار بشه تا زودتر شروع کن  یم: اما به نظر من بهتره االن تقسروشنک 



 .ریمیم یشپ تر یع سر  طوریین: منم موافقم اماکان

 .دیمیو بهتون خبر م کنیمیرو مشخص م یفتون: باشه پس ما وظامامان

به اتاقاشون برن؛ برنامه و  توننیها مها و شاهزاده: تمام پرنسسشعله
 .فرستمیبراشون م ییدتا یکاراشون رو با نامه

 خوبه. -

*** 

 یاهس یگذشته  ۱۷ فصل

 وانیا

بلند شدن و با کسب اجازه، هرکس رفت سمت اتاق خودش منم که  همه
تخت پخش   یحس راه رفتن نداشتم خودم رو با جادو به اتاقم رسوندم و رو

 شدم.

 خسته شدم. یلیبود خ یروز سخت خدا جونم چه  یوا -

 لحظه در اتاقم زده شد. همون

 .یدخواب یکم یشهانگار نم پوف

 تختم نشستم و گفتم: روی

 تو. ییدبفرما -

 باز شد و در کمال تعجب من آرسان بود که پشت در بود. در 



 طوریینا شدهیچ  اومدیمعموال با جادو و بدون در زدن م ینبود ا عجیب
 اتاق. یاومده تو

 .ینبش یاب ی؟دار یکار  -

 حالت خوبه؟ -

 باال! یداز تعجب پر  ابروهام

 ممنون. -

البته به همراه ساعات  یشهمشخص م یفمونوظا یگهساعت د یمتا ن -
 .یدینفهم یچون تو زود رفت  ینمونتمر 

 خب بله. -

 .رسییکالفه به نظر م  -

 .یدمدوتا انگشتم چشمام رو مال با

 ام.فقط خسته یستمه ننه کالف -

 اییختهو به هم ر یعصب یلی. تو خشناسمینگاه رو م ینمن ا یچرا هست  -
 دونمیم  یدم؛رو از حرفا و نگاهات فهم  ینا  یمهمونجا تو اتاق جلسه هم که بود

 شده؟ی. بهم بگو چ اییختهبهم ر یلیکه خ

ها گذشته  شدم کالفه و ناراحت بودم ذهنمم تو یدار از صبح که ب دونمینم -
 .یختمبه همم ر تر یشاومد ب یشاتفاقاتم که پ ینبود؛ ا

 ی؟دربارش حرف بزن  یخوا ینم -



 برگردوندم. یگهد طرفیهم رو و رو یدمرو ازش دزد نگاهم

 یچونم رو آورد باال و تو یگششد و دستم رو گرفت و با دست د یکنزد بهم
 چشمام نگاه کرد.

 یهام رنگ گرفت ولو گونه  یدمخجالت کش  یرشبود از نگاه خ  یبعج  نگاهش
نگاهم رو از تو اون چشما بردارم.  تونستمیبود اما من نم توجهیآرسان ب 

 !کردیقدر مجذوب مبود که ان یتو اون نگاه چ  دونمینم

 یپس چرا حرف  دونمیرو م یزاچ یلیمن که خ ی؟بزن  یحرف  خوایینم -
 ی؟ماد ندارنکنه بهم اعت زنی؟ینم

پسر اعتماد داشتم اما   یهبه    بار یناول  یبرا  یمزندگ  یغلط بود، واقعا تو  ینا  اما
 یمانداشت که من انقدر بهش ا  یپسر چ   ینا  یدم؟تو وجودش د  یچرا؟ من چ 

 داشتم؟

نگران و دلخور بود. ناخوداگاه باعث شد شروع به صحبت کنم و بعد   نگاهش
 نفر باز کنم. یک  یلم رو براد یسفره بار یناول یاز ستاره برا

 یزندگ   یادمهکه    یاما از وقت   یادنم  یادم  یادیز  یز چ  یمسالگ  ۶_۵من تا قبل از    -
که همه  آلیدهالعاده افوق یداشتم و تو آغوش گرم خانواده زندگ  یخوب 

اون  یاما بازم با همه یمچرا داشت یممشکل نداشت یگمآرزوش رو داشتن!نم
شروع به عوض  چیز کم همهبود. اما کم یعال یزندگ  یه یمو خما، زندگ یچپ

چند وقت  یال،دان یکماومدن برادر کوچ یاشدن کرد مخصوصا بعد از به دن
. پدرم اول از یبعدش بابام وضع مالش خراب شد و شروع کرده به ورشکستگ 

تنها  یخسته بودن و بعد از اون به بهانه یو دعواها به بهونه یابداخالق



 یر کار کردن، شب د  یشتر ب  بعدگذاشتن خودش تو مجالس و...از طرف ما بود؛  
در خراب  یبه خواهراش که فقط سع یکیشاومدن، چند شغله شدن، نزد

بهتر شد و از اون بهران  مونیکم که وضع مالما داشتن. کم یکردن زندگ 
دست بلند کردن شروع به    یالتر شدن داناما اون بدتر شد و با بزرگ  یمدراومد

 یر د یلیها خبا من و مامانم؛ شب دلیلیو ب  موردیب  یهااون کرد. دعوا یرو
 مسافرت رفتنا... . یومدناصال ن یاصبح اومدن  یدما و دم

ها تو گلوم نگه داشته بودم شکست! رو که سال یالحظه بغض کنه همون
گلوم خفه که تو    ییشکستم و با صدا یبمآرسان؛ دوست مرموز و عج یجلو

 هق کردن.و هق یختنکرده بودم شروع کردم به اشک ر

تو بغلش و گذاشت که  یدمن رو به سرعت کش یدکه اون صحنه رو د  آرسانم
 کنم.  یهگر   یر س

 قدر... .مسافرت ان یهچرا سر  -

 حرفش رو قطع کردم. یو پر بغض یفضع یصدا با

دوست  یشپ رفتیم یسفر کار یاون مسافرت نبود...نبود...اون به بهانه -
 دخترش.

 .یچیداتاق پ یمتعجب آرسان بود که تو یچ  صدای

 لزران و پر بغضم ادامه دادم: ییصدا با

اون صحنه حالم بد   یدنو من با د  یمبود  ینزم  یاون روز تو  یدی،درست شن  -
اون باخبر  یاز کارا یالمامان و دان شد. اون زن دوست دختر پدرم بود. من و



که من   یادتهرو! اون موقع رو  ینا یمبود یدهاما تا به حال به چشم ند یمبود
بود و فاش کرده بود   شدهو با بابا دعواش   یالصورتم کبود بود، روز قبلش دان

عمر مامانم و من خورده   یهرو که    ییحرفا  دونیمیرو م  یزاچ  ینا  یکه ما همه
بابام به حرمت من  ینکها یمن برا یرهرو دا یختساعته ر یهو ر  یمشبود
تا به حرمت من...به حرمت دختر  یستادمرو نزنه رفتم و جلوش ا یالدان

بگذره اما اون تو کمال  یالاز دان ردهبزرگش که تا به حال دست روش بلند نک
 ساله رو شکست و با تمام قدرتش...با تمام زور و بازوش ۱۱حرمت  رحمییب 

بود که من پرت شدم رو  یادقدر زرو به صورت من زد. شدتش ان یلیاون س
 ... .ینزم

و فقط موهام رو  دادیتک حرفام گوش متو سکوت و با صبر به تک  آرسان
 کرد.  ینوازش م

دل من سرش  یدترس یاز هرچ  گفتیافتادم که م یاون آهنگ بهنام بان  یاد
اون آهنگ  یتما واقعا حکا یاما بدترش اومد...زندگ  یشهاومد گفت بهتر م

 بود.

بود که من  یابود که من به ناحق خوردم، ضربه یاضربه یاون زخما جا -
دوستم ستاره خورده بودم، اون من رو و غرورم رو شکست؛  ینبهتر  یجلو

 یرو شکست و نسبت به زندگ   قلبم  یشخرد کرد. با کاراش نابودم کرد، با نامرد
رو  یاهامکرد و رو  یاهرو س یمسردم کرد، زندگ یاکرد، نسبت به دن  اعتمادمیب 

با  یخواهراش بود، نه من حتما االن دار یاقتبهم زد که ل یینابود کرد. حرفا
قسمت   یهفقط    ینا  یستن  ینطور اما ا  کنمیگندش م  یادیدارم ز  یگیخودت م

 یهاتک لحظهاون به اصطالح پدر سر من آورد. تک بود که    ییاز بالها  یک کوچ



 اییشهنگاه ش یهکاراش رو با   اممن پر بود از رنج و عذاب، منم تم یزندگ 
تو  یو ترسناک! همون نگاه خطرناکم که حت  روحیجواب دادم همون نگاه ب 

 ی...پوچه و خالیستتوش ن  یزیچ  یچکه ه  ی. همون نگاه ترسییهم ازش م
 ... . چیزییچبدون ه یته

 یلیرو گونم رو پاک کرد خ یاز خودش جدا کرد و اشکا یرو بدون حرف  من
سنگ صبور  یبرا دادیو فقط شنوده بود جون م زدینم یخوب بود که حرف 

 بودن و درد و دل کردن.

 کنی؛ینم  یکار  دلیلیب   دونمیم  یدممن قلبت رو د  شناسم،یمن تو رو م  یاوان  -
 به امروز داره. یچه ربط  یاتناراحت شدن باشه اما ناراحتاگر کارت  یحت 

 .یدمکش  آهی

 یاناباخبر باشه د  یکس  کهیناونم بدون ا  یشاون به خاطر پول تو زمان ندار  -
که   یروز دوستش بود رو کشت د ینو آرش رو فروخت و پدر آرش که بهتر 

باشه.  اییگهجور د تونستیهممون م یهزندگ یدمفهم یدمو آرش رو د یاناد
 یداییو  مامان  یدمجنگ رو فهم  یماجرا یبهتر و وقت   یلیبهتر از االن؛ خ  یلیخ

ساله داره رو به زنش ازم  ۱۳دختر  یهمرد که  یه یاومد تو چشمم که نامرد
مامانم  یایرو با وجود پنهون کار ینامرد ی. درست حدس زدکردیپنهون م

 یدر مخف  یو قاتل بودنش رو هم با وجود اونکه بابام سع یدمخودم فهم
 دونستیرو نم  ینکس ایچه  یول  یدمفهم  یکردنش داشت به طور کامال  اتفاق 

نگفتم.  یدفن کردم و به کس ینهها تو سراز رو سال ینمامان و ستاره! ا یحت 



 یشهدوباره داره تکرار م  یختار  کنمیچقدر سخت بود حاال احساس م  دونییم
 کنه.  یفکر حالم رو بد م ینا

اول به ستاره  یدموضوع رو با ین. دوما  ایر قدر به خودت سخت نگاوال  ان -
باورکن با  یراز راحت بش ینبار ا یر تا از ز یبعدم به مامانت و مامانش بگ 

 .یشیگفتنش سبک م

 .یدد یکرده بودم که چشمام تار م  یهگر   اونقدر 

 یعنی یبچگ  یا یرگ شدن تو اوج نوجوون بز  دونمیفهممت، م یمن م ینبب -
 یتکه تو رو اذ  یستنبوده و ن یکه پدرت تنها کس  دونمیرو هم م ین. ایچ 

 یکمبهتره االن  یهامروز کاف یاما برا شکنهیو دلت رو م کنهیو ناراحت م
تو جنگ معلوم بشه   یفتکه وظا  یموقت  ینجامتا حالت بهتر بشه من ا  یبخواب 

 .کنمیم یدارتب

 هامیهمنم به خاطر گر  یدمن رو رو تختم دراز کرد و پتوم رو روم کش بعد
 .یحرف  یچبدونه ه یدمهم افتاد و خواب یچشمام رو

 .رسونهیواقعا آدم رو به آرامش م یهخوب یلیخ یز خواب چ این

کننده   یر منتظره و قافلگ یر حرکت کامال غ یکو در  یدپتو رو روم کش آرسانم
 کاشت.  یشونیمپ یرو یابوسه

دهنم خشک شده بود و   کوبید،یقلبم رفت باال قلبم با تمام قدرتش م  ضربان
 یچه واکنش یاکنم   یکار چ دونستمیشده بودم نم نفسم بند اومده بود. هول

و حس خوب وسط  یبآرامش عج ینا یااز خودم نشون بدم، خدا یدبا



 یستام خدس  یزد،بود آخه! سرم انگار نبض م  یچ   یگهحس مزخرف د  همهینا
 بود. یسخ

آرسان  یدکه از نظر من چند سال طول کش یطوالن  یقبعد از دقا باالخره
خودم   یمن هنوز اون نگاه مهربون رو رو  یجدا کرد ول  یشونیمل..*باش رو از پ

 کم خواب من رو ربود.کم  کردم؛یحس م

*** 

 آرسان

 یرو راجع به گذشته یز چوقت بود که همه یلیخوابش برد؛ من خ باالخره
 یالخانم، ستاره و دان یدا. ودونستمی. درسته من مدونستمیم یاوان یاهس

رو  یزااز چ یلیخ یاوان دونستمیرو هم م ینرو به من گفته بودن و ا یز چهمه
من گفته بود برام  یاز گذشتش رو برا یکه بخش  ینسانسور کرده بود اما هم

 ی بود که مسئله  ینمهم  یداشت، برا  یچه حس  فهمیدمیش بود. مبا ارز   یلیخ
 یلیمطمئنن خ فهمیدیرو تا حاال براش نگفته بودم اگر هم م یشپدر واقع
 .شدیناراحت م

کننده   یر منتظره و قافلگ یر حرکت کامال غ یکو در  یدپتو رو روم کش آرسانم
 کاشت.  یشونیمپ یرو یابوسه

 عشق من. کنمیظت مو ازت محاف یشتمتا ابد پ -

دختر شدم. عاشق اون  یناما من عاشق ا ی؟چطور؟ از ک  دونمیعشق...نم آره
عاشق اون لبخند  انداخت،یآهو م یچشما یادمهربونش که آدم رو  یچشما



 یفشلط  یتر بود، عاشق اون موهاتر و درخشانگرم  یدمکه از خورش  یرینشش
 یهمه ز ا یشتر ب یول یراش،بود، عاشق اون نگاه معصوم و گ یشمکه مثل ابر 

عاشق اون روح بزرگ و قلب پاکش شدم. اون قلب زالل و شفافش؛ عاشق   یناا
 .یزشچهمه

حرفاست.  یناز ا تر یمیقد یلیخ یست،شب و دو شب ن یهحس مال  این
د افتا  یزکاریکه موقع تم  یاز همون روز  یدشا  یدمشکه د  یاز همون روز  یدشا

 یاز همون بچگ   یدحرفاست شا  یناز ا  تر یمیقد  یلیحس خ  ینتو بغلم اما نه ا
ستم دونیخودم نم یحس رو بهش داشتم ول  ینا  یادمهکه    یچون من از وقت 

قبولش  خواستمیبردم اما نم یهست که به احساسم پ ی. االن چند وقت یهچ
م که احساسم شدم و قبول کرد یمباالخره تسل یشب عروس ینکهکنم تا ا
 عاشقشم.

 در من رو به خودم آورد. صدای

 تو. ییدبفرما -

 باز شد و افسانه اومد تو. در 

از صدام  ینا یعنی دونمیکرد. نم یمتعظ یع هول کرد و سر  یدرو که د من
 .ینجامبود که من ا یدهنفهم

 وحشت زده گفت: یافسانه

 ش...شاهزاده شما...من برنامه...پرنسس رو آورده بودم. -

 و برو. جاینبرنامه رو بذار هم ی،بد یحتوض یستن یازین -



 یرونب  رفتیگذاشت و داشت م  یعسل  یرو رو  یوان   یزده برنامههول  افسانه
 :که صداش زدم

 افسانه! -

 ب...بله شاهزاده. -

 .لرزیدیقشنگ م صداش

 وعه؟من دست ت یبرنامه -

 تو اتاقتون. برمیبله االن م -

 .ینجابذارش ا یستالزم ن -

 چشم. -

 گذاشت.  یوان  یمن رو هم کنار برنامه یبرنامه

 .یستن اییگهامر د -

 یبر  تونیینه م -

 هم گرفت و در رفت. یگهد یپا داشت دوتا دوتا

زان ازم ها به عنوان پسر سوموقع ترسن، اون  یانقدر از من م  یناچرا ا  دونمنمی
 دونم؟یچرا نم یگهحاال د یدنترس یم

 تخت افتاد. یرو یدهخواب ییابه وان چشمم



 یایاتفاقا و بد رفتار یاز اول با وجود همه یدی،تو از اولشم ازم نترس یول -
 زدم. ی. لبخندیبا جرئت در برابر من بود یشهمن تو هم

 ینتحس یشههم یاوردی،من کم ن یجلو وقتیچکه ه یمغرور بود اونقدر 
 .یابود وان یو خواه  یهست  ی،بود یز برانگ

 یروبهرو  یمبل تک نفره یبرداشتم و رو یعسل  یبرناممون رو از رو  هایبرگه
ها پام انداختم و شروع کردم به خوندن برنامه یتخت نشستم پام رو رو

 .یاوان ی. اول رفتم سروقت برگهیمبکن یدبا یکار چ ینیمبب

رزم،  یهامهارت یبرا ینیتمر  یبرنامه یهحمله،  یاستراتژ یبرا زیریبرنامه
 یبرا یمناستیککاراته و ژ یورزش یهامهارت یحمله، مرب  ینقشه یطراح 

کارل به همراه پرنسس ستاره،  شاهزاده آرسان، پرنسس باران و شاهزاده
با ملکه   وییجاد  یناتتمر   ها،ینسرزم  یانمخصوص رزم با مرب  یگروه   یناتتمر 

 .یندر هر سرزم هاینواندا ملکه شعله و بهتر 

 من قرار بشه؟ یمرب  یوان  یعنی

 جالب! چه

 خودم رو برداشتم. یبرگه

رزم و استفاده  یهامهارت یخصوص یحمله، مرب  یتراتژاس یبرا ریزیبرنامه
م ....انگار برنامهیهاورزش  ینرزم، تمر   یگروه   یناتتمر   یا،از سالح پرنسس وان

 یکشمشترکه. خوبه به نفع من! دوست دارم هرچه زودتر به خودم نزد  یابا وان



 برنامه  ینخب با ا  لیو  یشهاومده سخت م  یشبه خاطر اوضاع پ  ینا  یکنم ول
 بتونم. یدشا

 یدکم باکم  یگهالبته د یشهم یدار خورد، فکر کنم داره ب یتخت تکون  یرو وانیا
 .شدیم یدار ب

 آرسان برنانه رو آوردن؟ -

 بله آوردن تو فعال دراز بکش. -

 .یشمحالم خوبه االن بلند م -

 لجباز بلندشو. یدختره یگهکنم، بلندشو د  یکارتاوف چ -

 نازک کرد. یپشت چشن وانیا

 لجباز عمته. -

 من عمه ندارم. -

 ...عموته...پسر عموته.س خواهرته -

 بست. رگبار 

 قهقهم بلند شد. ناخودآگاه

 .یاوقت یه یاریکم ن  -

 زد. یباال انداخت و لبخند بدجنس ابرویی

 .یارمنوچ تو نگران من نباش من کم نم -



 .یستن یدبع ینمستاره کمتر از ا ینداره! البته از همنش ییرو چه

 تو! یدار ییدختر چه رو -

 ممنون و بازم ممنون. ممنون -

 خدا من که کم آوردم. ای

 اتوبان. مونهیکه م  یستزبون ن -

 گفت:  یطنتبا ش وانیا

 خودم. دونمیم -

 :یددستم خورد و با تعجب پرس یهابه برگه نگاهش

 یه؟آرسان اونا چ -

 .شدیو رو م یر گفت قلبم ز  یاسمم رو م یچرا وقت  دونمنمی

مون بهش بنداز...برنامه  ینگاه   یه  یاب  یمونه،کار  یهافقط برنامه  یچی...هیناا  -
 مشترکه. یباتقر 

که از سر تمرکز رو ابروهاش بود   یها رو از دستم گرفت و با اخمبرگه حرفبی
 هامون انداخت.به برنامه یقینگاه دق

 ؟اشکال نداره چند لحظه تنهات بذارم -

 یری؟م یکجا دار  یبگ  یشهنداره، فقط م ینه مورد -

 .فهمییاومدم م یوقت  -



 شد. یببالفاصله غ و

 کجا رفته ندارم.   ینکها  یدرباره  اییدها  ینتر بود که کوچک   یناز همه هم ا  بدتر 

*** 

 وانیا

با جادو   ییجاکتابخونه ظاهر شدم. جابه  یشده و تو  یباز کنار آرسان غ  سریع
که   ییبود. هنوز کتابا تر یع راحت بود؛ تازه از سرعت نورم سر  یلیخ ییخدا
که بهم داده  ییهابرنامه یبرا یاتاقم بود ول یآخر برداشته بودم تو یسر 

 نگهشون داشته بودم. ر بود که با زو ی. جوررسیدیم ییتا۱۱_۱۰بودن با هم تا 

 ... .یهثان یک ا کردم و در رو اجر  جادو

شده بود و پخش  یکوه کتاب رو سرم خال  یهبودم که  یمن یهثان یک در  و
 .کردیبودم. آرسانم با تعجب به من نگاه م ینزم

 یزنباد به کتابا گرفته و باعث شده بر  ییجا! موقع جابهشدهیچ  یدمفهم حاال
 سرم. یشدن رو یروم و منم چون آماده نبودم همشون خال

 شد؟یحالت خوبه...چ  -

 شد. طوریینخوبم موقع جادو خوندن بادش گرفت به کتابا ا -

 کتاب خونه؟  یپس رفته بود -

 .ینابله رفته بودم دنبال ا -



 یهرو به سمت من گرفت و منم دستش رو گرفتم که بلند بشم پام به    دستش
 ین،رو نداشت افتاد زم ینکرد و افتادم کنار آرسان اونم که انتظار ا  یر کتاب گ

 منم روش.

 نگاه گرم آرسان شدم. یر رو باز کردم و نگاهم دوباره اس چشمام

 کرد؟ینگام م جوریینچرا ا ووی

 یگهاون چشماش حل کرد و د ینگاهش شده بودم...دوباره من رو تو محو
نبود. فقط من بودم و  یچیه یگهبود؛ داسترس و...ن ی،از ترس، نگران  یخبر 

 .کردیآرسان که گرم نگاهم م

تلنگر بهم خورد، خجالت دوباره به سراغم اومد.همون خجالت  یهلحظه  یه
 و از روش بلند بشم. یرمباعث شد به سرعت نگاهم رو از چشماش بگ

 نشد؟ یزیتچ ی؟خوب  -

 خنده. یر زد ز یحرفم اون پق  ینا با

 یوونه؟د خندییچرا م ی؟وا تو چته؟ خل شد -

 دختر. یگوجه شد  ینع ینی،بب ینهخودت رو تو آ  ییافهق یدبا -

 انداختم. ینهبه خودم تو آ  نگاهی

 ینکامال قرمز شده بودم دست خودم نبود که ا گفتیراست م بدبخت
 .داشتیخجالت دست از سر من بر نم



کتاب   همهینا ی. راست یما رو جمع کنکتاب  ینا یاخب حاال اون رو ولش کن ب -
 ی؟آورد یچ  یرو برا

 یدجنگمه با ینمنم که اول خورهیهمه به درد جنگ م ینا! ایگهکار د  یبرا -
 کامل آماده باشم.

 سواالتت رو جواب بدم. یهمه تونمیخب من که م -

 ترن.و کامل تر یقخب کتابا دق یبله ول -

زانو زدم و  ینرو زم ی،شد که بهش سوزن زده باش یبادکنک  ینع قیافش
مشغول جمع کردن کتابا شدم. آرسانم به خودش اومد و نشست تا کمکم کنه 

 رو. ینازودتر جمعشون کنم ا

مطالعه گذاشتم و بعد دوباره نشستم  یز م یکه تو دستم بود رو رو  کتابایی
تا برش دارم...  بردم ینرو زم یاهکه دستم رو به سمت کتاب جلد قهو  ینهم
. 

دستم نشست که معلوم بود دست  یرو یزمان با اون، دست درست هم اما
 آرسانه.

چشما   یننگاهش گره خورد. نگاه اونم ب  یرو بلند کردم و نگاهم دوباره تو  سرم
 و دستامون در نوسان بود؛ نگاه منم مثل نگاه اون بود.

 .یدمکش  یرونمش بگر   یدستا یر به خودم اومدم و دست سردم رو از ز زود

 خشکم رو با زبونم تر کردم و گفتم: لبای

 .ی...ازت ممنونم که کمکم کردیزهچ -



بود. اونم   تر ینسنگ  موندمیفکر کنم اگر ساکت م  شد،ینم  یناز ا  تر یع ضا  یعنی
در کنترل  یو معلوم بود سع یلرزیدهاش مشونه یور ولروش رو گرفت اون

 ش داره.خنده

 گذاشتم.  یز م  یرو که کنارش بود برداشتم و رو  یجام بلند شدم و دسته کتاب   از 

خودم و پشت   یخآب    یوانل  یه  یباز  یعکم کردن شدت ضا  یبودم برا  داغداغ
 نشستم. یزمم

کتاب برداشتم و خودم رو   یهخودم رو مشغول به کار نشون بدم  ینکها برای
نزد و  یبره و خداروشکر آرسانم حرف  یادمگند   ینلکه امشغول نشون دادم ب

 کتار قطور دستش گرفت و مشغول مطالعه شد.  یهتخت نشست. اونم  یرو

 گفت:  یاز مدت  بعد

 .یاوان -

 نگاهش کنم گفتم: ینکها بدونه

 بله. -

 کنم.  یبا نگاه کردن بهش دوباره خرابکار خواستمنمی

 .گردمیمآتش بر  ینساعت به سرزم ۳_۲ یمن برا -

 خودم رو کنترل کنم و به سرعت سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم.   نتونستم

 چرا؟ -

 .گردمیزود برم یارم،کتاب و اطالعات از اونجا ب  سرییک  یدبا -



 بره. خوادیبابا، گفتم چرا م یدمترس هوف

 .یازود ب یباشه برو ول -

 .یدمدادم، نگاهم رو دزد یکه بازم سوت   یوا از 

 .یمکار دار  یلیخب آخه خ -

 گفت:  زدیکه خنده توش موج م  ییصدا با

 .یامزود م دونمیباشه م -

 شد و اومد پشت سرم خم شد. بلند

 پس من زود برم که زودتر برگردم. -

 یرونو از در ب یستادمثل باشه از دهنم خارج کردم اونم صاف ا یازور کلمه به
 رفت.

 خدا. یوا -

 .زدیول کردم قلبم هنوزم داشت تند م  یرو آزاد کردم و خودم رو صندل  نفسم

 دونه محکم کوبوندم تو سرم. یه

 یگه د یاتمسخره باز ینا ی؟آخه احمق کم تا حاال با آرسان برخود داشت  -
 یه؟چ یبرا

 کبوندم.  کشتیقلبم که هنوز داشت خودش رو م یرومشتم  یه

 .بردییآبروم رو م یمنو، داشت  یخفه که کشت  یکیتو  -



 یبود کنار زدم و دوباره مشغول مطالعه  یختهچشمم ر  یموهام رو که رو  جلوی
با جادو  شدینم طوریینبه سرم زد اما ا یآن فکر  یک روم شدم. کتاب روبه

 وندم.خودم رو به اتاق مامان رس

 یبود و دستش رو تو یستادها یششآرا یز م یروپشت به من روبه مامان
 فرو برده بود. یش_طالییبلند خرما یموها

 مامان. -

من به خودش اومد و به سمتم برگشت، لبخند مهربون و  یبا صدا مامان
 بهم زد. یاخسته

 .ینبش یادخترم، ب یخوش اومد -

 تخت اشاره کرد. یبه گوشه و

 خوری؟ی( میوه شربت )آب م -

 زدم. یشخوشحال یبرا لبخندی

 .یادبله بدم نم -

تختش رو فشار داد همون موقع خدمتکار مخصوصش  یزنگ گوشه مامان
 وارد شد.

 لطفا. یار شربت سبز ب یواندوتا ل -

 بود؟! یچ  یگهد این

 : چشم ملکه.خدمتکار



 رفت. و

 یه؟چ یگهد ینمامان ا -

 شربت سبز؟ ی؟چ  -

 بله. -

 زد. اییگهلبخند د مامان

از  ی،دوست داشت  یلیخ یبود یککه کوچ ینوع شربته؛ تو وقت  یه ینا -
 یخودمون بهش شربت بهشت   ینالبته تو سرزم  یشهم  یهسبز رنگ ته  هاییوهم

 .گنیهم م

سر فرصت تو خاطراتم دنبالش  یداسمم برام آشنا بود، با ینچرا ا دونمنمی
 م.بگرد

 یشه؟درست م هایییوهاز چه م -

و گوجه سبزه  یویکاربرد رو داره ک  یشترینکه ب  یبشترک یاصل ییوهدو م -
دوست داشته   یمسبز و انگو سبز تازه هم داخلش داره هر کس  یبتوش س  یول

 توش. یزهترش بر  یغوره تونهیباشه م

 یه؟اچه مزه -

نوع  یهو  یخودمون تمشک آب  ینالبته تو سرزم یادترشه، تو خوشت م -
. یعتهطب ینکه مخصوص به سرزم  ریزنیسبز رنگم توش م یتمشک وحش

 بعدا دستور کاملش رو بهت بدم. یاگر دوست داشته باش



 اگر خوشم اومد حتما. -

بود وارد   یویهاش برش کبزرگ که لبه  یوانتا خدمتکار با دوتا ل  یدنکش  طولی
 به دست ما داد و خودش رفت. رو هایوانشد، ل

 :یمداخلش نگاه کردم و بعد همزمان با مامان گفت یع ما به

 درست همرنگه چشمامه )چشماته(. -

 .یمو لبخند زد یمنگاه کرد بهم

 درسته؟ یاومد ینجاکه ا  یداشت  یحتما کار -

 دوست دارم با شما وقت بگذرونم اما... . یلیمن خ -

 شده؟یخب چ  یلیخ یستم،و ازت دلخور ن دونمیم -

 دارم و گفتم اول درموردش با شما مشورت کنم. یفکر یهمامان من  -

 یه؟خب فکرت چ -

رو به دقت  یز چمن همه یه؟نظرت با فرستادن جاسوس تو سپاه دشمن چ -
ها و که چهره  یمکار رو وارد اونجا کنتعداد نفر تازه  تونیمیمحاسبه کردم. ما م

تا  یممستعار وارد ارتش دشمن کن یهبا اسامنشده و  ییشناسا یشوناسام
 اطالعات برامون بفرستن.

حرفام تموم شد،  ینکهبا آرامش به تموم حرفام گوش داد و بعد از ا مامان
 .یدازش نوش یاهاش برد و جرعهشربت رو به سمت لب یوانل

 خوبه. یداره ول یسک به نظرم فکر خوبه، ر -



 ی؟موافق  یعنیخب  -

 .یو از افراد اون استفاده کن یصحبت کن ینابهتره با و یمن موافقم ول -

دشمن شناخته شده  یبرا یعتچون افراد ارتش طب دونستمیرو م چراش
 نبود.

 .یهخوب یلیفکر خ -

 با تعجب نگاهم کرد. مامان

 چرا؟! یبپرس خوایینم -

 نگاهش کردم. مرموز 

 .دونمیچراش رو م -

 !یاوان یتر باهوش یلیخ کردمیکه فکر م  یزیاز اون چ -

هاش بود و باعث شد منم لبخند بزنم. منم رو لب  یباییکردم، لبخند ز  نگاهش
 .یدمجرعه نوش یه یدترد یرو به سمت لبام بردم و با کم یوانل

 یوهآبم ینفرستادم. ا هامیهخوشش رو تو ر یرو با لذت بستم و بو چشمام
هم داشت   یخاص  یرینیهش  یهزش ترش بود اما  )شربت( واقعا خوشمزه بود؛ م

 یموآبل یکم  یلیو مقدار خ ینبگم توش گالب، دارچ تونمیو به طور قطع م
 هم هست.

 چطوره؟ -

 ! عاشقش شدم.یهعال -



 .یدوست داشت  تر یشوقتا شربت هفت رنگ رو بالبته تو اون دونستم؛یم -

 یه؟اون چ -

 چشمک گفت: یکبا  مامان

 .فهمییبعدا م -

 باال انداختم. ایشونه

 باشه. -

 کردم و گفتم:  یفکر  بعد

 خودم بگ... . یا یگیمامان شما به خاله م -

 یجادو و کار با قدرتا یایرفت و آمد تو دن یدتو هم زودتر با یول یگممن م -
 به نفع خودته. یری،بگ یادرو  یایاون دن

 ی؟ندار یبرم؟ کار یگهحتما. مامان من د -

 نه گلم برو به کارت برس. -

 ممنون و خداحافظ. -

 اتاقم ظاهر شدم. یشدم و تو یبدرجا غ و

 .چسبهیدوش آب ولرم م یه یطشرا ینبود تو ا یچه روز سخت  یوا -



 یدنبا ساپورت از تو کمدم درآوردم و بعد از درآوردن لباسام و پوش  یراهنپ  یه
که خواستم وارد وان   ینهم یلبه حموم رفتم, وان رو پر کردم و یمحوله لباس

 به سرم زد. یبشم که فکر 

هفت  یوندیرز پ یشترشها کردم که بجادوم وان رو پر از گلبرگ انواع گل با
 .بردیبود و آدم رو به فضا م ییرنگ بود. بوشون واقعا جادو

استخر سونا بود تا وان آخه بزرگ بود  یهشب تر یش. وانش بیدمتو وان کش و
به   یو برخورد گلبرگا به بدن حس خوب  دادیم یخوب   یلیخ  ی. وان بویقو عم
 .کردیم یو ذهن رو کامال خال دادیآدم م

 تر یشدوست داشتم ب  یرونخواست برم ب  یدلم نم  یرو کامل شستم ول  خودم
 بمونم.

 به سرم زد. یفکر  یه

بزرگ بودم بدونه ورد و با  یادیآب افزار شدم اما ز یهبه  یللحظه تبد همون
تو برنام کودکه   یایکردم حاال درست مثل پر   یک خودم رو کوچ  یمدرون  یقدرتا

افزار شده بودم نه تفاوت که من االن در قالب آب ینشده بودم با ا ینکربلت
نم بشم بتو  یلتبد  یطانش  وبه فرشته    تونمیطور که مالبته فکر کنم همون  ی،پر 

 شم. یلبالدار تبد یپر  یا یبه پر 

هفت رنگ نشستم. آب رو از دو طرف به  یاز گلبرگا یکی یبال زدم و رو یکم
قشر نازک   یر آب ز  یانکه قشنگ جر   یکردم و منجمد کردم اما طور  یتباال هدا

 ینتو سرزم  یو  یمن درست مثل سرسره  یخی  یمشخص بود. االن سرسره  یخ



رو باال  خودمرفته بودم.  یمدفعه تو نوجوون یه یادمهشده بود.  یآب  یهاموج
 بود. یرمنوکش نشستم البته گلبرگ ز یبردم و رو

 ...دو...سه.یک  -

 طرف.به اون طرفینسر خوردم از ا یخ یاز رو و

 که نگو.  دادیم یفیک  یهموهام رو کامل به هوا برده بود و  باد

انقدر لذت  یاز چ  دونمی؛ نمبود یحس خوب  یلیبچه شده بودم، خ واقعا
باشه   ینوقت ا  یگهد  یدروز سخت شا  ینخوشحال بودم اونم تو ا  یول  بردمیم

 یلیخ یجنگ لعنت  ینم وقت بگذرونم. بعد از تموم ابا خانواده تر یشکه ب
و   راستجنگ تازه شروع ماج  ینبه من مگه ا  یحس  یهاما    یشهعوض م  یزاچ

 تازه اول کاره.

 یدهآب کش  یر رو آب کردم و خودمم همراه با گلبرگ به ز  یخکل  حرکت    یک  در 
 یلتبد  یبا هر نژاد و قدرت   یبه هر انسان   شدیقدرتم که با اون م  یدشدم از فوا
 !کنییم یدااونا رو هم پ یقدرتا یقاکه دق  ینها یتشمبشم و مز 

 برخورد کرد! یوار در حموم باز شد و با ضرب به د دفعهیک 

 جد سادات! یا -

 یدنشوارد شده بود انداختم و بعد از د وار یوانح  گونهینکه ا  یبا فرد  نگاهی
 زدم: یغ با تمام وجود ج

 ستاره... . -

 بود. یبواقعا عج یغیج ینشده همچ یز ر یاون جسته با



 کوفت، درد، مرض، زهرمار... .  -

 به خودت. -

 دم.روش به پرواز دراومبهلحظه بزرگ شدم و رو یهتو  و

 وان آب. یعقب رفت و با کله پرت شد توکه کپ کرده بود، عقب  ستاره

 من دراومد. یقهقه

 .یمزاحم من نش یتا تو باش -

 .یبازکنم نگو خانم رفته آب  یداتکوفت، مردم و زنده شدم تا پ  -

 باال انداختم و لبخند زدم. یاشونه یبدجنس با

 نبود. تیفهوظ ینگران نش خواستییم -

 تور... . یا -

داشت بلند شه اما دوباره افتاد   ینتونست جملش رو کامل کنه چون سع  ولی
 تو آب.

 کف حموم فرود اومدم و به سمت وان رفتم.  روی

 ی؟خوب  -

 با حرص گفت: ستاره

 نه. -

 .ینمخودته دستت رو بده بب یلم -



 .یبدجنس یلیخ -

 در بلند کردنش داشتم گفتم: یکه دستش رو گرفته بودم و سع  طور همون

 .یزماز خودتونه عز  یبدجنس -

 تازه نگاهش به لباسام افتاد. ستاره

 یگن؟م یوسط چ  ینهات ابال ی؟تو چرا با لباس تو حموم ینمصبر کن بب -
 ... .یبهاصال تو چرا ش

 تا برات بگم. یرونب یمبر  یا! بیکییکیمن  یز عز  -

که خشک   یکم  یدمرو پوش  یمشدم و حوله لباس  یلمنم تبد یرونرفت ب  ستاره
 و از تو حموم خارج شدم. یدمهام رو پوششدم لباس

 .ین...ستاره نشیه  -

 شد. یختو جاش س ینهبش خواستیکه م  ستاره

 چته تو؟ -

 .کشییاالن کل اتاق رو به گند م یسیچته و کوفت، خ -

رفته لباس عوض کنه چون که  نستمدویشد. م یبقرمز غ یبا صورت  ستاره
 بود که از گرفتن جوابش دست برداره. ینتر از ادختر پروتر و فضول ینا

رو تنم کردم. موهام رو داشتم با حوله  ایمیروزهف یرهنرو درآوردم و پ حولم
بود که  یدهپوش یکوتاه و کلوش قرمز  یرهنکه ستاره اومد. پ  کردمیخشک م

 شده بود. یکامال سنگ دوز



 بهش زدم. لبخندی

 .ینبش یاب -

 مبل تک نفره نشستم. یهروش رونفره و منم روبه 3مبل  یرو نشست

 .شنومیخب م -

 یداهمش من و آرسان کتابا رو پ  یمکتابا بود  یالکه دن  یوقت   یادم  یادت  ینبب  -
رمز بوده که کتابا به دست آدم غلط  یه ینا یدیمهمون موقع فهم کردیمیم
 یلاون کتاب تبد یخوبه انسان هم زدیمیکه دست م  یمو به هر کتاب یفتهن
 یمداشت  ینوا  ییتوانا  عدو...به ب  یمکرد  یداقدرتاشون رو پ  ینو بعدم ا  شدیمیم

من  یتاصل ینکهبا وجود ا یمبش یلتبد یمکه اراده کن  یکه به هر شکل و فرم
 و آرسان آتش. عتهیطب ینمال سرزم

 گفت:  یتبعد با عصبان یکردم، ستاره اول لبخند زد ول  یفرو که تعر  جریان

برگ زائد  یاچغندر  کنم؟یم یفارو ا یچه نقش یقادق ینجاوقت من ااون -
 یچ؟هو

 فرو برم. یمحرفش باعث شد باز تو جلد بدجنس این

 .کنییم یفاتو نقش بوق رو ا کدومیچه -

ش بود که به اما برعکس قهقه کنهیگوش فلک رو کر م یغشاالن ج گفتم
 !رفتیآسمون م

 .یستازش در امان ن کسیچامان از زبون تو که اگر بخواد بزنه ه -



 ناراحت نشه گفتم: ینکها برای

بعدم  یمنگ یبه کس یدهرو نفهم ینآرسان ازم خواست تا علت ا یلاون اوا -
 که نگفتم.بود   یتانقدر در نظرم کم اهم

 من هنوز سر کار مامان و بابا ناراحتم. یاوان -

فکر کن اونا دوستمون داشتن و فقط  یکم یول یتو هم حق دار دونم،یم -
 یمراحت استراحت کن یالو با خ یمکن  یداها ما آرامش پبعد مدت ینکها یبرا
 رو نگفتن. ینا

 شونم گذاشت. یسرش رو رو ستاره

منم  کنییطور که تو کمکم مهمون ذاشتییکاش م  ی،وان  یخوب  یلیتو خ -
 .یکمکت کنم...کاش بذار

 مسخره اومده بود سراغم. یبغضا ینزدم باز ا یپر بغض لبخند

 .یمن باش یدنبال کارا یشهکه هم  یستتو ن ییفهوظ -

 !ی؟سنگ صبور همه باش یشهکه هم  ینهتو ا ییفهوقت وظاون -

محبوبم بود   یکودکانه  یاز داستانا  یکیشعر تو کتاب کودکانم افتادم. اون    یاد
 شعرش رو خوندم: یماقد یادبه 

 من صبور؟ یاسنگ صبور، تو صبور؟  یحاال ا -

 بعد ستاره هم همزمان با من ادامه داد: و

 تو؟ یااز غم و درد بترکه؟ من  یدبا یک   -



 ستاره ادامه داد: یسکوت کردم ول من

و گفت   یدپر   یرونبزند شاهزاده از پشت پرده ب  یکه سنگ حرف   ینقبل از او    -
 کرد.  یمتالش یتو بترک و سنگ را با لگد

 رو لبم نشست. لبخندی

 از غم و درد بترکه؟ یداون سنگ صبور که با یو االن تو شد -

 .یدمرو دزد نگاهم

 خوددار بودم ستاره. یشهمن هم -

من  یفکر کن یهتو هم مثل بق یدر! شامن رو کشته دخت یتخوددار ینهم -
اما من  یستبلد ن یگراند یتجز آزار و اذ یکار  وقتیچآدم شوخم که ه یه
 .فهممیو م شنومیم بینم،یم یشههم

 .دونستمیرو م ینا -

 شونم برداشت یبا تعجب سرش رو از رو ستاره

 دونستی؟یم -

 ینا یمثل من قاط  یکه تو دوست ندار  دونستمیم ینم...ادونستمیبله م -
من رو  یهاز بق یشتر ب یلیوگرنه خ یدینم یتیاهم ینمهم یبرا یمسائل بش

 .کنییو درکم م فهمییم

 به نگاه متعجبش ندادم. اهمیتی

 .شناسمتیم کنییکه فکر م  یزیچ از اون تر یشمن ب -



 بهش زدم. یلبخند تلخ  و

 اد.د یهدوباره من رو به خودش تک ستاره

از همه  خندنیم یهاز بق یشتر که ب ییکسا کننیچرا همه فکر م -
و  کنه؟یناراحتشون نم یاتو دن چیز یچدارن و ه یخوب  یترن، زندگ خوشحال
 یشه؟اون ناراحت نم  ینکها  یبه هوا  شکننیهم دلشون رو م توننیتازه تا م

 پرپشتم فرو کردم که خودش ادامه داد: یرو تو موها دستم

ناراحتت   شکنن،یدلت رو م  رنجونن،یخود من انقدر تو رو م  یهمه حت چرا    -
که مثال   یممن یبه احساس تو توجه کنن؟! چرا حت  ینکهاونم بدون ا کننیم

 کنم؟یدوستتم تو رو ناراحت م ینبهتر 

 .لرزیدیقشنگش از زور بغض م صدای

به دل  یزیمن از تو چ شکنی،یدلم رو نم کنی،یتو من رو ناراحت نم -
رو پشت   یرینتلخ و ش  یهاتجربه  ینو تو ا  یکرد  یر توهم مثل من گ  گیرم،ینم

آرامش  یشهبه هر حال تو هم یزیهم بر  به طور ینا یحق داشت  یسر گذاشت 
به فشار   نمتشنج نبوده، تو مثل م  طور ینا  وقتیچشما ه  یجو خونه  ی،داشت 
تو دعوا،  یمن از بچگ  یول یزیم بر به طور ینا یعیهطب یعادت ندار یعصب

دور و برم مشکل باشه   یشههم  ینکهبودم و به ا  یجنگ، اضطراب و فشار عصب
زودتر عادت کنم و بهتر از تو بتونم خودم رو کنترل  یعیهعادت دارم پس طب

 کنم.



 یدرشت آب   یچشما  ین. چقدر ایدستاره چک  یاییدر  یاشک از چشما  ایقطره
 قشنگ بود.

 به گل نشست.من  ی"کشت  -

 نداشت. یخوب  ناخدای

 .یدشکستم رو ند تن

 رو موج تنها گذاشت. منو

 قشنگ. یشوق مقصد به

 زدم. یابه در دلمو

 که راهو بلدم  گفتیتو دست ناخدا، م دستم

 یداعتماد کردم بهش، عاشقش شدم شد -

 یدند وقتیچعشق منو ناخدا ه ینا اما

 فهمهیمنو نم یوسط افتادم و کس این

 بکن یخدا کار ای

 رحمهیچه ب  ناخدا

 منم که راهو واسه تو ساختم جونیب  کشتیه

 بار( 2نه من به خودم باختم ) ینکن تو برد فکر 

 قلبمه یرد پاهات هنوز رو -



 زخممه یرد پاهات نمک رو همین

 ساحلم با من هم درده انگاری

 ناخدا برگرده یممنتظر  هردومون

 بکن یخدا کار یا همه،فیمنو نم یوسط افتادم و کس ینا -

 رحمهیچه ب  ناخدا

 منم که راهو واسه تو ساختم جونیب  کشتی

 نه من به خودم باختم ینکن تو برد فکر 

 فهمهیمنو نم یوسط افتادم و کس ینا -

 حمهیبکن ناخدا چه ب  یخدا کار ای

 منم که راه رو واسه تو ساختم جونیب  کشتیه

 نه، من به خودم باختم" ینکن تو برد فکر 

 _ماکان بند(ی)ناخدا

 !یحال آدم رو خوب کن یچطور دونییم یشه: تو همستاره

 تو هم جواب بده. یبرا یدگفتم شا  کنهیخوب م یشهحال خودم رو هم -

 ممنون. -

 صحبت کردن ستاره رفت و من تنها شدم. یاز کم بعد

 ر شدم.قطو یکتاب   یو مشغول مطالعه یدمتختم دراز کش روی



*** 

 کارل

ستاره  یعنینگران ستاره بودم.  یلی. خیدمدستم رو داخل موهام کش کالفه
 نه؟ یااالن چطوره؟ خوبه 

 تونهیخوب م  یلیکارش رو بلده و خ  یاوان  گفتیطور که آرسان مهمون  گرچه
 یکه از ستاره دارم مطمئنم حتما داره خودخور  یآرومش کنه اما بازم با شناخت 

 .کنهیم

 در اومد. یصدا

 بله؟ -

 تون رو آوردم.آقا برنامه -

 تو. یایب تونییم -

 .یرونرفت ب حرفیو ب  یز برگه گذاشت رو م یهاومد تو،  اونم

 .یدمبه برگه نگام ننداختم و با همون لباسا رو تختم دراز کش حتی

 .کننیکه منو ول نم  ینامدر اومد! ا یصدا دوباره

 بله؟ -

 منم آرسان. -

 تو. یاداداش؟! ب ییتو -



 باز شد و آرسان اومد تو. در 

داداش صدام  تونییم ییمتنها یصدبار بهت نگفتم فقط وقت  یه؟داداش چ -
 .یاشاه ینسرت جانش یر خ ی،کن

محروم کنم، که  یادن یخودم رو از لذتا یشهنم یلپدرمم دل ینچون جانش -
پس  یستن جاینکه االن ا  کسمیچتازه ه یشه؛تو هم شاملش م یتآزار و اذ

 منم آزادم.

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .یاستاره ی! تو هم لنگهیگهد ییکنم، پرو  یکارتچ -

 اومدن اسم ستاره لبخندم محو شد. با

 شد؟یچ  -

 .یچیه -

 شده. چیزییهچرا -

 فقط نگرانشم تو اتاق جلسه حالش خوب نبود. یست،ن یزینه چ -

 شاخ درآوردم! یدکه پرس  یبعد با سوال ینزد ول یرو تکون داد و حرف  سرش

 ی؟دوسش دار -

 گرد نگاهش کردم.  یچشما با

 ی؟چ  -



و تازه  یدفهم یشهاز چشمات و حرکاتت راحت م ی،کن  یشنکن مخف یسع -
 .یمونتو بچگ یحت  ی،تو از اولم دوستش داشت  یادمهکه من   ییتا اونجا

 ی؟تو تاحاال عاشق شد ینمبب -

 بهم انداخت. نگاهینیم

 عاشقش بودم. یادمم یادم یآره عاشق شدم؛ هنوزم عاشقشم، از وقت  -

 زد. یلبخند و

 ی؟چقدر راحت قبول کرد -

. هنوز باورش برام سخته، قبولش یستراحت ن کنییاونقدرا هم که فکر م -
چه  دونمیتر از اون فکر به احساس اونه. نمفکر کردن بهش و سخت یحت و 

نه فقط با من بلکه با همه مهربون   یشهبهم داره. نگاهاش، رفتارش هم  یحس
 و دوستانست.

 .یخوددار یلیچون تو خ یرمبگ یاداز تو  یدبه هر حال بازم با -

 درسته؟ یکه دوسش دار  یپس خودتم قبول دار -

 یلیخ  یتو عالم بچگ   یادمهو کجا شروع شد،    یاز کِ   دونمینمرم...آره قبول دا  -
ها افسرده بودم بعد دوستش داشتم و وابستش بودم و بعد رفتنش تا مدت

کل مدام دعوا و کل یکردم باهاش مهربون باشم ول  یسع یدمشکه دوباره د
جادوم  نشروش یآب  یو چطور با اون چشما شدیچ  دونمینم یول یمداشت
 دونمیرو خوب م ینا یول ید،و چطور با اون لبخند جذابش دلم رو دزد کرد!



 ینا یست،ن یوابستگ  یاعادت  یه یست،زودگذر ن یاو  یحس معمول یه ینا
 خود عشقه.

! یبااما مقدس و ز یبغر  یواژه یه ی،دور از دسترس ی...چه کلمهعشق
بازم  یول  یامعاشق بشم، اونم عاشق عشق بچگ  یروز  کردمیفکر نم  وقتیچه

هم تونستم مثل  هایستالخداروشکر که من شاهزاده کاِرل وارث حکومت کر 
 عشق پاک و خالص. یهپدر و مادرم عشق رو تجربه کنم؛ 

آتش برگردم، تو هم  ینبه سرزم یکار  یه یبرا یدخب پسر من با یلیخ -
 یهتو رو به عنوان  یشهال ممطمئنن خوشح یبه ستاره بزن  یسر  یهبهتره 
 .ینهکنار خودش بب  یحام

 کنی؟یطور فکر م ینتو ا -

 : مطمعنم.آرسان

تونسته   یاحالش چطوره؟ وان  ینمبب  یرمباشه پس تو برو به کارات برس، منم م  -
 تونسته باشه. یدوارمنه...ام یاآرومش کنه 

 : خوبه.آرسان

 شد. یبغ و

نشون بده که شاهزاده   یدفتار! کنه حتما بامثل ادم ر   یتونهنم  یقهبشر دو دق  این
 آرسانه.

دختر تو   ین! ببزنمیدارم مثل ستاره حرف م  یدملحظه به خودم اومدم و د  یه
 حرف زدنمم مثل تو شده. یکه حت   یکرد  یکار با من چ



******** 

 *یا*وان

 رو از رو کتاب برداشتم و به در دوختم. چشمام

خودت  یم،باش یروز جنگ سر بلند و پ ینخودت کمکمون کن تا تو ا یا خدا
مردم به ما اعتماد دارن.  ینا یممردم شرمنده نش ینکمکمون کن که جلو ا

 .یمنجاتشون بد یمکمک کن بتون  یمنکن یدشونکمک کن تا ما ناام

 کتاب شدم.  یوباره مشغول مطالعهانداختم و د یینسرم رو پا دوباره

نداشت چون  ایمیدهقدرتمند اما فا یها و جادوهاورد یدرباره کتابی
فقط تونسته بودم چندتا   گرفتمینم  یاد  یادیز  یر رو بلد بودم و چ  ترشونیشب

بود، چون دشمن کاربردهاش   یچیاونم باز بهتر از ه  یکشف کنم ول  یدورد جد
 بود. یش برامون کمک بزرگ خود ینمو ا دونستنیرو نم

 در اتاقم من رو از عمق افکارم خارج کرد! صدای

 !یره؟م یا یادم یکی یامروز ه  خبرهچه

و  یدمبود کش یختهبه موهام که دورم ر یتخت نشستم و کالفه دست  روی
 گفتم:

 تو. ییدبفرما -

باز شد و در کمال تعحب من آرسان بود که اومد تو! مگه  یآروم یبا صدا در 
سرعت  ینبه ا یعنیآتش بره؟!  ینبه سرزم یکار  یقرار نبود که آرسان برا

 رفت و برگشت؟!



 ی؟نرفت  ی؟آتش بر  ینآرسان تو مگه تو قرار نبود که به سرزم -

 تو یشمن از پ ینکهچند ساعته سرت تو کتابه؟ من رفتم برگشتم؛ بعد از ا -
 آتش. ینهم رفتم به سرزم یقهدق ۱۰هم به کاِرل زدم، بعد  یسر  یهرفتم 

 تو! هست؟ پس چطور... . یرفت  یشماز پ یستن تر یشساعت ب یهوات؟!  -

 اومده بودم اتاقت. حواست کجاست؟ یشساعت پ ۴خانم؟ من که  ییکجا  -

ا ! پس چر یشه؟گشاد بهش نگاه کردم و بعد به ساعتم. وا مگه م  یهاچشم  با
 یده؟رو نشون م یگهد یز چ یهساعت من 

 .یدهنشون م یگهد چیز یهساعت که  یمنو تو؟ ول یآرسان دست انداخت  -

 ی؟نه چه دست انداختن -

 آرسان با تعجب به ساعت نگاه کرد و گفت: بعد

 !یبهعج -

 تموم شده. یشباتر  یدشا...یدخب شا -

 چپ نگاهم کرد.چپ آرسان

 یه؟چ -

 .کننیکار نم  یبا باتر  ینجاا یساعتا -

با  ینجاا یکه ساعتا یست. من اصال حواسم نیگهبدبخت راست م یوا ای
وجود نداره که ساعت بخواد باهاش  اییباتر  ینجااصال ا کنن،یکار نم  یباتر 

 کار کنه.



کرده   یر هاش گممکنه که عقربه یاخراب شده باشه و  یدام خب...پس شا -
 !یست؟باشه. ممکن ن

 .میدوار ام -

 مشکوک به اطراف نگاه کرد. و

 هنگ بودم. یتو فکرش بود؛ من که هنوز تو یچ  دونمنمی

 باشه؟ یم،ندارم، بهتره به اتاق من بر  یمن حس خوب  یاوان -

 .یمبر  یاخب ب یلیندارم، خ یباشه من حرف  -

خوشگلم  یبه پاها یگهاز اون د یتشد و منم به تبع یبغ یدر آن  آرسان
دور بود خب منم خسته  یلیزحمت ندادم و تله پورت کردم. نه نه که راه خ

 .یگهد شدمیم

رو تخت نشسته بود و چشماش رو بسته بود،   یدماتاقش که ظاهر شدم د  تو
 یخاله شعله. یامامان بود  یاحاال  یزدحرف م یفکر کنم داشت با کس

 .ینبش یاب -

 به کنار خودش رو تخت اشاره کرد. و

 ممنون. -

 .یامتکون دادم و کنارش نشستم البته با فاصله منم مثل خودش با ح سر 

 آرسان؟ یهمشکل چ -

 .یدنگاهش رو ازم دزد آرسان



 ینهم ممکنه جادو شده باشه. ا یاراستش ممکنه اتاقت تحت نظر باشه،  -
نگران شدم و  ینهم یراهاش باشه باز نشونه تونهیساعت م یترو وضع

 .ینجاا یایگفتم که ب

 یدرو نداشتم. االن فقط با  یزاچ  ینتحمل ا  یگهد  یدمتو موهام کش  یدست   کالفه
 .کردمیبه جنگ فکر م

 ینمن که از ا یکتاب قطور رو به سمتم گرفت! )چشما یه یناگهان  آرسان
 یاصفحه  ۱۱۰۰۰کم  بود. کِم   یرمان چند جلد  یه  ی( کتاب اندازهشدیگشادتر نم
 داشت.

 آرسان؟ چرا انقدر قطوره؟ یهچ یگهد ینا -

لبخند گنده  یهنتونست و آخرم  یش رو مهار کنه ولتالش کرد تا خنده خیلی
 زد.

و نحو استفادشون،  ییجادو یهاکتاب  یز،چهمه یدرباره یکتاب باستان   یه -
 دونمی. مکنهیکمکت م  یلیجنگ خ  یکه برا  هایرون ی،و قو  یباستان  یهاورد
 یدیدنبال ورد و جادو و قدرت جد یا یخره تو اون کتابا غرق تا خره یچ  یبرا
کتاب فقط شش نسخه هست و من دوتا ازش رو دارم.  ینراهکار! از ا یا

نداره پس   یهم ازش خبر   یکس  یامانت دستم بود که بدم به تو ول  شونیکی
 کن.  یشتو هم خوب مخف

از من توقع  یهفته هم تا جنگ نمونده تو چطور یهو آرسان مرگ من بگ -
 یانا؟جا نشده احبخونم و حفظ کنم؟! مخت جابه ینوا یدار



. تو هم تو یستحرفا ن یناز ا یر اوال مخ من درسته و سر جاشه، دوما نه خ -
 .یمدار ینمنو تو هر روز با هم تمر  کنی،یحفظ م ینوهفته کل ا ینا

 ... .من کار دار  آرسان تو رو جون عمت یوا -

 .یشهبهشون اضافه م ینمحرف نباشه ا -

*** 

 ی: جاوسوس۱۹ فصل

 .ییهچه زورگو ینما اوف

 .یدمتو موهام کش یدست  کالفه

 گیرید؟یامتحانم م یاروش فقط استاد آ  ینما یم؟کن  یکارتخب بابا چ یلیخ -

 چپ نگاهش کردم.چپ و

 بله. -

از شد و مادرم و مادر آرسان وارد رو چرخوندم خواستم بلند بشم که در ب  سرم
 شدن!

 ی؟مطمئن یکه زد  یآرسان تو از حرف  -

 آرسان تو هم رفت. اخمای

 ازتون کمک خواستم. ینهم ینه برا -



تو   یتو اتاق کنار  یاتا اون موقع هم وان  کنیمیم  یدگیشعله: ما بهش رس  خاله
 .یشهساکن م

 یگهچون من د یدکن  یدگیفقط اگر که ممکنه خودتون رس یست؛ن یمشکل -
 دردسرا خسته شدم. ینواقعا از ا

 نکن. یتتو خودت رو اذ دونمی: ممامان

 رفتن. بعدم

 یلوسا ید،سف یهاقرمز با چهارچوب یوارایبه اتاق آرسان دقت کردم. د تازه
قرمز با  یو رو تخت  یو تخت دو نفره با قاب مشک  یقرمز، مشک  ید،سف

 .ی_مشک یدتک و توک سف یهاطرح

 یبه آدم آرامش بده ول یداتاق با یه؟و مشک یدچرا همش قرمز و سف ینجاا -
 !کنهیم یآدم رو عصب یشتر که ب  ینجاا

 آرسان از پشت سرم اومد. صدای

 برخالف ظاهرش رنگ آرامش منم قرمزه.  گیره،یآرامش م  چیز یههرکس با    -

 اما من که آروم گفتم! یدشن انگار 

 توعه. ییقهسل ینمآره خب به من چه! ا -

 یه؟خب نظر تو چ -

 رنگاشه. ینگرمه، به خاطر ا  یلیخ یاتاقت قشنگه، ول -

 !دونییراجع به رنگا م یلیانگار تو خ -



 و گفتم: یدمکش  آهی

 کنن؟یمنو مسخره م ینفقط سر ا یگرانکه د  یدهچه فا -

 رفتم. یشکه منتظر جوابش باشم کتاب به دست به اتاق کنار  ینبدون ا و

 ...به هر حال قابل تحمل بود.یه  یاتاق خودم نبود ول یخوب  به

 یدمساده دراز کش  یتخت دو نفره  یو بنفش بود. رو  یدسف  ی،اتاق ست آب   کل
 و شروع به خوندن اون کتاب وحشتناک کردم.

بودم!  یدهحال اسمشون رو هم نشنبود که تا به  ییهاپر از ورد و جادو توش
دارن از نوع کارکرد   یو جنگ   یکاربرد نظام  ترشونیشکه مشخص بود ب  ییوردا

مختلف رو هم  هاییناز سرزم ییهاو قدرتاشون مشخص بود. البته جادو
 جنگ و...نبودن. یداشت که کاربرداشون متفاوت بودن و فقط برا

رو  یستالخودمون و کر  ینرزمس یهم قرار بود جادوها یشعور آرسان ب این
 یهاباد و خاک و البته استفاده از قدرت یبده البته به همراه جادوها یادم

رو  یز چدارم. اون از اول هم همه هاینسرزم یمخصوصم رو که از همه
 مارمولک.  یزده بوده پسره  یخودش رو به نفهم  یو واردم بوده ول  دونستهیم

زمان   همهینبود؟ بابا ما که ا  یاوردهن  یر آموزش گ  یبرا  یوقت بهتر   دونمینم  -
 .یمداشت

 یمتکه تا  یکه بهت گفتم بخون چون زمان   یااگر غرغرات تموم شد تا صفحه  -
 !گیرمیتموم بشه ازت امتحان م

 شد. منم از حرصم داد زدم: یبگفت و غ  اینو



 .یوانهنکبت د یپسره -

شروع کردم به خوندن اون و دوباره رو تخت ولو شدم و    یدمکش  یحرص  نفس
 .یکتاب جهنم

صبر کن، نه  یدی،آدم رو حرص م جوریینکنه آرسان که ا  یکارتبگم چ خدا
 .یستمن یاوان یارمرو سرت درن یناا یهمه یتو فقط صبر کن اگر که من تالف 

*** 

 هفته بعد یک 

 .۳...۲...۱ ید؛رو که گفتم تکرار کن ی: خوبه حاال همتون حرکات آسمان

هفته  یه. االن یمداده بود تکرار کرد یادرو که آسمان  یاشش مرحله حرکات
 یمبود یر از صبح تا شب درگ یمتحت آموزش بود یابود که به صورت حرفه

 .شدیمیم یهوشب یاز شدت خستگ  یدهشبم به تخت نرس

امروز فشار  ینمهم یبرا کردیمیحرکت م یدهروز آخر بود و ما فردا سپ امروز 
کالسام نصف شده بود تا بعد از کالسا   یمو دوره بود. تا  ینکمتر بود و فقط تمر

 .یمحمله و دفاعمون رو مشخص کن هاییو استراتژ یمجلسه بذار یه

امروز   یکالسم برا  یدبسته شما کامال حاضر   ینمقدار تمر   ین...همیه: کافآسمان
 .یهکاف

 متفرق شدن. همه

 !یستالحظه وا یهآسمان...آسمان  -



 ی؟وان  شدهیبله...چ  -

 آمادست؟ یز چمن نگرانم، همه یم؟ما حاضر  یتو مطمئن -

 زد و گفت: یلبخند آسمان

 یآمادست. پرنسس مهربون ما رو باش فقط تو چرا انقدر نگران   یز چبله همه  -
 دختر؟

 جنگمه. یناول یستدست خودم ن -

تو و شاهزاده )آرسان(   یزیایر  و برنامه  یمکه ما دار  یروهایینگران نباش با ن  -
 .ییمبرنده ما یمدرست داشته باش یو قدرت افراد اگر استراتژ

خبرا  گردنیکه فرستاده بودم امروز برم  ییچند نفر جاسوسا یخوبه. راست  -
 .یدو قبل جلسه به من گزارش کن یریدرو بگ

 چشم حتما. -

 جلسه حاضر بشم. یاز آسمان فاصله گرفتم و به سمت اتاقم رفتم تا برا و

گرفتن، موهام   یتند یدوش یهپورت کردم و تو اتاقم ظاهر شدم و بعد از  تله
 هاییهکبود با ته ما  یبه رنگ آب  یباز یماکس یهرو با جادو خشک کردم و 

تا آرنجم بود و از باال  یناشآست اومد،یبهم م یلی. لباسه خیدمبنفش پوش
شده بود و  یو کلش هم سنگ دوز شدیتر مگشاد  یجذب بود و از دامن کم

 کبود بود.  یبنفش و آب  ی،از رنگ آب  یبیسنگا ترک

رو   اومدیکه به لباسم م  یتاجام تاج   ینو از ب  یختمرو هم ساده دورم ر  موهام
 به سر گذاشتم و در اتاق جلسه ظاهر شدم.



 و وارد شدم. رو باز کردم در 

 معذبم کرد. ینبه پام بلند شدن و ا همه

 .کنمی...خواهش میدراحت باش ییدبفرما -

مخصوص   یگاهمادرم رو جا  یگاهبرگردوندم و کنار جا  خیز یمرو تو حالت ن  همه
 خودم نشستم.

 روبههمه جمع نبودن مامان و خاله شعله رو هنوز 

ونداد و  ی،ن بعد از اونم وندبودن منم کنار مامانم و ستاره هم کنار م هم
 .یدبعد خاله آوا و کنارش باران مهتاب و خورش یلسه

 تو سالن نبود. یکس  دیگه

حرفام   یبرا  یدقرار دادم. با  ینشوندستام رو ستون کردم و سرم رو ب  یخستگ   با
 . خاله وردا همراه با همسرش وارد شدن و کنار ستاره نشستن.کردمیتمرکز م

از پدرم  یشهردو زندگ یره هم مادر! اون در هر حال توخوبه هم پدر دا چه
 ی؟من چ  یشانس آورده بود ول

 و نگاهم رو گرفتم خدا بهش ببخشتشون. یدمکش  آهی

 یمداشته باش یزیرجنگ برنامه یکم همه اومدن و جمع شدن تا براکم  بعدم
 .یمرو ارائه بد هامونیو استراتژ

 نفر بود که به اتاق اومد! ینکمال تعجب من و همه آرسان آخر   در 

 چشه امروز؟ همش تو خودشه. ینا باز 



 .زنمیجنگ استرس داره بعدا باهاش حرف م یبرا حتما

 یزدخب با نام ا  یلیخ  ید،جمع شد  ینجا: اول از همه از همه ممنونم که امامان
 .کنیمیدانا جلسه رو شروع م

که قرار بود توش با هم   ییاز جا  یقکامل و دق  ینقشه  یهرو باال برد و    دستاش
دشت بزرگ بود که از دو طرف به صورت  یهظاهر کرد.  یز م یرو رو یمبجن
. مرز یرهو قرار بود مبارزه اونجا صورت بگ طرفیمرز ب  یه یعنیداشت.  یانهم

آفتاب  ینسرزم ومشخص شده بود )چون ت ییخط زرد طال یهما تو نقشه با 
مشخص شده بود البته اون   ییگرد زرد و طال  یهمرز با    یتمالبته تو واقع  بودم(

 .یبتخر  یرقابلبود و غ ییمرز جادو

 نداره؟! ینظر  یکس  یمحمله طرح کن یبرا یانقشه ید: خب ما االن بامامان

 مامان دستم رو بلند کردم و گفتم: یاجازه با

 دارم. )به مامان نگاه کردم( اجازه هست؟ ینظر  یهمن  -

 البته. -

و   ییهوا  یروین  یم؛کن  یمتقس  یارتشمون رو به دو دسته کل  یدام خب...ما با  -
حمله رو شروع کنه بعد از  یدموقع جنگ با ینیدوم ارتش زم یک و  ینیزم

 یرویها هم نالبته اگر اون یشهوارد عمل م ییهوا یرویهم ن یقهچند دق
 یشنم  تقسیممانده هم به دو گروه    یباق   یهادوم  یکته باشن اما  داش  ییهوا
ارتش دشمن   یبه محاصره  کننیشروع م  ینیگروه زم  یک و    ییگروه هوا  یک 

 .ندازنیم یر و اونها رو گ



 : اما چطور؟مهتاب

 .یشنم یمعلومه نامرئ  -

 ! چرا؟ی: نامرئ خورشید

 .یگمم یدسخته اما اگر مشتاق یکمدادن اون موضوع  یحخب توض -

 : بگو.مامان

رو هم   یخونده بودم و حرف   یشسالها پ  ینزم  یموضوع تو  ینا  یمن درباره  -
داستان  یهبه  یشهموضوع مربوط م ینکه االن زدم از اون الهام گرفتم. ا

که من توش   ینیسرزم  یعنی  یرانا  یباستان   یهااز جنگ   یکی  یدرباره  یخیتار
رو  کومتح یهعادل  یپادشاه  یراندور در ا یلیخ یبزرگ شدم؛ در سالها

 ینب ینرفت، در هم یکرد اما بعد از چند صد سال رو به فروپاش یستاس
اونها درگرفت  یانسخت م یها در نبرددشمن به اونها حمله کرد. ارتش اون

 یهها قطعاخت اونب  رسیدیشدن و به نظر م  یر دشمن اس  یو اونها در محاصره
 یهاما دشمن    کننمحاصره دشمن رو درهم بش  یها موفق شدن حلقهاما اون
 هم داشت! یگهنقشه د

کامال  ینکهکرده بود و قبل از ا یاز سپاهش رو مخف  یدشمن اونا بخش -
سپاه   ینکهنبرد شدن و با ا  یدانشکست بخوره اون قسمت از سپاهش وارد م

 یکنزد  یو با تمام توان مبارزه کردن و حت   یدنگنفس جن  ینتا آخر   ینزم  یرانا
رو  یندشمن شکست خوردن و حاال منم ا ییلهح ینبودن با ا یروزیبه پ
 یینداشتم جدا از کتابا  یجنگ   یکردم و بعد از اون چون که من تجربه  ریز یهپا

 یهاجنگ کردم و تمام جنگ  یکه قبال خونده بودم شروع به مطالعه درباره



 ینقشه برا یهبعد از اون شروع به طرح  یدمکامل فهم  یاترو با جزئ یخیتار
 جنگ کردم ینا

 ی؟استراتژ ین: خب حاال چرا استاره

به  یجنگ ساده و عاد یهشروع جنگ  یست؛ قسمت اول نقشه براساده -
ما  یهابعد از اون، ضربه یول یمعمول یزیرو برنامه یهپا یه با رسهینظر م

 یهاحتمال یاستراتژ یهبگم قسمت آخر نقشه  یدو بعد از اون با یشهشروع م
 نشه. یاز چون ممکنه ن

 : اما چرا؟گلماه

نقشه فقط   ینو ا  یهشکست کاف  یمحاصره برا  ینقشه  یادچون به احتمال ز  -
 ینقشه یهحاصره شکسته شه و اونا هم که م خورهیبه درد م یدر صورت 

 داشته باشن! یگزینجا

 یه یاما داشته باشه و  یمشابه نقشه یا: خب اگر اونا به فرض نقشهآرتان
 ی؟چ  تر یقو ینقشه

 دارم. یحلراه یهاونم  یخب برا -

 ی؟حل: چه راهآفتاب

 نکاهش کردم. مرموز 

 کنمیبرقرار م  یتماس  یناپنهان! در اون صورت من با خاله و  ینارتش دو سرزم  -
 یمبارزه است از قسمتا یو بعد اونا با راه برگشت ارتش پنهان رو که آماده



اونا  ییدهد یبو خب به طور قطع ارتش خسته و آس کننیمختلف وارد م
 نه؟تویکنه، م  قاومتدر مقابل ارتش قدرتمند و تازه نفس ما م  تونهینم  یگهد

 کردن.  ییدنقشه رو تا ینا همه

 آرسان گفت: دفعهیک 

 نه؟ یاست ها آمادهابزارها و زره یراست  -

 هم موجوده. یحاضر و به تعداده کاف  یز چهمه : بلهخاله

 هستن؟ یزاییچچه ی: ابزار جنگ ستاره

 .یقو کمان، خنجر و البته منجن یر ت یزه،گرز، تبر، ن  یر،: شمشآرسان

 کنن؟یطور حمله مچه یخوبه، ول :ستاره

 یرااز هوا بعد پشت سر اونام سواره نظام و کمانگ ییهوا یروی: اول نکارل
 نظام. یادهپشت بند اونم پ کننیحمله رو شروع م

و بعد از جلسه  یدحول اون چرخ یز چهمه با نظر من موافق بودن همه چون
ها و سربازا بر هرکس رفت سراغ کار خودش. خوشبختانه کار با فرمانده

 نداشتم. یونداد و ماهان بود و من کار چندان  یل،آرتان، سه یعهده

 اتاق من؟ یمهمه جمع ش یه: دخترا نظرتون چستاره

 .یهفکر خوب :آفتاب

 : منم هستم.وندی

 .یامم منم یموقته دور هم نبود یلی: خگلماه



 ی؟شما چ  ی: باران، وان ستاره

 .یام: معلومه مباران

 .یاممنم م -

 .شیمیجمع م یگهساعت د یه: باشه پس تا ستاره

 قصر؟ یرونب یمسر بر  یهبا هم  یای: ستاره مآفتاب

 .یم: چرا که نه برستاره

 گلم باهم رفتن.و ماه یشدن. وند یبغ بعد

 (ی؟دار یکار )چ ای؟یکارهاالن چ یا: وانباران

 چطور؟ یچیه -

 باهات درد و دل کنم. خوامیتو باغ! م یمبا هم بر  یا: اگر ممکنه بباران

 باشه حتما. -

 .یمبرفا شروع به قدم زدن کرد یو رو یمباغ رفت توی

 جانه مگه نه؟ یموضوع درباره -

داره چرا   یداره! اگر به من حس  یچه حس  فهممینم  کنهیم  یجمگ  یلیآره خ  -
 یتو نبود یامروز وقت  یه؟همه محبت چ یناگر نداره پس ا زنهینم یحرف 

کنم   یکار چ دونمیو چرا باهاش سردتر شدم. نم شدهیچ  یدازم پرس یواشکی
...من ببینیمهمو  یماگه ازدستش بدم، اگه نتون یمجنگ یکما االن نزد یاوان

 تحملش رو ندارم.



 یو مقاوم یقو یلیتو دختر خ ی،ودت رو ببازانقدر خ ید...باران تو نبایشه -
در برابر دشمنامون مقاومت کنه   تونهیمن مطمئنم م  یهقو  یلی! اونم خیهست 

. یبباز  طوریینپسر خودت رو ا  یهبه خاطر    یدتو نبا  یادب  یرونو زنده و سالم ب
 یسپاه من ینایتر مهم از من  یک ها و از دوستان نزدتو به عنوان پرنسس آب

 .یهست  یقو یلی. تو دختر خینشون بد یفانقدر خودت رو ضع یدپس نبا

 نازک اشکش رو کنار زد و گفت: یحلقه باران

 بودم. یفضع یلیمن خ ی،تو حق دار یادرسته وان -

 .یستین ینخوا یتا وقت  یستی،نه ن -

 یآروم گرفته بود. ول یل..*باش نشست انگار کم یمثل عسل بر رو لبخندی
. ینهنب یبآس یکاش کس یدختر خانم بود، واقعا ا ینچقدر ا ییشخدا
 زدم و گفتم: یامحاله اما تک خنده یارو ینا دونمیم

 .یستن یببه قول معلمم آرزو بر جوانان ع -

 گفت:  یلحظه کس همون

 باهات حرف بزنم؟ تونمیباران من م -

 یکه آشفتگ   یاچهره یهکه با   یدمو دو جان ر  یمپشت سرمون نگاه کرد به
باران انداختم  یبه چشما نگاهییم. نکردیبه منو باران نگاه م باریدیازش م
 گفتم:  یدمرو د یتشرضا یو وقت 

 .یدتا راحت باش ذارمیپس من تنهاتون م -



بشه حرفاش  یر د ینکهو قبل از ا یادجانم سر عقل ب یدوارمترکشون کردم. ام و
 یفتهاون روز ب  یرومونه و ممکنه هر اتفاق   یشجنگ پ  یه  ینرو به باران بزنه، ا

 .یستسرنوشت منم مشخص ن یحت 

 دستام گرفتم. ینو سرم رو ب یدمکش  آهی

هممون آرامشمون   یشهم  یک   یارم؛دوباره آرامشم رو بدست ب  یشهم  یک   خدایا
 یاریم؟رو بدست ب

و  یدادفه افتاد که سرش رو تند تکون مچشمم به آرتان کال ینه ینهم در 
راجع به...راجع به  ید. شاستیختهبهم ر یلیفکر کنم فکرش خ یزدقدم م

 خواهراش آفتاب و روشنک. یدمشا یاتاراست 

 آرتان!  -

 بشه کمکش کرد. یدکردم تا باهاش حرف بزنم شا  صداش

 اصال متوجه نشدم. ینجایی؟تو هم ا یاوان -

 هات حرف بزنم.با خوامیم ینبش یاب -

 فاصله کنارم نشست. با

من  ید!مشکلت رو بگو، شارسییکالفه به نظر م  یلیخ یه؟چ یانآرتان، جر  -
 بهت بکنم. یکمک   یهتونستم 

 کمکم کنه!  تونهینم یکس  -

 شونش گذاشتم و گفتم: یرو رو دستم



 دونی؟یمگه تو من مثل رو خواهرت نم یستم؟آرتان مگه من خواهرت ن -
 به حرفات گوش بدم. تونمیکه م  ینهپس بهم اعتماد کن!حداقلش ا

 شیندهکه آ   ریمیم  یمن شدم و ما فردا به جنگ   ی؟تو تا حاال عاشق شد  یاوان  -
 یکار چ یدمن با یگی؟م یکنم! تو چ   یکار چ دونمیو من نم یستمشخص ن

 کنم؟

صورت  ینحاال باهاش حرف بزن، چون در ا ینهم خواییاگر نظر منو م -
 ... .کنهینم یتتاذ یزیو چ یحداقلش تالشت رو کرد

*** 

 باران

 یحتما حرفا  یصدام کرده بود، ول  طوریینداشت که ا  یکارمجان چ  دونمنمی
چند وقته  ینخبر ندارم چون ا یلیکالفه شده. ازش خ  طور ینداره که ا یمهم

مل کردم و ازش فاصله گرفتم و کمتر باهاش ع گفته یاکه وان یزیطبق چ
. منو جان رمو کالفه بودنش خبر ندا  یاز علت نگران   ینمهم  یبودم برا  یمیصم
درخت چنار  یه یر حاال... . ز یول گفتیمیبه هم م یحرفامونو از بچگ  یهمه

آب افزار و وارث  یهاپرنسس انسان ید. از فوایمباغ نشست یبزرگ تو
 .کنهیکه سرما زود بهم اثر نم  ینهپدر و مادر بودنم ا یهاقدرت

 ی؟بگ  خواییم یزیچ ی؟اکه انقدر کالفه  َیشدهجان چ -



متعجب شدم   یبشو عج  یرهنزد؛ از نگاه خ  ینگاهم کرد و حرف   یرهفقط خ  جان
متفاوت و  یلیفرق داشت، خ یشهو ضربان قلبم باالتر رفت. نگاهش با هم

 .یشذات یطنتاز ش یاثر  ینتر بود و بدون کوچک  یبعج

 ی؟بشنو خواییگفتن بهت دارم. باران م  یبرا یادیز یحرفا -

دست از سکوتش برداشت و حاال من بودم که سکوت کرده بودم و  باالخره
 یجانشده بودم. چرا انقدر ه یرهته بودم و به جلوم خنگاهم رو ازش گرف

لرزش صدام رو کنترل   ینهم  یرای  شنیدم،یم  یدبا  یول  دونستم؟یداشتم رو نم
 آشفته گفتم: یخونسر و باطن یکردم و با ظاهر 

حاضرم بهت گوش  یشهمن هم یبگ  یکه اگر بخوا  دونییبله جان، تو م -
 تو گوش کنم. یحاضرم به حرفا یشهکنم، من هم

 روم نشست.زد و روبه یمحو لبخند

چقدر تو نشون دادن احساساتم  دونییباران، م شناسییتو منو خوب م -
 یگههستم و برام سخته که از احساسم برات بگم اما...اما من واقعا د یفضع

و...تو چرا از من  یمدار یشرپجنگ د یهتحمل ندارم ما  یگهخسته شدم، د
 کنی؟یفرار م

مقاومت  یدمن با یمتوجه شده باشه ول کردمیحرفش جا خوردم فکر نم از 
 کنم.

 از تو فرار کنم؟ یدمن چرا با کنم؟یگفته من از تو فرار م  ینه، ک  -

 شده بود. یعصب جان



ثل چرا م کنی؟یم یرو بدونم. چرا ازم دور ینهم خوامیمنم م یِد لعنت  -
 کنی؟یچرا به من فکر نم کنی؟یمدام ازم فرار م یستین یک گذشته بهم نزد

داغونم باران...داغون تو  یستمنه ن یباران به نظرت من خوبم؟ ول ینمنو بب
 یوونهباشم د  اشتهازت خبر ند  یقهدق  یه  یدارم؟ وقت   یمن چه حال  دونییکه نم

 یشمبادا قلبت پ  ی،اشمبادا تو مثل من نب  ترسمیمدام نگرانم همش م  یشمم
 یشم؟م یچه حال دونییم ی؟عاشقم نباش یمن نباشه، دوسم نداشته و باش

 باران!

که مهربون بود محبت   یجان بود؟ همون جان  ینزده بهش نگاه کردم ا بهت
 گفت؟ گفت... .  یاون چ  زد؛یاز احساساتش نم یحرف  یداشت ول یطنتو ش

 !ی؟گفت   یتو...تو چ  -

تو  کوبید،یم وار یوانهقلبم د یدمن پاش یزدهیرتبه صورت ح یلبخند بار این
نفسام به شماره افتاده بود، هول شده بودم البته در   زدن،یگوشام انگار تبل م

عرق شده بود و قلبم فقط منتظر   یسکه کنارش داشتم دستام خ  یکمال آرامش
 اونم عاشقمه.  عنیی  داره؟اونم منو دوست    یعنیجواب!    یهجواب بود. فقط    یه

وقته که عاشقتم! عاشق اون  یلیگفتم دوستت دارم باران. من عاشقتم خ  -
. عاشق یاستاز هفت آسمون و هفت در تر یقو زاللت که عم یآب  یچشما

از برفه.  تر یفکه لط یدتسف یعاشق موها یدهخورش یلبخندت که به گرم
ن قلب پاک و و او لرزونهیدل سنگم م یعاشق اون نگاه معصومت که حت 

 یلیاز عسله. خ تر یرینهات که شآبه. عاشق خنده یکه به زالل نتمهربو



قسم  پرستیمشیکه با جون و دل م ییدوستت دارم باران به اون خدا
 دوستت دارم. باورم کن...عشقمو باور کن.

حرفش رو درک کردم صورتم از   یوقت   یشده بودم ول  یرهبه صورتش خ  متحیر 
 و گفت: یدانداختم که جان خند یینخجالت سرخ شد و سرم رو پا

 تو صورتت که دل من رو برده دلبر من. یشرم دخترونه ینهم -

 شد و آروم کنار گوشم زمزمه کرد. یکنزد بهم

 یسکوتت رو من پا ینباران؟ ا  یهحس تو به من چ  یه؟عشقم جواب من چ  -
 بذارم؟ یچ 

. مگه چند نفر رو تا به حال یبگنگ و عج یلیداشتم خ یبیحس عج یه
بزنم منم دوستت دارم  یاددوست داشتم که...دوست داشتم بغلش کنم و فر 

 نکنم؟ یتشاذ یکمراحته چرا  یالمو خ دونمیحاال که حسش رو م یول

 رو ازش گرفتم: نگاهم

 جان؟ کنییفکر م یخودت چ  -

 و گفت: یدخند یطنتش با

 !یدوست دار یلیو منو خ یعاشقم وار یوانهتو هم د دونمین که مخب م -

 .گفتیرو راست م بار ینخب ا یاعتماد به نفسش و باش ول اوه

 !یرو دار یلیخ -



بذارم که اونم بلند شد و دست منو  یرو تو خماراون یکممشدم که برم  بلند
 شدم. یدهکه از پشت کش  یجور یدکش

 شن زمزمه کرد:گوشم آروم و نرم اما خ  زیر 

 باران؟ یهجواب من چ -

 ول کن جان، بذار برم. -

. اگر االن ولت یکه بر   یدماجازه نم  یعنی  یری،نم  جایچه  یتا جواب منو نداد  -
بدون دونستن  خوامی. فردا هم شروع جنگه و من نمیارمنم یرتگ  یگهکنم د

 .یرمحست بهم بم

 گفتم:  یع رو رو لبم گذاشتم و سر  دستم

مخصوصا   دادمیلحظه با تمام وجودم ترس رو حس کردم اگر از دستش م  یه
دوستم داره و دوسش دارم و آرزوشه که دوسش داشته باشم   دونمیاالن که م

 یه؟منتظره بدون جواب من به احساسش چ صبرانهیو ب 

حرف رو از دهنت بشنوم  ینا یگهد یخوامنم یشه -
 ...راستش...راستش... .جان

 هرچه بادا باد. بیخیال

 رو بستم و تند گفتم: چشمام

 کنمیم یحس رو دارم و سع ینوقته ا یلیمنم دوستت دارم جان! خ -
تا قبل از تموم شدن جنگ  خواستمیمنم دوستت دارم نم یکنم ول  یشمخف



روز  یهجان که نتونم  یدمترس یدم؛ترس یکه زد  یبا حرف  یبهت بگم ول ینوا
 دوست دارم. یلیبهت بگم فقط بدون خ ینوا

که بهش گفته بودم   یزیشده بود انگار قبول چ یرهزده بهم خو بهت متعجب
کم کم  یهبعد از چند ثان  یمنتظره بود ول  یر براش سخته و حرفا براش و غ  یلیخ

 یدکرد و دوباره منو محکم کش  یا. خندهیداز بهت دراومد و چشماش درخش
 تو بغلش.

جدا کرد و شروع کرد   ینبغلم و منو از زم  یر حرکت دستاش رو انداخت ز  یه  تو
 هوا. یبه چرخوندنم تو

 یکه پا خندیدیمیاز ته دل م یمخندم گرفت؛ هردوتامون داشت ناخودآگاه
 رو برفا.  یفتیمکرد و باعث شد هردومون ب  یر درختا گ  هاییشهاز ر  یکیجان به  

 اران!ب یشههنوز باورم نم -

 شدم و گفتم: یرهبودم به آسمون خ یدهبرفا دراز کش یکه رو  طور همون

 .طورینمنم هم -

 گفت:  یو به شوخ  خندید

 من به آسمون زل زدل؟ یجا ینهواسه هم -

 یهبلند شدم تا  یدمبعد که منظورش رو فهم یمتعجب نگاهش کردم ول اول
 یدگار قصدم رو فهمدونه بزنم تو سرش که باال سرم نشسته بود اما اون ان

 حرکت منو تو بغلش گرفت... . یهچون تو 

*** 



 وانیا

بره با تارا حرف بزنه،  ینکها یاز حرف زدن با آرتان و قانع کردنش برا بعد
رو داشتم   ینتمر   یجلسه  ینقصر دنبال آرسان. باهاش آخر   یخودم اومدم تو

م خبر سراغش رو گرفت یاز هر کس کردمینم یداشپ یشلوغ  ینتو ا یول
از ماهانم  یحت  یکلما ین،نداشت. از مامانش، خاله شعله، از کاِرل، آرشام، ک

 ین. اتاقشم رفتم نبود؛ اتاق خودم، باغ، زمدونستنینم یزیچ یول یدمپرس
جواب  گرفتمیباهاش م یتماس ذهن یمشده بود! هر چ یست...نینتمر 
آخه؟ هرکسم سرش به کار خودشه من  ینکنم من با ا  یکار چ ید. بادادینم

کارشون   یا  نیستنزده. باران و جانم    یبشدارم غ  یاز جلسه بهش ن  ینبدبختم ا
 یرشجان داره به خاطر رفتار اخ یدمشا یزیچ یرونیرفتن ب یا یدهطول کش
 .کنهیم یچشسوال پ

 و صداش زدم: یدمرو تو راهرو د آسمان

 آسمان...آسمان.-

 شده؟یچ  یبله وان  -

 یدی؟آسمان تو آرسان ند -

 ... .یاوان ینجام: من اآرسان

 ! گردمیساعته دارم دنبالت م یه یی؟کجا  یبگ  یشهآرسان، م -

 گشتی؟یدنبال من م یبود که داشت  شدهی. چ ینجامحاال که ا -

 کنه؟یرفتار م طوریینسرش اومده باز؟ چرا ا ییچه بال این



 چپ نگاهش کردم.و چپ یدمکش  یحرص نفس

 رفته؟ یادتجناب کم حافظه  -

 هم رفت. یتو اخماش

 فراموش کردم؟ یوچ -

 نبود؟! یادشواقعا  یعنیگرد شد   چشمام

نبود؟ چرا  ینمونتمر  یجلسه ینخدا آرسان! مگه امروز آخر  یمحض رضا -
 تو؟! حواست کجاست پسر؟! یشد طوریینامروز ا

 کنه گفت:  یجادلحن کالمش ا یتو ییریتغ یااخماش رو باز کنه  ینکها بدونه

 .یمبر یاحواسم نبود ب -

 طوریینباز چرا ا  ینا  یخودش جلوتر از من راه افتاد و منم پشت سرش. ول  و
 یعنیکرده بود!   یباز قاط  مونییآشنا یلشده بود مثل اوا یقاشده بود؟ دق

 چش شده بود؟

 .یمرفت ینتمر  ینبه زم کالفه

 یم؟اول شروع کن یبا چ  یدوست دار -

 .یزرفر  یخچالبرات  دارم

 !کنهینم یمن فرق  یبرا -

 یزوناز آو یرمحتما فکر کرده اگر سرد باشه م یهمتعجب نگاهم کرد. چ اول
 نه؟ یا یادخوشت م ینمبب کنمیعمرا، منم مثل خودت رفتار م یول یشم؟م



 به خودش گرفت. یعاد یبعد چهره یمتعجب نگاهم کرد ول یکم اونم

 یه؟نظرت راجع به کمان چ -

 .کنهینم یگفتم که برام فرق   -

 ینشده منم هم  یاز چشماش مشخص بود عصب  تفاوتشیب   یوجود چهره  با
 حقته. خورییحرص م یدی. حرص مخواستمیرو م

 .کنیمیباشه پس با کمان کار م -

ها فاصله از هدف یبرداشت ده_دوازده متر  یکیکمان برداشتم، اونم  یه
 .یمگرفت

 ی؟کن  یراندازیت یبلد -

 گفتم:  یمسخرگ  با

آسمان  یخواب بود یکه جنابعال  ی...معلومه که بلدم! زمان یَن َپ تو بلد -
 داده بود. یادم

سر سه سوت   یدمبرداشتم و به سرعت کش  یر ت  یهبهش    یحرف   یبدون اجازه  و
م وسط هدف نشست، من یدرست تو یر هدف گرفتم و ولش کردم و ت

نگفت؛  یزیکرد و چ  یزدم و با غرور به آرسان نگاه کردم اونم اخم یپوزخند
رو به وسط هدف زد معلوم   یرشرو انداخت اونم درست مثل من ت  یرشبعد ت
 کارش خوبه.  یلیبود خ



که همشون به وسط هدف   یمدورتر انداخت یهااز فاصله یر ت یگهد چندتای
 یبلد بودم چطور ینکهبا ا یزهسراغ ن یمخورد درست وسط هدف! بعد رفت

 .شدیدستم جا م یبود و به زور تو ینسنگ یلیباهاش کار کنم اما برام خ

 یشهکنار تو دستتم به زود جا م  یشبهتره بذار یرو بلد یزهکار با ن  ینکهبا ا -
 .طورینگرزم هم  ینه،سنگ یلیبراتم خ

 .یر سروقت خنجر و شمش یمبزرگه پس بهتره بر  یادیمن ز یدرسته اونا برا -

هم خودش  یکیشرو به دست من داد  یکیشدوتا خنجر درآورد و  آرسان
 برداشت.

 یداشته باش یرادیتا مهارتات رو بسنجم و اگر ا کنیمیمبارزه م یاول کم -
 بدم. یادت

کار کرده بودم مخصوصا   یلیسرم رو تکون دادم و گارد گرفتم. من خ حرفبی
بزرگ شده و مشخصه  یزاچ ینبا ا شیچند وقته اما آرسان از بچگ  ینتو ا
 .یارممنم کم نم یواردتر از منه ول یلیخ

 یاحرکات هردوتامون تند و حرفه  یم؛آرسان به سمت هم حمله کرد  یصدا  با
 یریدرگ ینا یتو یمنزن یبیبه هم آس یمحالم مراقب بود یندر ع یبود ول

و از هم باز  خوردیهم گره م یو تو کردیخنجرامون مدام به هم برخورد م
 یبه خنجرم وارد کرد و خنجر از دستا  یمحکم  یآرسان ضربه  ینکهتا ا  شدیم
 یهحرکت از باال سرم  یه ید کنار؛ آرسانم توعرقم ُسر خورد و پرت ش یسخ

پرش زد و رفت پشت سرم، دستم رو گرفت و منو از پشت بغل کرد. ضربان 
 کرد؟  طوریینچرا ا ینقلبم باال رفت و گر گرفتم. ا



 سرش رو خم کرد و گفت: آروم

دستات رو با هم عوض   یجا  یدبا  کننیدستات عرق م  یوقت   یکارت خوبه ول  -
که شروع شده تموم   ییاز همون جا ی. االنم بازیرو خشک کنو دستت  یکن
 .یخودت رو آزاد کن یدو تو با یشهم

چرا امروز انقدر  ین! اکردی! دوباره داشت گرم و مهربون برخورد مشد؟چی
 .دادیشده بود؟ قلقلکم م یبعج

 بدترش کرده بود. ینمتمرکز نداشتم ا اصال

از تو  یمکه به هرحال قدرت بدن  دونییو اگر نتونم خودم رو آزاد کنم؟ م -
 کمتره.

 برخود نکردم. یمیصم یلیمن هنوزم خ اما

 و مهربون جواب داد: شیطون

 !یبمون  یشمپ یدبا جاینهم یوقت تا خودت رو آزاد نکرداون -

 ین؟ا یگهم ی! چ جان؟

 بمونم؟ عمرا! من

 ور انداختم که آرسان گفت:اون ور یننگاه ا یه

 ی؟خانم کنییم یکار چ -

 حالش خوبه امروز؟ این

 خنگ.[ کنه،ی]وجدان: احمق داره حواست رو پرت م



خوب بلده نامحسوس پام رو  یلیآره حق با وجدانمه حقا که کارشم خ وای
محکم بهش پشت پاش زدم که باعث شد  یضربه یهپشت پاش بردم و 
 بخوره! ینبده و زمتعادلش رو از دست 

افتادم روش اما چون آماده بودم و دستاش شل شده بود من به محض  منم
حرکت خودم  یهدستاش گذاشتم و تو  یهام رو رودست ینبرخوردش با زم

 یشهچرخ و فلک زدم فقط برخالف هم  ییجورا  یههام بلند کردم  دست  یرو رو
 فرود اومدم. از پشت به جلو و زدم )برعکس( و بالفاصله رو پاهام

 .کنمیم یداراه پ یه یشهچون هم یکن  یر هرگز منو اس تونییباشه نم یادت -

 بلند شد. ینزم یزد و از رو یطونیش لبخند

اندازه   ینبعد تا ا  یدفعه  یحواسم به پاهام نبود ول  یرو شانس آورد  بار ینا  -
 بود. یشانس نخواه خوش

 .زنمیم بار یطنتمن بودم که لبخند ش بار این

من  یی. تازه تو پاهات رو هم بپایدمتواسه من پز نده آرسان، االن د یالک  -
 .کنمیم یداپ یگهراه د یه

که چند متر دورتر بود پرت کردم   یحرف خنجرم رو به سمت هدف  ینبا ا و
 وسط هدف نشست. یشهاونم مثل هم

 .بینیمیباشه م -

رو  یاپرش کامال حرفه یهسمتم پرت کرد که منم با  یچوب  ر یشمش یه بار این
 .یدمشهوا قاپ



از  کدومیچاما ه زدیمیو مداوم ضربه م یمحمله کرد یگهسمت هم د به
 یلیچون هردومون خ  شدیو به سرعت دفع م  کردیضربات به هم برخورد نم

 نکهیمونده بود تا ا یمحو فقط باق  یر تصو یه یرهاموناز شمش یمبود یعسر 
 یعنی  یاور کدوممون دوام ن  یچه  یر از ضرباتمون چنان محکم بود که شمش  یکی

البته در  یدمد یدم؛د یرو به صورت عمل یوتنقانون سوم ن ینجامن قشنگ ا
پرت شدن منم از فرصت  یبه سمت  یرا! هر کدوم از شمیقو یلیخ یحالت 

کامال    یاما اون به صورت  یرمشکه بگ  یدماستفاده کردم و پشت سر آرسان پر 
که جواب   ومدمبا پاش به پام زد و به سرعت تعادلم رو حفظ کردم و ا  یاحرفه

پرش به پشت سرم زد   یهحرکت ضربم رو دفع کرد و از روم    یهبدم اما اون با  
آرسانم از غفلتم استفاده  ینم،ه وسط تمر لحظه فراموشم ش یهکه باعث شد 

 خودش کرد! یر کرد و دو دستم رو از پشت سر اس

خشن   یدستاش بود و با من رو قفل کرده بود. نرم ول  یر هر دو دستم اس  بار این
 گفت:  یآروم یبا صدا

 ی؟حاال چ  -

هام رو گرفته هام رو از هم باز کردم! چون از پشت مچ دستدست  نامحسوس
 پشت سرم نگه داشته بود. یکسبود و به حالت ا

 کار!  ینا -

اون رو گرفته بودم؛ البته  یهامن بودم که مچ دست ینحرکت ا یهتو  بعد
بکشه،  یرونداشت دستش رو از دستم ب یسع یوقت  یهنوزم کنارش بودم ول

 .ینزم یمبا هم خورد بار ینت داد و اتعادلش رو از دس



 از روش بلند شدم و گفتم: سریع

 ی؟خوب  -

 نگاهم کرد: خبیث

 مگه نه؟ یرو نکرده بود ینجاشفکر ا یول یا،بود وان یخوب  ینقشه -

 نرفت. ینجاشنه فکرم به ا -

 ینزم یبلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد و کمکم کرد تا از رو آرسان
 بلند بشم.

 یم؟کن  یکار خب چ -

 .یماتاق ستاره امشب با دخترها دور هم یرمدارم م -

 کارها بلده؟  ینمگه ستاره هم از ا ی؟جد -

آدم مجبور بود به  یگاه  یمتنفر بودم ول یناز فکر کردن به ا یدمکش آهی
 از اوناست. یکی ینمکه دوست نداره فکر کنه و ا  یزاییچ

که   یستمعلوم ن یمکه باهم  یشب ینباشه. آخرشبمون  ینممکنه آخر  ینا -
من اصال خودم زنده بمونم و بتونم دوباره  یاو  یمچند نفرمون زنده برگرد

 ... .ینمها رو بببچه ییهبق

هام از شدت تعجب دهنم گذاشت که باعث شد چشم  یدستش رو رو  آرسان
 بود؟! یکارچه ینحد گرد بشه. ا ینتا آخر 



 یندوباره ا خوادی! هرگز دلم نمیارمه رو به زبون نکل  ینا وقتیچه یگهد -
 !یشهنم یزتچ یچجمله رو از دهنت بشنوم هرگز تو ه

 کرد؟  طوریینچرا ا این

 .یقتهحق یه ینآرسان ا یول -

 باران کجاست؟ دونییم یهرگز...راست  یدممن اجازه نم یول -

بعد از جلسه با هم رفتن انگار جان  یبله با جان رفت. تو حواست نبود ول -
 یکالفه شده بود و نگران   یلیمبه باران بزنه چون خ یحرف مهم خواستیم

 بود. یدبع یخیالب یشهرفتار واقعا از جان هم ینا باریدیهم از چهرش م

بارانم نسبت قبل از جنگ با باران حرف بزنه و حتما از احساس    خواستیم  -
 ینکه انگران بود باران ردش کنه مخصوصا چون  یلیبه خودش باخبر بشه خ
 وقتیهبود که  یدهترس یلیاونم خ گرفتیفاصله م یلیاواخر باران از جان خ

 نباشه. یشتو زندگ یکس

 کردم و گفتم:  ایخنده

 مگه نه؟ یدشو ترسوند یدکوکش کرد  یحتما تو و کاِرل از پشت حساب  -

 .یدپشت گردنش کش دستی

 درسته؟! دونییرفتار سرد باران رو م یلتو دل یول جورایی،یه -

 گفتم:  یخیالیب با



سردتر برخورد کنه تا بلکه جان   ی...خودم بهش گفتم کمدونمیمعلومه که م  -
 بذاره. یشبترسه و پا پ

 یان؟جلو ب یدپسرا با یشهچرا هم -

 بود. یشاک  یلیموضوع خ یناز ا انگار 

به  یدنرس یکه پسر برا  ینهاعتراف کنه و درستشم ا تونهیدختر نم یهچون  -
به دست آوردن اون دختر و  یققلب دختر محبوبش بجنگه و ثابت کنه ال

 قلبشه.

 ینم،رو س ذارهیم کنهیبرم وگرنه ستاره کلم رو م یدمن با یگهد خب
 خداحافظ.

 تو اتاق ستاره ظاهر شدم. و

 بودن. یومدهگل نتارا باران و ماه هنوز 

 نکردم مگه نه؟ یر د یلیمانگار خ -

 ی؟کجا بود  یول ینکرد یر د یادم: نه زستاره

 جلسمون بود. ینآخر  یمداشت ینبودم با آرسان تمر  ینسر تمر  -

ه به خودم فشار آورد یلیچون خ کردیدرد م یکمدادم بدنم  یهتک یوار د به
 بودم.

 مگه نه؟ یخسته شد یلی: خسارا

 خسته شدم. ینهم یبه خودم فشار آوردم برا یلیبله خ -



 یلیماست و مبارزه باهاش خ یجوهاجنگ  ینآرسان از بهتر  ی: حق دارسارا
 سخته.

 لحظه بارانم ظاهر شد و گفت: همون

 که نکردم؟  یر سالم دخترا، د -

 .ینه به موقع اومد -

 یستید؟ران نها شما نگ: بچهوندی

 دلمون تازه شد. داغ

ازمون  یماما مگه کار یمنگران یلیمدختر، خ یمنگران نباش یشه: مگه مکاترین
 یاد؟برم

قرار  یاتفاق  یچه یهها چحرف ینا ینمبب یدکن: دخترا خودتون رو جمع ستاره
 یدانم ینا یروز ما پ یمجنگ هست یکه برانده  یمما هست ینو ا یفتهب یستن

 .یمبود چون با جون و دل قراره بجنگ یمخواه

مبادا اونا رو  ی؟کرد یکار ها رو چکتاب یاوان ی: حق با ستارست...راست باران
 بفرسته! یدنشوندزد یرو برا یممکنه سوزان کس یقصر ول کن یتو

 ها جاشون امنه.راحت کتاب یالتنه خ -

داده بودم.  ینارو به خاله و یستالو کر  یعتطب یهابود کتاب یقتحق یه این
باد ببرنش  ینسپرده بودم که به سرزم ینکتاب باد و خاک رو به رها و رادو

و آرش سپرده بودم که ازش محافظت  یانامونده رو هم به د یچهار کتاب باق 
 کنن.



برخورد کرد و بعد از اون تارا با  یوار باز شد و به د یدر با ضرب بد دفعهیک 
 و و لبخند به لب وارد شد. یونگر   ییهاچشم

 دختر؟ شدهی: تارا! چ باران

اشک از  کهیدرحال یدخودش رو پرت کرد تو بغل سارا و خند حرفیب  تارا
 نامفهوم گفت: یجمله یهفقط  شدیروانه مهاش چشم

 باالخره گفت. -

 نکنه آرتان... . یهگفت! منظورش چ  باالخره

 تارا، آرتان بهت گفت؟ -

 گفت:  دفعهیک  یسرش رو تکون داد ول تارا

 دونی؟یتو از کجا م -

نگران و کالفه باهاش حرف زدم و  یدمشمن باهاش حرف زدم...تو باغ د -
 بهت داره. یاونم قبول کرد که بهت بگه چه حس

 : ما هم که چغندر؟ستاره

 ابروش رو باال انداخت. یتا یهبعد  و

 .یدما هست یلشما دسته ب یهچه حرف یننه گلم ا -

اول شوکه شد و بعد افتاد  کردیکه تا اون لحظه با غرور بهم نگاه م  ستاره
 من بود که کل اتاق رو، رو هوا برده بود. یدنبال من و قهقه



که از   یشب یا یمبر  ینبه زم خواستیمیکه م  یبود مثل شب یخوب  یلیخ شب
اما حق با  کنهیم یدما رو تحد یادیدرسته که خاطرات ز یمبرگشت ینزم

 یوا،. سوزان، آتش، شدانیمیم  ینا  یروز که پ  ییمما  ینست در هر صورت استاره
 .یایمم  یمدار  شماها  ینابود  یبرا  یایم؛م  یمما دار  یدو ماگما منتظر ما باش  یدهش

 یبرا یشدم فردا روز سرنوشت ساز یرهو به سقف خ یدمتخت دراز کش رو
 خوب استراحت کنم. یدماست پس با یهمه

هام چشم یدنبود فقط با یکردم بخوابم کار سخت   یرو بستم و سع هامچشم
که امروز   یروزانه و فشار  هاییخستگ   یالالبه  یفکر   یچو بدون ه  بستمیرو م

رم شد و هام گکم چشمخسته بودم و کم یلیبخوابم. خ تونمیداشتم م
 آرام و راحت. یشد و خوابم برد؛ خواب  ینهام سنگپلک 

*** 

 جنگ یک: شروع ۲۰ فصل

هام رو باز کردم. چشم  یدو درخشان خورش  یبانور ز  ییپرتو طال  ینبرخورد اول  با
بودم. به   یدهانقدر راحت خواب  یشبهمه مشکل دبود که با وجود اون  یبعج

تکه کاغذ نوشتم  یهع طلوع رو بود درست موق ۵:۳۰انداختم  یساعت نگاه 
ظاهر شدم  خودمو تو اتاق  یبستاره رفتم اتاق خودم تا حاضر بشم و بعد غ

به ساعتش نگاه کردم چهار بود! انگار حرف آرسان درست دراومده بود چون 
رو تازه عوض کرده بودم معلوم بود که  یشکرده بودم و انرژ  یروشن یدتجد
دوش گرفتم و  یهاتاق رفتم  یکیهام رو برداشتم و به اون . لباسییهخبرا یه

که دامن کوتاهش تا   یدمپوش وکوتاه جذبم ر   ینآست یراهنپ یه یروناومدم ب



 یکمربند چرم مشک   یهو  یدکلوش بود به رنگ سف  یمو ن رسیدیپام م یینپا
جفت ساق دست کوتاه که تا بند اول انگشتام رو  هی. خوردیهم روش م
 رسیدیساق پام م  یر تا ز  یششلوارک که بلند  یهبا   یدمرو پوش  دادیپوشش م

سبکم که  ی. زره مقاوم ولرسیدیم مکه تا ساق پا  یمشک  یجفت چکمه یهو 
. موهام رو خشک کردم و از ینهمدل لباس ساخته شده بود قرار بود روش بش

و بنداش رو محکم بستم.   یدمبستم بعد از اون زرهم رو پوش  یاسب  باال سرم دم
مثل دامن که  یراییرو هم زنج یرهنمدامن پ یکه رو  یابه رنگ نقره یرزه 

تا  یینکه بلند بود و از پا  ییدامن لباسم بود با زانو بندا یدرست هم اندازه
 گرفتیرو م  ساقم  یهاش هم روو دست  رسیدیم  یراهام و از باال تا زنجچکمه

و از سرشونم محافظت  رسیدیزره بود تا بازوم م یاز باال هم که مال بدنه
 دوشم  یرو رو  رسیدیکوتاهم که تا زانوم م  یاو پشت بندشم شنل نقره  کردیم

 یهام از توکه فقط چشم  یبستم؛ بعد کاله خود و نقابم رو به صورتم زدم طور
 یبود که رو یهستم نشان  یک   دادیکه نشون م  یزیبود و تنها چ یدااون پ
 سمت چپم به رنگ سبز حک شده بود. یشونه

 جدا کرد. ینهدر منو از آ  صدای

 یه؟بله ک -

 تو؟ یامب تونمیم یا،منم وان -

 بفرما تو آرسان. -



 یزره مردونه تنش و کاله و نقابش تو یه کهیباز شد و آرسانم درحال در 
نشان قرمز روش  یهبود و  رنگیازره اونم نقرهدستش بود وارد اتاق شد. 

 و بلند دور شونش بود.  یاهشنل س  یهو    یهبود که ک  ینحک شده بود که نماد ا

 ی؟تو حاضر  یاوان -

 شدم. یرهبهش خ یتجد با

 ی؟ام تو چ من آماده -

 منم حاضرم. -

 حرکته؟ یارتش آماده -

حاضره چند نفر از   هامونیو استراتژ  یزیردرست طبق برنامه  یزمچآره همه  -
اومدن و خبرا رو آوردن تمام سربازان سپاه هم   یکه فرستاده بود  ییجاسوسا
ها ها هم اومدن فقط بچهفرمانده یشتر و حاضرن ب یشنکم جمع مدارن کم

 .یینموندن که برن پا

شدن   یدار ب  دونمیخواب بودن نم  اومدمیمن داشتم م  یدخترا وقت   یخوبه ول  -
 نه. یا

بهتره خودمون  یکنه ول  یدارشونتا ب فرستیمیرو م یکی یستحاال مهم ن -
 .یرنبگ یهو روح یانرژ یکمما  یدنتا حداقل سربازها با د یینپا یمبر 

 یکه تو زد  یحدس  کنمیفکر م  یماتاقم کن  یبرا  یمفکر   یه  یدبا  یول  یمباشه بر   -
 درست از آب درومده باشه.



تا جلوتر از آرسان از اتاق خارج بشم که دستم رو گرفت و منو مثل کش   اومدم
 سمت خودش! یدکش

 یچ   ینمچشم تو چشم. منتظر نگاهش کردم بب  یمبود  یگهمقابل هم د درست
 .یگهم

 یشهوحشتناک م یلیخ یافتدستت ق یر اون کاله و نقاب رو هم درآر بگ -
 .طوریینا

دم اومدم و کاله و نقابم رو درآوردم بعد به خو یبهش نگاه کردم ول متعجب
 سرم رو تکون دادم که موهام مثل شالق تو هوا تکون خورد.

 خوبه؟ -

کرد   یتهام رو گرفته بود پشت گوشم هداچشم یاز موهام رو که جلو کمی
 و گفت:

 .یشد یحاال عال -

و  یبقدر عجپسر چه ینچرا ا هاشیمهربون  ینبه اون رفتارش نه به ا نه
 مرموزه؟!

گام با آرسان از اتاق افکار ازم دور بشه و بعد هم ینرو تکون دادم تا ا سرم
. یمرفت شدنیکه سربازان جمع م  ییو به سمت باغ قصر و جا یمخارج شد

 یصف جاها  یالصف جمع شده بودن البته البه  یهتو    یبسربازها با نظم و ترت
 در انتظار کامل شدن.بود و معلوم بود که  یخال

 موقع مامان و خاله وردا و عمو هم اومدن. همون



 دادم و گفتم: یلشونتحو یپهن لبخند

 باشه. یر سالم، صبحتون به خ -

 بودم و به صف  یستادهمامان و آرسان ا ینجوابم رو دادن ب  یبا گرم  همشون
رده آسمون به پرواز درآو یصبح شنلم رو تو یمسربازا چشم دوخته بودم. نس

 .درخشیدیبود و مثل جواهر م

ها پادشاها، ها و ملکهفرمانده  ینو همچن  شدنیسربازها داشتن جمع م  کمکم
روشنک، رادان و  یک،ها و...فقط ستاره، آرتان، آنجال، ماها، شاهزادهپرنسس

 بودن. یومدهماکان بودن که هنوز ن

به خودش  هم طبق معمول با سر و صدا وارد شد و حواس همه رو ستاره
همه آماده و حاضر   یقهدق  ۱۰بعد از    یستادمعطوف کرد و در کنار پدر و مادرش ا

دارامونم  و پرچم یمبود یستادههامون اها کنار هم و اسببودن. ما و فرمانده
وفادارمونم با   بازانو منتظر بودن و سر   یستادهدو طرف سپاه پرچم به دست ا

 ییبلند و رسا یمامان جلو رفت و با صداو منتظر بودن.  یستادها یادهپ یپا
 شروع به صحبت کردن کرد. رسیدیها مکه به کل صف

نجات مردمان و  یو برا یدهست ینجاشما که امروز در ا یسالم به تمام -
. یدبجنگ یزانتونعز  یتا برا یدهاتون جون خودتون رو به خطر انداختخانواده

تا دربرابر  یممشترک جمع شد یو دربرابر دشمن ینجاما ا یمن همه یزانعز 
ها تک شما قدرت. من در وجود تک یمباش یدانم ینا یروز و پ یماونها بجنگ

قدرت دارن که اون سپاه   یکه به حد  بینمیرو م  یخاص  یروهایو ن  هاییتوانا
 بینمیتک شما مرو در تک   یبرسونن. قدرت   یروزیبردارن و ما رو به پ  یانرو از م



 ی. همهیستن  کسیچکه در وجود ه  یبرسونه قدرت   یروزیقادره ما رو به پکه  
 یروزیپ یدهم پر قدرت پس با ام ندازهو به همون ا یدشماها خاص و متفاوت

و تمام  یاافسانه ینکه سرنوشت سرزم کنیمیحرکت م یدانیبه سمت م
 .یروزیخدا و پ یدپس به ام زنهیساکنان اون رو رقم م

زدن  یادرو به سمت هوا گرفتن و فر  هاشونیر ل سپاه شمشبند اون ک پشت
داران هم به ها و پرچم بار دوم فرمانده یبعد اون برا یروزیخدا و پ یدبه ام

دلمون  یو در هر دور ما تو یروزیخدا و پ یدزدن به ام یادهمراه سربازان فر 
که به کمرمون بسته   رو هایییر بار سوم ما هم شمش یو برا گفتیمیرو م ینا

 ینکه کل سرزم  یمزد  یو همه با هم چنان داد  یمشده بود رو غالف خارج کرد
 آفتاب رو به لرزه درآورد.

 .یروزیخدا و پ ید...به امیروزیخدا و پ ید...به امیروزیخدا و پ یدبه ام -

 .کنیمی: حرکت ممامان

 یمل ما بود. در صف اویمهاشون سوار شدن و ما به حرکت دراومداسب  همه
ها در صف از پرچم دارا هم به همراه فرمانده  یگهو دوتا از پرچم دارا چند نفر د

 یادهاونا هم در صف سوم قرار داشتن و سربازان وفادارمون هم پ  ییهدوم و بق
 یهدر صف اول و جلوتر از بق یدم. سوار بر اسب سفکردنیم یما رو همراه 

در  یاقهوه یرفتم. اسب یشو به جلو پ . کاله و نقابم رو زدمکردمیحرکت م
 کنارم قرار گرفت که مال مامان بود.

 دخترم؟ ی: استرس دارمامان

 زدم و گفتم: لبخندی



 که حالم بد شه.  یستن ینگرانم اما به حد یکم  -

و شجاع باش اما در کنارش خوش قلب و مهربون!   یانقدر قو  یشهخوبه، هم  -
بعد از   ییخدا  یبنده برا  یهاول از همه  فراموش نکن قبل از پرنسس بودن تو  

خواهر و  یهمادرات  یدختر برا یه هایفضع یدوست و محافظ برا یهاون 
 ایپرنسس بر  یهعاشقت و در آخر  یمعشوق برا یک دوستات  یدوست برا

 یفرق   یچهرگز نذار غرور و تکبر کورت کنه وگرنه در اون صورت تو ه  ینتسرزم
 داشت. یبا دشمنانت نخواه 

ها، خاله یدا،مثل شما و مامان و ییراحته چون با وجود مادرا یالممن خ -
 ها من هرگز خطا نخواهم کرد.دوستام و ملکه

 .هاییینبهتر  یقتو ال -

 .یقشیمماها ال یشما هم مامان...همه -

هم  ییهوا. ارتشرفتنیو به جلو م کردنیحرکت م یر مس یتو هاموناسب
سخت  یامبارزه یهمه برا کردیم یدر حالت استتار در آسمون ما رو همراه 

و دشمن تا قبل از غروب  ۱۰فرسا آماده بودن. ما تا قبل از ساعت و طاقت
بودن( و  ته. )جاسوسان اخبار رو کامل و جامع گفرسیدنیآفتاب به اونجا م

 .شدیجنگ در طلوع فردا آغاز م

چون به هر حال جنگ فردا  یمهم تند حرکت کن یلیخ یستن یازی: نمامان
 .یشهشروع م



. یمداشته باش یانرژ یدجنگ با ینا یدرسته به هر حال ما و افرادمون برا -
 یم؟راه افتاد ستیقهاالن چند دق

 چند ساعت! ی: بهتره بگ خاله

 ه وردا رو نگاه کردم.گرد خال  یچشما با

 چند ساعت شده مگه؟ -

 .یشهم یساعت  ۲ -

 اصال متوجه نشدم. -

 گرفته و نگرانه.   یلیروزا خ  ینچشه؟ ا  یلسه  دونیدیشما م  ی...راست دونمیم  -

 زود قضاوت نکنم. یدمم یهاما ترج زنمیم ییحدسا یه -

 ی؟چ  -

دوست  شک یچون تا حاال نگفته ب  یبهت بگم ول یدمطمئن شدم شا یوقت  -
 .گفتیبهش بدونه وگرنه م راجع  ینداره کس

 شدن. یجور یهدوتا هردوشون  ینا یلهم ستاره هم سه -

...در ستاره که کشنیاگه مثل همن پس هردوشون دارن درد عشق م خخخ
 برده! یرو ک  یلدل سه ینیمحاال بب یکاِرله ول  یشمشخصه دلش پ

 کنارمون قرار گرفت و گفت:  دشیهم با اسب سف ستاره

 یم؟واسه صبحونه توقف کن یدیمکه رس  جایییه یستبهتر ن -



 گشنته؟  یه: چسهیل

 و گفت: یدهاش رو تو هم کشاخم ستاره

 یدمسپاه از چند نفر شن  ین. ما بیستبابا من گشنم ن  گمیبه خاطر خودم نم  -
دارن  یاز ن یبه انرژراه  یادامه یبدبختا برا ینگرسنشونه تازه ا  گفتنیکه م

 .یازشونهبه نسبت ما ن ترییشب  یپس به انرژ  یادهو اونا پ  یماچون ما سواره

غذا و دارو و اسلحه   یادیمقدار ز  یهاو  یبزرگ   یهابا ستاره بود. ما کالسگه  حق
 برابر تعداد سربازامون. ینچند یدکه افراد الزمشونه. شا  یمبه همراه داشت

که جزو   یباییز یفضا ینجاا یلومتری: منم با ستاره موافقم تو چند کآفتاب
در امان مونده و  یو از برف و بوران زمستان  یادبه حساب م ییمناطق جادو

 استراحت و صرف غذاست. یبرا یشهم یخوب  یجا

 ایدیهظر بقکه من موافقم اگر منتظر ن  یدخوبه اگر همتون منتظر من یلیخ -
 .یدکن  ینظرسنج 

 .یستادبه سرعت تاخت و جلوتر از سپاه ا یسرش رو تکون داد و کم مامان

صبحانه وجود داره و اگر موافق   یمناسب برا  یمکان   ینجاا  ی: در چند مترمامان
 .کنیمیاونجا توقف م یدباش

 یبرابه اونجا همه  یدنرو شد اعالم کرد که بعد از رسهمه روبه  ییدبا تا  وقتی
تا زودتر به اونجا  یمکرد تر یشب یسرعتمون رو کم کنیمیصبحانه توقف م

 .یمبرس

 یم؟: چقدر مونده تا به اون محل برسگلماه



 .یرسیمزود م یدنمونده تحمل کن یادز یلی: خآفتاب

 !ی؟صبحونه بخور یما رو جا یایگل ن: معلومه بدجور گشنته ماهجان

 سرخ شده بود گفت: گلماه

 .یستممنم آشغال خور ن یکه اصال  خوردن ندار  یکیتو  -

 یکل صفا یجمع کرد که باعث شد خنده یارو به شکل بامزه شیافهق و
 سپاه بلند بشه. ییجلو

 گل نگاه کرد که ستاره گفت:دمغ به ماه اییافهبا ق جان

 داره.  یکه سر به توداره از آن بترس    یو هو  یاز آن نترس که ها  یجان   یه   -

 گل اشاره کرد.به خودش و ماه بعد

 کرد و گفت:  یاتک خنده آرشام

لگد  یهبدبخت خودش افتاده تو هم  ینا یر نگ یستاره از آب گل آلود ماه  -
 زنی؟یبهش م

 یاز؟ته پ یا یازیوسط سر پ ین: تو استاره

آرشام جواب بده. ستاره هم که کم آوردن  یبدبخت اصال موند که چ  آرشام
 طرف. رو تا بناگوشش براش باز کرد و روش رو گرفت اون یششن یدرو د

 ستاره! یامن شد یخیالانگار چند وقته تو ب یگم: مکاِرل

 .یکه جوابشم بخور  ینزد ینشدم فقط حرف  یخیالب یر : نه خستاره



 ستاره جان. ی: جواب گرفتنکاِرل

آدم شده باشن  یگهانبار د یچشمشون زدن فکر کردم بعد از اون ماجرا انگار 
 که بودن هستن.  یینگو اونا همونا یول

 یتکه حال  ینا یچرا؟ چون آدما برا دونییکارل م  خورییتو م ی: ولستاره
 تو حلقت فرو کنن. یدشه جواباشون رو با

 یتش رو تقوخود یحساب  ینجوابا دهنم باز مونده بود ا یناز ا یگهد منم
 !یهم زبان  ی،هم روح  ی،کرده بعد با تمام قوا اومده جنگ هم ذهن

 .یگهد بینیمی: ستاره منو تو بعدا  همو مکارل

 .کردینگاهش م یبرزخ  خیلی

 دانه.لپ خورد گه دانهلپ یپنبه دانه گه یند: شتر در خواب بستاره

 یر زدن ز تعارفیب  یهبق یول یدمخندم بلند نشه لبم رو گز  یصدا ینکها برای
 خنده.

 .کشمتی: ستاره مکارل

 یاد؟مگس نم یزویز و ی: آفتاب به نظرت صداستاره

 بلنده. یلیم: چرا اتفاقا خآفتاب

 .یتاز شدت خنده سرخ شده بودم کارلم از شدت عصبان یگهد من

 .یادم یسوختگ  یرو بو ینجاها ااوه بچه: اوهستاره

 کاِرل ادامه داد.  یجلو یبا مسخرگ  بعدم



 .خریمی...هوهو دماغ سوخته مخریمیهوهو دماغ سوخته م -

هام که از خنده رو به موت . بچهاومدیخونش در نم زدییرو کارد م کارل
 .یرممنم نتونستم جلو خودم رو بگ بار ینبودن اما ا

 پارچه قرمز کم داره. یهها کاِرل داغ کرده االن فقط اوه بچه: اوهآفتاب

بامزه بود  یلیخدا خ یاز خنده وا یدنخود کارلم ترک یکه گفت همه حت   اینو
 .یبازدلقک  یدوتا )آفتاب و ستاره( زاده شدن برا ینُمردم از خنده اصال  ا

 زد: یادکه آفتاب فر   اومدیشدت خنده از چشمام اشک م از 

 .یدیمرس -

 .کنیمیصبحونه استراحت م یبرا ینجا: افراد امامان

به محل رفتن. اصال  انگار بهار رو آورده بودن وسط زمستون حرف نداشت   همه
 قشنگ بود! یلیخ

کار   ینکاله و نقاباشون رو درآوردن منم هم  یلیاگوشه پهن شدن و خ  یه همه
شده بود از کاِرل، ستاره،  یلنشستم که تشک یجمع گروه  یه یرو کردم و تو

 و ماهان. یآرسان، باران، آرتان، تارا، جان، وند

صبحونه بخورم چون ستاره چماق به دست باال سرم نشسته   یکمشدم    مجبور 
نخوردن صبحونه بشنوه تا سرم رو  یاز من برا یابود و منتظر بود تا بهونه

 یکش یلیو موقر خ ینمت یهانممنم مثل خا ینهم یگوش تا گوش ببره برا
. ستاره ردمنما نشستم و غذام رو تا تهش تموم کلبخند دندون  یهبا    یو مجلس

و با نگاهش برام خط و  کردینگاهم م یچشم یر هم که از اون تا آخرش ز



اون نگاه  یگهبدون بهونه غذام رو خوردم د یدد یوقت  کشیدینشون م
بد  یلیخ یینفس راحت بکشم. خدارو از روم برداشت و تونستم  یشبرزخ
 خورم مین  یکه در مواقع حساس غذا درست   دونستیعادت منم م  کردینگاه م

 فهموندیو بهم م  کردیبا نگاهش داشت برام مشت و لگد پرت م  ینمهم  یبرا
 یش. بلند شدم و پکنمیخودم سر از تنت جدا م یهادست ینبا هم ینخور

 مامان رفتم.

 یستغذاهاشون رو تموم کرده باشن بهتر ن  یگهکه همه د  کنمیمامان فکر م  -
 یم؟حرکت کن

و...بلند  یراها پادشاها و وزتکون داد و بعد از مشورت با ملکه یسر  مامان
 زد: یادشد و فر 

 .کنیمیحرکت م -

 یهاشون شدن و براها هم سوار بر اسبحرف همه آماده شدن و سواره  ینا  با
. ساعت ده بود یمزود از اون منطقه حرکت کرد یلیحرکت آماده شدن و خ

بودن من  یباعث عصب ینو هم یمراه رو هم نرفته بود ییمهن یما حت  یول
قصد نداشت به حرکت سرعت ببخشه  کسیچهم ه یگهشده بود از طرف د

 یوقت ول. ساعت دو بود اونیمبرس خواستیمیزود م یلیسرعتم خ ینا اب
کردن  ینو تمر  یلوسا یدنبرپا کردن چادرها چ یبرا یوقت کاف  دونمینم
غذا آماده  یدآشپزها با کردنیرو آماده م یلوسا یدبا یبانه؛ طب یا موندیم
 کردن،یو مر  هایزیکارار و برنامه ر  یدبزرگا با زدن،یسربازا چادر م کردن،یم

 یزایکنن و چ  یتلحظه سربازا رو تقو ینتا آخر  یدها بااستادها و فرمانده



و   کردنیها کمک مبه تمام گروه  یدبهشون آموزش بدن. خدمتکارها با  یدجد
 ینرفتن به تمام ا  ٱستهآسته  ینبا ا  دونمیتر بود اما نمکارشون از همه سخت

و آخر سر  موندیمیشد و از برنامه جا مینم یاکرد و   یدگیرس شدیکارها م
 دادیم؟یزده انجام مو شتاب یهولک هول یدکارها رو با

 ی اتجربه یچکه تا به حال انجام ندادم و ه ییکارها یبرا یزیربرنامه وای
 سخته! یلیتوشون ندارم خ

 ی؟وان  کنییفکر م ی: به چ وندی

همه کار رو تا اون رسیمیم کنیمیحرکت م یواشیواشکه ما انقدر   ینبه ا -
 ینسر ا یستکه معلوم ن  دونیینه؟ م یا یمشدن هوا انجام بد یکقبل از تار
 .یمبمون ینجاچند روز ا یجنگ لعنت 

ما تا قبل  یهااما به برنامه یشهفردا جنگ شروع م ین: به نظر من هموندی
 .یدهنشون م طور ینهامون ااز غروب تموم بشه چون برنامه

طول بکشه تعداد  یشتر طول نکشه چون هر چقدر ب یلیخ رمیدوامنم ام -
راه از دست  ینجونشون رو تو ا یا...یاو  بیننیاز افراد صدمه م یشتریب
 .یدنم

 .یاقدر نگران نباش وان: انآرسان

 .یمباش یخیالب تونیمیمثل شما نم یگهد یدببخش -

و به هم  یمکل داشتمدام با هم کل ییمونآشنا یلبرگشته بودم به اوا انگار 
 .پریدیمیم یگهد



. ولش کن زدیفکر کنم داشت با خودش غر م  یدملب گفت که نفهم  یر ز  چیزی
 ینههم یبرا یاداالنم احتمال ز یشهدرست م یز چبابا جنگ که تموم بشه همه
 که اعصابش متشنجه، آره.

 یکمهاست حرف یناز ا تر یشدرون: از تو انگار و از من اسرار؛ خبرا ب ی]ندا
اون شاخکات رو که آکبند  یکمچشم و گوشت رو باز کن ماجرا بوداره دختر. 

 فعال کن.[ ینگه داشت 

 .یستمدرونم گفتم فضول ن یدر جواب ندا منم

 یک راه بودن سرساعت  یجلو چشم دوختم باالخره بعد از چند ساعت تو به
ون رفتن ما هم و همه به سرعت سر کاراش یدیمبه مرز مشخص شده رس

. یمکنفرانس جمع شد  ینآخر  یکه برامون حاضر شد برا  یبالفاصله تو چادر
مامان منو به  یهمه شروع به حرف زدن کردن اما من تو فکر بودم که صدا

 آورد. مخود

 نداره؟ اییگهنظر د یکس  -

 یحلقه یها رو توبود که چطور تو اول جنگ اون ینا یدرباره موضوع
 .کردنیبحث م یممحاصره قرار بد

 دارم! یفکر  یهمنم  -

 بگو. یه؟: اون چمامان

 سرمه. یتو یچه فکر  یننحرف همه منتظر به من چشم دوختن تا بب ینا با



چند نفر   یکه با ما هستن به رهبر   یهان از سربازان و فرمانده  یچطوره بخش  -
 یادیز یبکار آس  ینحمله کنه؛ ا ییارتش هوا یز بشن و قبل از هرچ ینامرئ 

محاصره   یتا حلقه  شیمینم  یر درگ  یادو تو اون مدت ما ز  کنهیبهشون وارد م
 .یشهشروع م یکامل بشه بعد از اون نبرد واقع

 م؟ینکن یما تا کامل شدن محاصره کار یعنیسهند:  عمو

 یمبکن  ییکارا  یه  یدشک نکنند حتما با  ینکها  یبرا  یمباش  یکار چرا! من نگفتم ب  -
نزنه ما با کمان پرتاب  یببه خودما آس یاتفاق  ییالبته از دور که ارتش هوا

و  یشهدورادوره استفاده م یکه مخصوص به مبارزه  یو...کال  هر سالح  یزهن
 .یشیمم یر که محاصره کامل شد کامال درگ  یزمان 

 یشه؟م یچ  ییارتش هوا یفموقع تکل: اما اونآرسان

 یصکه دوست و دشمن رو تشخ  یادز یلیاما نه خ کننیاز باال حمله م اونا
 یابجنگن و    ینزم  یمتر   یازدهاز ارتفاع دو تا    یر با کمان و شمش  توننیندن؛ م

 .یرنبگ یر لند کنن و اسهاشون بافراد رو با استفاده از بال

 یم؟از باال سر هم محاصرشون کن ینهمنظورت ا یعنی: آرسان

و تازه اگر کرون هم  یشهتوان فرارشون هم کمتر م ینطوریدرسته ا -
 .یشهم ییتر شناساهمراهشون داشته باشه راحت

 یه؟چ یفموقع تکلچند آکرون همراهشون بود اون یا یک  یریمسهند: گ عمو

 بار یناول یرو هم من کردم. اون روز که ما برا ینجاشون فکر ا: بابا جستاره
 یو به راحت  یستنباهوش ن یادز یدمفهم یمرو شدجنگ روبه یه یباهاش تو



 یانها به کار مپرت کردن حواسشون اژدها یپس برا یشهحواسشون پرت م
 نتورهاو سا یرهاسات کننیو گمراهش م چرخنیدور سرش م وار یرهکه دا
دست و  توننیها م( هم به همراه الفیموجودات باستان  یناز ساکن ی)بعض

 یآدما  یابهشون ضربه بزنن    یروشونبا ن  توننیم  هایردالپاشون رو ببندن و ش
و  کننیمجادوگران از راه برگشت استفاده  یاو  یاطینها، شخودمون، فرشته

 .گردوننیبرشون م

 یلیخ ینجابمونن وگرنه ا طرفیگرفتن ب   یمتصم هایشد که پر  یف: حباران
 کمک کنن.  تونستنیم

 !هایکور مانت مونهیاز پسشون بر اومد اما م یشهدرسته اما بدون اونا هم م -

در  توننیو جادوگران م هایردالهاها، شاون رو دادم اژده یب: من ترتجان
 توننیهم م یااز موجودات افسانه یگهد یالبته چند گونه یستنبرابر اونا با

 .یرندر برابرشون قرار بگ

پاگنده هم هست؟ اگر باشه اوناهم  یا یتیاون موجودات  ینماب یراست  -
 یگهاز موجودات د یلیرو دارنو البته خ یکورهاها و مانتقدرت مبارزه با آکرون

 که ممکنه تو ارتش دشمن باشن.

به شکل آن  یو اژدهاها با ظاهر انسان اما باطن ی)افراد موجودات باستان 
مشکالت  یدر حالت اصل یدر صورت زندگ  یراز کردنیم یموجود زندگ 

 (شدندیداشته م یاریبس

نقش  توننیاز اونا در ارتش وجود داره که م یریگ: بله تعداد چشمماهان
 داشته باشن. یابرجسته



 ها چطوره؟سالح یتوردا: خب وضع خاله

 هر نفر ده تا سالح از هر دسته وجود داره. یبه ازا :آرتان

ها با آرتان و تارا به همراه ملکه نهال و ملکه به سرباز  یدگیرس ییفه)وض
 یدو ملکه خورش یها در دست ماهان، وندآمار سرباز  ییفهمهتاب بود و وض

 بود(

 : و اما غذا و دارو؟!مامان

دو هفته   یتمون کوتاه اما به اندازهمدت اقام  یادبه احتمال ز  ینکه: با اروشنک 
فاسد   یبه راحت   یطهستن که تحت هر شرا  یهست و مواد مواد  ییمواد غذا

دو بودن مواد از  یرو برا یمناسب یدارن فضا ینکار ا یننشن و البته مسئول
 .کننیعوامل فساد رو فراهم م

و فراهم  یآورجمع  یاز برابر مقدار ن ینهم چند ی: و دارو و لوازم پزشک ماکان
 شده.

 : خوبه.مامان

 بودن( یمسئول غذا و دارو و لوازم پزشک  یا)ماکان، روشنک، رادان و رو

 تو وجودم به وجود اومد! یترس بد یه دفعهیک نقشمون فکر کردم و  به

 داره! یرادیا یههست نقشمون  یمشکل یهخدا نه  یوا -

 یرادی؟: چه امامان



محاصره حمله  یداشته باشن و از پشت به حلقه یها ارتش کمک اگر اون -
 یتو بخش پنهان ارتش نتونه کفا یکنن در اون صورت ممکنه ارتش کمک 

و االنم   یداز ما نرس  کدومیچمشکله که اون روز به ذهن ه  یهخودش    ینکنه، ا
 !یرهد ییرشتغ یبرا

 دارم! یفکرد یه ینا ی: من براآرسان

 نگاهش کردن که خودش شروع کرد به توضح دادن. یسوال همه

بود   یادز  یکمک   یرویکه من از سوزان داشتم احتمال وجود ن  یخب با شناخت   -
 یطان،از سربازان آتش، باد، خاک، فرشته، ش یادیتعداد ز ینمهم یبرا

از افراد آب رو آماده کردم که البته  یجادوگران و تعداد به نسبت کمتر 
و  یناهم از خود ارتش بود و از بانو و یشونز داوطلبان و بخشا شونیبخش

از پرنسس اژدها که  ینسرباز خواستم و همچن یهم تعداد یستفشاه کر 
مشکل به مقابله   ینجنگ نشن و در صورت وقوع ا  یر همراهمون باشن اما درگ

 .یشهپرنَگتر م یدنبرن در اون صورت حضورشون قبل از رس یبا ارتش کمک 

ها رو هم به کمک اون ییهوا یرویاز ن یدر اون صورت ما بخش یهعال -
شدت هم   ینما به ا  یمحاصره  یتا به اونها کمک کنن چون حلقه  فرستیمیم
 .یستن ییهوا یروین یازمندن

 یاز مردم عاد یادی: البته تموم نشده من با کمک کاِرل و جان تعداد زآرسان
 یستالکر   یحت   هاینسرزم  یبه ارتش بودن رو هم از همه  یوستنکه خواستار پ

که در   یمدرست کرد یک کوچ  یلیارتش خ یهو  یمکرد  یآورجمع  یعتو طب



 ییهوا  یهکه هم حمل  ینها  یشمدو سپاه بشن و خوب  یحمله و قاط   یاز صورت ن
 .ینیدارن هم زم

 کارا رو انجام داد؟  ینا یتو ک  ی! ولیهعال ینشعله: ا خاله

و ستاره هم  یاهفته البته قبل از اون و قبل از برگشتن وان یهمدت  ینتو هم -
 کردیمیمقابله با سوزان آماده م  یبرا  یماز افراد رو داشت  یادیمنو کاِرل تعداد ز

 ما استقبال کردن. یشنهادباز از پ یجنگ با رو ینا یها هم براو اون

 یبود چون جدا از کارا یمدت مدام خسته و عصب ینا ینهم یبرا پس
 !کردیم یدگیهم رس یناروزانش به ا

 ها منتقل شدن؟به پناهگاه یمردم عاد یراست  -

 راحت. یالتاونا رو دادم خ یب: من ترتستاره

واژه تعجب کردن و ما هم ماجرا رو براشون   ینا  یدناز افراد جمع از شن  خیلی
 کنن.  یدگیکاراشون رس  ییهشدن تا به بق کم متفرقبعدم همه کم یمگفت

کنم به چادر   ینتمر  یکمرفتم تا برم و  یرونندارم از چادر ب یکار  یدمکه د  منم
تنم بود  یرشکه ز  ییهاخودم رفتم و زرهم رو از تنم درآوردم و بعد با لباس

از جاسوسان ما از  یکیرزا  ینح ینکنم در هم  ینرفتم تا تمر  ینتمر  ینبه زم
 .یدراه رس

 رزا؟ یدار یچ  یدسالم. خبر جد -

 یدنصف کش  طرفیب   یمن ارتش در مقابل مرزشون و در منتقه  یسالم بانو  -
 شده  یدبزرگان تبع  یو چادرهاشون رو بر پا کردن تعداد سپاه...نفره و به رهبر 



آتش و ماگما به همراه وزرا، صفرا،   یده،ش  یوا،و البته سوزان، ش  هاینبه سرزم
 .شدیزاد خطاب مکه آتش  سمرد ناشنا یهمشاوران و...بود؛ البته به همراه 

ها، گزارشات رو به ملکه  ینحاال لطفا برو و ا  یخوبه، کارت رو خوب انجام داد  -
جان و پرنسس  یجنابشاهزاده آرسان، پرنسس ستاره و شاهزاده کاِرل، عال

 .باران هم برسون

 چشم بانو. -

 یه؟زاد کآتش یعنیبه سرعت رفت.  و

 اون بدونه. یدبرم از آرسان بپرسم شا یشه،نم طوریاین

 سمت چادر آرسان رفتم. به

 تو؟ یامب تونمیم -

 .یاآره ب -

بود که با ورود من بلند شد و به سمتم  یدهتختش دراز کش یشدم؛ رو وارد
 اومد.

 .ینبش یاب ی؟چطور -

 .یمله از هم نشستتخت با فاص رو

 ی؟ممنون تو چطور -

 منم خوبم ممنون. -

 ازت داشتم. ییهاسوال یهآرسان  -



 خب بپرس. -

 یعتهرزا از جاسوسانمون که از ارتش طب ینه ول یا یخبر دار دونمینم -
 خبرا رو به من داد. یدمشاومده...د

 به سوالت داره. یخب چه ربط  -

 یه؟زاد کآرسان آتش -

اتفاق  ینشد. با ا یرههاش گرد شد و متعجب به من خحرفم چشم ینا با
آرسان مشخص بود که  یبهم دست نداد چون از چهره یاحساس خوب 

هم به  یگهدردسر د یهشد، پس  طوریینکه ا یستن یخوب  یز زاد چآتش
 دردسرهامون اضافه شد.

 رو به تو گفت؟ ینرزا هم یتو مطمئن یازاد؟! وانآتش -

 یده،ش  یوا،گفت سوزان، ش  یدمبله مطمئنم. راجع به رهبران ارتش ازش پرس  -
دار که صورتش مرد نقاب یهگفت و  یدآتش، ماگما، وزرا، صفرا...تا رس

و از  زدنیزاد صداش مآتش دونهیفقط م یدهرو ندمشخص نبوده و اون
رو مگه؟ آرسان از چهرت معلومه اون بوده. حاال چطور  یرهبران اصل

 یه؟! اون مرد کشناسیمی

ممکنه اون مرده بود! خدا لعنتت  یر زنده باشه! غ تونهیامکان نداره اون نم -
 .یداد یکنه سوزان که منم باز

برگشت به سمتم و بازوهام رو  دفعهیک شده بودم که  یرهمنگ بهش خ منم
 گفت:  شد و یرهچشمام خ یتو دستاش گرفت و تو



 زاد اون...اون پدر منه!آتش -

مگه پدرش نمرده بود؟  ین؟ا گفتیم یگرد بهش نگاه کردم، چ   یهاچشم با
 بود. ینزاد نبود که اسمش آرتتازه اسمشم آتش

بود! مگه نمرده بود؟!  ینتو؟ آرسان اسم پدر تو که آرت یگیم یدار یچ  -
 پس... . یچطور

کرده بوده و اون   یساال اون رو مخف  ینا داده بوده، تمام مونیسوزان باز -
 یملقب اونه و سوزان حدس زده بود ما جاسوس بذار  یستزاد ناسمش آتش

که   یدزاد استفاده کرده اما به فکرش نرساز آتش ینهم یتو سپاهشون برا
ما رو  گهانیشبا وارد کردن نا  خواستیباشه و بفهمم. م  یادم  ینوممکنه من ا

 بهم وارد کنه که نشه جبرانش کرد. یاشوکه کنه و ضربه

 یم؟کن  یکار چ یدحاال با -

 یانما جر   ینکهها از او تازه ممکنه اون  کنیمیکل ارتش رو از وجودش باخبر م  -
 .یمو نابودشون کن یمها ضربه بزنبه اون یمشوکه بشن و ما بتون یدیمرو فهم

 کردم و گفتم:  اخم

 .یمخودشون استفاده کن یهخودشون بر عل یاز نقشه یعنی -

 .یمکل ارتش رو خبردار کن  یدبله با -

 .یدمرو م یبشکن االن ترت  صبر 



متن  یه یانمهرناز و بهناز رو خبر کردم تا اونا ب ید،آناه یتا،آسمان، آناه رزا،
کردم   یعالمه از اون متن کپ یک  یهاز ثان یتا کسر  یروهمکوتاه نوشتم و با ن

 ها هم وارد شدن.بچههمون موقع 

 ی؟که ما رو خواست   یوان  شدهی: چ آسمان

 نزد. یماما حرف یدرزا از شدت تعجب باال پر  ابروهای

 ینجاا یایدازتون خواستم ب یشی،خودت متوجه م یمتن رو که بخون  ینا -
 ینجامتن به کل سپاه و تمام افراد حاظر در ا ینداخل ا یهانوشته یدچون با

 .یدخب متوجه شد لییاطالع داده بشه خ

ها رو به دستشون دادم و اونا هم رفتن تا که سرشون رو تکون دادن برگه  اونا
 خبرا رو پخش کنن.

 سرعت خبر رو پخش کنن. ینبه ا توننیم یتو مطمئن -

 پخش کردن خبر مهارت نداره. یدختر تو یه یبه اندازه کسیچه -

 یر بعدش که منظورم رو درک کرد زد ز یمتعجب بهم نگاه کرد ول یکم اول
 یرهبه چهرش خ تفاوتیو ب  یلبخندم نزدم کامال جد یه یمن حت  یخنده. ول

 شدم.

 یه؟چ -

 یم؟کن  ینو تمر  یمبر  یگهد یکم یموافق  -

 .یمبر  یاچرا که نه؟ ب -



 یمآماده شده بود رفت ینتمر  یکه برا  ییهااز قسمت یکیو به  یمشد بلند
باهاش  ینبود واقعا تمر  یاحرفه یلیآرسان خ کردیمیمبارزه م حرفیب 
مبارزه  یمبود که داشت یادیکنه مدت ز  تر یامنو روز به روز حرفه تونستیم
 یهکه   بودمو نه کم آورده  یمنه ضربه خورده بود کدومیچه یول کردیمیم

و از شانس بدمون پاهامون به هم گره  یملحظه هردو پاهامون رو بلند کرد
 .ینزم یرو یمخورد و هردومون افتاد

 یا؟وان یخوب  -

 من خوبم. -

 بلند شدم و خودم رو تکوندم. ینزم یرو از 

 یفردا برامون روز سخت  یو تا فردا استراحت کن یکارت خوب بود بهتره بر   -
 خواهد بود.

غروب آفتاب بود اما چون   سرم رو تکون دادم و به چادرم رفتم. زمان  حرفبی
 هم گذاشتم و به سرعت خوابم برد. یهام رو روخسته شده بودم چشم

 داشتم؟ یکار چ ینجاجا خوردم! من ا یاییاون دشت رو یدند با

چرا  یجادو بودم ول یایسوالم رو بلند به زبون آوردم. من تو دن ناخوداگاه
خدا من  یشده؟ اافتاده؟ زودتر حمله شده؟ جنگ شروع  یاتفاق بد یعنی
 ینجام؟چرا ا



کشنده تا وجودم  یدلم بود ناخوداگاه مثل سم یکه تو یو ترس سواالت
 یشهکه هم  برمیم یحرف معلمم پ یافتاده بود حاال دارم به درست  یاندرجر 

 :گفتیم

 سرته! یسم افکار تو ینتر و کشنده ینتر خطرناک -

چون  ینجاآوردمت ا نترس فقط یزمنشده عز یزیچ یا: نترس وانیناو خاله
کن از   یفگلم و برام تعر   ینحالت خوب نبود اومدم تا باهات حرف بزنم. بش

 ی؟ناراحت  یچ 

 کنهیم  یشرویداره لحظه به لحظه تو وجودم پ  یخاله ترس و نگران   دونمینم  -
 تونمیکه من نم  ینههم ا یو مشکل اصل کنهیتر مو حال داغونم رو داغون

 .یرماحساساتم رو بگ یجلو

 یه؟مشکلت چ دونییم -

 تکون دادم که گفت: ینه یرو به نشونه سرم

در  یباش ینبهتر  یدکه با ییتو ینا یشههم کنییکه فکر م ینهمشکلت ا -
که   یشدنتن، درحال یفو باعث ضع یشننظرت احساساتت مانع قدرتت م

از تو  کسیچههم  یگهو از طرف د یغلطه تو با احساساتت قدرت دار ینا
 یکه برا  ییاونم تو  یبا آرامش عمل کن  یاحرفه  یجنگجو  یهانتظار نداره مثل  

و  یکه قو یباش یاون کس یدنبا یشه. تو همکنییهزاربار فکر م یهر کار
 یبازجنگه، بچه یه ینا یکه بترس  یعیهنره و تازه طب یادتهرگز  ینومقاومه ا

 .یستکه ن



 افته؟یم یبعد از اون چه اتفاق  ی؟چ  یماگه موفق نش ینا،اما خاله و -

نگاه پر از  یهآروم و  یهانگرانم بهش زل زدم اما اون با چشم یهاچشم با
 .کردیبه من نگاه م یناناطم

به  یدانمختلف همه از م یهابا استفاده از روش یدبا یداگرم شکست بخور -
مردمم اونجا امنه و از  یابرن تا جاشون امن باشه، ج یکه ساخت   یگاه پناه

 یکرد  یشمختلف مخف  یها رو از هم جدا و در جاهاتر چون تو کتابهمه مهم
با ماست چون   تبرد در هر صور   یعنی  ینو ا  رسهیها نمدست سوزان به کتاب

 شکست خوردست. ینقشه یهاون  ینقشه

نا قدرت او کنیم؟یکتابا استفاده نم  یتو یهاها و جادوچرا از راه و روش -
تعداد   یشهم  یما هم قطع  یروزیشکست اونا و پ  یطوردارن اون  یادیز  یلیخ

 .یشهتر متلفات هم کم

داره جز ورد آخر و محفوظ در هر کتاب استفاده  یعکس العمل یه یهر عمل -
که ازشون   یکس  یخطرناک باشه هم برا تونهیورد و جادوها هم م ییهاز بق

 یهادر زمان  یمهم طرف مقابل و هم مردم؛ ما فقط اجازه دار  کنهیاستفاده م
االن که راه  نهمقابله وجود نداشته باشه،  یبرا یراه  یچخاص که ه یلیخ

 ما بازه. یبرا یروزیمقابله و پ

 یه؟متوجه شدم، اما خطرش چ -

 یادین کتابا قدرت زداخل او  یروهایو ن  یورد و جادوها  ها،ینها، نفر طلسم  -
باشه و  رسانیبدارن که ممکنه آس یروهایین یه ییدارن، خودشونم به تنها

اما  یستنممنوعه ن یداره. درسته از جادوها یادیز یبمعا یاشوندر کنار مزا



 کنهیآزاد م یادیمز ژیانر  گیرهیم یادیز یطور که استفاده ازشون انرژهمون
کتاب   یهداشته باشه تازه در صورت لزوم    ایمیگهد  یو تازه ممکنه عوارض جانب

 یاز در صورت ن ینههم هست که متعلق به هر هشت سرزم یگهد یقو یجادو
که تو اونه   یزاییم. چیناستتر از ااون کتاب قدرتمند مقدم یزاییچ ینبه چن

 فوق محرمانه و قدرتمنده!

 کتاب کجاست؟  ین! االن ایهعال -

 ونجا بود.جا براش ا ینتر ! امنینتو زم -

 حرص گفتم: با

 اضافه شد. یفمبه وظا ینمکردن ا  یدا! پیواقعا مرس -

 کرد و گفت:  یاخنده یناو خاله

 اگر باشه بهتره. یول یستواجب ن یادمز یکی یننه ا -

 واجبه. ییجورا یهپس  -

بدون خدا همراهته هرگز   ی؛دار  یاز ن  یتفردا به انرژ  یاستراحت کن چون برا  -
 توعه. یبرا یروزینشو چون پ یدازش ناام

 .یدمتخوشحال شدم که د یلیممنون خ -

 .یدمنفهم یزیچ یگههام خمار شد و دچشم کمکم



دارم.   یمانمن به خدا، خودم، دوستام و سپاه قدرتمندمون ا  شیمیموفق م  ما
منم که  ینو اخودش شکسته  یدیهرگز چون ناام یدمرو از دست نم یدمام
 .یروزمپ

کم چشمام شدم و کم  یدار ب  کردیم رو نوازش مکه آروم گونه  یاحساس دست   با
رو روبه کردیبهم نگاه م یکه به مهربون  یباییز یهارو باز کردم و به چشم

 شدم.

 .یر سالم مامان صبحت به خ -

 تر شد و متقابال گفت:مامان بود پرنگ  یهاکه رو لب  لبخندی

 .یر تر قشنگم صبح تو هم به خسالم دخ -

 جنگ هنوز شروع نشده؟ -

 کرد و گفت:  یآروم یخنده مامان

تا هوا کامل روشن   یشنم  یدار تو؟ نه االن همه دارن ب  یدخترم چرا انقدر هول  -
 نشده صبحونه بخورن و حاضر شن.

 بده؟ یهست که نگهبان  یکس  -

 .یرهم یشخوب پ یز چبله هست. دخترم انقدر نگران نباش همه -

 .یمباشه پس من لباسا و زرهم رو بپوشم بر  -

به دست و صورتم زرهم رو  یاز جام بند شدم و بعد از زدن آب  یع سر  خیلی
 و کاله و نقابم رو به دست گرفتم. یدمپوش یملباس چرم یرو



 یم؟حاضرم، بر  -

بلند شد سپس هردو با هم از چادر من خارج سرش رو تکون داد و  مامانم
هنوز کامال طلوع نکرده بود. شنلم رو   یدبود و خورش یش. هوا گرگ و میمشد
کرد رفتم. همه دور   یتمکه مامان هدا  یدوشم انداختم و به سمت چادر یرو
منم   یششبهم اشاره کرد که برم پ  یدسفره جمع شده بودن آرسان تا منو د  یه

خاله شعله و کاِرلم که  یشستم، کنار منم مامان نشست پرفتم کنارش و نش
 آرسان بود. یشپ

 آروم گفت: یلیخ یبا صدا آرسان

 ی؟خوب  -

 »بله« تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه سرم

 ی؟بله تو خوب  -

داشته  یتا اگر حمله شد انرژ یمسر تکون داد و ما مشغول خوردن شد اونم
کم م رو کامل خوردم کمود و صبحونهگشنم ب  یلیخ یشه. برعکس همیمباش

نرفت و هرکس با  یروناز چادر ب یشون رو تموم کردن اما کسهمه صبحونه
 مشغول حرف زدن شد. یکیاون 

که چندتا سرباز هراسون به چادرمون اومدن و خبر   زدیمیآرسان حرف م با
سرم گذاشتم و نقاب  ی. کاله رو رویمحمله رو دادن و ما هم همه متفرق شد

آماده   یبه سمت سپاهمون رفتم. سپر   یدمرو به چشمم زدم سوار بر اسب سف
 ییطال یستهبا د یمابلند و نقره یر شمش کردم،یظاهر م یدداشتم که فقط با



 درخشیدیغالفش مثل الماس م  یکار شده بود تو  یمتیق یهاکه روش سنگ 
 .کشیدیم یهرو به رخ بق یزیشو ت

ل جلوتر از سپاه درست در کنار مامان و آرسان قرار گرفتم و به صف او در 
دستم نشست سرم رو  یرو  یبه نرم یدست  دفعهیک دوردست چشم دوختم.  

بلند کردم و متعجب به آرسان نگاه کردم؛ اصال حواسش به من نبود و به 
 دمش  یرهشده بود منم کارش رو تکرار کردم و به دوردست خ  یرهها خدوردست

 یو بعد سپاه  یدها از دوردست به گوش رساسب یپا یکم صداکم  نکهیتا ا
 به تن داشتن در ماقابل ما قرار گرفتن. یبزرگ که همه زره خاکستر 

 خودشونن؟ یتآرسان همه تو موقع -

 بله نگران نباش. -

 ینشروع بشه ا اییگهد یزیجنگ و خونر  ینکهو قبل از ا یا: سوزان، بمامان
 .یشنوسط کشته م ینا یادیز گناهانیب  طوریینرو تمومش کن؛ ا یباز

 یباییشدم که االن واقعا ز ینقابش رو درآورد و من مبهوت زن  سوزان
روشن  ی،درشت و خمار طوس یهاداشت! صورت گرد چشم یریگنفس
 یهاو لب  یقلم  ینیب  یده،و کش  یک بار یابروها  ی،فندق   یسبزه، موها  یپوست 
که آرسان راجع بهش بهم گفته بود تو گوشم زنگ زد. پس   ییها! حرفیاقلوه

 سال مجازاتش تموم شده! یستب

که شما   ینهفقط مهم ا  میرنیو چند نفر م  یشهم  یچ   یستسوزان: برام مهم ن
 .یرمبه در کنم و حکومت رو پس بگ یدونرو از م



 ینقوان نیاول و طبق قوان یاب یخودت نذاشت  یبرا یاشعله: پس چاره خاله
 .یمو بعد بجنگ یممبارزه رو مشخص کن

 : باشه.سوزان

دور هم جمع شدن و مشغول  یندو سرزم یرانها و وزو پادشاه ملکه تمام
طول  یساعت  یک کنن. حدودا   یینجنگ تع یبرا ینیوگو بودن تا قوانگفت
 تا صحبتا تموم شد و همه جمع شدن. یدکش

 ینعمل به خالف قوان یچون جزا یدارتک به خاطر بسپرو تک  ین: قوانمامان
باشد. استفاده از جادو و  یک  یستو مهم ن یروهاتونهازدست دادن تمام ن

ممنوع؛ استفاده از  یدو سف یاهس یرویممنوعه ممنوع؛ استفاده از ن یهاقدرت
دان نبرد بدون یها ممنوع، فرار از ممعقول ممنوع؛ کشتن اسب یر غ یهاروش

 یتپزشک مجاز است و در نها یشسپاه فقط در صورت مجروح شدن و پ
 ها ممنوع.ذهن یر تسخ یاقانون وارد شدن  ینتر مهم

 یدهشده بودن که ش یینو منتظر زمان تع یخودشون آماده یسر جا همه
 زد: یادفر 

جون سالم   ینجاکدومتون از ا  یچکه ه  یدرو بدون  ینالن ااز ا  ییدبازنده شماها  -
 .بریدیبدر نم

 زدم: یادرو حفظ کنم مثل اون فر  یهبق ییهروح ینکها برای

 .یدمقدم تر  یاما شما تو نابود ینحرف شما مت -

 اون نقابم بهش زدم. یر ز یحرص بهم نگاه کرد و منم پوزخند با



 .یدرافتاد یبچه کوچولو با بد کس یتو -

 مامان بزرگ! ییدرافتاده تو ییکه با بد کسا  یبه نظر من اون کس یول -

 لوس. یدختره یارممن ازش کم م انگار 

 من مادر بزرگم؟ -

 من مادربزرگه. ینه پس عمه -

 .یستمولشون ن ینجامعمه ا بدبخت

 رو درآورد تا حمله کنه اما سوزان جلوش رو گرفت. شمشیرش

 یلطف کن اون دهنت رو ببند حداقل حرف   ی: تو که جنبه حرف زدن ندارستاره
 .شنویینم یزیمچ ینزن 

و دو سپاه به سمت هم حمله کردن ما درست  یدشده فرا رس یینتع وقت
ما کل و   یبه رهبر   ییهوا  یرویقبل از ما ن  رفتیمیم  یشطبق برنامه پ  یمداشت
شد  یما نامرئ ارتش یشده یینحملشون رو شروع کردن و بخش تع یآنجل

 اطیماهام با هم ق یضهنبودن عر  یخال یاونا رو شروع کرد برا یو محاصره
ها از فرمانده یکی کنمیچطور دارم از خودم دفاع م دونستمیواقعا نم یمشد

شدم ضرباتش  یر ش درگرو باال بردم و باها یرمشمش ترسیبه سمتم اومد. ب 
 ی به جا  یرو پرت کردم ول  یرشحرکت شمش  یهتو    کردمیدفع م  یرو به راحت 

 کردم.  یرشکشتن اون فرمانده زنده گرفتمش و اس

بدردبخور فرستادم تا بعدا    یجا  یهاون رو بستم و به    ییجادو  یبا طناب   محکم
درلومد. خدا  کار بود که راحت از پاسرباز تازه یه یبعد یارم؛حالش رو جا ب



 یمکن  یآدم رو قربان   همهینو ا  یمجنگ باش  یتو  ینکهاصال  از ا  دونهیخودش م
مبارزان  ینمردم مجبورم که بجنگم تو ب یبرا یول یستمن یخوشحال و راض

شک نداشتم از سرانه و   یکه اصال برام آشنا نبود ول  یدمپوش رو دنقاب  یمرد
و تک و توک دخالت   یستادنگوشه با محافظ ا  یهسرانشون که    ییهبرعکس بق

. اومدم برم یستن یفشحر  یمکوالک کرده کس یدونتو م یحساب  کننیم
 ینکهمحاصره شدم. با ا  هاتبعیدیها و  جن  ییلهسمتش اما از هر طرف به وس

محاصره هنوز  یاما حلقه کردنیکم داشتن اونا رو محاصره مافرادمون کم
بودن که تصورشون رو  یزیاونا قدرتمندتر از چ یکامل نشده بود و از طرف 

 .کردیمیم

 یاو  کنمیم یکار دارم چ دونستمیو من نم شدیهر طرف به سمتم حمله م از 
از  یدبا شدینم طوریین. اکردمیفقط ضربه وارد م زنمیم یچه حرکت 

 شدینم یر و شمش یرکمونسپر و ت یهچون فقط با  گرفتمیهام کمک مقدرت
چند   گرفتنیهاشون هم کمک مرو گرفت مخصوصا  که از قدرت  هاینا  یجلو

 یشتر طلسم اما تعداد هرلحظه ب  ییمتا ورد قدرتمند رو اجرا کردم و البته چندتا
 یستادما  حرکتی. ب کردمیمتفرقشون م  یدجوابگو نبود، با  یگهد  ینو ا  شدیم

 یسک ر دونستمی. میانب تر یک نزد یهام رو بستم و اجازه دادم کمو چشم
 .یسک ر یا کردمیفرار م یادب یااما در هر حال  کنمیم

آزاد کردم و  یانرژ یمقدار یحرکت ناگهان  یهرو جمع کردم و بعد در  خودم
که  ییهم ظاهر کردم و با دو دست تا جا یگهد یر شمش یههمراهش 

 ینهم  یبود و اونا تو  یهضربه زدم البته همش تو چند ثان  بهشون  تونستمیم
کردم   یبرو غ  یرهاماز شمش  یکیشد    یچرخش من پرت شدن و دورم خال  یه



تازه کنم به اطرافم  یتا نفس یستادما حرکتیچند لحظه آروم و ب  برایو 
بود؛ ماکان هم داشت به کمکش  یر درگ یانداختم. روشنک حساب  ینگاه 

سابق ماه  یگل و ماهان دوشادوش هم داشتن با چندتا از وزرا. ماهرفتیم
 از مامان، خاله و عمو، خاله آوا و خاله شعله دربرابر چندتا  جنگیدن؛یم

و مهتاب در برابر چند تا جن  یدبودن ملکه خورش یستادهفرمانده ا یهاغول
خوب مبارزه  یره و کاِرل تو محاصره بودن ولبودن. ستا یستادها یببدترک

مبارزه  یع و سر  یاحرفه یموند! به حد یششو آرسان نگاهم پ کردنیم
س کیچبود. ه یداتند و محو ازش پ یلیخ یر تصو یهکه فقط  کردیم
چون  یستموا یناز ا یشتر در برابرش مقاومت کنه اما نتونستم ب تونستینم

و  یدمکش  یر منم به سرعت شمش شد؛یمله مدوباره داشت از هر طرف بهم ح
 .رفتمیو به سمت جلو م  آوردمیطرف رو از پا درم  یرکمونبا ت  یمهر از چندگاه

 یر که بدجور گ  یدمرو د یراحت نبود اما سختم نبود. تو راه وند یلیمخ البته
 کمکش.  رفتمیم یدافتاده بود با

ذاشتم و کمونم رو به داخلش گ یر تا تسه یدرنگ  هیچیرو گرفتم و ب  کمونم
رو رها کردم و  یرهاها نشونه رفتم، تگرفتم و به سمت اون یصورت افق 

پشت سر هم به سمتشون پرت کردم.  یگهد یر بالفاصله بعد از اون، چندتا ت
 ر خاردا یاهگ  یکمکمک بهش   یتونست خودش رو جمع کنه، برا یکم  یوند

که از  هایییرویرو به خودش سپردم اونم با ن یشو بق یچیدمدور اونا پ
کارها رو انجام داد اما دوباره خودم   ییهبود خودش بق یدهبهش رس یعتطب
که از پشت سرم   یپرت شد و با آتش سوزان  یز چشدم و حواسم از همه یر درگ

به  یشوم ر لحظه فک یهنقابدار افتاد و  یااومد چشمم به همون مرد حرفه



فکر به سمتش حمله کردم تا پرده از  ینزاد باشه با اآتش نیسرم زد نکنه ا
 ور شد.بعد با سمتم حمله  یراز بردارم. اون اولش با تمسخر نگاهم کرد ول  ینا

دفعش کردم   یر نشست که با شمش  یرمدوش شمش  یرششمش  ینسنگ  یضربه
 و در همون حال داد زدم:

 فاز دوم...وقتشه حاال. -

 ینچند  یما بود و به راحت   یبرا  یفرصت خوب   ینشدن و ا  یجگ  یهمه کم  اول
زاد وارد به آتش درپییپ ی. البته خود منم چندتا ضربهیمنفر رو از پا درآورد

 یحرکت کاله و نقابش رو از سرش درآوردم و پرت کردم به طرف   یهکردم و تو  
 یلشد و یدنمش ناپدیکه خوب بب  ینشد اما قبل از ا یانمرد نما یتا چهره

به سر  ییبوده بود چه بال یدهتازه شروع ماجرا بود. سوزان تازه فهم ینا
اومده استفاده کردم و خودم رو به ستاره  یشارتشش اومده منم از فرصت پ

آفتاب،   ین،کاتر   یکرده بود و ارتش محاصره هم به رهبر  یر رسوندم که بدجور گ
 رو شروع کردند. حمله یلونداد و سه ین،آرتان، تارا، ک

زدن بهش   یباز پشت قصد آس  یرسوندم که کس  ییرو جلوتر و به سارا  خودم
هم  یدرخت سرسبز شدن؛ کم یهبه  یلمن تبد یرویبا ن یرو کرده بود ول

 یتر امن یآتش و ماگما که در جا یده،ش یوا،سوزان، ش یسنگ براشهاب
 ضررمون کار بدجور به ا یول یاندرب یکاریاز ب یکمبودن فرستادم تا  یستادها

 تموم شد.

 در پشت سرم شدم. یکس  یبودم متوجه یر همزمان با سه نفر درگ کهدرحالی

 شالق. -



 یکیکه برگشتم با    یپرت کردم و زمان   ینحرکت هر سه نفر رو به طرف  یک در    و
 یباز یبودم. چهره یدهد یمرو شدم که تو زندگروبه یکسان   یزترینانگاز نفرت 

پشت   دونستمیو جذاب نبود چون خوب م  یرابرام گ  وجهیچبه ه  شیبندهو فر 
 یباییکرده بود. ز  یو منفور مخف  یهکر   یاو چهره یاهس یقلب یباییهمه زاون

 باشه. یک اون موجود تار یبرا یسرپوش تونستینم وجهیچچهرش به ه

در مقابل  یمیقد یبدو رق یم؛! حاال ما دربرابر همیاآخر خط وان ینجا: اشیده
 ببخشن. یانبه رقابتشون پا یشههم یهم قرار گرفتن تا برا

 بودند( یکدیگر  یبرق یدر دوران کودک  یاو وان یده)ش

 .یدهما رس یدرسته، حاال زمان مبارزه -

دستم گرفتم تا باهاش بجنگم اما از دو طرف به منو  یرو محکم تو شمشیرم
 یامنو خودش رو تو حلقه هیدلحظه ش یهتو  ینهم یبرا شدیحمله م یدهش

از جنش آتش شد و  یدهحرکت تمام تنش پوش یکاز آتش قرار داد و در 
 ینیمکه ساخته بود مانع عقب نش یواریشعله تمام تنش رو فرا گرفت. د

برابر من شد  ۳_۲قدش  ینکهتا ا یدنهم شروع کرد به قد کش یده. ششدیم
سوزان  یو آتش ینآتشو تمام بدنش از مواد مذاب  طور ینهم یکلمو ه
 موهاش هم از جنس آتش بود. یشده بود حت  یدهپوش

و حاال  یستادیمن با جرئت تمام در برابر من ا یهاتو بدون خبر از قدرت -
 !یااالن بدون که بازنده یناز هم یجزاش رو بد یدبا

 .کردیرعب و وحشت رو به آدم منتقل م یطانیشش یقهقه



از  توانندیم یهمثل بق یفرم ندارند ول ییر و تغ یلتبد یتقابل هایدی)تبع
 استفاده کنند( یلو بدون تبد یدرحالت عاد یشانهاقدرت

 یهآتش برام درست مثل    یباهاش مبارزه کنم و حلقه  تونستمینم  طوریاین
 تونستمیازش عبور کنه. م تونستینم یقفس سربسته شده بود که کس

 بلدم. یاما راه بهتر یستمابر بادربر  یمدرون یهابا قدرت طوریینا

 !یدختر دختر زندگ  یشو ا یلتبد ییافتخار نو و روشنا یبرا -

 .شدمیم یلتبد یمبه فرم اصل یدمادرم بود با فریاد

 .یشمم یلتبد ییافتخار نو و روشنا یبرا -

به رنگ سبز سراسر بدنم و اطرافم رو فرا گرفت تمام تنم  یلحظه نور یه تو
ها و شدم و لباس یلتبد یعتفرم طب یعنی یمو من به فرم اصل یددرخش
در اطرافم معلق   یشهتر از همموهام باز شده و روشن  کردیم  ییهام خودنمابال

 گفتم:  یدهرو به ش یتبود به هوا بلند شدم و با جد

 نه من؛ نور درخشان! یست تو هست بازنده که  یکس  کنییاشتباه م -

 از دستام خارج شد. ییطال یادرخشان نقره نور 

اون قفس  هاییوارهکه از دستم خارج شد اون رو به سمت د  یدرخشان  نور 
 ینآتش هاییوارهپرت کرد و باعث شد اون موجود با ضرب به د ینآتش

اما من   یدند  یبیآس  ینمهم  ینداره برا  یآتش که با آتش فرق   یبرخورد کنه ول
 بود ها رو به سمت اون فرستادم بد نهمچنان آماده حمله بودم؛ شهاب سنگ 

آب رو به سمتش  بار ینا ینه،نب یادیز یبقدرتمند بود که آس یاما اونقدر



ها رو خاموش برخورد کرد و آتش یوارههمراه با آب به د بار ینفرستادم و ا
از قفس   یکهشده بود و اون ت  یان فشسنگ آتش یهکرد اون االن درست مثل  

از کنارش رد بشم  یرجویه یداونجا بود با یدهرفته بود اما ش ینازب ینمآتش
که ناغافل با دستش پام   شدمیهام رو باز کردم و داشتم از باال سرش رد مبال

پرتم کرد، دوباره آتش گرفته بود و باعث   یگهد ییوارهرو گرفت و به سمت د
باز  ینآتش یوار قدرتمندم رو قبل از برخور با د یهابسوزه. بال یشد پام کم

کنم اگر خودم رو نگه نداشته   یریجلوگ  یوار اون د  اکردم و تونستم از برخوردم ب
 سوخته. یچپم کم یاالنشم پا ینبودم قطعا سوخته بودم هم

هم  یلیما یهرو از  یراشو گ یباز یو جلب کرد. صدااز کنارم توجهم ر  صدایی
 بدم. یصتشخ تونستمیم

تو مقاومت  کنمیتالش خودم رو م یوارد بشم ول تونمیاالن نم یا: وانآرسان
 طوریینافزار شو اآتش یهبه  یلکن، قدرت آتشت رو هم فراموش نکن تبد

 .کنییتر مقاومت مدر برابرش راحت

اون کارش رو بلده  یداره ول اییدهچه فا یشا آتب یدنمجنگ دونستمنمی
 پس: زنهینم یحرف  دلیلیب 

 آتـش آزادشو. یروین -

آتش افزار بودم   یهقرمز و آتش اطرافم رو دربر گرفت و االن من در ظاهر   نور 
 استفاده کنم. یروهامن یاز همه تونستمیبود که م ینبه ا یشالبته؛ خوب

از جنس  یآور به سمتم اومد که با سپر سامسر  یاز آتش با سرعت  ایگلوله
 یآتش دفعش کردم و در برابرش ساعقه و رعد فرستادم. از ساعقه فرار کرد ول



درست کردم و  ینآتش یزد. شالق  ینشراستش برخورد کرد و زم یرعد به پا
کردم و یبا شالق از هر طرف بهش ضربه وارد م ینآتش یدر کنارشم کمند
کرد که پرت شدم و با   یکار چ  دونمیدفعه نم  یهبودم.    یچیدهکمند رو دورش پ

 یر سوخت اما باز بلند شدم و شمش یبرخورد کردم دست چپم بدجور یوار د
ور شدم و با دست چپمم آب رو و با دست سالمم به سمتش حمله یدمکش

 خاکو  یخبا  یوار د یهکه خاموش شد، دورش   کردم و آتشش  یروش خال
 یشاگرم نتونه آت  یرهبگ  یشساختم و توش رو پر از آب کردم تا نتونه دوباره آت

برگرده به حالت   یشهو مجبور م  یشهناتوان م  یو نتونه حرکت کنه حساب   یرهبگ
تمومه در آخرم باد سرد و شهاب سنگ به  یگهاولش در اون صورت کارش د

تا از رو بره، خودمم رفتم سراغ خاموش کردن آتش تا از شر   سمتش فرستادم
رو پشت سرم احساس کردم به سرعت   یراحت شم. حرکت   ینقفس آتش  ینا

رو  یرمشمش یدمباال سرم د یدر حالت عاد یرشرو با شمش یدهبرگشتم و ش
دستم که سوخته   یرو  یقخراش عم  یهآخر    یاما اونم لحظه  یدمکش  یدهش  یرو

 بود گذاشت.

 یرمنزدم شمش  یحفظ غرورم حرف   یاما برا  یچیدپ  یچارمدست ب  یتو  یبد  ردد
داشتم اون رو  یمن بودم که سع بار ینرو باال بردم و مشغول مبارزه شدم. ا

من اما من قشنگ   ینه به اندازه  یشده بود ول  یو ناتوان کنم اونم زخم  یزخم
که داشت،   یتحمل یرقابلو درد غ کردمیدست چپم رو احساس م یزیخونر 

سوزش پام داشتم با  یناما من بدون توجه به درد و سوزش دستم و همچن
 دفعه آرسان داد زد: یک که   کردمیمبارزه م یدهش

 فاز سوم! -



کمک به ارتش   یبرا یبانیپشت یروین یدمبعدش فهم یمتوجه نشدم ول اول
 یینسوزان که در حصار ارتش ما بود اومده بود و بر طبق نقشه سربازان تع

باعث   ییآشنا  ینعره  یصدا  دفعهیک شده رفتند و مشغول مبارزه با اونا شدن  
فاجعه منم که االن  یعنی یناونا باخودشون آکرون داشتن و ا یزهشد قلبم بر 

ستاره، آرسان، کارل آفتاب،   یدم. دومدایاز دستم برنم  یبودم و کار  ینا  یر درگ
 کننیدارن به سمت اونا پرواز م  یآرتان، تارا، ونداد، باران، جان، ماهان و وند

حمله  یدهکرده بودم با حرص به ش  یر شده بودن( منم که گ یل)همشون تبد
هوا رفت.  یغشکه ج  یجور گذاشتمدستش   یرو یقیکردم و چنان زخم عم

شدم و به پرواز در اومدم و به  یلکه تبد  یادسمتش مزاد داره به آتش یدمد
عالمت   ینو رها و کاتر   یمو نس  یلبه سه  ینب  ینرفتم تو ا  یهدنبال آرسان و بق

که   یبرسم وقت  یهکردم تا به بق  یاددادم که حواسشون باشه بعد سرعتم رو ز
 و گفتم: یدمبهشون رس

 ید؟کن  یه؟چیکار نقشه چ -

 گرد بهم نگاه کردن:  یهابا چشم همه

 یه؟چ -

 کنی؟یم یکار چ ینجاوضعت ا ین: تو با اباران

دست باشم  ینهاست که من به فکر احرف یناز ا تر یاالن مسئله اورژانس -
 تر از منه.االن نجات مردم مهم

شونش گذاشت و با   یبه من نگاه کرد که ستاره دستش رو رو  یبا نگران   باران
 نا بود گفت:که فقط من برام آش  یلحن



 یفتهزخم از پا ب یههاست که با حرف یناز ا تر یقو یا، واننگران نباش باران -
 شک ندارم. یادمطمئن باش اون از پسش برم

 زد. یباییلبخند ز و

 یچبه ه  یعنی  کنهیم  یفستاره داره تعر   یقدر نگران نباش وقت باران ان  ینبب  -
 نداره. ینگران  یعنوان جا

 .یایبهتره تو ن ی؟انجامش بد تونییم ی: تو مطمئنآرسان

 گفتم:  یرسا و لحن مطمعن یصدا با

جلوشون رو  تونیمیکه م ییو تا جا یرمآرسان...بهتره زودتر ب یاممن م -
 .یریمبگ

 ی؟( در رفت یده عجوزه )ش یناز دست ا یدختر تو چطور ی: راست جان

گردم و بعد از اون   یحرکتم دستش رو زخم یهتو  یدمدر نرفتم باهاش جنگ -
شما دوباره   یشپ  یامب  خواستمیمن که م  ینهم  یبرا  یادزاد داره مآتش  یدمد

 شدم و اومدم. یلتبد

 : صداقتت منو کشته دختر.کاِرل

 نداره دروغ بگم. یلینکشه دل -

اون فقط قدرت  یادنتونه از پسش برب یاکه وان یستن یکس یده: شآرسان
. و فقط یسترو هم بلد ن یروهاشدرست از ن یاستفاده یه اما حت دار  یادیز

اما کار  یشهم تر یروز داره قوبهروز  یاوان کهیبدون فکر درحال زنهیضربه م
 .یزاد دور شدکرد که از آتش  یدرست 



شدم البته فقط تونستم کاله و نقابش رو   یر زاد درگآرسان من با آتش  یراست   -
 شد. یباونم غ یارمدرب

 یلیمخ یهجنگ یهااون استاد مبارزه و حقه یشانس آورد یلی: خآرسان
اون  یقدرت دار یلیتو خ ینکهنشو چون با ا یر خطرناکه هرگز باهاش درگ

 .یجنگ  یهااستاد کلک و حقه

 قدر خطرناکه؟!ان یعنی -

 ینسراغ ا یمحاال هم بهتره بر  کنییکه فکرش رو م  یزیاز چ تر یش: بآرسان
 .یوالهاه

ها به سمت اون آکرون سرم رو تکون دادم و همراه با بچه حرفیب  بار این
تا آکرون وجود هشت یم؛رو شدبهرو یبدتر  یبا صحنه یول یم،پرواز کرد

ها ونا  تونستیمیو فقط م  یریمبب  یناونها رو از ب  تونستیمیداشت و ما هم نم
بودن   همهینکه ا  االنکه برامون دردسر نشن اما    یممنتقل کن  اییگهد  یرو جا

 کردیم؟یم یکار چ یدبا

تارا، آرتان  یه؛باران، جان آخر  یه؛سراغ اون اول ید: ستاره، کاِرل شما بر آرسان
رو  یهبق یکه بشه جلو  ییما هم تا جا یاریدکمک ب  یو چهار نفر رو برا یدبر 
 .گیریمیم

 یشرویپ  یجلو  یمشدن ماهام در تالش بود  یبو آرتان سر تکون دادن و غ  تارا
 .یریماونا رو بگ

 .یمدورشون کن ینجااز ا یدبا فایدستیآرسان ب  -



 ی؟اما چطور دونم،ی: مآرسان

 دارم. یفکر  یه: من ستاره

 کن.  یش: پس عملآرسان

هات تو با قدرت رنگ  یا. وانیدانجام بد یگمکه م یی: باشه پس کاراستاره
تر آماده طرفکن، کارل و آرسان و جان و ماهان شما چند متر اون  یجشونگ

ونداد از دو طرف چپ و  ی،. وندیدمقاوم بساز یوار د یه یوالهاو دور ه یدباش
از پشت  منمفرار نکنه  یراست تو مدت زمان حرکت حواستون باشه که کس

 .یا سر بدنبالتونم. باران تو هم از باال

 ها.رنگ  یرویبا قدرت نور ن -

ها فرستادم ها رو به سمت اونرنگ   یرویرفتم و ن  هایوالسمت تمام اون ه  به
همشون رو دور هم جمع کرد و   شیگهد  یرویاونا دنبال من افتادن ستاره با ن
 کردنیم  یتو ونداد از دو طرف اونا رو هدا  یاونا دنبال من به راه افتادن. وند

 یقد بلند و پاها خاطر اما به  دادنیخروجشون از صف رو نم یزهو اجا
موقع آرتان و تارا به همراه رها،  داشتن همون یادیز یلیبزرگشون سرعت خ

 اومدن. یلو سه ینکاتر   ین،رادو

 یر اس یوارهد یهو هرکدوم از آکرونا رو تو  یهآرسان عالمت دادم اونم به بق به
و بعد  یمکرد  هایوارهاز اون د یکیها هرکدوم رو جدا وارد کنن بعد با بچه

 .یمچفتشون کرد

 .یکیشونسراغ  ید: حاال دو به دو هرکدوم بر آرسان



سوزان   یادفر   ی. صدایماز اونا رفت  یکیباال سر   ییدست منم گرفت و دوتا  بعد
 یز چ. همهیمودکه ما ساخته ب  ییهابرابر شد با پرت شدن آکرونا تو دروازه

بهشون برسه مهار شده   ینکهقبل ا  یشونکمک  یروین  رفتیم  یشپ  یداشت عال
افتاده بودن   یر شده بودن، آتش و ماگما بدجور گ  یزخم  یدهزاد و شبود، آتش

 خارج بشن. تونستنیافتاده بودن و نم یر افرادش تو محاصره گ

 : فاز چهار.مامان

و گروه ارتش ما ملحق شدن ما دو گروه شدن و به د یرهسربازان ذخ کل
در برابر  بار ینبه وضوح ارتش سوزان کم آورده بود. ا شدیمیم یروز پ یمداشت

آسمون )آتش قدرت پرواز داشت البته بدون   یآتش قرار گرفته بودم. البته تو
قصد کم آوردن   کدومیچاما ه  کردیمیبه دست مبارزه م  یر ( شمشیلبال و تبد

مقاومت در  یزخم یپا یهدست و  یهبا  دونستمیخوب م یول یمنداشت
 .یرممکنهبرابرش غ

ضربه  یهآماده کرده بودم که آتش ناغافل  یگهد یضربه یه یرو برا شمشیرم
برام  یدپرواز کرد. گفتم شا یینوارد کرد و به سرعت به سمت پا یرمبه شمش

 یمدنبالش نرفتم از طرف ینهم یبندازه برا رمیتله گذاشته تا دنبالش برم و گ
دنبالش  مینه یداشت برا یزیو خونر  کردیدست و پام به شدت درد م

 که اشتباه کردم چون... .  یدمنرفتم اما فهم

 .مونیمیاما ما ساکت نم یدشما برد بار ین: اسوزان

شدن   دیمرده بودن ناپد  یحت   یاو    یزخم  یابالفاصله تمام افرادش که زنده و    و
 .موندن یما بودن باق  یر که اس  یو فقط کسان 



شده  یر د یلیاما خ یرهاونا رو بگ یکه به خودش اومد، رفت تا جلو  هرکسی
 بود و اونا فرار کرده بودن.

 که افتاده بود رو باور نداشتم:  یاتفاق  هنوز 

 !یمشد یروز ما پ -

 داد زدم: بلندتر 

 !یمشد یروز ما پ -

 یرینیسر دادن انگار ش  یشاد  یادمن، همه بلند شدن و فر   یادفر   ینسر ا  پشت
مونده  یبه فرار افراد باق  یتیبود که اهم یادهمه انقدر ز یبرا یروزیپ ینا

اما ما تو نبرد   یریمشونبگ  یمنتونست  ینکه. با اشدینم  ینبهتر از ا  یگهندادن؛ د
 یر عه زدم زدف یه یمکرد  واردبه اونا  یکار  یضربه یهو  یماول شکستشون داد
 خنده و آروم گفتم:

 .یمشد یروز شکر...ما پ یاخدا -

ما  یکینور بر تار یرگیبود چ یباز یلیشد خ یر هام سرازشوق از چشم اشک 
 داد. یمشکست خواه یشههم یها رو برااون

 ینو دلنش  یباز  یلبخند  کهیکه چشمم به آرسان افتاد. درحال  خندیدمیم  هنوز 
و به من که هنوز رو آسمون بودم اشاره   یدبر لب داشت کاِرل رو در آغوش کش

 .یششپ یینکرد تا برم پا

بهم دست داد. حالم خوب  یکه احساس بد  یامرو تکون دادم تا فرود ب باالم
 رفتیم  یجرو هم از دست داده بودم و سرم گ  یادینبود و درد داشتم، خون ز



به سمت  یال بد و احساس خوش به سخت اما با اون ح یاهیهام سو چشم
 ینتونستم تحمل کنم و پاهام که رو یگهپرواز کردم، فرود که اومدم د ینزم
 یلیتنم خ یبرگشتم زره تو یبه حالت عاد ینبود شل شد و خوردم زم ینزم
جاهاش هم سوخته بود و با خونم گلگون شده بود.   یبود و بعض  یدهد  یبآس

 زخمام کامال مشخص بود.

در  یدنافتادنم همه رو متوجه خودش کرده بود چون همه به سمتم دو ار انگ
 یادنگران ستاره، فر  یغج زد،یرو صدا م یبمامان که طب یصدا ینب ینا

که   یدادم و بعد از اون کس یصآرسان رو تشخ یکاِرل و صدا  یوحشت زده
 .یدمن رو تو آغوشش کش

 آرسان! -

 تو؟ یخوب  یا: وانآرسان

 ....مهمهکه  ینه...آرسان...ایمشد یروز ما...پ -

 دو کلمه رو بگم. یندراومد تا ا جونم

 .یاربه خودت فشار ن یشه -

 گفت:  یونگر   یهابا چشم ستاره

 ی؟آبج  یخوب  -

 ی چندتا زخم و خراش بود و پوست دست راستش کم یصورتش جا رو
 سوخته بود، زرهش هم که کال نابود شده بود.

 تو؟ یکرد  یکار من خوبم...با خودت چ -



 نشستم و تو چشماش نگاه کردم. ینزم یرو یسخت  به

 گفت:  یبه شوخ  کاِرل

 داشته. یوابا ش یدشد یریدرگ یکم یچیه -

 لحن گفتارش همه خندشون گرفت. از 

بود که   یمقدر وخنستم او منو به چادر بردن زخم د  یدنرس  یباموقع طب  همون
 .اومدیمموقع درآوردن زره اشکم داشت در 

زخمتون   یتوضع  یمآرامبخش شما رو بخوابون  ییپرنسس اگر ممکنه با دارو  -
 درد داره. یلیخ یمکن  یزشتم طوریینا یماگر بخوا بینیدیرو که م

 که از شدت درد درهم رفته بود گفتم:  یاچهره با

 .یدبد الزمه انجام یهر کار -

رو به دست من داد که  یلب زمزمه کرد در همون حالم معجون  یر ز وردی
 یکه خوند دود  یمنداشت. بعد از ورد یخاص یمزه یدمش،سر کش درنگ یب 

 به سمت من اومد و دورم رو گرفت. یکرم

من و احساس دردتون رو تا چند ساعت از  یبانو خوابونهیشما رو م ینا -
اگر  یو چهار ساعت ول یستحداکثر ب یستن یاما اثرش دائم برهیم ینب

 .یددوباره ازش استفاده کن یدبود ممکنه مجبور باش یادز یلیدردتون خ

چشمام بسته شد   یدمو دراز کش یدمکش  اییازهشد خم  ینچشمام سنگ  کمکم
 و تو عالم خواب فرو رفتم.



*** 

 آرسان

 یهااونا رو به چادر   یا  یهها رفتم و با کمک بقرو که بردن به کمک مجروح  وانیا
سر رشته داشت  یزاچ ینتو ا ی. هرکسیمجمع کرد ییجا یا یمبرد یباطب

ها شده عده هم مشغول جمع کردن کشته  یهها بود.  مشغول کمک به مجروح
 یزخم یشتر م و بینداشت کشته  یادها به نسبتا  خوب بود، زبودن. تعداد کشته
 .کردمیخداروشکر م ینمهم یشده بودن و برا

. ستاره ستاره بود، نشستم یکه مشغول بستن زخما  یکنار کاِرل  یخستگ  با
 یهنبود اما تو زرهش  یقعم یادنشده بود و زخماشم ز یزخم یلیخودش خ

کال درش آورد و گذاشتش تو بارها؛ البته   ینمهم  یسالمم نمونده بود برا  یجا
 یشونچرم هایرفته بود و فقط با لباس یناز ب هایلیفقط ستاره نبود زره خ

االن حالش  یعنی یدپر کش یا. فکرم باز به سمت وانچرخیدنیتو محوطه م
 چطوره؟ خوبه؟

! با یریمبگ یدهپر از اشکش رو ناد یهاخوب مبارزه کرد البته اگر چشم خیلی
بتونه از شر اون   یبودم کس  یدهخوب مبارزه کرد تا به حال ند  یلیهم خ  یدهش

بد   یلیبود که خ  ینا  یشتونست. بد  یاخودش رو آزاد کنه اما وان  یدهقفس ش
 خارج نشده بودن. ر بود که هنوز از چاد یمجروح شده بود و االنم جزء کسان 

 حالش خوب باشه. امیدوارم

 ی؟ستاره چطور -



 یومده؟ن یرونهنوز ب یام آخ...وان: من خوبستاره

 !یدببخش ی: واکاِرل

 زخم دست ستاره رفته بود. یرو دستش

 .یاوردنشنه هنوز ن -

کردن و بستن   یز تم  یبرا  گفتنیم  هایبحالش خوب باشه، طب  یدوارم: امکاِرل
 تر درد بکشه؟زخمش مجبور شدن بخوابوننش تا کم

 بود. یقدرسته جراهاتش عم -

 .دونمیمن م یشه: اون خوب مستاره

 .یشهمعلومه که خوب م -

 که فقط خودم بشنوم زمزمه کردم:  یتر جورآروم و

 خوب بشه. یدبا -

 : آرسان پسرم حالت چطوره؟مامان

 تو جنگ نتونستم... . ی؟من خوبم شما چطور -

 تموم گذاشتم. یمهرو ن جملم

زاد و آتش یدهش یاکه آتش   ینبود فقط کسان  یادما مجروح ز ین: بمامان
 یادز ی؟. خودت خوب نگران نباش یستکرده بودن اونام حالشون بد ن  یزخم
 .رسییراه به نظر نمروبه



 ام.خوبم مامان فقط خسته -

 نداره. یرادی: امامان

 یماومد و بعد از تعظ یوان  یموقع آسمان از سربازان وفادار و از دوستا همون
 گفت:

 رو بپرسم، خوبه؟ یاحال وان شاهزاده اومده بودم یدببخش -

که مجروح شدن جمع   یاز کسان  یستل یهتو برو  یول یستفعال مشخص ن -
 .گردیمیتا قبل از غروب برم یاداحتمال ز یار کن و ب

 .یجناب: چشم عالآسمان

و بعد از  گشتیمیآفتاب برم ینبه سرزم ینرفت منم دلم گرفت بعد از ا و
دور بشم دلم  یاقرار بود از وان ینکها . از شدنیهمه متفرق م یروزیجشن پ

آب برن و تا شکست کامل سوزان اونجا  یناونا به سرزم یادگرفت؛ احتمال ز
اما از  بیانما  ین. دوست داشتم به سرزمدونهینم یبمونن البته هنوز کس

 یادیاونجا بوده ممکنه جاسوسان ز یملکه یادیکه سوزان مدت ز  ییاونجا
 خطرناکه اومدنشون. ینمهم یداشته باشه برا

 گفت:  یمو بعد از تعظ یشمدوان اومد پدوان رزا

درمان شدند و   ینکارا انجام شده، لوازم آمادست و مجروح  یشاهزاده همه  -
هم بهتره و  یاپرنسس وان یتوضع یایند؛آفتاب همراه ما ب ینقادرن تا سرزم

 راه خواهند بود. ین فقط به خاطر درمان خواب هستند اما قادر به ادامهاال

 خوبه برو و به همه زمان حرکت رو اعالم کن. -



قرار بدن، اجازه ندادم  یهوشینرو کنار ب یاوان خواستنیم هایبطب یوقت  بعد
پاره شده  یرو هم تو بغلم گرفتم؛ شنلش رو که کم یاو سوار اسبم شدم و وان

که سردش نشه، چون هوا سرد بود و زرهشم تنش نبود.   یچیدمرش پبود دو
رو بعد از  یاافسار اسب وان ینافسار اسب خودم رو به دست گرفتم و همچن

آفتاب  ینو به سمت سرزم یمها به راه افتادملکه یدحرکت کن یاداون با فر 
 .یمصبح به اونجا برس هاییک تا نزد یاداحتمال ز یمحرکت کرد

*** 

 یروزیپ یک  یرینیه: ش۲۱ فصل

 وانیا

 ی. به سخت یمناهموار بود  ینزم  یهانگار تو    کردم،یشدن م  یین_پاباال  احساس
 یهااز دست یکیافتاد که  یخستم رو باز کردم و چشمم به آرسان  یهاچشم

افسار اسب رو به  شیگهقدرتمندش رو دور من حلقه کرده بود و با دست د
 شدهیچرا؟ مگه چ   ی. انگار بغلم کرده بود ولکردیدست گرفته بود و حرکت م

 بود؟

 دستم رو تکون بدم که درد و سوزش تو کل دستم پخش شد. اومدم

 آخ! -

به  ییدرد از دهانم خارج شد اما مگه چه بال ی»آخ« ناخواسته و از رو این
 بود که انقدر درد داشتم. سرم اومده

 شد. یدار ب یازد( وان یاد)بعدش فر  ی؟! خوب یا: وانآرسان



کرد و   یادمطور که بغلم کرده بود از اسب پتوقف کردن و آرسان همون همه
تو بغل  یدپر  یشهکه همه منو دوره کردن و ستاره هم مثل هم  یدنکش یطول
 من.

 دختر آروم باش. یستاره دستم، لهم کرد تر یواشآخ... -

 از من فاصله گرفت. یکم  ستاره

 !یامعجزه یه: دختر تو ستاره

 کردم؟  یکار مگه چ -

 .یتو جنگ ترکوند ینکرد یکار : چستاره

 چرا انقدر درد دارم. یدماومد و فهم یادم یز چهمه تازه

 ام.خسته یلیخونه، من خ یمبهتره برگرد -

 گفت:  یطنتبا ش ستاره

 االن خسته بودم. جنگیدمیم ینآتش ییدهخب معلومه اگر منم با ش -

داشتم   یتاسف براش تکون دادم و به سمت اسبم رفت سع  یبه نشانه سری
 یکه شده با اون دستم باال برم، انقدرم مغرور بودم که از کس  یمبه هر شکل

اسب  ینو روشد و م یچیدهدور پ یدست  یهلحظه  یهکمک نخوام اما تو 
 گذاشت!  یدرنگمسف

 گیری؟یکمک نم  یکه از کس  ی: چرا تو انقدر مغرورآرسان



تو   یاهروت س  یگهم  یگ به د  یگدرضمن د  ینه،منم اخالقم ا  جوریهیههرکس    -
 .یکه از من مغرورتر 

 کرد و گفت:  یاخنده تک 

 من مغرورم؟ -

، ! تو خشک، سردیستیمنه که مغروره...فقط مغرورم ن ین پ عمه -
 .یهست  یمکلبداخالق و کل احساس،یب  اعصاب،یب 

 گفت:  یابا خنده آرسان

 ی؟که گفت   یناییهمن مثل ا یکجا  -

 .یایبه نظر م یچطور یروناز ب دونییتو که نم یست؟کجات ن  -

 با خنده گفت: آرسان

 !یادار یچه دل ُپر  -

 .یدمکش  یاز دستت من چ  دونییتو که نم ی؟پس چ  -

 فرق دارم؟! یلیخ یتپس با واقع -

 بله. ینگ  ی...بگ یه  -

 .دونستمیجالبه نم -

 رسیم؟یبه خونه م یک   یفتیماالن راه ب ینم...ببیگیتو که راست م -



و  یآورروز هم جمع  یه ید،صبح جنگ طول کش یدماظهر تا دم یروز از د -
 ی،اب بودها که تو همش رو به خاطر داروها و جادوها تو خومجروح  یمداوا

به  یمبرس شبیمهپس فکر کنم تا ن یمماهام هم امروز بعد از ناهار راه افتاد
 .یدقصر خورش

 .یشنم یز سورپرا یباشه خوبه همه کل -

 خوشحال بشن. یلیخ کنمیدرسته فکر م -

 من گرفته شد! یچهره دفعهیک  اما

االن شکست خورده باشه،  یدما هنوز مونده. سپاهشون شا ییاما جنگ نها -
 یلیخ  یکیاونا هنوز کامل شکست نخوردن آرسان تار  یاما چون کم آوردن ول

 .یهقو

خودشم نگرانه و  دونستمیآرامش بخش بود اما م یشتر زد که ب لبخندی
کنه. همون لحظه خاله شعله با اسب   یدامن پ یدلدار یبرا یحرف  تونهینم
 گفت:  یکنار من قرار گرفت و با لبخند مهربون   رنگشیاهس

 انقدر نگران نباش. یزمعز  یاوان -

 بود. یدهکنم حرفامون رو شن  فکر 

 که سوزان آزاده؟  ینگران نباشم اونم زمان  تونمیم یاما من چطور -

 یشهنباش چون باعث م  یندهآ   یاتو گذشته    وقتیچه  ینکهاول از همه ا  ینبب  -
اونا رو شکست  بار یهدوم مگه ما  ی،حالت لذت ببر هاییاز خوش ینتون 
 .یدمشکستشون ب تونیمیپس بازم م یمنداد



 قدرتمنده. یلیمقدرتمنده، خ یکیاما خاله تار -

 یرمکه شر هست خ  یو تا وقت  کنهیغلبه م یکیبر تار یشهنور هم یاوان ینبب -
از   تونیمیبرگردن ما م  ترییشبو تازه اگر اونا با قدرت    کنهیمبارزه م  شیهعل

 یرو هم راض  یانپر   تونیمیو تازه م  یریمکمک بگ  هایستالو کر   یعتقدرت طب
 یادز یشماها و قدرتا اصخ یو ما جدا از قدرتا یمو اتحاد کن یبه همکار

که اگر مجبور   یمپر قدرت دار یهارو با اون ورد ییجادو یهاافرادمون، کتاب
ما  یطمشرا ینپس در هر حال تو بدتر  یم،از اونا استفاده کن تونیمیم یمبش

و اگر تو، ستاره، آرسان، باران، جان، تارا، آرتان، ماهان،   یمرو دار  یروزیقدرت پ
 تونییخاص قدرت نها یهاو تمام بچه یلسه ی،وند نداد،گل، آفتاب، وماه

 تونیمیما م  یدو خاصتون رو هم کامل کن  یعاد  یهاو قدرت  یاریدرو بدست ب
 .یمباش یروز پ

 بهش نگاه کردم. متعجب

 یه؟چ یگهد ییقدرت نها -

 یلیخ یرویافراد خاصه و ن یالعاده خاص براقدرت فوق یه ییقدرت نها -
تو و آرسان با  یروین ینب ینشکل، البته تو ا ییر تغ یتو یرو داره حت  یادیز

 .یشترههمه فرق داره و از همه ب

 .دونستمیقدر جالب! من نمچه -

 .یندار  یمتو سن  گیرییم  یادکم به مرور زمان  . کمدونییرو نم  یزاچ  یلیتو خ  -

 نشه. یر د یدوارمام -



 .یشهنگران نباش نم -

 یم؟کن  یکار چ ید: خاله ما االن باستاره

جلسه  یهبه قصر تو  یدیمرس یوقت  یدشعله: بهتره فعال بهش فکر نکن خاله
 .کنیمیرو مشخص م یناا یهمه

 نمونده، درسته؟ یادی: تا قصرم راه زستاره

 .یمنمونده تا برس تر یشب یگهچند ساعت د یمراه رو اومد تر یششعله: ب خاله

 گفتم:  یطنتش با

 .یدنیهما فردا صبح د یدنزمان د یهبق یچهره -

 کردند.  یاو خاله شعله تک خنده ستاره

 رو با هم بزنن. یغز و م یقلب یآره فکر کنم درجا سکته ی: واستاره

 .یدتا قشنگ با هم صحبت کن  ذارمیشعله: من شما دوتا جوون رو تنها م  خاله

رو به ما بده با اسبش از من و ستاره فاصله گرفت.   یاجازه حرف   ینکهبدون ا  و
 بعد از رفتن خاله رو به ستاره گفتم:

 .کنییخوشگل خانم با کاِرل چه م ینمبب -

 شدم. یرهستاره خ گرنیآب  یبایز یبه چشما و

 به کاِرل؟ یداد یر تو چرا گ ینم. صبر کن ببیستهنوز ن یخاص یز خب چ -



. آخه تا یدوستش دار دونمیخبره؛ متو دل خواهرم چه دونمیچون من م -
 ی؟انکار کن خواییم یک 

 تونمیم یکار کنم؟ به قول خودت دوستش دارم اما چ یکار خب تو بگو چ -
و  یمکل دارکل  یریم،درگ یگهتازه مدامم با هم د یمبکنم؟ ما فقط دوتا دوست

 یعشق  ینهمچ یه. آخه اصال عشق، اونم زنیمیهم م یمدامم تو سر و کله
 م؟عاشقش شد یکه چطور  فهممیممکنه؟ من...من اصال خودم نم یچطور

از  م؛ترسیم یلی. خیوان  ترسمیعاشق من بشه؟! م تونهیم یاون چطور یا
 یدوقت بااون  ی؟نداشته باشه چ   ی. اگر اون به من حسترسمیاحساس م  ینا
 کنم؟  یکار چ

دوما در اون صورتم  ی،فکر نکن یزاچ ینبهتره به ا یز ستاره اول از هر چ ینبب -
احساس دوطرفه   ینبدون اگر خدا بخواد حتما ا  ینواما ا  رسهیبه آخر نم  یادن
 .یشهم

 اضافه کردم: یبه شوخ  بعد

 و عاشقش نشه؟  ینهستاره خانم خوشگل و ناز ما رو بب  یتازه مگه ممکنه کس  -

 کرد و گفت:  یاخنده اونم

 یشه؟م یدا. بهتر از من کجا پیشهنه معلومه که نم -

 کردم و گفتم:  ایخنده

 ی؟گرفت   یشگفتم تو چرا جد  یزیچ یه...من یفتهخودش یکوفت دختره  -



 هایخوش  ینا  یا. خداکردین بود که گوش فلک رو کر مهاموخنده  یک بعد شل  و
 .یر رو از ما نگ

 هم در کنار ما قرار گرفت. یدرنگ سف یموقع اسب همون

 ما. یشپ ینجاا یاباران! ب -

 .یدگلتون کم بود خواستم احساس کمبود نکن  یدم: دباران

 و گفتم: خندیدم

 روت اثر گذاشته. یبا ستاره حساب  ینیهمنش -

 .دنیهمه خند و

 ی؟کرد  یکار باران تو با جان چ یراست  -

 هاش رنگ گرفت.زد و گونه یلبخند باران

جان بهم گفت...بهم گفت دوسم  یعنی یزه: خب...خب راستش من...چباران
 داره.

 به جمع وارد شد. یحرفش شوک  ینا با

 باران! واقعا؟ -

 ی؟کرد  یلممونف یا یگیم یدار ی: جدستاره

 گفت.  جدییجد یگمم یه؟چ یلمف یه؟چ یم: نه بابا دخترا شوخباران



کم موضوع رو درک کردم و شروع بعد کم یبه باران نگاه کردم ول یجگ  اول
 .یدنکردم به خند

 ی؟بهش گفت  یبهت گفت؟ خب تو چ  جدیی! جدیشهباران باورم نم یوا -

 من زد و گفت: یبه رو یلبخند مرموز باران

کردم از دستش در برم   یخب سع  یعنیبهش نزنم،    یخب اولش اومدم حرف   -
 اجازش رو بهم نداد و مجبور شدم بگم. یعنیاما خب نشد. نتونستم...

 و با خنده گفت: یدکش  یاخفه و کنترل شده یغ ج ستاره

 ... .بادا بادا مبارک باد؛ عروس چقدر قشن -

 که من بهش زدم تو دهنش موند.  یحرفش با پس گردن  اما

 .یادمن نخون بدم م یهزار و نه دفعه بهت گفتم اون آهنگ رو جلو -

 نه؟ یحتما ضدحالت رو بهم برن  یدبابا تو هم با ی: استاره

 زدم و گفتم: چشمکی

 بله شک نکن. -

 گفت:  خندیدیم یکالکل  ینبه ا کهیدرحال بارانم

 یلیخ یگاه   ییخدا ی؟راه نر  یرو مخ کس تونیینم یقهبابا ستاره تو دو دق -
 کشهیم یچ  یچارهب یدم،کم دارم به کاِرل حق مکم  یریرو اعصاب آدم راه م

 از دست تو؟

 یاری؟درم ی: خب معلومه نفس راحت. تو چرا خنگ بازستاره



چند متر از  بینیینم یگهجز نفس راحت. م کشهیم یزی: اون هر چباران
 .یبزن  یگند  یهترم چشماش دنبال توعه که مبادا طرفاون

 و همزمان با ستاره پشت سر رو نگاه کردم. خندیدم

تر از ما به عمل اومد که باران راست گفته بود و کارل چند متر عقب کاشف
و مشغول حرف  کردیسوار با اسبش در کنار آرسان، جان و آرتان حرکت م

 ستاره ثابت بود. یما و رو یشزدن با اونا بود اما چشماش پ

 بالفاصله سرخ شد و روش رو برگردوند. ستاره

 : چرت نگو باران.ستاره

 تو، اون حواسش به عشقشه. یگیم یباران چ  -

 خفه. یوان : ستاره

 راحتم گلم. -

 منم بفهمم. یدحرف بزن جورییه یشه: مباران

 باران فقط... . یستن یخاص یز چ -

کرد   ییدبا سر کارم رو تا یدمد ینه وقت  یا یهراض ینمستاره نگاه کردم تا بب به
 رو به باران گفتم:

 .یرهکارل گ  یشفقط ستاره دلش پ -

 بود. ی( شوخ یاناد یاون روزت )عروس یحرفا کردمیمن فکر م ی؟: جدباران



هم   یدوتا که مدام تو سر و کله  ینتعجب کرده بود، حقم داشت چون ا  خیلی
 بود. یبباورش عج ینهم یبرا زدنیم

 شد. یجد شوخییشوخ  یگهنبودم اما خب د یجد یلیاون روز خ -

کنارمون حرفش رو  یبزنه که با قرار گرفتن آفتاب و وند یاومد حرف  باران
 خورد.

 یدهبرجاش د یگهد ییقهنمونده تا قصر فکر کنم چند دق یزیچ یگه: دوندی
 بشه.

 فکر کنم. -

 یخبر  یهبه منم  شدیبد نم دادید؟ی: بدون من ستاره رو حرص مآفتاب
 .یدابد

 با خنده گفت: باران

 .ی! اما خب از دستش دادیمشتاق  یلیانگار خ -

 .یف: چه حآفتاب

شده بود که مامانش   یادرست مثل پچه  یدیمآفتاب خند  یبه لحن بامز   همه
 یزونلب و لوچش آو یطورشکالت خوردن نداده بود. همون یبهش اجازه

و به پر و  زدنیهم م یستاره مدام تو سر و کله ینوشده بود مخصوصا  که ا
آفتابم   آوردیکم نم  وقتیچ. ستاره هم که قربونش برم هپیچیدنیهم م  یپا

 .یارهجا ب ینورو دلش مونده بود حال ا



به  یبا سرافراز یمشده بود و ما داشت یانها نمابلند قصر از دوردست برجای
 .گشتیمیخونه برم

خارج   یهاگاههم برن دنبال مردم و اونا رو از پناه  یگهشده بود تا دو روز د  قرار 
 ینجااطراف بودنم خودشون ا  ینکه چه تو قصر و چه هم  ییم. اونایارنهر باز ش

 بودن.

بود.  یپر بود از آدما االن خال  یشهکه هم  یشهر   یم؛خره وارد شهرمون شد  باال
بود و  یروقتبودن اما االن د یمسکوت و آروم البته تو قصر و اطرافش کسان 

 خبر ما. ینبا ابودن. فردا قرار بود همه شوکه بشن  یدههمه خواب

ها، جمع و جور ها و محافظنگهبان  یو شاد  یاصل  یبعد از عبور از دروازه  همه
 رو و هرکس به اتاق خودش رفت. یلمونکردن وسا

عادت  ینجاچند وقته به ا ینبودم. تو ا ینجاقدر دلتنگ ااتاقم شدم. چه وارد
 بینمیرو م  هایندور چندتا از سرزم  یهخوشحال بودم اول    ینکهکرده بودم؛ با ا

. ریمیآب م ینبه سرزم یمخودمون برگرد ینبه سرزم یو در آخر تا وقت 
تا خاله آوا  ترهیمیآب؟ آخه مامان با خاله شعله صم ینچرا سرزم دونمینم

 .یدمد ینومن به چشم ا

 یکه تا رو  یدمرنگ پوش  یدساده و بلند سف  یراهنپ  یهرو درآوردم و    هاملباس
کوتاه. موهام رو برس   هایینداشت با آست یاگرد ساده  ییقه رسید،یپام م
 و بافتم. یدمکش

هام رو بستم و . چشمیدمتخت پرت کردم و به پهلو دراز کش یرو رو خودم
 اجازه دادم خواب روح منو با خودش ببره.



حدس بزنم چرا  دونستمیبودم و م یشگیهم یبایهمون دشت سبز و ز تو
 .ینجاما

 ی؟شد یزخم یدمشن ی؟: سالم خوشگل خاله چطوریناو خاله

 بغلش. یدمکردم و پر   ایخنده

 .یشهزود خوب م یستمهم ن یادسالم خاله جون خوبم ممنون، زخمم ز -

 .یگمم یکرو بهتون تبر  یروزیتونخوشحال شدم و پ یلیخداروشکر گلم خ -

 نبود. ییجنگ، جنگ نها ینکه ا  دونیدیممنون خاله جون، اما خودتونم م -

بشن. اما االن  یدهکه اونا به بند کش  یهوقت یینها یروزیپ دونمیدرسته م -
 یبرا یروزیبدون پ یو از حالت لذت ببر  یاالن خوشحال باش یروزیاز پ یدبا

 .یهخوب

 بپرسم؟ تونمیکرده م  یر وقته ذهنم رو درگ یلیبود که خ یسوال یه -

 : البته دخترم. یناو خاله

 ... .یشمن چندوقت پ -

 یباهاش حرف زدم ول یمرموز که چندبار یرو راجع به اون راهنما چیز همه
 براش گفتم. یستاز ما ن

جادو و با دو شرط از تو  یایاز محافظان دن یکی یزماون دختر روح بلنده عز  -
جادو رو داشته  یایکه قدرت دن  ینها یشاول کنه،یم ییتمحافظت و راهنما



صورته که به تو کمک  ینداشته باشه در ا یکه قلب پاک   ینها یشمباشه و دوم
 .کنهیم

 همه دارن؟ -

روح محافظ داره اما روح بلند از  یهجادو رو داره  یایکه قدرت دن  یهر کس -
که واقعا خاص هستن محافظت   یو فقط از کسان   کنهیمحافظت نم  یهر کس

 باشن. یقشکه ال  یکسان   کنه،یم

 ی؟کاِرل چ آرسان، ستاره و   -

 اونا هم دارن اما فرق داره. -

 اما مگه آرسانم که روح و قلب پاک داره پس چرا روح بلند... . -

 روح محافظ هرکس هم جنس خودشه. -

 محافظ آرسان پسره؟! یعنی -

 .یموفق باش یدوارمبرم ام یدکم باکم  یگه: بله درسته...من دخاله

 ممنون خداحافظ. -

 کم بسته و باز شد.کم  هامچشم

رو باال سرم  یو در کمال تعجب کس یام_سه دور پلک زدم تا به خودم بدو
 که انتظارش رو نداشتم.  یدمد

 آرسان؟! -

 کنم.  یدارتاومده بودم ب ی،شد یدار خوبه خودت ب -



 بود. یدزد که از آرسان مغرور بع یمهربون  یلبخند و

 افتاده؟ یاتفاق  ی؟که اومد  شدهیحاال چ  -

 .یمجمع بش یگفتن همه تو سالن اصل  یست،ن یزینه اصال نگران نشو، چ -

 آهان باشه. -

 من دم در منتظرتم. -

 شد. یبغ و

مورد نظر شستن دست و  یاتو انجام عمل ییشوبلند شدم بعد از دست منم
 و...در کمد رو باز کردم و توش رو نگاه کردم.  یدوش الک   یهصورت، مسواک و  

رو دوبار بپوشم اما  شونیکی اومدیم یشکم پ  یلیم که خلباس داشت انقدر 
با جوراب   یدمبودمش رو پوش  یدهپوش  بار یهکه قبال هم    یانقره  یراهنپ  یهاالن  
تو   یاستاره  یانقره  یز جفت آو  یهموهام رو باز دورم رها کردم    ید؛سف  یشلوار

لباسم   یوجودم بود رو رو  ز ا  یبخش  یشهگوشم انداختم و گردنبند نشانم که هم
و   یدمدار پوش  یلاکل  یانقره  یدسف  یجفت کفش پاشنه چهار سانت   یهانداختم.  
 یگهو سبز داشت رو موهام گذاشتم، حاال د  یدسف  هایینرو که نگ  یماتاج نقره

 آماده بودم. در رو باز کردم.

 .یامتا ب یسالم، ممنونم که صبر کرد -

 ام انداخت.به سر تا پ یاسکن ینگاه  آرسان

 !یخوشگل شد یلینداره...خ یرادیا -



 ممنون. -

شده  یچیباند پ یدسف یافتاد که با باند یملحظه چشمش به دست زخم یه
 شد! ینهاش غمگبود. چشم یخون  یکمبود و باندش 

 .یمعوض کن ینوبهتره اول ا -

 یضهام و تعوزخم یبعد از ضد عفون  یم؛تکون دادم و به اتاق دکتر رفت سر 
 که همه جمع بودن.  یمرفت ینداشون به سالن اصلبا

جمع حضور  یبه همراه همسراشون بودن که تو یتافقط نهال و بن بار این
 نداشتن.

قصر به همراه  یهامقام ییهکم بقخودش نشست و کم یگاهتو جا هرکس
 و همسرهاشون وارد شدن. یتانهال، بن

به اطالع برسانم  یدبا یدجمع شد ینجاخوشحالم که همه ا یلی: خخورشید
 یکه همه  یزیاما چ یمشد یروز نبرد شکست خورد و ما پ یندشمن ما در اول

 یر ما درگ یمدت همه ین. ایستن ینا یدجمع شد ینجاشما به خاطرش ا
 .یمجا موند یو از امور خودمون تا حدود یمجنگ و...بود

 کالم رو به دست گرفت و گفت:  یرشته یتابن ینجاا در 

تا کارا رو سر و  یمخودمون برگرد ینکارامون به سرزم  یبرا یدما با یو همه -
 .یمکن  یتو ارتشمون رو تقو یمسامون بد

 . آرسان قرار بود بره.یختنسرم ر یرو یخسطل آب  یهکردم   احساس



 ینبه سرزم  تونیمیو نم  یمبمون  ییجا  یهکه    یم: درسته اما ما هنوز مجبورمامان
 .یمبرگرد یعتطب

 آوا ادامه داد: خاله

 دونیمیما م  یچون همه  یانما ب  ینقرار که اونا به سرزم  ینهم  یدرسته برا  -
 تره.جا امنما در حال حاضر از همه ینسرزم

 ی؟ما چ  هایین: اما پس سرزممهتاب

باد   ینایهستن؛ سرزم  یدیانمرز با تبع  یکآفتاب و مهتاب نزد  ین: دو سرزمآوا
هم سوزان فرمانرواش بوده پس در  یاز ما دورن و مدت طوالن  یلیو خاک خ

 جاست. ینتر آب امن ینحال حاضر سرزم

رو شروع   یناگردششون در سرزم  یدوره  یدو ستاره با  یاوان  یگهد  چیز یه: و  خاله
 ییجاو از اون  یماونا انتخواب کن  یچند نفر همراه برا  یمکرفت  یمکنن و ما تصم

دورشون کامل نشده اونا هستن و البته آفتاب و   کدومیچکه کارل و آرسان ه
 ینرها و رادو  یبا عروس  زمانماست که قرار شده هم  یروزیهونداد فردا جشن پ

 کنیمیآماده مرو    یز چمدت ما همه  ینبرگذار بشه و بعد از اون حرکته در طول ا
. آفتاب یرهآتش م ینها آرسان به کمک مادرش به سرزمبعد از برگشتن بچه

 ینک  ین،کاتر   یناز ب  یکیبرگردن و البته    یدهم با  یلو وندا و سه  یادم  ینجابه ا
 .گردنیبرم یشونو بق مونهیم باطارت یو کارل برا

 .مونمیکمک م  یشما برا یشو پ جاین: من اکارل

 برن. توننیمشخص شد همه م یز چ: حاال که همهخاله



شد منم   یکم سالن خالپچ همه شروع کردن به بلند شدن و کمپچ  یاز کم  بعد
رو  یشرو جمع کردم و بخش یلماتاقم ظاهر شدم و اول از هر کار وسا یتو

 سفر راحت باشه. یآماده کردم که کارام برا

سفارش لباسمون   یتا برا  یانفتاب بستاره، باران و آ   ی،منتظر شدم تا وند  بعدم
 .یمبر 

 در اتاقم بلند شد. صدای

 .یماومدم بر  -

راه  یاطها به سمت اتاق خو بعد از حرف با بچه یروناز اتاق زدم ب زودی
 .یمافتاد

 .یستیمبدوزه؟ فقط ما هم که ن یتک  تونهیهمه لباس رو م ینا ینمبب -

کار رو دارن   ینما  همشون قدرت ادو یست؛نفر ن یهاوال   یاطخ یوونه: دآفتاب
 .یاناز پسش برم کننیکار م  یروهاشونبا دست و ن یعنی

 آهان. -

 !یدادبود که نشون م یزیتر از چبزرگ یلی. خیمشد یاطاکار خ  اتاق وارد

 یاد؟از من برم ی: سالم و درود بر پرنسسان جوان چه کمک خیاط

 .یمهست ینجاسفارش لباس ا ی: براآفتاب

 .یدو انتخاب کن ییدبانو بفرما یه: عالخیاط

 رومون گذاشت. یکال طرح و عکس و دفتر جلو  و



 یبلند که تا رو  رنگ یشمی  یماکس  یهلباس انتخاب کرد    یهکه مثل برق    وندی
 .ییبود با دوتا بند طال دار ینو چ یشدباز م یینشزانو جذب بود و از پا

 یه؟چ یکی ین: دخترا نظرتون راجع به اباران

 ینایبا است  یقیقا  یقه  یدسف  یرهنپ  یهنگاه کردم؛    دادیکه نشون م  یراهنیپ  به
 اشیقهچاک داشت. دور دامن و  یهدار که از جلوشم کوتاه و دامن دنباله

بنفش، سبز و قرمز کار شده بود و دور  ی،آب  یشکل به رنگا یلوز ییز ر یسنگا
 شده بود. یسنگا هم گلدوز

 .ادیخوبه فکر کنم به تو هم ب -

 قشنگه. یلیآره خ ی: واستاره

روشن  یآب  یرهنپ یههمه طرح بارانم مشخص شد. آفتابم  یید...بعد از تاو
 یزیاما من هنوز چ یزرشگ  یبایز یلیخ یماکس یهانتخواب کرد، ستاره هم 
 ... .ینکهچشمم رو نگرفته بود تا ا

عکسم به   یرو از تو  شیباییز  یکال کار شده افتاد که حت   یراهنپ  یهبه    چشمم
تا ساق پام بود و دامنش کلوش اما از باال کامال در تن  یش. بلندکشیدیرخ م

 .یلیو ن یکاربن  یآب  یو سنگا یاسرمه یبود با طرحا ی. رنگش زرد قشنگ یباز

 .خوامیم ینومنم ا -

 .یشه: چشم خانم فردا صبح لباساتون آماده مخیاط

 خوبه ممنون. -

 .یرونب یمزد یبعد از خداحافظ  و



 دخترا. یمحرف بزن یکماتاق من  یمبر  یاید: بوندی

 .یمباشه بر  -

 .یمجمع شد یتو اتاق وند همه

 یایم؟ب یخواست  یچ  یخب برا -

 یدمشا  یدبدون  یداز شما شا  یرو بهتون بگم...خب بعض  چیزایییه  ید: باوندی
 یهاو پر رمز و رازتر از کتاب تر یقو یوجود داره حت  یمیقد یکتاب  یهنه؛ 

 یاها گفتن، دو نفر از نشان داران طور که افسانهو اون هاینسرزم یباستان 
پنهانه   یندر زم  ییجا  تابدرواقع اون ک  کنن؛یم  یداهمون افراد خاص اون رو پ

 ن.نور هست یدگانکنن اونا همون برگز   یداشپ توننیکه فقط اون دو نفر م

 !ی؟داره وند یاالن چه ربط  ینخب ا -

 کنمیم یقموضوع تحق ینهاست دارم راجع به امن سال یقت: در حقوندی
 یهم سادر چهره  ی! نگران یاهس  یشگوییآشنا شدم، به اسم پ  یوحشتناک   یز و با چ
 افکند.

 یاه؟س یشگوییپ ینهست ا ی: خب حاال چ ستاره

 یندر زمان آخر  یشهزاران سال پ: بهتره که کل ماجرا رو بهتون بگم. وندی
! یدسف یگریو د یاهس یرویبا ن یکیدو جادوگر متولد شدن  ییوارثان روشنا

کردن.  یدابه قدرت باال دست پ ینکهبرزگ شدن تا ا یکیاونا با ن یهر دو
هنوز  مانابه سمت نور رفت اون ز  یگریرو انتخاب کرد و د یکیتار یکیشون

 یاهم. جادوگر سکردیرشد م ینزم یر ز یکیتار یوجود نداشتن ول هایدیتبع



داد و هم ازشون  یاهیکه طالب قدرت بود با اونها شد؛ هم بهشون قدرت س
 یمتولد شد وقت  یاهیس ییدهبرگز  ینکم اولرو گرفت و کم یکیتار یروین

از  ییبتونه تنها کهشده بود   یر د یلیخ یگهد یدماجرا رو فهم یدجادوگر سف
ها رو نجات بود. اون تمام افسانه  یبرا  یاما راه   یادبرب  یاهپس اون جادوگر س

کرد و از اونا   یدابه قدرت باال دست پ یادز یلیمطالعه کرد و قدرتمند شد خ
دادن که نور  بردار خدا بودن کمک خواست و اونام بهش مژدهکه همه فرمان
و اون جادوگر اون دو  کنهیانتخاب م یکیمبارزه با تار یرو برا یدوباره کسان 

مبارزه آماده کرد. اونا در برابر  یکرد و با جون و دل پرورش داد و برا  یدارو پ
رو نابود  یاهجادوگر س ید،شد. جادوگر سف یدانم یروز و نور پ یستادنا یکیتار

 هادرو متولد کرد که بع یترسناک  ینو نفر  یشگوییکرد اما اون قبل از مرگ پ
 مشهور شد. یاهس یشگوییبه پ

 :یدپرس یبا دلواپس باران

 بود؟ یاون چ  -

 و گفت: یدکش  یآه  وندی

 یشتر،دوباره در برابر هم قرار خواهند گرفت با قدرت ب یکیو تار یاهیس -
بر جهان  یاهینور! و س یدگاناز برگز  یکی یخواهند شد حت  یقربان  هایلیخ

 حکومت خواهد کرد.

 که!وحشتنا یلیخ ین: اآفتاب

 زد و گفت: یلبخند وندی



رو  یننفر  ینکرد ا  یهمون لحظه سع یداما هنوز تموم نشده...جادوگر سف -
 ینتمام موجودات سرزم یکرد، زندگ  اییگهکنه اما نشد پس کار د یخنث 

با  تونهیم یگهد ییدهست و اگر اون برگز عشق پاک وابسته یهبه  یاافسانه
ها سال  تاماحرا    ینرو ا  ینو کل سرزم  رو نجات بده  یگریعشق درون قلبش د
 کردم.  یداشکه من پ  ینبعد فراموش شد تا ا

 داره؟ یخب پس کتاب چه ربط  -

 یز چ. همهیدهو اون رو پرورش م  کنهیرو آزاد م  یی: اون کتاب قدرت نهاوندی
استفاده از قدرتاشون و...هم داخل اون کتاب  یهاراه ها،یدهراجع به برگز 

 .کنهیرو آماده م هایدهنوشته شده و برگز 

 .ینک  یستاونا که هنوز مشخص ن ی؟: خب که چ آفتاب

 !گردهیآرسان، ستاره و کاِرل برم یا،شواهد ما به وان تر یش: اما بوندی

 یه؟: منظورت چستاره

 ست.هااز اون یکی: دونفر از شما چهار نفر وندی

 یزای چند وقته چ ین. انقدر ایینماجراها سرم رو انداختم پا یناز ا خسته
خسته بودم، خسته از  یشده بود. ول یبرام عاد یگهبودم که د یدهد یبعج
 اتفاقات. ینا یهمه

 ! حالت خوبه؟یزم: عز وندی

 من خوبم. -

 .یگهنم ینوکه ا  حالتیب  ی: اما صداوندی



. یشمم یوونهماجراها! دارم د ینا ی...خسته از دست همهیم وندخسته -
 تر یهنوز تموم نشده. اگر از سوزان قو  چیز یچه  یسوزان تازه شکست خورده ول

هام رو کامل کنم، اسرار قدرت  یدمن با  یم؟مقاومت کن  یماگر ما نتون  ی؟باشه چ 
...اتاقم یدمبر  یگه...درنیاماگه از پسشون ب ید؛و با یدو با یدرو آشکار کنم...با

 نتونسته بشکنتش. یطلسم شده و هنوز کس

 اتاقت طلسم شده؟ اما چرا؟ ی؟: چ وندی

 .یدیمفهم یاتفاق  دونمینم -

 یچه هرفت یادت...شکستمشیمن م گفتییبه من م یوونه: خب دوندی
 در برابر من مقاومت کنه؟! تونهینم یطلسم

ماجرا رو فراموش کرده بودم؟ اون  ینشدم! من چرا ا یرهبهش خ متعجب
 ها بود.نابودگر طلسم

 .یمبزن بر  یستادی؟پس چرا وا -

 زد و گفت: لبخندی

 االن. ینباشه هم -

 یوند  یدم،سپر محافظ کش  یه.دور خودمون  یمتو اتاق من ظاهر شد  مونهمه
محافظت از خودش   یبرا  یدکش  ییجادو  ییرهدا  یهاز همه جلو زد و وسط اتاق  

حباب محافظم به رنگ بنفش دور خودش و   یهنشست و    ینو داخلش رو زم
 تمرکز بست. یساخت و چشماش رو برا یرهدا یرو



هوا بلند و معلق شد چشماش رو باز کرد رنگ چشماش  ینشسته رو کمکم
شد، موهاش از هم   یلنبود. تبد  یبه طوس  شباهتیکه ب   یابرگشت و به نقره

 خوردن کرد. یچباز شد و رو هوا شروع به پ

هاش دوباره بسته و بعد باز شد. از کل بدنش بود چون چشم  یطلسم قو  انگار 
 رنگ شد. یا پر از نور نقرهو چشماش کامال شدیخارج م یانقره ینو

 شدن و نور محو شد. یدار و کدر تو اتاق پد یرهت هاییسایه

داشتن ما رو  ی. سعهایحباب  یشروع کردن به ضربه زدن به سپرها هاسایه
 براشون بودن. ینابود کنن اما سپرا مانع

فرو  ییدستم تو دستا دفعهیک که   رفتیمطلق فرو م یکیداشت تو تار اتاق
 رو شدم.ستاره روبه ییدهترس یو من با چهرهرفت 

 کارش رو بلده... .  ینترس وند -

مانع ادامه حرفم شد و دست ستاره   یبلند و وحشتناک   یهمون موقع صدا  اما
 تر.تو دستام محکم

بود  یمن و وند یمطلق فرو رفته بود و تنها منابع نور حبابا یکیتو تار اتاق
بودن که محکم   هایهرو روشن کرده بودن و سا  سبز و بنفش اتاق  یکه با نورها
و اونا  کردیبود که به اونا حمله م یرنگ وند یاو انوار نقره زدنیبه حبابا م

 به ما.



بودن. ستاره هم  یدههمه هم رو بغل کرده بودن و سفت به هم چسب دخترا
گوشم  یر وار قلبش رو زبود و ضربان چکش یدهبا تمام وجود به من چسب

 .تپیدیم ینم. قلب خودمم با همون شدت تو سکردمیم احساس

هاش رو بسته بود. و چشم یزدنفس مشدم که داشت نفس یرهخ یوند به
از  شدیصورتش از شدت فشار سرخ سرخ شده بود و حال خرابش رو م

 .یدچهرش فهم حالییب 

دستاش رو تو دستم فشردم تا بهش آرامش بدم گرچه خودمم داغون  محکم
 بودم.

 یالحظه قهوه  یهتو    یوند  یهارفتن، چشم  یبه شدت به سمت وند  یاهس  انوار 
 .یبمه یانفجار یو بعد صدا نطور یشد و نورا هم هم

*** 

 .تختم پرت کردم یخودم رو رو یخستگ  با

اومدم  ینجارو که به ا یگز روز اولآب عادت کرده بودم. هر  ینبه سرزم دیگه
 االن شونزده روز شده. کنم،یفراموش نم

 یعنیکرد،   یرو پاکساز یداتاق من تو قصر خورش یاون روز که وند فردای
تو جشن برگزار  یروزیبه افتخار پ یجشن بزرگ  یشماه و ده روز پ یک یقادق

. ینرها و رادو  ینزمان با اون آرتان و تارا رسما نامزد شدن و همچنشد و هم
 ی،وند اران،. همون شبم من، ستاره، بیادز یلیبراشون خوشحالم، اونم خ
 یاد یزاچ یلی. خیمکرد  یناشروع به گشتن سرزم یگهآرسان، کارل و چند نفر د



بود که قبال  انتخاب شده بودن و تمام  یاز اون  تر یشگرفتم تعداد ما ب
راه از هم جدا شدن. ده  ینها تو ب. البته بچهیمرو گشت یداخل هایینسرزم

 ینتر بودن و بعد به سرزمدور  که  یمخاک و باد بود ینروز اول رو ما تو سرزم
باد و خاک ازمون   یهاتمام بچه  یگهد  یمو هشت روزم اونجا بود  یمآتش رفت

خودمون برگشته بودن   یو وندادم که بعد از جشن به خونه  لیجدا شدن. سه
. یمو تو خود شهر موند  یمآب رفت  ینماه به سرزم  ینو بعد از چهار روز در سرزم

بار به ما مدت ماهان سه ینتو ا یمروز قبلم به قصر اومد یشه؛شونزده روز م
اتاق  یروهاتاقش روب ینجاستسر زده، کاِرلم که کال ا یالبته در اصل به وند
تارا  یدن. هربارم دو روز مونده، چهاربارم آرتان به دیهستاره و کنار اتاق وند

 بارمیهتارا  یما، چهاربارم برا یبرا یادهاش مدوبارم که نامه یااومده. هفته
 ی،کل یهم نامه یدونهتا هم نامه داده دو_سه یما نفر  یدنآرشام اومد د

 بارمیهچندبارم نامه دادن؛  یشمون،کان اومدن پآفتاب و روشنک با ما بارمیه
آنجال همه و همه  یو انجل یکلما یک خاک و باد اومدن. ما یهاهمه بچه
 آرسان نامرد. یننامه دادن جز ا یااومدن  یا بار یهحداقل 

جوابم به  یهزحمت  یبهش نامه دادم اما حت  دفعهیهازش دلخورم،  خیلی
 نداره منم دارم براش. یرادا یول ی،نه تماس یامیخودش نداده؛ نه پ

 تق(تق)تق

 شناختمیدر زدنش م یست چون از روستاره ینمنبود دور باز کنم تا بب الزم
 البته خودش هم صدام زد:

 .ریمایم یمبجنب دار یوان  -



 خودش داد زدم:  مثل

 .اومدم -

کت مخملم   یهو  یدمرنگ پوش یدر جذب سفرو با شلوا یدمجذب سف تیشرت
سرد نبود  یلیبهار بود هوا خ یکدستم کردم چون نزد یدممسف یروش؛ ساقا

سرد نبود کتمم گرم بود.  یلیخ ینهم یها هم آب شده بود برابرف یشتر و ب
داشت یکه گرم نگهم م  یدمرنگ پا پوش  یشمیابر   یشلوارمم جوراب شلوار  یر ز

 یرو دوشم انداختم با کفشا  رسیدیزانوم م  یکه تا باال  و شنل کلفت اما کوتاهم
هم دستم گرفتم و موهام رو باال سرم  یدسف یککوچ  یکوله  یه یداسپرت سف

 .یرونبستم و از در رفتم ب

 .یابه من اما با رنگ سرمه یهشب یباتقر  یپیپشت در بود با ت ستاره

 سالم. -

 به سرتاپام انداخت. ینگاه اسکن یه

 .یمسالم بر  -

 .یمبر  -

روزا   تر یشعادت ما شده بود و ب  ینا  یسوارکار  یمروزا قرار بود بر   تر یشب  مثل
 .رفتیمیم یبه سوارکار

*** 

 کاِرل



 یشه؟م یچ  یایحاال چهار روز زودتر از تولدش ب ی؟پسر تو چرا انقدر لجباز -
 یشه؟ازت کم م یچ 

 ... .فهمیی: کاِرل تو نمآرسان

تا خواستگار براش پونزده  یقاشونزده روز دق  ینا  ی...توفهمیینه آرسان تو نم  -
 اومده احمق.

 !ی؟چ  -

چه برسه به اومدن و   ینامه هم بهش نداد یه  ی...تو حت یدیآره درست شن  -
جواب  یکه حت  یینامه دادن جز تو یااومدن  یاهمه  کهیدرحال یدنشد

 ی؟مگه عاشقش نبود  ی؟مگه دوسش نداشت . چه مرگت شده؟  یشم ندادنامه
 دونی؟یچقدر از دستت ناراحت و دلخوره؟ جواب بده...م دونییم شد؟یچ 

بلکه از  یاسه_چهار روز مونده به جشن رو زودتر ب ینا یگمدارم بهت م االنم
 .کنهیم یکنه بد تالف   یکه اون اگر تالف   دونییم یاری،دلش درب

 رو قبول کرده؟ یاون کس -

 یکی یستن یدمبع ینتر جذاب یکیاز  یکیقبول نکنه،  یستن یدمنه اما بع -
 .یارهباالخره موفق بشه دلش رو بدست ب

 .یدماجازه نم -

 زدم. پوزخندی

کدومش؟ چرا  یومدن؟ن یدنشبا به د یاش رو ندادن، با جواب نامه -
 .یتو درست لب مرز پرتگاه  فهمیینم



 :یدکش  آهی

 !ونمدیم -

 یحت   مونه،یاون تا ابد منتظرت نم  کنی؟یاز خودت دورش م  یپس چرا دار  -
 یادت یاکه بهت فکر نکنه   یستن ی. پسر روزبهت داشته باشه یاگه حس

 یرمستقیم ستاره غ  یرو نشون نده، چندبار  یشکه دلخور  یستن  یمنباشه و روز
 .قرارهیبهم گفته که برات ب 

 یکه به فکرش نباشم و بر   یستن اییهمن ثان یستن یکاِرل اگر اون روز  -
اما هنوز وقتش نشده که بهش بگم، هنوز نه خودش   قرار،یو ب   تابیب   یدنشد

 بدونن. یدنبا کسیچو نه ه

 .یشهعوض نم یزیاما با خوب بودن تو چ -

 باشه، امشب اونجام. -

 زدم. پوزخندی

 .یایآره حتما م -

 جام.امشب همون بینییم یباور نکن ول -

 ... .ینیمبب -

*** 

 وانیا



 یکم داشت حال و هواکه کم  زار یشهجلوتر از همه تو ب یدمبر اسب سف سوار 
 هم همراهم.  یهاونم با تمام سرعت بق  تاختم،یم  گرفتیبهار رو به خودش م

 .یا: وانستاره

 بله؟ -

 !یره! خیشهبهتر م یتو روز به روز دار -

 ست.عالقه -

 !ینه؟فقط هم یمطمئن -

 هم دارم.  یگهد یلمحرکشه وگرنه دال ینا -

 مثال؟ -

بدرد  یلیمسابقه خ یه یحت  یاو  ی،ناگهان  یحمله یانبرد  یهمثال موقع  -
 .خورهیم

 ماست. یلاص یهاها و ورزشاز هنر  ی: سوارکاروندی

 کجاش هنره آخه.  ین: جون من استاره

 چپ نگاهش کرد:چپ یوند خنده. یر باز زد ز و

 .ینه نقاش یه: منظور من از هنر، هنر رزموندی

 ... .دونستماینم ی،خوب شد گفت  ی: واستاره

 یم؟نشونش بد یحاضر  یزپات یه،: کافوندی



و با قدرت دنبال ستاره  یدکش  ییدتا یبه نشانه اییههاسبش هم ش یزپات و
 تاخت.

 خنده. یر ز یمو بارانم زد من

گازش   یههار شده...فکر کنم اون تاز یر،رو بگ یوند ینا یابدو ب یو: وانستاره
 ... .ی...واکنهیم یختیر ینگرفته داره ا

 کمکش.  یم: بر باران

 کردم.  ایخنده

 .مونهیازش نم یزیکه چ  یمنر  -

 یرو بلند کردم و اونا رو سرجاشون متوقف کردم، و بعد با صدا هامدست
 گفتم:  یخشک و خشن ساختگ 

 یدنه دعوا و بزن بزنا...جمع کن یگردش و سوارکار  یماومد یگه،د یدبس کن -
 .بینیدیخودتون رو وگرنه بد م

 تر ادامه دادم:آروم بعد

 کرده؟  یتبه تو هم سرا  ینا  یاز خل و چل  شده؟یچ   ی،تو که آروم بود  یوند  -

 کنترل خودم رو از دست دادم.  ی،وان  ید: ببخشوندی

 رو به ستاره داد زد: بعد



 یوونههمه رو مثل خورش د ذاره؟یاعصاب واسه آدم م یوونهد ینمگه ا -
 ینو مثل ا یساخت  ینهجده سال با ا یمن فقط موندم تو چطور کنه،یم

 !ی؟نشد

 باران مداخله کرد: بار این

 .یشهمثل اون نم ینشه وان  یاستاره مثل وان ی،وند یستن یهرکس یاوان -

 من گفتم: بار این

 .یرهبه فنا م یاافسانه ینوگرنه کل سرزم یهنسخه کاف یهاما از هر کدوم ما  -

که  یلوازم یدنو چ یبعد از انداختن روفرش یدیمرس یشگیزار همسبزه به
 .یمشد یرهخ یآسمون آب  و به یدیمدراز کش یروفرش یو رو یمآورده بود

 ی؟وند یبا ماهان چطور -

 کنهیداره بهم ابراز عالقه م  ریز یز ر  یم،دار  یخوب   یرابطه  یلیخ  یوان   ی: واوندی
 جلو. یادب یمفقط مونده مستق

جلو. از  یادانقدر خوشحال نشو و بهش رو نده اجازه بده ب پرسییاز من م -
بهتر   یلیخ  یو اختالفشون رو حل کرد  یکه تو با اون و آرسان حرف زد  یموقت

 شده.

بود که من به آرسان   یچه حس  ینا  یا. خدایدمکش  یاومدن اسم آرسان آه   با
 نداشنم! یحس ینچن کسییچداشتم؟ من هرگز به ه

 ید؟با جان خوب ی؟...باشه. باران تو چ ی: اوک وندی



 یمیبا هم صم یشتر اما هر لحظه ب یهخفمون م: ما! درسته هنوز رابطهباران
 .کنیمیمون رو حفظ مگرچن فاصله  یشیمم

 ی؟. ستاره تو چ ینهخوبه، درستشم هم یلیخ -

 اما کمتر. یمکل و بحث رو دارهمچنان کل یول یم: بهتر از قبلستاره

 خوبه. -

 ی؟: تو چ ستاره

 ی؟چ  یمن چ  -

 ی؟چ  یعنی: ستاره

 رو ندارم. یمن که مثل شما کس -

 . هنوز جواب اون نامت رو نداده؟یگم: بابا خله، آرسان رو مستاره

 زدم. پوزخندی

جشن   یبرا  یادتولد منم ن  یشدم...صبر کن اگه برا  یدنام  یگهنه بابا، من که د  -
 منم دارم براش، فقط صبر کنه. یاد،آرتان و تارا م ینامزد

 گفت:  یبه شوخ  ستاره

 یش؟م یشک  یانخود  ی؟دار چییچ  -

 .خندیدم

 .یستمباف ن یر من عمو زنج یگهنه د -



 پس؟ یهست  یچ  -

 شاهزاده. ینجالد...پرنسس عذاب ا -

 .یتمبکن، منم پا یبکن یخواست  یهر کار -

 : منم هستم.باران

 از همتون ممنونم... . یول،ا -

*** 

 آرسان

 بار هزارم امروز دوباره نامش رو خونم. برای

نامه بود که به خط خودش  ینکه جلو چشمم بود هم  یزیروزا تنها چ این
 نوشته بود.

هاش، نوشته یزیتم ینداشت، برعکس کامال بد خط بود ول یخوب  خط
هاش بود باعث شده بود که تو نوشته  یبود و البته دقت  یدهکه کش  ییهاطرح

که باعث شده بود از   یزیبهتر بشه اما تنها چ یلیخ یالت عادخطش از ح
 هزاربار خوندمش. یکه به دستم برسه تا االن روز  یروز

 که تموم عشق و احساس من رو لو نده.  یسمبنو  یزیبدم و چ  یجواب   نتونستم

 یببفهمه وگرنه ممکنه بهش آس یداالن نبا کسیچبفهمه، ه یداالن نبا اون
باشه،  یروزیبه فکر پ یدکه با  یطشرا یناونم تو ا یزهذهنش بهم بر  یابزنن و 
 .یارهدلش رو بدست ب اییگهدست رو دستم بدارم تا کس د تونمیاما نم



 .یرمو منم امروز همراهش م یدمفهم یاتفاق  ینوقراره امروز بره، ا مامان

 در اومد. یموقع صدا همون

 کردم و کتاب رو به کتابخونه برگردوندم.  یکتاب مورد عالقم مخف   یرو ال مهنا

 تو. ییدبفرما -

 باز شد و مامان وارد شد. در 

 زود به احترامش از جام بلند شدم. یشدم ول شوکه

 .ینبش یامامان، ب یخوش اومد -

 به مبل تو اتاق اشاره کردم. و

 ، منم کنارش نشستم.روش نشست یزد و به آروم یلبخند مهربون  مامان

 آرسان. -

 بله؟ -

 یای؟که تا شب به قصر آب برسم. تو هم با من م  کنمیمن امروز حرکت م -

 .یامبله م -

 گیری؟ینم یااز وان یچند وقت خبر  ینتو چرا ا -

 دوستاشه. یشمامان؟ اون پ یخبر چه -

 .یبهش دار یچه حس دونمیمن که م کنی؟یم یشچرا از من مخف -

 دونست؟یشدم. مامان از کجا م متعجب



 مامان. کنییاشتباه م -

 زد. یلبخند مرموز مامان

چرا ازش فرار  کنی؟یم یصورت چرا ازش دور ینا یر ...در غکنمیفکر نم -
 کنی؟یم

 مامان؟ یگیم یدار یچ  -

 .دونمیرو م یز چمن همه یاز تو انکار ول -

 اما... . -

 رو جمع کن. یلتوسا -

 ُبهت تنها گذاشت. یرفت و منو تو یروناز در ب یگهد حرفیب  و

*** 

 ستاره

 باز رفته بود تو خودش. وانیا

 شده بود. یرهدور دست خ یهابود و به افق یستادها یقپرتگاه عم لب

و الغرتر  خورهیغذا م یشهنشده؟ کمتر از هم یبعج یاباران، به نظرت وان -
زل   جایهو به    شینهیه، مداوم متو خودش  تر یشتر شده و بساکت  یلیشده، خ

 .زنهیم

 افسرده بشه. ترسمیتو خودشه و م یلیچرا منم متوجه شدم خ -



 حرص گفتم: با

اونم   کرد،یرو به خورش وابسته م  یاوان  یدسر آرسانه، اون نبا  یر ز  یناا  یهمه  -
 ولش کنه. طوریینقرار بود ا یوقت 

 متعجب نگاهم کرد. باران

 انگار دوست پسرش بود! یگیم ینستاره! همچ -

قرار بود  یبودن...وقت  یمیصم یگهبا هم د یلیخ یدوست پسرش نبود ول -
 شد. یک کنه، غلط کرد بهش نزد  طوریینا

 !کنهیم طوریینچرا االن داره ا دونمینم یست،ن یستاره آرسان پسر بد -

 لحظه ساکت شد و گفت: یه

 شده؟! یانکنه عاشق وان -

 .گرد شد و دستام رو رو دهنش گذاشتم  چشمام

موضوع فکر کردم اما اگر به گوش   ینباران! خودمم به ا  یانگ  ییجا  ینوهرگز ا  -
عاشق اون باشه و  یام...درسته ممکنه خود وانیشهم یعصب یلیبرسه خ یاوان

 یناگر همچ دوست خوبه و یهنخواد قبول کنه اما اون در هر حال براش 
 .یشهناراحت م یلیرو بشنوه خ یزیچ

 نخواد قبول کنه، چرا؟ یتو گفت  یراحت. ول یالتباشه خ -

 .یدمکش  آهی



اون دختر  یه،دوست نداره عشق رو باور کنه و ازش فرار ترسه،یچون م -
اما خودش رو به ندونستن زده تا باور   یدهاگر عاشق باشه تا حاال فهم  یهباهوش
 نکنه.

 ترسه؟یم یاز چ  -

 ترسهیاز دوست داشتن، از اعتماد کردن، از باور کردن، اون از قلب آدما م -
 باران.

 .حق داره بترسه یدهچند وقت د ینکه ا  یزاییبا چ -

 زدم. یدلم پوزخند تو

 .یشهعمر زندگ یهموضوع مال  ینچند وقت بود...ا ینفقط اتفاقات ا کاش

 یم؟کن  یکار چ یدما با -

 دونیی. تو که بهتر از من میادازمون بر نم  یکار  یمتا از احساسشون با خبر نش  -
 باران.

 ی؟با کاِرل چطور یآره...راست  -

 .یچیدستپ -

 بگو. کنمیدرک م -

اما  کنهیم یداداز چشماش عشق ب کنهیبهم نگاه م یوقت  کنیمیاحساس م -
 طوریینتا ابد قرار هم کنمیحس م یجلو، و از طرف  یادب رهذایغرورش نم

قدر چه یمبگ یمآخرم نتون یمو مدام تو سر هم بزن یمو با هم نساز یمبمون



منه و  ویق یلتخ یتو نگاهش فقط زاده یشآت یگمم یمو گاه یمعاشق هم
 .یجمگ  یلی. آه خیستن خبرییچه

جلو و حرفش رو  یاداما اگر اون واقعا عاشق باشه باالخره م فهممتیم -
 باشه. یادت ینوا ترهیعشق از غرور قو زنه،یم

*** 

 وانیا

 تختم رها کردم. یخودم رو رو حالییب  با

دوش گرفتم و خودم رو ول   یخرفتم    یم؛بعد برگشت  یمبعد از ظهر مونده بود  تا
 کردم تا بخواب.

 پرنسس...پرنسس! -

 که.  یومدهابم به ما نخو َاه

 ینا؟بله آو -

 ملکه کارتون داره بانو. -

 .یامم یگهد یقهباشه، بهش بگو تا چند دق -

 چشم بانو. -

موهام  یرو رو یصورت  یبا سنگا یمااز جام بلند شدم، تاج نقره حالییب  با
 .یرونگذاشتم و لباسامم مرتب کردم و رفتم ب

 ... .یداشت  یسالم مامان کار -



 خاله شعله حرفام نصفه موند. یدنبا د اما

 خاله شعله! شما؟! -

 بغلش کردم اونم مثل من محکم بغلم کرد. محکم

 برات تنگ شده بود. یلیخوشگل من؟ دلم خ یشعله: چطور خاله

 !یوش اومدخاله جون خ طور ینمنم هم -

 رو از دست داد؟ یاجشن تولد وان شدیشعله: مگه م خاله

 کردم و گفتم:  ایخنده

 خوشحال شدم. یلیخ -

بود و االن  یستادها موقع چشمم به آرسان افتاد که مثل مجسمه همون
 .یهتالف یوقت برا ینبهتر 

 ی؟مامان به ستاره خبر داد -

 :با خنده مامان

 بله خبر دادم. -

 تو فکرشه. یلحنش معلوم بود که چ  از 

با خاله   یمامان نشستم که ستاره هم اومد اونم بعد از سالم و احوال پرس  کنار 
 نشست. جایهبه آرسان  یتوجه یچمثل من بدون ه



تر شد. شد و جمع گرم یداشونتارا، سارا، جان، کاِرل و ملکه آوا هم پ باران،
 تارا بود. یولد منو نامزدموضوعاتم ت ینتر داغ

 ی؟دار یچه حس یشیساله م ۱۸که فردا   یناز ا ی: وان سارا

 ندارم. یواقعا حس خاص یباورت نشه سارا ول یدشا -

 باال. یدسارا از شدت تعجب پر  ابروهای

 ی؟ندار یحس یچچطور ه ی؟چرا وان  -

س چرا پ  مونهیم  ۱۷جاودان شدم و سنم تا هزار سالم    یسالگ   ۱۷سارا من تو    -
 باشم؟ یمسالگ ۱۸نگران تولد  یدبا یگهد

 !ذوقییب  یلیخ یبهت برنخوره ول یوان  -

 کردم:  ایخنده

 ندارم.  یوقت خوشحال  ینهم  یبرا  یرهفکرم بدجور درگ  یول  یستمن  ذوقینه ب   -

 کن، خوش بگذرون.  یباش، جوون   یخیالب  یکممگه تو چند سالته    یبابا وان   یا  -

 خوش بگذرونه. یچجور یگسد یادم فکرش جاها یوقت  آخه

 یداما حق با تو هم هست و اون نبا  یعیه،طب  یوان   ی: سارا قبول کن نگران باران
 .یارهانقدر به خودش فشار ب

 اما دو پهلو. زنهیحرفش رو م ی؛واقع یاستمدار س یه یگنباران م به

 و چشمام رو مالوندم. یدمکش  ایخمیازه



 .یبخواب  یبهتره بر  یاخسته ی: وان تارا

 .یستمممنون اما نه خسته ن -

 یپف  یفردا تو جشن تولدت با چشما یدبرو بخواب وگرنه با ی: چرا وان تارا
 .یاحاضر بش

)منظورش پف وحشتناک  یر ش  یالاون    یشمحاضر نم  وجهیچ: منم به هستاره
 موهام بود( رو اتو بزنما.

 بود. یاناد یبه عروس تیکش

 .یستمخب نزن انگار خودم بلد ن -

 با حرص: ستاره

 همه رو موهات وقت گذاشتم؟اون  یته،عوض دستت درد نکن -

 به اون در. ینا یدیوخند یمدر عوض کل -

 .یدمکش  اییگهد ییازهخم بعد

 دوستان. یر خپس شببه -

 پورت کردم.گفتم و به اتاقم تله  یر خبههم شب یهبعد بلند شدم و به بق و

 رو تو تخت پرت کردم و سر سه سوتم خوابم برد... . خودم

*** 

 رو باز کردم. چشمام



 االنم انقدر زود پا شدم. یدمزود خواب یشببود چون د ۶ ساعت

و خوش  شدمیم خیالیب  یدامروز رو با یهزدم امروز تولدم بود پس  لبخندی
 .گذروندمیم

 عصر آماده بشم. یتا برا تو حموم پریدم

و  یشرتدست ت یه یرون؛کارم رو طول ندادم و زود از حموم اومدم ب  خیلی
تخت مرتب گذاشتم. خودمم   یو لباس مرتب و آمادم رو رو  یدمشلوارک پوش

 نشستم و با حوله به جون موهام افتادم. یشمآرا یز پشت م

 در منو به خودم آورد. صدای

 تو. ییدبله؟ بفرما -

جشن  ینداخل شدن. قرار بود مامان و ستاره تو ا یشگر همراه آرا مامان
 کرده بود.  یر د یشهکنن و ستاره هم مثل هم  یمهمراه

 مامان. یخوش اومد -

 ی؟شروع کن یممنون دخترم حاضر  -

 بله. -

ازش جدا کرد  یک و دو دسته بار یدبرس کش یشگر دار بود رو آراکه نم  موهام
روشن و  یهسبز سا ینو نگ یدسرم شکل گل درست کرد و روش مروار یو باال
باز  یختموج دارم رو با اتو کامل لخت کرد و پشتم ر یگذاشت موها  یدسف

 هشبه هم و ت یچوندرو پ یکمشجدا کرد و پشت سرم  یک دوتا دسته کوچ
 یختر  یشهبست کرد فرق راستم رو مثل هم  یهچ  یدمکه نفهم  یزیچ  یهرو با  



موهام کرد و   یفرق چپم رو قاط   شدنینم یدهمو د یالکه البه  ییو با سنجاقا
 .یزهرو سفت کرد تا بهم نر  یباشمدل ز

مدل موها مانور   یرو  یشتر عالقه نداشت و ب  یکاپبه م  یکس  یادمعموال  ز  اینجا
 .دادنیم

 یملو با ر  یدخط چشم محو برام کش  هیصورتم خوابوند و بعد    یرو رو  پنکیک
رژ سرخ که  یههم داخل چشمم مداد زد و بعد  یهام رو حالت داد و کممژه
 یکیکرد و بعد    یکور بلندم رو مان  یهاهم رنگ لبام بود روشون زد، ناخن  یباتقر 
اونم رو هر  از روشن زد بعد  یو چمن یرو ناخنام الک سبز فسفر  یوندرم

 طرح داد و در آخر برق ناخن برام زد. یدو سف کدومشون با سبز مخالف

 بود. یک و ش یباساده اما ز یلیخودم گفته بودم کارش خ چون

دکلته با دامن بلند و پف دار که تماما   یرهنیپ  یدمکمک مامانم لباس رو پوش  با
با  یو چمن یو تور و سنگ، کار شده بود به رنگ سبز روشن، فسفر  یپور با ک

شده بود که حالت  یطراح  یباالش جور یاو نقره ییطال ید،سف یطرح ها
برگ بزرگ   الیهبود که انگار چند    یبرگ و گل برگ بود و قسمت دکلتشم جور

 یو تک و توکم گل داشت. کفشا تر یک اما کوچ طور ینکنار همه. دامنم هم
تاجم رو سرم گذاشتم و گردنبند نشانم   یدمستش رو هم پوش  یسره  یهشنه  پا

 بستم. یسممتو گردنم بود، گردنبند و گوشواره و دستبند سرو

 .یا: حاال آمادهمامان

 بار محکم بغلم کرد.اشک  یبا لبخند و چشما بعد



 .ینملحظات رو بب یندوباره بتونم ا کردمیز فکر نم: هرگمامان

 .مونیمیو تا ابدم م یممامان، ما االن با هم هست بینییم یاما االن دار -

ستاره هم اومد و بعد از له کردن من هرسه  ینکهتا ا یمما آماده بود یدو هر 
 .یمبا هم به سمت سالن رفت

 رو حفظ کردم. اما باز خودم شدیسالن باعث استرسم م شلوغی

 به خاطر آرسان بود... . یمنگران تر یشب اما

*** 

 : تولد۲۲فصل

 وانیا

من نداشت بلکه حوصلمم کامال   یبرا  یجانیه  یچشروع شده بود اما ه  جشن
 .اومدیسر رفته بود و خوابم م

 ی؟کادوهات رو باز کن  خوایینم ی: وان مامان

 گفتم:  یساختگ  یاو خنده یجانش دارم با هخوشحال نگه ینکها برای

 بعد کادو. یک اول ک یول خوام،یمعلومه که م -

 راحت شد. یشمن از بابت خوشحال یالو شد و خ یدمامان تمد لبخند

 یارن؟رو ب یکتک  یم: خب بگخاله

 بله. -



 جشن خالص بشم. یندلم ادامه دادم دوست دارم زودتر از شر ا تو

به  یروم قرار گرفت و شمع یتولد من حاضر شده بود جلو یبرا بزرگ کیکی
 شکل گل با آتش روشن شد.

 نره. یادت: آرزو وندی

 شدم... . یرهشده بودن خ یرهکه به من خ  ییکسا  یزدم و به همه لبخندی

 دلم گفتم: تو

 یناییو همه ا یما رو نجات بد یهمه خوامیمن تو روز تولدم ازت م یاخدا  -
که بعد   یاهاییرو ی،برسون  یاهاشونرو به تمام رو یستنهستن و ن ینجاکه ا
 باشن. یشب هم واقع ۱۲از 

 ... .مردم به هوا رفت یشاد ینفس بلند شمع رو فوت کردم و صدا یه با

*** 

 روز بعد چند

 وانیا

و حالم   شدمیتر مو کوفته خودم رو به تخت رسوندم؛ روز به روز خسته  خسته
 تر.گرفته

 یتو جشن نامزد یحالم فردا چطور یندرد داشت. من واقعا با ا یلیخ سرم
 !یتوضع ینتارا و آرتان قراره حاضر بشم با ا

 ... .یشهروز به روز داره بدتر م حالم



تختم  یتنم بود خودم رو رو ینتمر  یسبزم که برا یچرم یهمون لباسا با
پاهام.   یر باال سرم و خنجرمم تو غالفش ز یرکمونمکنارم ت  یرمپرت کردم شمش

شد و تو  ینکم چشمام سنگ...کمخوردیحالم داشت از خودم بهم م یگهد
 فرو رفتم... . یقعم یخواب 

*** 

 یناگهان  یا: حمله۲۳ فصل

 !دمیاز خواب پر  اومدیم یرونکه از ب  ییسر و صدا با

 یه؟چ یصدا یگهد ینا -

 خدا نه...! یست. ..واگلوله  یصدا انگار 

رو تنم کردم، خنجر  ینمو زره نازک تمر  یو کت چرم یدمهول از جام پر  با
 .یرونکفشام با دو از اتاق زدم ب  یدنرو برداشتم و بعد از پوش  یرمکمون و شمش

 سرخ ستاره قفل شد! یرو نگاه خسته و چشما چشمام

 خبره؟چه ینجاستاره ا -

 وضعه! ینتو ا ینجاا یدمشدم د یدار ب دونم،یبه خدا خودمم نم -

 قصر متشنج شده بود. تمام

 از ما نداشت. یسمتمون. حال اونم دست کم یدو دو یدما رو د کاِرل

 خبره؟کاِرل چه  -

 .ی: دشمن حمله کرده اونم ناگهان کاِرل



 ستاره شد گچ. رنگ 

 االن کجان؟ یم؟کن  یکار چ یا! خدای؟چ  -

از  یبخش یهما با  یم،کن  یهمردم رو تخل یدشهرن...بر  یها: پشت دروازهکاِرل
هم   یهو بق  یریمتا موقتا  جلوش رو بگ  ریمیشهر م  یهاسربازا به سمت دروازه

 .کننیمردم رو خارج م

 .یاممنم با تو م -

 : نه تو... .کاِرل

 .یامم یعنی یامگفتم م  یحرف نباشه کاِرل وقت  -

آرسان، ملکه  ید،مامان، ستاره،کاِرل ، جان، باران، سارا، رزا، آسمان، آناه من،
 آوا، ملکه مهتاب، خاله، عمو سهند، ماکان و... .

و هر کدوم به  یمگروه جدا شدو گروه یمشهر رفت یهابه سمت دروازه همه
 .یمها رفتاز دروازه یکیسمت 

دفاع از دروازه  یاز سربازا برا یبه همراه بخش یگهمامان و چند نفر د من،
 .یمرفت یاصل

از ارتش هم مشغول   یادیبود و حمله شدت و بخش ز  یادانفجار و...ز  صدای
 بودن. دفاعینجات مردم ب 

داشتم  یچندان دلچسب نبود. حال بد یریو درگ یرهابرخورد شمش صدای
از شکست خوردن و از  ترسیدمیم کرد،یم ینیرو قلبم سنگ چیزییهانگار 

 مردمم. یزانموعز  یجلو یباختن، از شرمندگ 



 .یمشهر ببر  یهاجنگ رو به خارج از دروازه تونستیم

 رو وصل کردم... . یمتماس ذهن یهفکر کنم ک ینکها بدون

 گوشت با منه؟  یا: وانآرسان

 خشن جواب دادم: کمی

 بگو. -

 .یازهما داخل ن یرویتماس گرفت به ن یدملکه خورش -

 تر شده بود.خشن یکم  اونم

 .رسونمیخودم رو م یاوک  -

 !یاوان -

 آرومش نتونست متوقفم کنه. صدای

 بله؟ -

 کتابا کجاست؟  -

 جاش خوبه. یرو هم که داد یتخت، اون کتاب  یالتجاش امنه خ -

تماس رو قطع  اییگهد حرفیاز من حرف بکشه ب  تونهینم یدکه د  آرسانم
 کرد.

 جمع رو ترک کردم. یانهبه مامان خبر رسوندم و مخف تندی



 تونستمیتا م یروهامو با استفاده از ن رفتمیم یخلوت و مخف  یهاکوچه  از 
وضع  ینا یلیامبود، نبود خ یبد یلیخ یری...درگفرستادمیآدم به پناهگاه م

 .یمرو بدتر کرده بود، ما تو شهر محاصره شده بود

 بزنم دهنم رو گرفت... . یغ از پشت منو گرفت تا اومدم ج تیدس

 منم، آرسان. ین...ایش...هیشه -

 ولم کرد. یواشیواشمن آروم شدم  یدتندم آروم گرفت اونم که د نفسای

 شده؟یچ  یه؟چ -

 حالت خوبه؟ -

 گفتم:  محکم

 ی؟من خوبم...تو چ  -

 منم خوبم. -

 چطوره؟ یتوضع -

 یاما حمله ناگهان   دیمیدفاع انجام م  ی...ما تمام تالشمون رو برایستخوب ن  -
 و پر از خطره.

 گفتم:  یدلواپس با

 .یممتحد بفرست ینایکاش بشه چند نفر رو به سرزم  -

هم   یگهمشکل د  یهدفاع کرد،    ینجابشه از ا  ینکها  ی.برااما..  یمکار رو کرد  ینا  -
 هست.



 یه؟چ یگهنه، د یوا -

 مهتاب، خاک، باد و آتشم حمله شده. ینایبه سرزم -

 !یشهنم ینبهتر از ا یهعال -

اما در عوض  یرنبگ توننیآتش نم یدفاع  یوار آتش رو به خاطر د ینسرزم -
 .یادم ینجامبال سر ا ینهم یاداحتمال ز یفتن؛م یر مردم اونجا گ

 .یمها ببر مردم رو به پناهگاه یدبا -

 . ...یدندارن انجامش م -

 !کننیم یر اما ارتش و سربازا گ یمخارج بش تونیمیخود ما هم که م -

آب و آتش   ینارتش اونا به سرزم  کنه،یباد و خاک داره سقوط م  ینایسرزم  -
آفتاب چون  ینبه سرزم یرنمهتابم سقوط کنه م یناگه سرزم یشهمنتقل م

 سخته.  یغالوارد بشه اما پس گرفتن مناطق اش  تونهیدشمن به خاطر قدرتا نم

 داره. یادیقدرت ز یعتارتش طب یریم،از خاله کمک بگ یدبا -

 خطرناکه! یلیو اونم خ یمخارج بش ینجااون از ا یبرا یداما بازم با -

 .یرم...من میمبر  یدبا یسمهم ن -

هزاران سرباز رد  ینو از ب یمجنگ بر  یاصل یدونبه م ید! بایوونگیهد ینا -
 یداپ یکه برا  یرد بش یاز جنگل یدبا یتازه اگه جون سالم به در ببر  ی،بش

تر بود موقع که امناون  یط،شرا  یناونم تو ا  ی،ازش رد شد  یعتکردن مادر طب
 یر و گ یآکرون به ما حمله نکرد؟ بعد اگه از جنگل جون سالم درببر  یهمگه 



ازش  یا حاال کسکه ت  رسییکه م  یوار به د یفتین یعیطب یهاتله یا یوالهاه
 نتونسته عبور کنه.

پرنسس   یام،. من وانیستمن  یمن هرکس  یشم،از همشون رد م  یرم،خب من م  -
 نجاتشون بدم. یدکمکشون کنم، با  یدمردم، با ینا

 .یمجلسه داشته باش یه یدسران منتظرن با یشه،نم طورییناما ا دونم،یم -

 ی؟که چ   -

 لج نکن. لطفا   یاوان گیریم؛یم یماونجا تصم -

 بشه؟ یر اما اگه د کنم،یمن لج نم -

 قدر نگران نباش....انیشهنم یزیچ -

 باشه... . -

مامان از جا بلند شد و  دفعهیک جلسه هم همه متشنج بودن و نگران که  تو
 همه به احترامش ساکت شدن.

اگه بشه از دروازه عبور  یبزنن چون حت  یببه ما آس توننیها نم: اونمامان
 یناما چند  کنه،یمحافظت م  یموندن به خوب   یکه باق   یقلعه از کسان   ینکنن ا
 یکمک   یروین یدنارتش درخواست کمک و مقابله تا رس یرهبر یبرا یدنفر با

 یان؟حاضرن با من ب یچه کسان  یرمبرن...خب من م

شد و به عنوان بده از جا بلند  یبه کس یاجازه حرف  ینکهسهند بدون ا عمو
 داوطلب اول دستش رو باال برد.



 قطره خونم رو فدا کنم. ین: من حاضرم تا آخر عمو

 : منم تا آخرش پشتتم.خاله

 از ما بترسه. یدمرگ با ترسیم،یشعله: ما از مرگ نم خاله

 .یمراه باهم ینآوا: ما تا آخر ا خاله

 برگشته بودن... . یشونبه دوران جوان انگار 

 موندن.[ شونیسالگ  ۲۰_۱۸! تو یرنپ یلی]وجدان: نکه خ

 .موننیسن م ینجون، درسته هزار سالم بگذره اونا تو ا یوج  یکال -

 منم هستم مامان. -

سرشار از افتخار و  یامغرور و چهره یمامان بود که داشت با لبخند ینا و
 همه بود. یبود که تو چشما یزیچ ین. اکردینگاهم م ینتحس

 با خنده: ستاره

 وجود بدون شک و با عظم راسخ منم هستم؛ باران؟ ینبا ا -

 .یدنخند همه

 با خنده: باران

 صد درصد. -

 .یشه: بدون منم که اصال  جنگ نمجان

 اشتباه گرفتن. یرکجنگ رو با س ینادوباره خنده، فک کنم ا و



 .یامکن ندرصد فکر   یه: با خنده منم که کاِرل

 خنده گفتم: با

 یه؟بابا مگه مهمون -

 نزد. یحرف  یکس  یول یدنحند همه

 .یم: منو داداشمم که حتما هستماهان

 هستم. شکی: منم که ب تارا

 .یدکن  یرون: فکر بدون من رفتنم از سرتون بآرشام

 .یامم شک ی: منم که ب آرتان

 : منم تا تهش هستم... .وندی

 نفر گفت: ینآخر  هدفعیک داوطلب شدن که  خیلیا

 .یام: منم مآرسان

 یماز دروازه خارج بش یمبر  یدونتا به م یمو تمام. ماهام آماده بش همین
 هم برن دنبال کمک. یتو جنگ بمونن بخش مونیبخش

 بابا. یستنرمال ن ینمخوب شده بود...ا ینکه! این؟مرگشه ا چه

کار باز رو دوش من،   ینتر طبق معمول سخت یرون،ب یمرفت یببه ترت همه
و ماهانم دواطلب شدن تا به ما  یکاِرل، ستاره و آرسانه البته خداروشکر وند

 کمک کنن.



 یعتو به مرز طب  یمخارج بش  یجنگ از منطقه مرز  یریتو ش  یر ش  یتو  یدبا  ما
تارا آفتاب،  یریم؛تا از خاله کمک بگ یمعبور کن یوار و از د یمقفل رو بشکن یمبر 

 .یشنم یر هم درگ یهها برن و بقگاهو آرتان قراره تو مرز با ونداد به کمک پناه

انگار از بدنشون رد  زدمیم یبودم هرچ  یبمبارزه با دوتا جن عج مشغول
روشون نداشت   یاثر   یرمشمش  یا  یروهامن  یخورد ول  یمشت و لگد م  شد،یم

 رو داشتن! یانگار قدرت مجاز

قادر به ضربه  یفضربه وارد کردن را داراست اما حر  که دشمت توان  یرویی)ن
 (کندیو ضربات از بدنشان عبور م یستبه آن ن

فقط در برابر سالحم و  کنیم،یم یرو برس یطبه قول مامان اول شرا خب
خوب بلد  یا یستن یادز شونیمجاز یروین یا یعنیمقاوم هستن  یروهان
قدرت  ینکه من هنوز به ا  ییماز اونجا یهاازش استفاده کنن و لحظه یستنن

 بشم. ینامرئ  تونمیم یدمنرس

سبز   یکه با دو دستم انرژ  گشتنیشدم و اونا دور خودشون م  یدلحظه ناپد  در 
بود به سمتشون فرستادم و دودشون  یروهامن ینتر و خالص ترینیکه از قو

آرسان داره   یدمرده بودم ظاهر شدم و دک  یبجور که خودم رو غکردم، همون
 وقتشه. یعنی یدهعالمت م

 .یوندیممرز به هم بپ یکیجدا و در نزدجدا یم،گروه به جنگل بر بود گروه قرار 

از پا درآوردم و فقط  یرو به سادگ  یدو به سمتش رفتم و تو راهم چند نفر  با
 یبیآرسان آس و یفتهکه روح بلند بهم هشدار داده اتفاق ن  یزیدعا کردم چ

 .ینهنب



جنگل  یهتو  یهبعد از چند ثان یددستم رو گرفت و دو یدمآرسان که رس به
 ظاهر شد.

 .کردیمیخوب بود جلب توجه نم خب

 یدهکلفت و در هم تن  یهابود با درختا و بوته  یچدر پ  یچبزرگ و پ  یلیخ  جنگل
که   یبود در حد  یک تار  یلیخ  یرهو ت  یک تار  یبه خاطر وجود برگ درختا و ابرا
 !شدیم یدهتا چند قدم دور و برتم به زور د

 به همه! یهشب یشهمه چ ینجاا یم؟بر یداز کدوم ور با -

 .طرفینبه شمال شرق...از ا -

از  یکیبه  یهشب یبعج ینجام. ایشهم یچ  دفعهینا ینیمبب یمبر  اوکیاوکی
از  دادیم اجازه نمغرور  یدم؟رو د ینجامن قبال ا یعنیها!  تو خوابمه یجنگال

جنگل   ینقدر اشدم و به راهم ادامه دادم. چه  یخیالشآرسان سوال کنم. کال ب
 کردم.  یفیسرد بود؛ لرز خف

کلمه   یهو  آوردمیخودم نم یبه رو یول کردمیدنبالش حرکت م یخستگ  با
 .زدمیحرف نم

 .یماستراحت کن یکمبهتره  یم،دور شد یفکر کنم به اندازه کاف  -

کمرم رو به درخت   یدرخت نشستم، با خستگ  یه یر ر تکون دادم و زس فقط
 دادم و چشمام رو بستم. یهتک

 !یایخسته به نظر م -



 ینتر از اانگار اون سمج ینشون دادم نه چشمام رو باز کردم، ول یواکنش نه
 حرفا بود.

 طوریینهم یباتقر  یدمتکه د یکه به قصر آب اومدم وقت  یمروز یناول -
 سرد و خسته! چرا؟ تفاوت،ی! ساکت، ب یبود

چرا؟  یگیاومده بعد تو م یشپ یز ! حالم بده اعصابم متشنجه هزارتا چپرو
 ی! از رفتارایشیبعد نگران حالم م یدیهام رو جواب نمآخه به تو چه؟ نامه

 دو پهلو متنفرم.

 گفتم:  سرد

 دارم. یخواب کم  -

 چرا؟ -

 به را...فضول. یدهچه چسب چون

 بهش ندادم... . یب جوا دیگه

*** 

*** 

 ستاره

 یددرختا ناپد  ینرو که ب  یو آرسان   یکه تونستم وان   ییبا نگاهم تا جا  ینگران   با
 شدن دنبال کردم...بعدش نوبت ما بود.

 .یچیدکاِرل تو سرم پ  صدای



 وقتشه. ی؟ستاره حاضر  -

 من حاضرم. -

 پس بدو به سمت من. -

 ... .یاوک  -

 یر چندتا تخته سنگ و از ز یاز رو یدمتمام سرعت به سمت کاِرل دو با
بزنه از پا  یبداشت بهم آس یرو هم که سع یگذشتم هر کس هایر شمش
 آورده شدم. یرونب یتشد و از جمع یدهکه دستم کش  آوردمیدرم

 یدهکش  یها. محکم با انگشتشناختمیچون دست کاِرل رو م ترسیدمنمی
 و لطافتش رو هم داشت. یحال نرم یناما در ع

 نه؟ اومدییدنبالش م کشیدتیم جوریینقاتلم ا یه -

 گفت.  ینوا یشاک  یلحن با

 کردم:  ایخنده

 .شناسمیتو رو م یالبته که نه احمق جون، من دستا -

 ادامه دادم: یطنتبعد دوباره با ش یدوم رو مهربون گفتم ول بخش

 دستش رو فلج کرده بودم. بود اییگهاگه کس د -

 .خندیدیمن م یطوناون بود که به لحن شوخ و ش نبار ای

 .یومدهسرمون ن ییتا بال یمزود باش بر  یخیالحاال ب -



 .یمرو باهات موافقم زودتر بر  بار ینا -

 .دویدیمیدر دست هم م دست

کنم نگاه   یدونبه م بار ینآخر  یزدم و برگشتم تا برا یالحظه دلم رو به در یه
 .کردمیکه کاش نگاه نم

 بست و با زانو زمان افتادم... . یخرگام  یروم خون توصحنه روبه یدند با

 ستاره... . -

 .شدهیکه چ   یداونم ماتش برد انگار اونم د اما

تو  یر ت یهتو کتف و  یر ت یه یمنازن یبودم، بابام...بابا یرهبهت به بابام خ با
که تا دسته تو قلبش   یریبود با شمش یدستش فرو رفته بود و پهلوش زخم

 فرو رفته.

بابام   ینهکه از س  یمثل خون   شدیم  یاز چشمام جار  طوریینبود که هم  اشک 
 شده بود. یجار

بودن که من اون لحظه   ییتنها حسا  یو ناراحت   یتنفرت، ترس، عصبان  خشم،
 .دلرزییداشتم، تمام وجودم از خشم م

 یتبلند شدم و با نها  یارهداشت منو به خودم ب  یکه سع  یتوجه به کاِرل  بدون
دو نفر از پشت   کهیمردانه کشته شده بود درحالبابام ناجوان  ییدم؛سرعت دو

رو تو قلبش فرو کنه و حاال   یر تونست شمش  ینفر به سخت   یهگرفته بودنش و  
 .گیرنیجوابش رو م



به خون نشستم تمام وجودشون  یچشما یدنشده بودم با د یک نزد بهشون
 جونشیجلو چشمم بود و جسد ب  گناهمیاما االن فقط خون پدر ب  یدلرز
که   یو جسم هر ک   شدیمثل صاعقه اما به رنگ آتش از دستام خارج م  یروین

 دننفر اول و دوم رو مثل آب خور   رفتمیرو باهاش نشونه م  اومدیبه دستم م
 یکه پدرم رو زده بود به راحت   یآخر فرار کرد همون نفر    یسوراخ کردم ولسوراخ

خوب بود اما نه در  یلیو مجبور به مبارزه شد. خ یدمشبه سمت خودم کش
زدم که درد  ییسوراخ کردم اما جاکل بدنش رو سوراخ  یروحد من؛ با همون ن
 بکشه...مثل پدرم.

پدرم رو برداشتم و رفتم  یر زمان افتاد اما هنوز زنده بود، شمش جونیب  دیگه
 باال سرش با نفرت تو چشماش نگاه کردم و گفتم:

تو به  ید،د یخواه  یتکه از زندگ  یرهتصو ینآخر  ینخوب نگاه کن چون ا -
کشته   یرشو با شمش  یرو ازش گرفت   یشزندگ  یکه با نامرد  یدست دختر کس

 .یشیم

 قلبش فرو کردم. یو تا دسته تور  یر مثل خودش شمش و

چندشم  یومد،بار بدم ن یناول یبرا یزد،بود که از دهن و قلبش فواره م خون
و دوباره تو قلبش فرو  یدمرو با حرص کش یر شدم شمش تر ینشد اما عصب

 ینکارونداشت، دوباره و دوباره ا  یادمقدرت فر   یکردم. هنوز جون داشت اما حت 
رو  یر شمش دهتموم کر  یدمد یش خارج بشه، وقت کردم تا تمام جونش از بدن
 جسد پدرم زانو زدم. یتو قلبش ول کردم و باال

 از پونزده جنازه از سپاه دشمن دور جنازه پدرم افتاره بودن. بیشتر 



 کار من بود؟ من؟ ستاره؟  یناهمه ا یعنی

 !یچیدوحشتناک تو کتفم پ یکه درد  ریختمیاشک م فقط

*** 

*** 

 کاِرل

کردم از جاش بلندش کنم از   یم  یخودم رو به ستاره رسوندم و سع  یسخت   به
 یبشم که صدا یر به سمتمون حمله شد و من مجبور شدم با اونام درگ یمطرف
 کرده؟  یشزخم یک   ینمستاره بلند شد و من نگاه کردم تا بب یادفر 

امکان نداره! مگه اون مگه اون...اون نمرده بود؟ احسان زنده بود؟  ین! انه
اون  کردنیهمه فکر م یا،و پدر وان یعتچطور؟ احسان پادشاه سابق طب یول

 یکرده بود و با هَمدست  ینامرد ینشمرده! اون هم به زنش هم به سرزم
بردن! و بعد   یشپ  یتا مرز نابود  یبا  رو تقر   هاینسرزم  یشزاد چند سال پآتش

اونا به  شدیخبر مرگشون اومد و حاال هر دو زنده و سالم هستن. گفته م
 ینبودن و ا یکیتار هاییدهو محافظان برگز  کردنیخدمت م یک افسانه تار

 یوا،آتش، ش یکیتار ییدهبرگز  یشش یعنی ینمن نه...ا ی...اوه خدایعنی
مهسا  یدبا یگهپس دو نفر د دنماگما از اونا بودن اما فقط چهار نفر بو یده،ش

حسان بودن پسر از همسر )خواهر ماگما و آتش( و ُبرهان )پسر همسر دوم ا
 اول اون زن بود(



باهاش حماقت محض   یریبود و درگ  نظیر یقدرتمند و ب   یجنگجو  یه  احسان
 یاکه وان  یخانم )کس  یدابه خواست و  یااون از وان  یرو درباره  یز چبود. ما همه

نداشت...   یخاطره خوب   ینیشمچون از پدر زم  یمکرد  یرو بزرگ کرده( ازش مخف 
. 

*** 

*** 

 وانیا

 !رسیدنیبه ما م یدکردن؟ االن با  یر انقدر د چرا

 کالفه.  یلیمبودم خ کالفه

 .رسیدنیبه ما م یدتا االن با یست؟ن یببه نظرت عج -

 .کنمیفکر م ینچرا؟ منم دارم به هم -

 بود؟ شدهیچ  یعنی

حاصره افتاد و ما م ینزم یبد یقطور با صدا یتو همون لحظه درخت  اما
 .یمشد

 آروم گفت: آرسان

 با من. یابا تو، سمت راست یاسمت چپ -

 با تو. یاام با من و پشتباشه، پس جلو -

 : باشه.آرسان



 یمبفهم ینکهبودن سرمون، بدون ا یختهحمله شروع شد. از چپ و راست ر و
 یرم شمش  یو از خودمون دفاع که باالخره آخراش بود تو  کردیمیفقط مبارزه م

تر عقب یده متر  یه یمپشتش به من درحال مبارزه بود کس یدمرو دآرسان 
بود   بلمکه مقا  یدادم کس  یصصاعقه رو تشخ  یروشاز حرکت و ن  یکآماده شل

 آرسان پرت کردم. یزدم و خودم رو جلو ینحرکت زم یهرو با 

درست شد و  یدرست نشد، اما سپر  یدرسته حباب محافظت  خوشبختانه
اما من به خاطر شدت ضربه به جهت مخالف  ینیمنب یبیباعث شد که ما آس

کمرم   یرو تو یزیچ یزیپرت شدم و با شدت به درخت برخورد کردم و ت
 احساس کردم.

*** 

 تلخ ی: روزها۲۴ فصل

*** 

 آرسان

 به سمت درخت پرتاب شد. یابه خودم اومدم که وان یوقت  فقط

به سمت  یکه از شدت ضرب و انرژ  کردمیم نگاه یاییبا تعجب به وان فقط
جنگل پرت شده بود و با ضرب به اون خورده بود و شاخه  یاز درختا یکی

از تو بوته خار  یزیت یخارها امیگهتو پشتش فرو رفته بود و از طرف د یزیت
 تو بدنش بود! ینرو زم



کردم و باال   یلآتشم به خاکستر تبد  یرویمونده رو با ن یباز باق دوتا سر   سریع
 .یدمدو یاسر وان

 بدتره! خارا تو همه یلیخ کردمیکه فکر م  یزیاز چ یانشستم؛ خدا کنارش
تو پشتش فرو  یز کلفت و ت  یباتقر  یبدنش فرو رفته بودن و تکه چوب  یجا

 بود. یار داشت اما کامال هوش یزیررفته بود و خون

 آخه؟ یکار رو با خودت کرد  ینچرا ا -

 آرسان؟ دونمینم یفکر کرد -

 ! چطور؟!دونست؟یم اون

 ینکهبکشه با ا یرونشاخه رو از بدنش ب یروشداشت با ن یسع کهدرحالی
 زد و گفت: یاشک تو چشماش جمع شده بود لبخند

 .دونمیوقته م یلیمن خ یدی،درست فهم -

 تونستم بگم: فقط

 چطور؟ -

سوالم   یخیالکه ناخواسته از دهنش خارج شد به خودم اومدم و ب  یبا آخ   ولی
 یعترفته بود منم قدرت طب یادمونرفتم کمکش کنم، انگار هر دومون به کل 

 رو دارم.

رو از  یز درد و فشار ممکن اون شاخه ت یزانم ینتر با کم یمتونست یسخت  به
 یمخطرناک  یه بود که جابرداشت  یقیاما پشتش زخم عم  یم،بکش  یرونبدنش ب

 نبود. هم به نسبت کم یزیشربود، شدت خون



 :یدمشروع کردم به درآوردن خارا از بدنش در همون حالم ازش پرس آروم

 یدی؟چطور فهم -

 صورتش از شدت درد جمع شده بود شروع به صحبت کردن کرد. کهدرحالی

ارد حالت جادو شدم و  یناماز تمر   یکیسر    یروح بلند، اون به من گفت؛ اتفاق   -
 گفت.  ینوو اون به من ا  یدمو تونستم منتقل بشم. اونجا روح بلند رو دوباره د

 حرص گفتم: با

 کار چقدر برات خطرناکه؟  ینا دونییتو نم یعنی -

 ممکن بود تو... . یول یرم،اما من قرار نبود بم -

 ش رو خودم کامل کردم:جمله ینهم ینداد برا ادامه

 . درسته؟یرماما من ممکن بود بم -

 .یدرو تکون داد و نگاهش رو از من دزد سرش

از ما دوتا وجود داره و  یکیبله روح بلند به من گفته بود که احتمال مرگ  -
 عجلت رو گرفتم. یمنم جلو یی،گفت اون تو  یدارمونمد ینآخر  یتو

 بدجور به ضررته. یکه تو کرد  یاما کار -

 متعجب: وانیای

 چطور؟ -



اما چندتا  یمبرات بگم ما جاودان طوریینسخته اما بذار ا یحشتوض ینبب -
 یروین ینهم یوجود من آتش برا ی. االن تویمنقطه ضعف خاص دار

واکنش   یا  گردهیکه به آتش برم  یزیبدن من نسبت به آتش و هرچ  یدانجاو
 یلیخ  ینمو ا  یدهدفع اون خطر نشون م  یبرا  یواکنش  یکند  به  یا  یدهنشون نم

هم  یشگوییخطر مرگ منو و پ  یبرامون خطرناکه و تو که ساعقه رو دفع کرد
 اومده. یشخودت پ یکه برا  یوضع یناما االن با ا یباهاش دفع کرد

 حرفم رو کامل کنم. تونستمنمی

و قدرت جاودان توام  یدهست یگهاز وجود هم د یبخش یعتخب تو و طب -
 .یدهنشون نم ینرو به ا یدکه با  یواکنش

 زد. یتلخ  لبخند

 ینجات زندگ   یتر از مردن براقشنگ   یمرگ   یچه  یست،مهم ن  یرمماگه بم  یحت   -
 .یستن یزانتعز 

رو از دست  یاریشکم داشت هوشو کم شدیم حالیرفته ب رفته صداش
 .دادیم

 کردم.  هول

 برمتیو من م یشی. اصال! خوب میبه مرگ فکر کن یدنه، تو نبا یانه وان -
 یدتو با گیریمیرو پس م ینامونخاله و سرزم یشپ ریمیامن، بعد م یجا

 .یتحمل کن



حرف بهش ندادم و زود بلندش کردم و شروع کردم با تمام سرعت  اجازه
 .یدندو

 .اونجا  بردمشیم یدمرز بود، با  یک اطراف و نزد  ینهامون هماز پناهگاه  یکی

 یدهند یعتو کل عمرم انقدر سر  یقدرت از کجا آورده بودم ول ینا دونمنمی
حرف  یبا وان  کردمیم یشدم و مدامم سع یو خم جنگل رد م یجبودم. از پ

 یاون چشما یدمرو حفظ کنم اما به خودم اومدم و د یاریشبزنم تا هوش
 نازش رو بسته بود.

 زدم:  یادزانو زدم و با تمام وجود فر  ینزم رو

 !یاوان -

 یزدنبضش رو گرفتم؛ منظم نبود، اما م  یع اون نگفت بله، جوابمون نداد. سر   اما
 هنوز.

بلندش کردم و بدون توجه به شاخ و برگا که به صورت و بدنم  دوباره
 .شدیم یدهنمونده بود و نشون پناهگاه د یزیچ یگهد یدمدو یم خوردنیم

و مقاوم مرز پناهگاه برخورد   یبا ضرب به حفاظ نامرئ   یول  ییدمام توان دوتم  با
مرز منو به شدت به عقب پرت کرد، فقط خودم رو سپر   ییجادو  یرویکردم و ن

از ضربه و  یو درد وحشتناک ناش ینهنب یبیآس یناز ا تر یشکردم تا ب  یوان 
 داخل کتفم بهم فشار آورد. یر فرو رفتن ت تر یشب

 ینامرئ  یوار د یداد سربازان از باال یتا دوباره ضربه بزنم که صدا شدم بلند
 اومد.



 ی؟هست  یتو ک  -

 ی؟دار یکار چ ینجاا -

 زدم: یادحرکت از رو صورتم کنار زدم و فر  یهرو تو  رنگمیاهبلند و س شنل

 منم شاهزاده آتش، آرسان. ینا -

 آشنا داد زد: ییاسمم هول کردن که صدا یدنبا شن سربازا

 زود. ید،در رو باز کن -

 کرد؟یم یکار چ ینجاا اون

 !یدما با وحشت به سمت ما دو یدنباز شد و کاِرل با د در 

 اومده؟! یسر وان  یی! چه بالیدشما که زودتر از ما رفت شده؟یآرسان! چ  -

 گفتم:  هول

خودش  یروین یست،اصال حالش خوب ن یاوان یستحرفا ن یناالن وقت ا -
 (یده د یبآس یروهاشهم جنس ن یزیشده. )با چ شیهبر عل

 یحفاظ چوب  ید،تو...سربازا دروازه رو چفت کن یایدب یدمن! زود باش یخدا -
 یو جادو یدکن تر یتر و جادوش رو قورو مقاوم ینامرئ  یوار د ید،رو ببند

 حاال. ینهم ید،رو فعال کن ساز یمخف 

 .یدمن به داخل محوطه دو یهمپا بعد

 پزشک. یشپ برمتیم یا،دنبال من ب -



 باشه. -

 .یدنما پر  یدنو پزشکا با د یمشد ی_آب یدچادر سف یهزود وارد  خیلی

 شدن. شیهبر عل یروهاشن -

 از پزشکا گفت یکی

 شده؟یخدا چ  یا -

بوته  یشاخه کلف تو بدنش فرو رفته و رو یه یستحرفا ن یناالن وقت ا -
 خار افتاده.

 یهرو تخت و کاِرل همراه  یماز پرستارا زد تو صورتش، زود اونو گذاشت یکی
 بردن. اییگهپزشت و پرستارم منو به چادر د

و  یز و من رو تخت نشستم تا پزشک و پرستارا زخمام رو تم یرو صندل کارل
 پانسمان کنن.

رو کامل برش  یرشز رنگ یتنم درآوردن و لباس چرم مشک و زرهم رو از  شنل
 دادن.

عشقم بود که خودش   یشدور بود و فکرم فقط و فقط پ  یلیبرام خ  صداهاشون
نه رو از من دور   یا  یشهم  یرو که معلوم نبود اصال  عمل  یشگوییرو فدا کرد تا پ

 کنه.

 قربان. یقا  : زخما عمیک  پرستار 

 ف فرو رفته.تو کت یبدجور یر دو: ت پرستار 



 شده. یدهسه: ساعد دست شاهزاده بدجور سوخته و بر  پرستار 

 .یارنرو درم یر دارن ت یدمو فهم یچیدبدنم پ یتو یبد درد

جاشون بدجور  کردنیو پانسمان م دادنیزخما رو شست و شو م تمام
دستم اما بعد  یدگیو بر  یر اون ت یمخصوصا جا کرد،یو درد م سوختیم

کتف چپم تا   یکارشون تموم شد و رفتن. از باال  یقهدق یستحدود پونزده_ب
 دهش  یچیتماما  پانسمان شده بود، دور ساعد دستمم باندپ  مینهسقفسه  یینپا

 بود.

 شده؟یچ  یبگ  خوایینم -

 شونیکیکه   یمتموم کرده بود یباتو جنگل بهمون حمله شد کارشون رو تقر  -
 یهجلوم و با  یدپر  یبزنه که وان  یبصاعقه از پشت به من آس کرد با  یسع

پرت شد و خورد به درخت   یادسپر از جفتمون محافت کرد اما به خاطر فشار ز
اون  کمرش،رفت تو  یزمچوب کلفت و ت یکهت یهبوته خار  یهو افتاد رو 

که  یبود که اون کس یدهبود و فهم یدهوحشت رو فهم ینو نفر  یشگوییپ
رو از  ینو نفر  یشگوییپ تونهیبود چطور م یدهمنم و فهم یرهداره بم احتمال

 بال سر خودش اومد. ینا یمن دور کنه ول

 دستام گرفتم و فشار دادم. یندوباره نشستم و سرم رو ب و

 ُبهت زده گفت: کاِرل

! کردییم طوریینچرا...بگو چرا ا فهممی! پس حاال می؟اون...اون تو بود -
 ی؟! چرا؟ چرا نگفت یو فاصله گرفت  دونستیی...مدونستیینگو خودت منگو...



بردنش خودتون رو ممکنه بود به   یناز ب  یچون برا  ید،بفهم  یزینخواستم چ  -
پس صبر کردم تا خودم باهاش   ید،بزن  یشو به آب و آت  یدبنداز یهر دردسر 
 بجنگم.

 .یاحمق  یلیآرسان...خ یاحمق  -

 ینجایی؟حاال تو چرا ا -

 ساکت شد و صوراش تو هم رفت! دفعهیک 

 .یکاِرل )بازوهاش رو گرفتم و تکونش دادم( ِد حرف بزن لعنت   شدهیچ  -

 نشست و منم رو بهش زانو زدم. یندوزانو رو زم کارل

 شده؟یبگو کاِرل...بگو چ  -

 لرزون گفت: یبا صدا کاِرل

 ... .یدیم...ددیمید یاتفاق  یم،با ستاره تو راه بود -

 خب...خب؟ -

گرفته( که پادشاه سهند )پدر ستاره( رو   یدم... )دوستان، طفلک مرض دیدمد  -
 کشتن!

 !؟ چطور؟!یچ  -

 به من ادامه داد: توجهبی



 یوونهرو تو قلبش فرو کرد. ستاره د  یر از دو طرف گرفتنش و و نفر سوم شمش  -
کشت...بعد  جایهنفرو  یستشد...به همشون حمله کرد، پونزده_ب

 زد! یر بهش ت یااحسان...پدر وان

 شوک عمرم بود! بدترین

همه با هم  یناست...اخورده، احسان زنده یر پادشاه سهند مرده، ستاره ت -
 چطور ممکنه؟

 رو با دستام فشار دادم و گفتم: چشمام

 االن ستاره چطوره؟ -

 نگاهم کرد. مظلوم

خورده، ممکن بود   ییبد جا  یرمو ناراحته، ت  یعصب  یلیخ  یست؛اصال  خوب ن  -
 شش رو سوراخ کنه.

 االن کجاست؟ -

 .یهوشهاز چادرا ب یکیتو  -

 .ینمشبب خوامیفقط م یستمهم ن -

 باشه -

 .یماز چادرا رفت یکیو به سمت  یمشد بلند

 .شناختمینبود که من م یاتو خوابم ستاره یمتعجب شدم! حت  واقعا



 یشونیشمگونه و پ  یجنگ رو صورتش بود رو  یدونم  یفیاشک، خاک و کث  رد
بود، دو چشماشم  حالیو کامال  ب  یدهپر صورتش رنگ  یدگی،خراش و بر  یجا

 کبود فرو رفته بود.  یاحاله

 به روزش اومده؟ یچ  -

 کرد،یو داد م یغ از تو شوک دراومد مدادم ج یخرابه، از وقت  یلیوضعش خ -
 یبعدش چ  ینیمتا بب یمش خوابوندشده بود، فعال   هایوونهدرست مثل د

 !یشهم

 یز عشق چ فهمیدمشیم لرزید،یاز زور بغض دورگه شده بود و م صداش
حاال منو  سوختی،یتوام م کشیدی،یتوام درد م یدنشبود با درد کش یبیعج

 ی با غم  ینجاعشق اون ا  سوختیم،یم  یشآت  ینهم  یتو  یمکاِرل هردومون دار
طرف به که تنها درمانش زمان بود و عشق من اون  کردیدست و پنجه نرم م

 بود. یبانخاطر نجات من با مرگ دست به گر 

 یم؟بهشون بگ یدبا -

ستاره  یجلو بگ  یبا لبخند بر خواییم ی؟حالشون؟ بعدم چطور ینبا ا -
 ینکه خاله و دختر خالت رو پشت سر ول کرد، سرزم  یشوهر خالت کس  یزمعز 

زد،  یر شما از خانوادتون شد به توأم ت ییکشوند و باعث و جدا  یرو به نابود
بدتره و...کارا  ینیتمکه از پدر زم  یقیتپدر حق یبگ  یبه وان  یازنده و سالمه؟ 

کرده،  یجنگ اومده و ستاره رو هم زخم یدونرو کرده زنده و سالم به م
 .یشهچقدر بد م دونییم

 اما اگه از خودمون بشنون بهتره تا تو جنگ بفهمن. -



واقعا براشون  طوریینا یدرو آتش بود! حق با کاِرل بود، شا یحرف آب  این
 بهتر باشه.

 بهتر باشه. طوریینا یددرسته، شا -

 .یشنحداقل شوکه نم ینه،حرف منم هم -

 زدم. پوزخندی

 ... .ی! لعنت نیاز ا ینمزاد ااون از آتش -

*** 

 هفته بعد دو

 آرسان

 ی. وندیمدر دست ندار  یادیاز اون ماجراها گذشته و ما خبر ز  یادو هفته  االن
 یمهوخ  یلیکجان؟ ستاره حالش خ  یستشدن و اصال معلوم ن  یدو ماهان ناپد
هم   یا  کنهیبا همه دعوا م  یا  کنهیو داد م  یغج  یاشده!    هایوونهدرست مثل د

بماند  زنه،یمن حرف م با یمو فقطم با کاِرل و تا حد کم کنهیم ینداره تمر 
داره درد  یلیکرد. االنم خ  یکار چ یدرو فهم یشدن وان  یزخم یانجر  یکه وقت 

شانس   یلی! اون خیاو بدتر از همه وان  سوزهیو کاِرلم پا به پاش داره م  کشهیم
چه آشنا  ینجانا یلینداره. خ یخوب  یلیو وضع خ هوشهیآورده اما هنوز ب 

 یمرو از دست داد  یداما متاسفانه آناه  ینجانو آسمانم ا  یتا. رزا، آناهیبهچه غر 
و افراد ما   یک پ  یشه،ناراحت م  یلیخ  یامناراحت شد حتما وان  یلیستاره که خ

متحد بشن.   ینایخودمون خارج و وارد مرز سرزم  ینتازه تونستن از مرز سرزم



که راه   یروهااز ن یلیدشمن استفاده از خ یروهاین یصرهبه خاطر وجود محا
 یلیو حرکت آروم افراد به خاطر دشمنا ما رو خ یرممکنهغ کننیرو کوتاه م

 یستبه قصرا برسن و معلومم ن توننیم یگهروز د ۳_۲کند کرده. حداقل 
 یاقدر طول بکشه تا زخمچقدر طول بکشه تا افراد ارتش آماده بشن، چه

 که قصد رفتن به جنگ رو دارن آماده بشن.  ییکسا  یادرمان بشن و 

تموم  یدشزخمام بهتره اما هنوز خوب نشده، االنم تازه پانسمان جد وضع
 از پرستارا با عجله وارد شد. یویشده بود که 

 بهوش اومدن. یابانو وان -

به سمت چادر مخصوصش  یزیاز جاشون و من بدون توجه به چ یدپر  همه
 رفتم و وارد شدم.

 .کردیبه اطرافش نگاه م گیج

*** 

 وانیا

عوض شده و توام  یزاچ یلیخ یاما االن که بر  یا،وقت رفتنه وان یگه: دبیتا
 دونییرو هم م یزاچ یلیخ یوگرفت  یاد یزاچ یلیو خ یقدرتمندتر از قبل یلیخ
 .یبش یدار قدرت گرفته که ب یکاف   االنم جسمت به اندازهو 

 خنده گفتم: با

 .یروح بلند تو باش یشههنوزم باورم نم -



 یز چمادربزرگ...مادربزرگ من بود و من همه  یقتهمون روح بلند در حق  یا  بیتا
به اونه  یهاز مادرم شب تر یشهم ب یافمق یرو از اون به ارث برده بودم حت 

از قدرتا و رنگ  یما فقط تو نوع بعض یقتسبزمون در حق یمخصوصا چشما
ه روشن بود یسا  یی_طالییمن خرما  ی. موهایمو مدل موهامون تفاوت داشت

و حدودا هم سن و سال خودم   یپرکالغ   یمشک   ی؛اون لخت و مشک   یو موها
 بود.

 کرد.  ایخنده

 و آرسان از نسل پسرمونه. یاوشتو از نسل دختر منو س ی،اما بهتره باور کن -

 ی؟شد طوریینپس تو چرا ا -

و  یمبا عشق ازدواج کرد یاوشو مردممون منو س ینبعد از نجات سرزم -
موقع ما به عنوان ما شدن اون  ینهامون جانشبچه  یوقت   یدرس  یابهمون مژده

 .رسیمیمقام م ینپاداش به باالتر 

 یام؟جادو ب یایبه دن تونمیهروقت بخوام م جالبه! حاال من -

 .ی. االنم بهتره برگردتونییبله حاال م -

 .یدارد یدبه ام -

 .یدارد یدبه ام -

 جا رو گرفت.نور همه و

 .یدمشن یغ ج یرو باز کردم که صدا چشمام



 شدم که تمام تنم درد گرفت؛ من کجا بودم؟ یخجام س تو

 نفر به سرعت وارد چادر شد! آرسان! یهکه   کردمیبه اطرافم نگاه م گیج

! بدنش تماما با باند ینمبب تونستمیدور بدنش رو م یتمام بانداژها من
از   یکیشکمش و ساعد    یش تا باالاز کتف و شونه یکیشده بود دور    یدهپوش

 به سرش اومده بود؟ ییدستاش! چه بال

 ید،ام ی،نگران  یجان،ه ی،بود؛ بهت، خوشحال یادیچشماش احساسات ز تو
 ترس و... .

بدنم رو  یبه سمتم و منو تو بغلش گرفت. درد همه یدخودش اومد و دو به
 آغوش امنش بود. خواستمیکه م  یزیاما االن تنها چ کردمیحس م

 آرسان....  -

 رو دورش حلقه کردم.دستام  و

بود! اما خودم رو به آغوشش سپردم تا  یبخودمم غر  یلرزونم برا صدای
 همه مشکالت با تمام وجود احساس کنم. ینا یونآرامش رو م

زمزمه  کردیم یباز شده باز یک   یدمکه نفهم  ییدستش تو موها کهدرحالی
 کرد.

 .یخوشحالم که برگشت  -

 و باعث شد ناخواسته بگم آخ!   پچیدیدنم متو ب  یبزنم که درد  یحرف   خواستم

 ازم جدا شد... . هول



 ببخش من اصال حواسم نبود که هنوز زخما پابرجاند. -

 .یدمکش  آهی

 چطورن؟ یهبق شده؟یچ  یست،منم ن -

 .یدنمتحد رس  ینایو افراد مام تازه به سرزم  کننیفعال همه دارن مقاومت م  -

 خوبه. -

 .ند رو به من ندادگرفتش اجازه لبخ  یچهره اما

 نکن. یششده؟ ازم مخف یزیشچ یآرسان کس شدهیچ  -

 .یدکش  آهی

منم   یانب  ینهمعا  یاما بعدا؛ صبر کن برا  یبدون   یدخب تو با  یگم،بعدا بهت م  -
 منتظرم. یرونب

 رفت. و

رفتن خواستم پاشم برم  یوقت  یاوردمسر درن یچیدکترا ه یو حرفا ینهمعا از 
 ... .یدکه آرسان خودش اومد تو و منو که د  یرونب

 !ی؟! چرا بلند شدیا؟وان کنییم یدار یکار چ -

 منو نترسون. شده؟یآرسان چ  یوا -

 ینا  شدهیچ   یعنیخدا    یکرد! وا  یو با انگشتاش باز  یینرو انداخت پا  سرش
 .یستدر انتظارم ن یجالب یزایبود چ یتا! حق با بیده؟رفتار از آرسان بع



. راستش بعد از یستدر انتظار ن یجالب یلیخ یزایچ ینکها یفکر کنم بدون  -
بهت بگم؟  یمتاسفانه. خب چطور یفتادهن یاتفاقات جالب یمکه ما اومد  ینا

آومد که...خب راستش بدجور به ستاره صدمه زده  یشپ یمشکالت 
 پدرش...پدرش کشته شد.

 !یدمکش  یبلند هین

که عمو سهند کشته شده   یشه! باورم نمیرممکنهغ  ینمن! نه ا  ی! اوه خدایچ   -
 بگو که دروغه. کنمیباشه. نه...نه من باور نم

 تکون داد. ینف  یرو به نشونه سرش

 گلومو بسته بود.  راه یچشمام جمع شد، بغض بد اشک 

 :یدمدار و بغض آلود پرسخش یصدا با

 خب ستاره چطوره؟ -

پدرش رو با  یکه ماجرا یشده؛ وقت  هایوونهدرست مثل د یست،خوب ن -
 یوونهد یگهد یدحالش بد شد، تو رو هم که شن یلیخ یدخودش د یچشما

 کنهیم  دعوا  یهبا بق  یا  کنهیم  ینو تمر   جنگهیداره م  یابده    یلیشد، حالش خ
 .خورهیو نم زنهیتو خودشه، درست حرف نم یا

 هام حرکت کنه... .انداختم و اجازه دادم اشکام رو گونه یینرو پا سرم

 همهینا یعنیمن،  یبودم؟ خدا هوشیبود مگه من چقدر ب  ینکردن  باور 
 یعنیرو درست کنم... یز چهمه یداتفاق افتاده و من متوجه نبودم؛ حاال با

من   یت. اما اولویامهمه کار بر نم  یناز عهده ا  ییچون من به تنها  یمدرست کن



عنوان  یچدوست و خواهر منه و من به ه ینصد درصد ستاره است، بهتر 
 تر یشتنها باشه. در حال حاضر ب  یطشرا  ینهمه ا  یکه خواهرم تو  یدماجازه نم

 گناه داره طفلک ستاره.  یلیخ دارد، یاز ن یزشعز  یاز هرکس به دلدار

 به آرسان گفتم: حالبی

با دقت به حرفام   ینزد ول  ی)حرف   سوزهیستاره م  یبرا  یلیدلم خ  دونییآه م  -
پدر  ینمزم یتو ینپرس چرا؟( ستاره برعکس من حت  یحت  یگوش داد، ول

به عمو سهند  یادیو رفتار، اون مردم شباهت ز یداشت از نظر اخالق  یخوب 
که   ودب یکشته شد و باعث هم کس  یخونگرم و مهربان بود ول لییداشت. خ

 یه،خوب یلیآدم خ کردمیو فکر م دونستمیعمر پدر خودم م یکمن اون رو 
ستاره شده بود؛ مرگ  ینیبود که باعث مرگ پدر زم یاما نبود و اون کس

دار شده بود بود پدر  یدهکه به آرزوش رس  یادوست خودش و حاال هم ستاره
مثل من بود که از اولم پدرش بود  یوباره پدرش رو از دست داد. اگه کسو د

و بودنش حس کرده بود  ینو نبودن، سر ا کردینم یو نبودش براش فرق 
قهرمان بود در هر  یه یشهناراحت کننده نبود اما پدر اون هم یلیبراش خ

 .یحالت 

 رو خم کردم و موهام که باز بود دورم رو گرفت که آرسان گفت: سرم

 هم هست. یگهد چیز یه -

 وحشت سرم رو باال آوردم. با

 یه؟چ یگهد -



 ست.اون ُمرده اما زنده که  کردیمیفکر م یزهخب...ما چ -

 ست؟زنده یُمرده؟ ک  یشدم ک  یجآرسان من گ -

 پدرت! -

 !یشوک بعد و

راجع به پدرو  یزاییچ یهفروگزار نبودن من  یتالش یچکه رفقا از ه ینا با
 زنده بود! یبودم اما چطور یدهفهم

باش، پدر من مرده. به خاطر قانون  یخدا جد یآرسان محض رضا -
چطور ممکنه که اون زنده   ین...ایشو در آخر نامرد  هاشیتجنا  هاش،یشکن

 !یادباشه آخه؟! با عقل جور درنم

 اال برد.با بهت سرش رو ب دفعهیه

 !ونی؟یتو م -

 زدم. پوزخندی

 !دونمیم یکه فکرش رو بکن  یزیاز چ یشتر ب یلیکامل نه اما خ  یدشا -

 کرد.  یو با انگشتاش باز یینرو انداخت پا سرش

که   یبدون اون کس ینما دونییم چیزیاییمیهاما...حاال که  یبهتر بود ندون  -
 کرده اونه!  یستاره، خواهرت رو زخم

 شد. یر و ناخواسته اشکام سراز یستادکردم قلبم ا  احساس

 ی؟چرا منو نجات داد -



 گفتم:  یسخت  به

 یزیممن چ  یاد...روح بلند گفت؛ اون گفت به احتمال زیبدون   ینووقتشه توام ا  -
 یقتق. روح بلند در حینمبب ینوا تونستمیاما ممکن بود تو...نم یشه،نم

بوده و  یختار یهاپرنسس و ملکه ینتر از بزرگ یکیمادربزرگ، مادربزرگ ما 
اسطوره   یهخودش    ز روح بلند شده، من از نسل دخترش که بعد ا  ینبه پاس ا

 یادرست مثل خواهرش و شاهزاده  ی...پسر یبوده و توام از نسل پسرش
و روح  یتار بهمس یخپادشاه و شاهزادگان تار یناز برتر  یکی یاوشپادشاه س
ها، مادرامون و اول نسلمون ما هم از نسل اون یروهایتوعه، ن یباال راهنما

 ینا یاوشو س یتاو پسر ب تر ملکه و پادشاه اومدن و دخ ترینیمیقد یعنی
 یروهایو ن یو پاک  یو خوب  یدهو قدرت ما از اونا به ما به ارث رس یپاک 

 کرده.  تر یخودمون رو قو

 یطمشرا ینمثل من تو بدتر  توننیزده بود. خب بله همه نماون بهت بار این
 باشن. یلکسر

دوباره دراز  صدایب  یول ریختمیاشک م یتو شوک بود و منم به آروم اون
 بودم و پشتم به آرسان بود. یدهکش

چرا تو دوران  فهممیتا صداهام خفه باشه، حاال م کردمیتالشم رو م همه
 دفعهیهقراره پاشم    دونستمیخواب عالقه داشتم. واهلل اگه م  انقدر به  یمنوجوان

 شدم؛ینم یدار قراره سرم هوار بشه من اصال ب ینجوم یکوه مشکل و بال  یه
 .شدمیبه خدا راحت م



 دونمیکردنش کرد. نم  یسرو تو بالشت فرو کردم و اشکام شروع به خ سرم
 کردم که خوابم برد... .  یهچقدر گر 

*** 

*** 

 کاِرل

 یشونپر  یستاره غرق خواب نگاه کردم. چقدر تو خواب مظلوم بود. موها به
 روشنش رو جمع کردن و مرتب رو بالشتش گذاشتم. ییطال

تصورشم بکنم اکه   تونمینم  یسخت بود براش، من حت   یلینبود پدرش خ  غم
 پدر منم... .

 افکار مزخرف رو دور کنم. ینسرم رو تکون دادم تا ا و

 .دادیوجودشم به من قدرت م یره متمرکز شدم، حت رو ستا دوباره

 .یدمرو بوس یشونیشپ آروم

 یکبود دورش کرده بودن. لبا یهاگود رفته بود و هاله یشآب یچشما زیر 
صورت الغرش  زد،یو زرد م یدهبود و پوستش رنگ پر  یدسرخش االن سف

 .شدنیکه داشتن خوب م  ییهاالغرتر شده بود و تماما  پر بود از خراش

بتونه کمکش کنه، حاال که خوبه،  یوان  ید...شاصورتش رو نوازش کردم آروم
 به اون کمک کنه؟ خوادیم یاما ک 

 نشدم. یوونهتا من د یمزودتر بشه بر  امیدوارم



ازش بپرسم  یحال یهبزنم و  یابه وان سر هم یهباال سر ستاره بلند شدم تا  از 
 چطوره؟ ینمبب

که کالفه چشماش رو بسته بود اما   یدمسمت چادرش رفتم و آرسان رو د به
 .یدارهمشخص بود ب

 آرسان؟! -

 تو. یاکاِرل! ب  یاومد -

چرا من همش من   یشدم! لعنت   یامنظم وان  ینشستم که متوجه نفسا  کنارش
 کنم.  یر د یدبا

 حالش چطوره؟ -

 رو تکون داد. شسر 

کرد که خوابش برد.   یهگر   صدایرو بهش گفتم انقدر ب   یز چهمه  یست،خوب ن  -
 ستاره چطوره؟

 یاقدره وانخوابه آرومه. چه یتا وقت  یده؛اونم االن تازه خواب یست،بد ن یه  -
 یده؟خواب

 .یشهم اییقهدق ۲۰ یه -

 اومد! یآروم یموقع صدا همون

 شد. بیدار 

 .یمکرد  یدارتب یدببخش یوان  -



 گفت:  مالیدیچشماش رو م کهدرحالی

 ندار... . ینه اشکالنه -

 چشماش به چشمام خورد و چشماش گرد شد. دفعهیه

 کرد:  زمزمه

 کاِرل!  -

بغلش   یادبه زخماش فشار ن  ینکها  یبغلم منم آروم برا  یدزد و پر  یلبخند  بعد
 کردم... .

 : خوشحالم که حالت خوبه!وانیا

 کردم.  خودم جداش از 

 !ی...دختر بدجور ما رو ترسوندطورینتوام هم -

 یطمشرا یندختر چقدر مقاوم بود! چطور تو ا ینا یاکرد. خدا ایخنده
 بخنده؟ پروایانقدر پ تونستیم

 .یوضع بخند ینتو ا تونییم ی! چطوریوان  یاالعادهتو فوق -

ستاره و  یراب یلی. من خکنهیحال آدمو بهتر م یمخنده الک یه یچون حت  -
 یکه قو  کنمیخودمو م  یماجراها ناراحتم اما تمام سع ینعمو سهند و تمام ا

اون کجاست؟ حالش  یداره...گفتم ستاره راست  یاز بمونم ستاره االن به من ن
 چطوره؟



بهتر بشه. االن   ینهتو رو بب  یدواریمو ناراحته، ام  یهعصب  یلیبهتره، اما خ  یکم  -
 خوابه.

 .یاممنم االن م یدباشه، شما دم در منتظر باش -

بعد  یمکه وان  یمخارج شد حرفیب  یول یممتعجب به هم نگاه کرد هردومون
 اومد. یقهچند دق

بود و با   یدهبود، موهاش رو برس کش  یدهپوش  یاهدست س  یهو شلوار    تیشرت
 یشازم تو صورتش بود و بقاز باال سرش بسته بود. فرق موهاش ب  یاهکش س
 زده بود. یدسف یهابا نقطه یاهرو تل س

 یدیه بود و تو سف  یشهتر از همرنگ سرخش کم  یو لبا  یدهپر رنگ   یکم  صورتش
 یباییاما هنوزم ز  خوردیبه چشم م  یاز سرخ   یاسبز درخشانش هاله  یچشما
 رو داشت. یشگیشهم

فقط  حرفیه نشست و ب زد و باال سر ستار  یلبخند نگران  یمچادر شد وارد
 ... .کردیمیموهاش رو نوازش کرد و ماهام مثل مجسمه نگاهش م

*** 

 ید: شروع جد۲۵ فصل

 وانیا

 دلم داغون شده بود. یز به روزش اومده بود! عز  یخدا چ  وای

 یبدونم برا یداما بع رسیدیبود نرم به نظر م یدهکه روش خواب  یچول تخت
 باشه. یخوب  یزیاون چ یبدن زخم



 بود. یر دلگ یلیچادرش خ فضای

 من! یخدا -

 زدم. یلبخند یسخت  به

 خوشگل من. یشد یدار باالخره ب -

 زد؛ یغج دفعهیهو با تعجب به من نگاه کرد  یدچشماش رو مال ستاره

 حالت خوبه؟ ی؟خودت  یوان  -

 با خنده گفتم: یارمحالش رو جا ب ینکها برای

 سالم و سر حال. یوونه،ومه که خودمم دم باشه؟ معلَن َپ قرار بود عمه -

 کرد.  ایخنده

و  یاالن جلوم ی؟اکه تو زنده  یست؟خواب ن یه ینباورم بشه که ا یعنی -
 ی؟کلمون باز کردت و به کلعمه یباز پا ندازی؟یدستم م

من فقط  یرم؟ام و زنده و سالم. مگه قرار بود بمبله ستاره، باورکن. من زنده -
و االنم زنده و سالم در  یادگرفتمو  یدمرو فهم یزاچ یلیاما خبودم و  هوشیب 

 خدمت شمام.

 ینرو به من دادن، خدا رو شکر ا یابود که انگار دن یکه زد برام جور  لبخندی
 استارت خوب شدنش. یعنی

 .یشهداره خوب م یعنی خندهیم وقتی



حالش بد بود  یداشتم تا وقت  یتششخص یرو یکه شناخت خوب   ییجااون از 
 .چه برسه به لبخند زدیپوزخندم نم یحت 

 .یشهکم داره بهتر مکه کم  یدهنشون م ینا حاال

*** 

 کوهه رو دوشم... .  یهخاطراتت  -

 ... .یا: وانستاره

 رو قطع کردم و گفتم: آهنگم

 بله؟ -

رو خوب  حال آدما تونییخوب م یلیخ ی،دار یاالعادهتو واقعا قدرت فوق -
 .یکن

 .کنمیکارو نم  ینا کسیچه یتوعه، من برا یفقط و فقط برا ینا -

 با خنده گفت: ستاره

 .یمرگ رفت  یکه به خاطر آرسان تا پا  یواسه من تز نده، اون تو بود یگهد -

 ی؟تو با...با کاِرل چطور یراست ستاره... دونمینم -

مثل کوه پشت  یشههم اون یچند وقت من فقط تو خودم بودم، ول ینآه ا -
 من بود.

 .یخوشبخت بش -



 اوه حاال نه به داره نه به باره. -

تو رو دوست نداشته   یکس  یشهمگه م  یره،تو گ  یشدل اونم پ  دونمیمن که م  -
 باشه.

 .یدیمهردو خند و

 معجزه بود. یه ینقدر بهتر شده بودا، اتو چند ساعت چه واقعا

 زندست؟ یتواقعا پدرت واقع یاوان -

 آه، بله. -

 ناراحت نشو. یول یگمم یزیچ یه -

 خب بگو. -

 ینهم تو سرزم ینمسخرست من هم تو زم یلیخ یول یاناراحت نش -
 جفت پدرام خوب بودن، تو چرا پدرات انقدر داغون بودن؟ یاافسانه

 خنده گفتم: با

خودم...با  ینشم با دستا که مجبور  یدوارممنم فقط ام یول دونمیواال نم -
 .یرمخودم جونش رو بگ یدستا

 بگم بکشمش. نتونستم

محو کنه،  ینمامان من اونو نابود و از رو زم یامامانت  یا یدوارممن ام یول -
 .یگمانقدر رک م یداالبته ببخش

 گفتم:  ناراحت



 .ینه، تو حق دار -

ناراحت  لییمن فقط خ یا،وان خوامیناراحتت کردم؟ معذرت م ید،ببخش -
 بودم، من و ببخش.

 .ینداره تو حق دار یرادینه ا -

 نه ندارم، اشتباه کردم. -

 بدم؟ یتبهش اهم یداون قبل تولدم ولمون کرده چرا با یست،نه مهم ن -

 ی؟واقعا  ناراحت نشد -

 و گفتم: یدمکش  آهی

 .یشهکه نداشته نم  یزینه...آدم دلتنگ چ -

 و سکوت کرد. یدکش  یآه  اونم

 بشکن گفتم: یهکه با   یممشغول فکر بود هردو

 .یدمخودشه! فهم -

 یدی؟فهم یوخودشه؟ چ یچ  -

 پنهان...بجنب. ینکردن سرزم  یدار پ ینه،جواب معما هم -

 کجا؟  ی...چ هیی: ه ستاره

 بودم. زدههیجان



پنهان رو   ینایچطور سرزم  یدمکردم، فهم  یداکاِرل و آرسان! جواب رو پ  یشپ  -
 بدو. یم،کن  یداپ

 یاساعات روز  ین. تو ایمو به سمت چادر آرسان رفت یمهول و وال بلند شد با
 .یمگرفته بود  یاد یگهد رفت،یم یدنشبه د یابود  یششکاِرل پ

هم  تو و ستاره یدمبدم، پرده رو کنار زدم و پر  ییندا یه ینکههولم بدون ا از 
 .یمشد یخکوبپشت سرم اما هر دو درجا م

که پرستار داشت پانسمان   یرو تخت نشسته بود کاِرلم کنارش درحال آرسان
 یع ضا  جوریینکه ا  یارهخدا اون روز رو ن  ی. ووکردیآرسان رو عوض م  یزخما
ها دوباره از خجالت سرخ شده بودم. آرسان ! فکر کنم بعد از مدتی. وایدبش

 گفتم:  ریع که تند و س  کردنیو وحشت نگاهمون م یو کاِرلم با نگران 

 تا کارتون تموم بشه. یرونیمما ب ید،ببخش -

 .یرونب یدمزود پر  و

 که هم سرم درد گرفت هم دستم.  یدونه زدم محکم تو سرم؛ جور یه

 آخ! -

که آرسانو   یدمخجالت کش یلیگاز گرفتم و سرم رو تکون دادم، خمحکم   لبمو
 .یدمتو اون حالت د

 ستاره پشت سرم بلند شد. یقهقه صدای

خورد. چه خوب شد خدا! ستاره داره  یدرد یهمنم به  یسوت  ینا خداروشکر 
 شکرت. یاخدا یوا خنده،یم



 خندی؟یم یکوفت، به چ   -

 به تو. -

 دوباره برگشته بود. شیطونبشاش و ش یهروح انگار 

 نگاهش کردم. چپچپ

 دارم؟ مگه من خنده -

 .یدوباره لبو شد ینیخودت رو بب یافهق یدخدا با یوا -

 .حیایکوفت، ب   -

 یلیخ  ییداره، خدا  یرو فرم  یکلآرسانم عجب ه  ین! ایمادختر خودمون  یوا  -
 که هنگ کردم.  یکیبود، من  یکلخوش ه

 .کشیدیانگار اصال اون خجالت نم یول شدم،یتر مهر حرف اون من سرخ با

 یشه؟تو خجالت سرت نم -

 .یدغش خندغش دوباره

 .یدیمنم خجالت کش یتو جا یستالزم ن یگهنه د -

 !یناز ا ینمکوفت، چندتا چندتا ستاره؟ اون از کاِرل ا  -

 .آوردمیمنم کم نم یول یگهواسه حرص دادن من م دونستممی

گفتم، وگرنه من محاله چشمم   یبرادر یبابا جا ینا،بب رو یشعور عه، بعهعه -
 .ینهرو بب یجز عشقم کس



 راه انداخته. یماوهه...حاال نه به داره نه به باره، چه عشقم عشقم -

 .دمشینم یماون مال خودمه، عشق خودمه، به کس -

 عشق تو رو خواست. یاووو حاال بابا ک  -

 تا حاال؟ ینشد یر درگ دونی؟یم یتو چ  -

آرسان از جلو چشمام گذشت. ضربان قلبم باال رفت،   یاسرمه  یچشما  تصویر 
 یگهد  ینا  یا.خداهول کردم و..  یچی،تو گوشم پ  ییزدم گرم شد، صدا  یخوجود  

 یشم؟م جوریینحرفا ا یناومدن ا یشمن چرا با پ یه؟چه مرض

 ستاره... . دونمیراستش نم -

 کار ما تمومه.تو   یایدب یا: ستاره، وانکاِرل

 .یدخند یطنتبا ش و

 .یشهکم مثل قبلش مداره کم ینما اوف

 یوارد شدم ول  حرفیب   ینهم  یرو نداشتم، برا  یزاچ  ینفکر کردن به ا  حوصله
 سرخ شدم.  یکمکه    دونستمیحال م  ینکردم به آرسان نگاه نکنم؛ اما با ا  یسع

 کرده؟  تونزدهیجانقدر هان ی: خب؟ چ آرسان

 یراه  دونمیفقط م یاوردم،دختر سر درن ین: واهلل منم درست از کار استاره
 کرده!  یداپنهان پ ینایواسه سرزم

 ی؟: چه راه آرسان

 معما رو با خودم مرور کردم. جمالت



مانند برو؛ چشمانت را به برق ستاره یشعقل و ضربان قلبت پ یصدا با»
 ی. دنبال که نور اشارهکندیم  پنهان بنگر و بدان به چه اشاره  یچشمان راهنما
و آسمان  یدشما نهان است، در روز رنگ خورش ینکه در ب  ییستاره راهنما

دو   یرو  از اوست. بهار گذر    یافتننشان    یشچشمانش در تفاوت و شب موها
که   یکه نور ستاره درخشان با آب   ییدرجا  یتبر رو  نمایاندیرده م  یزندگ   یناج 

 برخورد کرده.« ینزم یرو آیدیفرود م

که قلب و عقلت با هم به تو نشون بدن،   یراه   یعنیقسمت اول که معلومه    -
پنهان، اول اون که کاِرله چون  یراهنما یبرق چشما یگهراهه. م ینتر درست

. یدهکه همه کارل رو نشون م  یزرد و آب   یچشما  ی،مشک   یتو معما گفته موها
زرد و  یعنی یدهبه رنگ خورشکه   یو زمان عاد یدپوست سف یعنیروز روشن 

که به ستاره   یستاره برق چشماش منظور برق نگاهش وقت  ی،مواقع خاص آب 
چشماش  کنه،یکاِرل به ستاره نگاه م یوقت  یدیمچون همه د کنهینگاه م

 ینپس ا یباست،ستاره ز یهبه  یهشب چیزییهو اون درخشش  درخشهیم
 و... . کنهیکاِرل به ستاره اشاره م  یعنی

 ین. حاال ایرو دست کشف کرد جاین! تا ایتو حرف ندار ی: واو! وان کاِرل
ستاره   یرویدر ن  ینور  یعنی  جاینکنم. ا  تونییقسمت ناقص بود تا من راهنما

 پنهانه.

 منوره درسته؟ یرویکار کار ن  ین: منور! استاره

 : درسته.کارل



 یاز برق چشما تونیمیکه ما م  ی: پس رها کردن منور، ستاره با نورآرسان
رو نشون بده که نور ستاره درخشان آسمان شب  ییجا تونهیم یریمکاِرل بگ

 برخورد کرده... . ینکه به ستاره شب معروفه با آب و زم

 گفت:  یجانبا ه ستاره

 شاره.هم همون آب کنهیبرخورد کرده و سقوط م ینکه با زم  یو آب  -

 ...! یبهار گذر از عمر ناج  مونهی: فقط مآرسان

که چند سالته   ینا یکهن به جا  یخو تار یبوم یاتتو ادب مونه،ینه اون نم -
جور که اون یدید،چندتا بهار د یاچندتا بهار از عمرتون گذشته و  گفتنی..مو.

ه عبارت ب یاساله  ۱۸که سنمون   یمهم منو آرسان یدو ناج  گفت،یروح بلند م
 کنهیاشاره م ۶ یا ۱۸که به ساعت   یدیمبهار از عمرمون گذشته و د ۱۸ یگهد

 .یدهنشون م ۶که عقربه ساعت   یجهت  یعنی

 .یمتا غروب آفتاب صبر کن ید: پس باآرسان

 کاِرل ادامه داد:  و

تا راه کوه   یمکن  یبمنو ستاره ترک  یرویمن رو با ن  یستاره تو چشما  یرویتا ن  -
بعد اونم  یم،تا به مرز پنهان برس یمحرکت کن ۶؛ بعد در ساعت رو نشون بده

 .راحته یلیکه خ

چرا برق ستاره مانند  یدیمکه نفهم  یمبود زدهیجانقدر خوشحال و هان همه
و اون برق،  کنه؟یکه به ستاره نگاه م  یادبه وجود م یکاِرل فقط وقت   یچشما
 !یه؟برق چ



رفتن تا مقدمات رو آماده کنن و حاضر بشن. منم به چادر خودم رفتم،  همه
 یهگرفتم.  یدوش هول یه ینمهم یبود برا ییپشت چادرم حموم صحرا

عکس رز بود با  یشرتمکه رو ت  یدمپوش یبه رنگ مشک  یگهو شلوار د یشرتت
رو دستم  یچرم مشک  یهاسبز دستکش یهاو بنفش و ساقه یمشک  یرنگا

 یه  یدمرو هم پوش یممشک  هاییبود. کتون  یرونفقط انگشتام ازش ب  کهکردم  
طرف اون طرفینتو چادر ا جور ینرو شونم انداختم. هم یمشنل کوتاه مشک

حالم موهام که خشک شد  یندر هم کردمیرو آماده م یلو وسا دوییدمیم
 بستم. یرو با برس صاف کردم و دم اسب

کم داشت به زانوهام کم یگهبلندتر شده بود د یلیخ یم،اومده بود یوقت  از 
 .رسیدیم

 هم آماده کردم و حاال کامال  حاضر بودم. رنگییمشک  کوله

رفتم. آرسان زودتر از من آماده شده و منتظر بود. اونم سرتاپا  یرونچادر ب از 
 هه! یدهپوش یمشک  ینا یمدار بودبود. باز ما داغ یدهپوش یمشک 

به جلوم چشم دوختم. اونم  حرفیو فقط ب  یستادمبه دست کنارش وا کوله
 .زدینم یحرف 

 اومد. یاز منم کاِرل کوله به دست سرتاپا مشک  بعد

 مجلس ختم؟ یریم یخبرته؟ مگه داراوه کاِرل چه -

 کرد.  ایخنده

 .یدمپوش ی: نه به خاطر احترام به تو و ستاره مشک کاِرل



 !ی؟را بلدکا  یننه بابا! توام از ا -

 یاد؟به من نم ینکارامگه؟ ا یه: چکاِرل

 گفت و منم رک و راست گفتم:  یبه حالت طنز  اینو

 نه. -

 کرد از خنده.  غش

 کن، خب؟ !  یع : تو فقط آدمو ضاکاِرل

 خب باشه. -

 .یدخند دوباره

 خنده؟یداره م یبه چ  ین: هرهرهر...استاره

 پشت سر همش. یشدنا یع به ضا -

 : بدون من؟ستاره

 نترس برات نگه داشتم. -

 .ی: عشق خودمستاره

 !ید؟حرف بزن جوریینقراره تا صبح ا یم؟حرکت کن خوایدی: نمآرسان

 گفتم:  سرد

 .یمبر  -

 در گوشم گفت: ستاره



 ضدحال...پسر خوشگل رو مخ! -

 یدی؟فحشش م یا کنی؟یم یفتعر  یاالن دار -

 هر دو. -

 .یشهشکرت داره بهتر م یا. خدایدیمخند آروم

 خوبه. جاین: همآرسان

 یم؟کن  یکار چ یدخب با یلیخ -

 .یگم: االن مآرسان

 رو به ستاره و کاِرل گفت: بعد

 .یریدفاصله بگ ینمتر از زم ۴_۳و تا  یدبش یلتبد -

 که گفت رو انجام دادن.  کاری

 ستاره نگاه کن ستاره تو هم یتو چشما یم: خوبه حاال کاِرل مستقآرسان
 تفاوت که تو منور رو هم تو دستات آماده کن. ینفقط با ا طور؛ینهم

 به من کرد. رو

کاِرل رو   یستاره و من برق چشما یرویتو برق ن شیمیم یلما هم االن تبد -
 .کنیمیو آزادشون م یبو درست باال سرشون با هم ترک کنمیم یتهدا

 منور رو ندارم. یرویاما چطور؟ من ن -



 یادیز یاز فکرت استفاده کن ما ممکنه تو طول کارامون قدرتا درسته اما -
 .یاریمبدست ب

 اوف. ینهاصال کارش ا زنهیحرف م یکه فقط رمز   ینما پوف

 یبند من کمشدم و پرواز کردم. اونم پشت یلغرغر کردن شدم. تبد بیخیال
 .یستادمآرسان رو هوا معلق ا یروباالتر و با فاصله از ستاره و روبه

 : حاال.آرسان

که معما گفته بود تو چشماش   یدرخشش یقاچشماش و باز کرد و دق کاِرل
ستاره هم شروع کرد به درخشش و درخشش  یظاهر شد. منور تو دستا

 شد! یجادمنم ا یکف دستا  یرنگ کم

کنترل و  ییتوانا تونستیپاک م یلیلب خق یهبود! فقط  یرممکنغ این
 نور رو داشته باشه! یتهدا

دستام رو حرکت دادم و درخشش خالص رو استخراج کردم؛  ناخودآگاه
متر  یمن ینکه. اونا دور ستاره و کاِرل به گردش دراومدن تا اطورینآرسانم هم

 و... . یوستنباال سرشون به هم پ

 .یدو دنبال کننور ر  ینبه سرعت ا یید: بدوآرسان

 حرف، ستاره کاِرل که همچنان محو هم بودن به خودشون اومدن. ینا با

سرعتش  یمبه سرعت حرکت کرد و ما هم با تمام سرعت دنبالش افتاد نور 
 بود. یادز یلیخ

 : سرعت... .ستاره



 موشک... . ی: ارنز کاِرل

 .یمسرعت داشت ییمون تواناهمه اومدیم خوشم

 باد. یرویباد افزار...ن -

باد  یهاباد و بال یروینو با کمک  یو طوس یخی یآب  یهابا لباسا و بال من
سرعتم رو چندبرابر کردم. آرسانم از قدرت آتش استفاده کرد و خودشو   یم،افزار

 .یمعقب نمون یلیتا از نور خ یدجلو کش

شفاف بود   یستالبلند بزهورد کرد که خودش مثل کر  یکوه   یز تبا قله نوک  نور 
مثل الماس به شکل ستاره بود و وسط اونا دو ستاره به هم   چیزییهو نوکشم  

 بود. یهتر از بقمتصل و بزرگ

 یهااز ستاره یتر بود برخورد کرد و نورکوچک  یکه کم ییهابه ستاره نور 
 یبکه به ترت ییهاستارهعالمه  یهدرخشانم برخورد کرد و بازتاب اونا به 

رو دوره   یااما ستاره اول  شدیم  یشتر وار تعدادشون بو حلقه  شدنیتر مکوچک 
بودم!  یدهرو به وجود آورد که تا االن ند  یکرده بودن، برخورد کرد و درخشش

که کل اطراف رو روشن   یدبود رس یر که از کوه سراز  ینور تو آبشار بزرگ  یباز
 رو به ما نشون داد. یر ها مسربهجهت عق یکرد و در راستا

 راه ما روشن شده بود. یگهد حاال

و از دورمون کنار رفتن و   یدننورا منو آرسان دوره کردن و دور ما چرخ  ناگهان
به شکل گردنبند تو  یبیعج یدروشن کردن و کل کردیمیکه ما فکر م  یجهت 
 که کارل هول گفت:  یممنو آرسان ظاهر شد! متعجب به هم نگاه کرد یدستا



 !یممه رد بش یوار از د یمنور وقت دار یانتا پا ید: زود باشکاِرل

 .یمباشه، بر  -

 یهدراومدم و با بق یمنورها انداختم و به شکل اصل ینگاهم رو به باز آخرین
 .یمکه نور روشن کرده بود پرواز کرد  یبه سمت جهت 

 است یدام یبس یدی"در نام

 است" یدسپ یهشب س پایان

و  وزیدیکه م  یباد آروم شد؛یو هوا سرد م شیدیمیغرق م یکیتو تار کمکم
 .شدیباعث سردتر شدن م

 یو فقط نور دیدیکه چشم، چشم رو نم  یجور یمشده بود یظمه غل یه وارد
 رو به جلو ببره. ما تونستیکه بود م

 آخ -

 کورا به اطرافم نگاه کردم؟  مثل

 شد؟یچ  -

 خوبم. یچی: هستاره

 و بلند شو. یر دستمو بگ بینی؟ینشد؟ منو م یزیتچ ی؟: خوب کاِرل

 کردم.  یدات: پستاره

 .ینباال...پاشو خوبه آفر  یا: بکاِرل



 بینی؟یکاِرل تو م  -

 یه،مصنوع یشتر و قدرتام ب یستالمکر   ینمن از سرزم ی: فراموش که نکردکاِرل
 یکیتو شبو تار  یتا به راحت   یدهدر شب منه که به من قدرت م  یدد  یروین  ینما

 منم مشکل دارم. یادهز ییمه جادو ینالبته چون قدرت ا ؛ینممه بب یو حت 

 .یمپس قبل قطع شدن نور بهتره برس یاوک  -

 .طرفیناز ا یاید: درسته حق با توعه...بکاِرل

 بودن اشاره کرد. یستادهکه با ستاره ا  ییبه جا ییروشنا یهبا  و

و در موازات شعاع نور به  یمنور رفت یکچهارتا با هم به کنارشون و نزد هر 
 .یمحرکت دراومد

 یپام به چ  دونمیمنم نم یریو یریه ینو تو ا کردیمیتند حرکت م خیلی
 داشت. نگهم یکس  ینزم یچند سانت  یهتو  یکرد که پرت شدم ول  یر گ

 دستاش احتمال دادم آرسان باشه. از 

 ی؟: خوب آرسان

آقا به من توجه نشون بده و  ینبشه که ا چیزیمیه یا یفتمب یدبا یامن  کال  
 صبر کن دارم برات. یول

 ممنون. -

 خودم حرکت کردم. و

 .کردمیرو حس م تعجبش



 ی؟: خوب ستاره

 .یمزودتر برس یدبا یدعجله کن -

 .یشهرنگ منور داره کم یه: حق با وانکارل

 یشتر و منم ب  خوردیم  یالبته ستاره مداوم سکندر  یدنبه دو  یمشروع کرد  همه
...تا کردیم  یکار داشت چ  دونمیبد بود. آرسانم نم  یلیخ  ینچون زم  پریدمیم
افتادم اما رو  شدهیستاره تا بفهمم چ  یغداد کارل اومد بعدم ج یصدا ینکها

 حال هم سخت بود هم نرم. یندر عکه   چیزییه

 یفیپر و لط  یموها  دستم تو خرمن  ینکهرو جلو بردم و لمسش کردم تا ا  دستم
 فرو رفت.

 آرسان! -

 .ینخورد و به پشت افتادم زم یز بلند شدم اما پام ل سریع

 آخ. -

 بلند شد و دستم رو گرفت. آرسان

 یر رم در اثر ضربه تاجازه نداد و بلندم کرد که کم یممانعت کنم ول خواستم
 .یدکش

 .یآ  -

 لب گفتم و لبم رو گاز گرفتم. یر ز آیی

 تو! ی: چقدر حساسآرسان



 بهش کردم و گفتم: اخمی

 بد افتادم. یستمحساس ن -

 از کنارش رد شدم که بازومو گرفت و منو برگردوند. و

 .ایستادیقلبم م کردمیبه چشماش نگاه م وقتی

 شدم. یشاسرمه یچشما یطوفان  یانوساق غرق

*** 

 آرسان

شدم که نگاهش   یرهخ  یباشز  یو تو چشما  یدمرو به طرف خودم کش  بازوش
 تو نگاهم گره خورد.

 رو شروع کرد. یباز قبلم

 جنگل براق و درخشان چشماش شدم. محو

 یگهبشم، تا ابد تو اون نگاه فرو برم. د یرهداشتم تا ابد بهشون خ دوست
 کنم.  یف دوست نداشتم احساسمو ازش مخ

و پر از  یقعم یلیبود...خ یقچشماش شدم، چشماش عم یقجنگل عم محو
 حرف، پر از احساس.

 بهش گفتم: وار زمزمه

تو  ترسمیشدن بهشون م یرهکه از خ  یق! اونقدر عمیقهعم یلیچشمات خ -
کنم. برقشون شب   یداپ یرونعمقشون گم بشم و نتونم از توش راهمو به ب



 یلبه جنگل تبد  یرو از خشک   یر کو  یشو سبز   کنهیمرو مثل روز روشن    یک تار
هم غم، هم ترس، هم  ی،...تو چشمات پر از احساسه! هم شادکنهیم

هم عشق،  ی،هم خشونت، هم خوش قلب ی،هم غرور، هم مهربون  اعت،شج
 تو چشمات خالصه شده و بس. یاهم نفرت...دن

 کاشتم و ازش جدا شدم.  یشونیشپ یرو یابوسه بعد

 ُبهت بود اما بازم مغرور و خوددار. تو

 شوکه شدنش بهش غلبه کنه. دادینم اجازه

 .یمرو ندار ینکاراما وقت ا کنی؟یم یکار چ -

تا کجا   ینمبب  خوامیم  ی! باشه فرار کن، ولکنییاز کنارم گذشت. پس فرار م  و
کنارت هستم هر جا که در هر حال که من   ی،ازم دور بش خواییم یو تا ک 
 .یباش

که کاِرل و نور ما رو   ییام خودشونو جمع کردن و به سمت جاو ستاره کاِرل
 ... .یمحرکت کرد کردنیم ییراهنما

*** 

 یقی: خانه حق۲۶ فصل

 وانیا

 یباد داخلش به خوب  یما قرار داشت و سرما یروبزرگ از مه روبه دیواری
 !شدیحس م



 .اومدیمت در با وزش باد به حرک موهام

 .شدیتر مرنگ به نور افتاد که هر لحظه داشت کم نگاهم

شدنش داره نشون  یادسوسو زدن نور و کم و ز  ینا  یم،بهتره زودتر شروع کن  -
 براش نمونده. یادیزمان ز یدهم

قدم جلو  یه یدچهره و رفتارش د یتو شدیکه به ندرت م  یتیبا جد ستاره
 اومد و گفت:

براش نمونده، اگرم تموم بشه و  یادیاز نور معلومه جون ز  یاست،حق با وان  -
)به آسمون اشاره  یرهمطلق فرو م یکیصد درصد تو تار ینجاخاموش بشه ا

 .رسهینور ماه هم نم یکرد( حت 

و باالخره بعد از  یمرو به دست گرفت یبعج یدایبا اون بود. ما اون کل حق
کاِرل موفق شد...   یکیکننده تو اون تاروحشتناک خسته یجست و جواون 

. 

کردن قفال به سمتش   یداپ یو بعد از تشکر از کاِرل برا یدمکش  یاخسته آه
 رفتم که کاِرل گفت:

 !یاصبر کن وان -

 شده؟یچرا چ  -

بعد از  کنهیوگرنه کار نم ید،انجامش بد یدزمان با هم باتو و آرسان هم -
اون   شناستتون،یمه م  یوار و د  یستن  یداالزم به استفاده از کل  یگهاول د  بار ینا

 .شیدیموقع راحت رد م



 : وا! مگه مه آدمه ما رو بشناسه؟ستاره

 .یدیمخند هممون

 رفته؟ یادتجادوعه،  یهباز  ینمنرماله؟ ا یشچ ینجاها: آخه خنگه اکاِرل

 یم؟شروع کن یستبهتر ن -

بشه چون از  یریاون دوتا جلوگ یشدن درصدکل حرفو زدم تا از کل این
 .یشمیشیهگارد گرفته ستاره معلوم بود اوضاع ک  ییافهق

 .ید: بله درسته، بهتره شروع کنکاِرل

 گفت:  داشتیکه کنارم قدم برم  آرسان

 وگرنه تا صبح قرار بود چرت و پرت بگن. یخوب جلوشو گرفت  -

 که کارمون تموم بشه.  یکلشون مشکل ندارم، البته زمان با کل -

 ازش جلو زدم. بعد

! قلبمم یخ بار یه ی،گرم  بار یهتوام؟  شبازییمهپرو! مگه من عروسک خ پسره
دوستت  یدت بشم، نباوابسته ید. من نبایارهدرم یغلط کرده واسه تو باز

 عاشقت باشم. یدداشته باشم، نبا

مگه من اون دختر   ی؟کرد  یرمدرگ  یانقدر عاشقت شدم؟ ک   یمن ک   یلعنت   آخه
براش فقط برادر بودن؟ چرا از اولم تو   یهو بق  کردیتوجه نم  ینبودم که به کس

 یش؟برد یچرا اگر قرار بود دلمو بشکن ی؟برام با همه فرق داشت 

 نظر کنم. یدتو رفتارم تجد باید



 .میو هم زمان چرخوند یمرو تو جاشون فشار داد کلیدا

 کمک کن.خودت  یاخدا -

 رو شکافت... . یوار د نور 

 .ید: زودتر وارد منبع نور بشکارل

 پشت سرشم آرسان اومد. یددست منو ستاره رو گرفت و داخل کش بعد

شد  یپام خال یر که ز  شدیچ  یدمو نفهم یدمگرفتم و تند دو  یجو رو جد یکم
 ... .یینقل خوردم و رفتم پا یبلند یو از جا

 .شنیدمیمستاره و آرسان رو  یادو فر  یغ ج یو صدا زدمیم یادفر  فقط

 خوردم و دست از قل خوردن برداشتم. چیزییهبه  باالخره

 دستام گرفتم. یننشستم و سر دردناکم رو ب ینرو زم یسخت  به

 آخ مامان. -

 م بهتر ازمن نبود.آرسان و ستاره وضع

 ِرل کوش؟! پس کاوا

 بلند گفتم. ناخواسته

 .ینجام: من اکاِرل

 !اومدیداشت به سمت ما م پروازکنان

 که گفت:  کردمینگاهش م منگ 



 .یشیبخش دروازه متنفرم! اگه حواست نباشه کله پا م یناز ا -

 رو درک کرده بودم. یتموقع تازه

. البته یمه بودافتاد ییناون قرار داشت به پا یکه دروازه رو  یاتپه یاز باال ما
 یم،نرم و پر پشت سالم بود  یهابود که به لطف چمن  یادیارتفاع به نسبت ز

 .شدیمیکبود م  یکم یتشنها

 کاِرل رو نگاه کردم.  چپچپ

 !ی؟ندا بد یه مردییم -

 با خنده گفت: کاِرل

 افتاد. یادم یدو افتاد یدنبود، شما جلوتر از من رفت یادمخودمم  -

 خنده. یر زد ز بعد

 .خوردیخون بود که خونمو م یعنی

که تازه   ییمبزنم تو سرش البته؛ دمپا یارمرو درب ییمجا داشت فقط دمپا یعنی
 .اومدیدردش م یشتر بود، بهتر آجر دارم بود ب یبود، کتون 

 من فقط مجسمش کردم، ستاره بهش عمل کرد! البته

افم رفت و خورد کفشش رو درآورد و پرت کرد تو سر کاِرل که ص  جدیجدی
 تو دماغش.



طرف از دست بود از اون یدهطرف دماغشو چسباز اون یینافتاد پا کاِرل
که از جلو   خندیدمیدنبالش بود و منم فقط م یکه برزخ   رفتیدرم یاستاره

 چشممون محو شدن.

 سرسبز و تازه پهن کردم. یهام بند اومد و خودمو رو چمنخنده کمکم

رو  یهابه سبزه یرهدوست داشتم. خ ینو! چقدر اکردیداشت طلوع م آفتاب
 کنارمه.  ی... . حس کردم کسشدنیتپه بودم که داشتن با نور آفتاب روشن م

و  یدهمن با چند سانت فاصله دراز کش یک که نزد  یدمو آرسان رو د برگشتم
 .کنهیبه تپه نگاه م

ه رنگ چشمام شدم. درست ب  یرهرو برگردوندم و به سبز روشن چمنا خ  نگاهم
داره؟  یاثر  طور ینمنم ا یچشما یعنی. پس کردیبود و منو محو خودش م

 کنه؟یاگه داره پس چرا آرسان رو محو نم

 بودم که صداش سکوت و افکار منو با هم شکست. یالمخ تو

شدن  یر ! دفعات آخر قبل از اسیباستنبودم! چقدر ز ینجاسال بود ا یلیخ -
 کرد،یآرومم م ینجاا یبودم، بعد رفتنت تنها نگاه به چمنا ینجامادرامون ا

بعد مامانا نتونستم  ی. ولامیرهافسونگرت خ یبه اون چشما کردمیحس م
از کاِرل و  منداشتم؛ هم از خاطراتت و چشمات دور شدم ه یدچون کل یام،ب
قدر سخت ...چهییجدا ینا یی،تنها ینا ی،دور ین. چقدر سخت بود اینجاا

 یوونههر روز د یتو من از دور ینداشت  یادبودن. تو من رو به  تویبود ب 
که شناختت من بودم و   یکس  یناول  یاومد  ی. وقت ریختمیو اشک م  شدمیم

 ترسیدمیبودم، م نکه به چشمات قبل رفتنت نگاه کرده بود م  یکس  ینآخر 



 یمنو مسخ کنه باز و تو بر نگاه افسونگرت  ترسیدمیاز دستت بدم دوباره، م
و  یمشد یک به هم نزد یلی. بعد از اون ماجراها دوباره خیرمبم تویو من ب 

 یو تو رو هم با خودم به نابود یرمبم یدمترس ی،اقدر وابستهچه دیدمیم
قدر خوب و چه ی،حساس قدر هچ دونمیندونه من م یمبکشونم، هرکس

 بخشیی. منو میدرهم بشکن  بینییم  جوریینمنو ا  ینخواستم وقت   ی،مهربون 
 برات جبران کنم؟ یدیافسونگر دلبر من؟ اجازه م

 شده بودن. یسچشمام خ یک   نفهمیدم

دوست  دونییم شناسیم،یخوب م یول یاد،ز یلیازت دلخورم آرسان...خ -
هرگز  یاگر قول بد دونی،یرو م یناندارم احساساتمو بروز بدم، خوبه خودت ا

 دونییمن الزمه، م  یبرا  ین. ابخشمتیوقت ماون  یازم پنهان نکن  رو  یزیچ
 متنفرم. یکارکه چقدر از دروغ و پنهان

هفت پشتم بسه. )برگشت به سمتم و من رو سمت  یتجربه برا ینهم -
 یگهشد و منو قفل نگاهش کرد( د یرهتو چشمام خ یقو عم یدخودش کش

فقط تو منو ببخش   یگمرو بهت م  یز چهمه  کنم،یرو ازت پنهان نم  یزیهرگز چ
 و دوباره بخند.

 کردم نگاهمو بدزدم که اجازه نداد... .  یزدم و سع یاشک لبخند با

 پرنسس مغرور و مهربون تنگ شده. ینا یچشمات رو ازم ندزد، دلم برا -

 کردم.  یزیر یخنده



عادت ندارم، به توام  یالوس باز ین! به ازنی؟یکه حرف نم  آرسان با بچه -
 .یادنم

 کرد.  یقیعم یخنده

 فاصله گرفتم و گفتم: یفرصته ازش کل ینبهتر  یدمد منم

 ستاره چطور به فکر من جامع عمل پوشوند؟ یدید یگمم -

 !کردی؟یفکر م ینبه هم یتوام داشت  -

 خنده گفتم: با

فکر  ینهم! بله منم داشتم به یمدار یپات کال منو ستاره انگار با هم تله -
 .یدفقط قصد عمل بهش رو نداشتم که ستاره زحمتش رو کش کردم،یم

 .یدیمهر دو خند و

 کنه.  یدافکر نکنم کاِرل حاالحاالها نجات پ -

 فکر کن. جوریین: تو اکاِرل

 .یا! خوبه که زندهیِا برگشت  -

 با خنده گفت: ستاره

 راحت. یالتسالمم هست خ -

 ام.نگران جونش بود، من خودم به خونش تشنه  یقشمن راحته و رف  یالخ  -

 .دوباره خنده و



که تو   یماالن بر  یدخوش گذشت با یدیم،خند یم،...گفتیگه: خب بسه دکاِرل
 قصر منتظر ما هستن.

 خدا جون. یوا رسیدمیشده بودم باالخره من به خونم م زدههیجان

 گشتم که واقعا بهش تعلق دارم.بر  ییها من باالخره به جااز سال بعد

 .ینجاممن متعلق به ا درسته

 .یمو به راه افتاد یمبلند شد همه

 : کاِرل.ستاره

 بله ستاره؟ یزه: جان...چکاِرل

 نفهمه. یکه کس  یپوست  یر ز یلیاما خ یدمخند یشهول به

 ریم؟یکجا م  یم: االن دارستاره

و اونجا همه  یمتا به قصر برس کنیمیبه سمت جاده حرکت م یم: دارکاِرل
 منتظر ما هستن.

 یا؟ک  یعنیهمه  -

از بزرگا   یلیو ونداد و خ  یلخاله شما، سه  ین،و ک  ین: پدر و مادر من، کاتر کاِرل
 با اونها. یدآشنا بش یدکه با

 .یمکار دار  یلیپس خ -

 : آخ جون برادر نازم.ستاره



 با خنده گفتم: من

 .ساختیدیبا هم م یلیمه نکه خآخ -

 .دونیی...تو که میمعاشق هم یول ساختیمینم ید: شاستاره

 مرموز: ینگاه  با

 .دونمیکه م  دونییم -

 افتاد. یادم چیزییه دفعهیک 

 کاِرل... .  یراست  -

 : بله؟کاِرل

 .یمباهاشون صحبت کن  یدهست که با  یو آرشام اونجان؟ موضوع مهم  یاناد  -

 : درسته من به کل اونو فراموش کرده بودم.ستاره

 : بله هستن، چطور؟کاِرل

رو هم به دستشون سپرده   هایستالو کر   یعتطب  یجادو  یهاآخه من کتاب  -
 یاز بهشون ن  ینهکهن که تو زم  یاکتاب افسانه  یهکردن    یداپ  یبودم و بعدم برا

 .یمدار

 : چطور؟کاِرل

 .ینزم یمبر  یدآخه باز با -



 ینمکه همراهمون باشن و از زم  یمدار یاز ن یی: و تا حد امکان به کساآرسان
 اطالعات داشته باشن.

 .یمبرس یدبا یپلنمون فرق داره؛ ول بار ینا -

 یه؟: خب فکرت چکاِرل

 یحدود  یجا مکانااون  یول  یمدور قبل من، ستاره، ماهان و آرسان رفته بود  -
 .نستیمدویرو م

 : خب؟کاِرل

 یشهرها یم،تا شهر مهم سردرگم هستسه ینما ب دفعهینِد خب نداره، ا -
 یمکه وارد باشن. من و ستاره وارد هست  یمدار  ییبه کسا  یاز و ما ن  یراز و ش  یز تبر 

 .یازهنبوده پس به اونا ن یرانسال ا یلیچون ستاره خ یالبته تا حدود

 که! هستن؟  یستنن یفقط اونا هم کاف  ی: ولکاِرل

 حرف گوش کنن. یچند نفر هم باهاشون برن به عنوان کمک ول یدنه با -

 .یمهرچه زودتر کارا رو تموم کن ید: باآرسان

 !یریمحمله جانانه حالشونو بگ یهتا با  -

رو  یلماهان و سه ی،به نظرم جز خودمون چهارتا، آفتاب، تارا، آرتان، وند -
 .یمن ببر با خودمو

 : خب چرا؟ستاره



ماهان تجربه داره و تارا، آرتان و   طور،ینبه خاطر قدرتش؛ آفتابم هم  یوند  -
وگرنه بهتر بود باران و  یمدار یهستن که به اونا دسترس یجزو افراد یلمسه

 جان همراهمون باشن.

 آهان. -

 .بریمشیم یمکن  یداپ یبهش دسترس ایمیگهبدرد بخور د یاگه کس -

 .یشونببر  یهستن، اگه بخوا ینمو کاتر  ین: کلکارِ 

 اگه بشه که حتما. -

 راحت شد. یالشکردم هم خوشحال شد هم خ  احساس

 آورد. یر ماکان و روشنک رو هم گ جورییهبشه  ید: شاآرسان

 .یمخودمون رو بکن یسع یدما با -

 یفتیم؟راه م ی: خب ک ستاره

 ... .کنمیبا خاله و پادشاه صحبت م -

 جاده. ینما هاشین: اکاِرل

 رومون اشاره کرد!و درخشان روبه یبابه راه ز و

 واو...پرفکت. -

 گاد!  ی: اوه ماستاره

 .رسونهیراه ما رو به قصر م ین: اکاِرل



 .یمتا زودتر برس یم: پس بهتره زودتر بر آرسان

 موافقم. -

 .یمبر  یم: منم که اوکستاره

کاِرل و آرسان جفت هم بودن منو ستاره هم   یمامتداد جاده به راه افتاد در 
 جفت هم... .

 وسط حرفات. یدبود؟ کاِرل جفت پا پر  ی: ادامه حرفت چ ستاره

 کردم.  یکوتاه   خنده

 یفتیمتر راه بتا هرچه زود  کنمیبا خاله و پدر کاِرل صحبت م  گفتمیداشتم م  -
 .یایمو ب یمزود بر  یدپس فردا، که با یابشه فردا  اگه یحت 

 یشه؟م یچ  یدیمرس ینخب اونجا به زم -

گروهم   یه  ییمگروه که ما  یه  شیمیدو گروه م  یعنی.  ریمیما دو راه جدا رو م  -
 .گردیمیو بعد که کارمون تموم شد به تهران برم یانابا آرش و د

 !ریم؟یم ینبا ماش -

 نگاهش کردم؛ چپچپ

. ریمیشهرا رو با قدرتمون م  ینب  ییجاجابه  یر کرده؟! نه خ  یبمگه مخمون ع  -
 برگشتم همون.

 یره؟م یبا ک  یخب ک  -



نفر رو از جلو چشمم دور  یهتو  یول یمحرف بزن یدبا دونمیاونا رو که نم -
 .کنمینم

 کرد که گفتم:  یبلند یخنده

 .یسوم راه بنداز  یجنگ جهان   ترسمیم رسهیجز من به تو نم  یواال زور کس  -

 شده بود... . یشتر ب شخنده

با  یکیبا گروه ما  یکیاز هر قدرت  یمبش یماحتماال با توجه به قدرت تقس -
 اونا.

هم راحته چون   یزاو سوپرا یریاگاز قافل  یالمونمخ  طوریینا  یه،فکر خوب  ینا  -
 قدرت همه هست.

 .ینهبله فکر منم هم -

 یم؟بعدش که برگشت -

 خب؟ منظور؟ -

 یشه؟م ی: خب اون وقت چ ستاره

رو هم و اون   هاینهم کتاب سرزم  گیریم؛یم  یادرو    یز چهمه  کنیم؛یم  ینتمر   -
که قدرت برتر دارن( و   یی)کسا کنیمیها رو جمع مکتاب مرموز رو، بعد بچه

تا اونا رو  ریمیبعد با افراد و سپاه قدرتمندمون م کنیمیقدرتاشونو آزاد م
 .یمود کنناب

 !یچه عال -



 بله. -

 ی؟تو تا تهش رو رفت  -

 .یدمرو فهم منظورش

 کردم.  یزیربله، تا اخرش رو برنامه -

 .کنییم یکار خب چ -

 رو نابود کنم. یینها یدارم وردا یمتصم -

 !ی؟: چ ستاره

 هم منو هم پسرا رو پروند. یشچ صدای

 .یدیکه شن  ینهم ی،کوفت چ   -

 دهن با منو نگاه کرد... . با

تا اون ورد  یدها طول کشسال یگی؟م یدار یچ  فهمییم یچتو ه یروان  -
 کشف بشه!

اون ورد به دست آدم نادرست   یلیخودم رو گرفتم، اگر به هر دل  یممن تصم  -
موجود در خطره   یلیاردهابندازه، م  یتو دردسر بزرگ   تونهیکل جهان رو م  یفتهب

کنه.   یداونا رو تهد یزندگ  یشهسخره وجود داره که همچون چهارتا جمله م
جنگ نگهش  عدما هم هم خطرناکه. فقط تا ب یبرا یاستفاده از اون حت 

 .کنمینابودش م یروزیو بعد پ دارمیم

 اما آخه... . -



داشته  ییو هر آرزو یمداره ما هر کار کن یواکنش یهستاره هر کنش  ینبب -
 بزنه. یبآس یکس  یا یزیممکنه به چ یمباش

 : بازتاب قدرت!ستاره

 وار گفتم: زمرمه

 و... . یادهرگز به وحود نم یانرژ -

 ... .رهینم ینو هرگز ازب -

 :یمدو همزمان گفت هر 

 .یشهم یلتبد یگهبه شکل د یتنها از شکل -

 :یدتو موهاش دست کش کالفه

مه رو نابود ه تونهیم یخطرناکه! به راحت  نهایتینه...حق با توعه، اون ب  -
 کنه.

با خودش  تونهیکه فقط م  بردمیم یقتحق ینوقته به ا یلیدرسته، من خ -
 .کنهیخراب م یگه...هر طرف رو درست کنه از سمت دیارهب ینابود

 ... .یدیم: رسکاِرل

 .یمکه کاِرل اشاره کرد نگاه کرد  یدو به سمت  هر 

 من! یاوه خدا -

هم جدا از   درخشید؛یم  ینر تو زمکه مثل جواه  یمشد  یبه قصر   یرهمات خ  و
و سبز و  یدداشت در قالب سف یمختلف  یاز اون رنگا یبود هم بخش یعتطب



 یهارز  یچک،داده شده بود. دوره با پ ینتمختلف ز یدر رنگها یبا جواهرات 
اون با  الیو زرد دوره شده بود...البه یبنفش، صورت  ی،رونده سرخ، سبز، آب 

 یستادهکه ما ا  ینجاو نرگس دوره شده بود و تا ا  یشب بو، محمد  یاس،  یم،مر 
دوره  یمقاوم هاییوار دورتادور و اطراف د کردیمیعطرش رو حس م یمبود

خود قصر هم بود دوره  یوار که رو د  ییهاها با گلتمام اون یشده بود و رو
 رد.خویاطرافش به چشم م یوحش یهاشده بود و گل

 !ینجاستخونه من ا -

تعلق دارم،  ییکه منم حس کردم به جا یروز یدها باالخره رساز سال بعد
 ... .کردمیحسش م

 .یدمرس یقیمها به خونه حقخونه من بود، باالخره بعد از سال اینجا

ها و دروازه  یدیمرس  یبابود باالخره به قصر ز  یدهقبلم به اوج خودش رس  ضربان
 و... . ورودمون باز شد یبرا

*** 

 ین: دوباره زم۲۷فصل

 روز بعد دو

 وانیا

 تمومه. ینمخب ا -

بود  اییقهدق ۴۰_۳۰. دادیصبح رو نشون م ۶:۳۰به ساعتم انداختم،  نگاهی
شد ما دو  ینقرار بر ا یمتا امروز به سفر بر  کردمیکه داشتم کارام رو تموم م



به دو شهر مربوط  یانامنو ستاره و آرش و د یو به رهبر  یمبد یلگروه تشک
 ینجاو به ا یمکن  پیدارو که مربوط به کتاب بشه  یزیروز هر چ ۳ یو ط  یمبر 

 .یمبرگرد

کم افراد ما کم دونستمیکه م  ییتا جا یول یمنداشت یادیمرز خبر ز یرونب از 
 یوچک بخش ک  یمو با ما بر  یانب ینجاکه قرار بود به ا  یان. پر یدنبه متحدا رس

دفاع از  یبرا یهو بق یادب ینجااز افراد قدرتمند هر ارتش از متحدا هم به ا
از وفاداران هم  تعدادیبرن و  یاشغال یهاو پس گرفتن قسمت هاینسرزم

و  یمکه بتونن به ما کمک کنن تا قدرت کامل رو آزاد کن  یافراد خاص و کسان 
از  یشههم یبرا بار یک نجا و او یمو روشن بر  یک به مرز تار یروهامونبعد با ن

 .یمشر سوزان و افرادش راحت بش

تند سرم رو   یکردم. ول  یبا پدر خودم بجنگم تو خودم لرز یدبا  ینکها  یادآور   با
از اتاق  یلمکردم. بعد از برداشتن وسا  یرونفکر رو از سرم ب ینتکون دادم و ا

 .یرونزدم ب

 یرو توش سپر  یادیزمان ز ینهم یاتاقم باز به رنگ آرامش من بود برا این
 کردم و اکثر زمانم رو تو اتاقم بودم.  یم

خواب بودن. فقط خاله، شاه، ملکه، آرسان   یشتریاصبحانه اما ب  یز سر م  رسیدم
 و گرفتن جوابش کنار خاله نشستم.  یکل  یبودن. بعد از سالم  یز سر م  ینو کاتر 

 ی؟کارات رو تموم کرد  یزم،عز  یر خ : صبحت بهخاله

امروز صبح تمومشون کردم  ینبله خاله جون هم ین،ممنون خاله و همچن -
 کردم.  یر د ینهم یآمادست، برا یزمچهمه



 .یکه نکرد  یر د یزم: نه عز خاله

 خوابن؟ یهبق -

 بشه. یداشونپ یدکم با: کمخاله

 خوبه. -

گاه و   یطنتایاصال با ش شباهت داشت و یبه وند یلیخ یاز نظر روح  خاله
به مادرم رفته بودم اون  تر یشخواهرا من ب ین. باومدیستاره کنار نم گاهیب 
که تو وجودم مونده بود رو از مامان ستاره   یکم  یطنتبود اما شر و ش یانهم

 به ارث برده بودم. یاز حد قانونمند بودنم رو از مادر وند یشب یو گاه 

تارا،  ی،له بوده و آرشام، آفتابو ماهان، وندبه عمل اومد؛ حق با خا کاشف
 اومدن یینآرتان و کاِرل هم پا

ما و ستاره  یماجرا یدنبعد از فهم یکاشفم به عمل اومد ماهان و وند و
 اومدن. ینجابه ا یممستق

شد و در آخر همه باالخره ستاره   یداشونو آرش هم پ یانااز چند لحظه د  بعد
 شدن و کنار من نشستن. یابخانمم شرف

 !اومدییم یرتر د یکم ذاشتییم -

 .یموقت دار ربعیهبابا  یدیم یر : اوه حاال چرا گستاره

 .خورییم یلاونم با تو که قد ف -

 گفت:  خوردیداشت م یلپ یشش کهیچپ نگاهش کردم اونم درحالچپ و



 خب حاال توام. -

 با دهن پر حرف نزن، َاه. -

 نازک کرد و نگاهش رو گرفت، چندش. چشمیپشت

فقط   یانشکه پا  یمشد  یراه   ی،تموم شد و ما دست در دست هم راه   باالخره
و بابا هم طبق معمول خونه نبود  یمما ظاهر شد یمیبا خدا بود. تو خونه قد

تو  یشهد. اصال مرد جماعت رو نمبو یدهو خونه رو هم که نگم انگار بمب ترک
 یدکه با  ییو هرکس رفت به جا یمجا پخش شدخونه تنها گذاشت. از همون

 .رفتیم

آرشام، ماهان   ین،تارا، ونداد، آفتاب، ستاره، کاِرل و آرسان با من و کاتر  آرتان،
 رفتن. یاناهم با آرش و د یو وند

که   یمگذاشت  یو قدم در راه  یمرو شروع کرد یدیجد یما با نام خدا ماجرا و
 شکست! یابود  یروزیتهش پ یا

 .یجا هم خالاول صبح بود و همه یمشهر مورد نظر ظاهر شد تو

 یه؟پلنت چ یا،: خب وانآرسان

...تو، آرتان و آفتاب با من ستاره، کاِرل، تارا و وندادم باهم. دوتا شیمیجدا م  -
بهتره آفتاب و ستاره رو از هم جدا کنم و  کنار هم نباشن بهتره پس  یطونش

 .یفتهکارتون راه م  برهیاز ونداد حساب م یکمتازه چون ستاره 

 باشه؟ ید: خب چرا حتما باونداد



وگرنه کنار خودم  ینها یل. تنها دلشناسیمیرو م ینجاچون منو اون خوب ا -
 تر بود.راحت یالمخ بودیم

 .بینیمیهمو م ینجاغروب ا یدپخش بش یه: صحبت کافآرسان

 ها از هم جدا شدن.گروه  و

 .یمشد یز ساعت تبر  یدانم وارد

 چه قشنگه! ینجاخداجون ا ی: واآفتاب

...تو کوچه...نشونه یابونبه خ یمبر  یداالن با یزه،ساعته تبر  یدانم ینجاا -
 اونجاست. یبعد

 .انگیزهیجانه یلی: خآفتاب

منو نگران کرده بود. درست  یکم  ینو ا شدنیداشتن شلوغ م یابوناخ کمکم
 یز هم شک برانگ یاما از طرف  یمبش یمردم مخف  یونم تونستیمیبود که م

 بودم.

رو با اون  یاکوچه  تونستمینم کردمینگاه م یاما هرچ  یمشد یابونخ وارد
افتاد و به سمتش رفتم و به  یکنم. چشمم به خانم نسبتا  جوون   یداعنوان پ

 گفتم:  یترک 

 (.یستاوا یقهدق یهدور )خواهر  یقهدق ر یب یباج  -

 (.یددار یوار؟ )کار یشوز : اخانم

 بهمون اشاره کرد. و



 (شناسی؟یرو م ینجاسان؟ )شما ا یتان  یسن بوران  -

سان؟ )خانه مادر من  یسوروش یره. نیبرداد یآنامن خاناس یمبله من -
 (پرسی؟یچرا م ینجاست؛ا

 ی( سن...کوچنیمو دنبال آدرس ایمهیب. )ما غر یستیریخآدرس ا یبیکغر  یز ب -
 (شناسیی)شما کوچه...رو م ییسان؟تان

 کوَچه ُسورا )دو کوچه بعده(  یکیا -

 بده(  یرتممنون خواهر خدا خ  یلی. )خینورس  یریناهلل خ  یچوخ ممنون باج   -

 به خدا سپردمتون( کنمی)خواهش م یمها تابشرداهلل ییرمخواهش ال -

 خداحافظ. -

 .یمها به سمت کوچه رفتبا خانم ترکه با بچه یحساب  یخداحافظ  یهاز  بعد

 !یا: خوب حرف زدآرسان

 .یادست کم گرفت ی؟پس چ  -

 یگه؟بود د یچ  ین: اآفتاب

 بود. یچه زبان  ین! ایگه: راس مونداد

 گرفتم.  یاد یممنم از بچگ یهداشتندوست یلیخ ی،ترک  یرینزبان ش -

 .یممتفاوت ندار یزبانا یاد! ما زینتو زم یاز زندگ  یگهد یتمز  یه یا: بونداد

 .یستبدم ن ینهمچ یول -



 نبود. یزیچ یول یمبود یدهکوچه رس  ته

 .یمکار رو اشتباه کرد  جاییه: فک کنم آرسان

 زد و گفت: یهکهنه کنارش تک  یوار به د یبا خستگ  آفتاب

 ... .کشمینم یگهآه من د -

 قطع شد و ادامه حرفش تو دهنش موند. یبلند یغحرفش با ج و

 .ینکهنه پشت سرش خراب شده بود و آفتاب با ضرب افتاده بود زم  دیوار 

 ی؟آفتاب خوب  -

 خیز یمن کهیگذاشت. آفتاب درحال  یشرفتم جلو همزمان با منم ونداد پا پ و
 با خنده و آخ و اوخ گفت: یزدگرد و غبار اطرافش رو کنار م

 کردم.  یداپ یرو که دنبالش بود یاعوضش نشونهدر  یداغون شدم ول -

کنم ونداد کمکش کرد و   یکار  یامکاغذ لوله شده به دستم داد و تا من ب  یه و
 بلند شد.

 کاغذ رو باز کردم.  تکه

 ست!نقشه یه ینکها -

که   یننقطه مع یهتا  شدیشروع م جاینروش از هم یهنقشه دو رو بود.  یه
 نامفهوم! یهاطرح یهپشتشم  احتماال خارج از شهر بود و

نقشه نامفهومه  یه ینجاا یم،ورق دار یهدوتا نقشه تو  ینجاها ما اخب بچه -
 .یشهشروع م یستادیمکه ا  ییجا یناز هم شیگهد یکیو 



 : خب؟آرسان

 خنگ! یگه؛د یر به جمالت بگ خب

 یز چ  ینیمبب  یمو بگرد  یممنتظر بش  یم؟کن  یکار چ  یعنی  ین. ایگهخب نداره که د  -
 یادم یرشونگ  یاونا چ  ینیمبب یمنه، به ستاره خبر بد یاهم هست  یدیجد

 .یمراه رو دنبال کن ینکهو...و ا

 دیم؟ی: حاال کدومشو انجا مآفتاب

 نظر بدم. تونمینم ی. من تک گیریمیم یرا -

 راه اول... . -

 نشون نداد. یکس واکنش  هیچ

 نبود؟ -

 همون. بازم

 راه دوم... . -

 دستش رو باال برد. ونداد

 فقط ونداد. -

 .نزد یحرف  یچون کس بله

 و راه سوم. -

 و آفتاب هر دو دستشون رو باال بردن. آرسان



 یه؟: نظر خودت چآرسان

 .دونیدیخودتون م  دونمینم  یگهد  یول  یدمم  یحمن خودمم راه سوم رو ترج  -

 .یگهپس معلومه د یهم گرفت  یرا یدی: نظر ما رو که دونداد

 .رسیمیکجا م  ینیمبب یمادامه بد یاوک  -

اونو به ونداد و آرسان سپردم  ینهم یحالت کروک مانند داشت برا نقشه
 .کردنیم یتواردتر بودن و بهتر ما رو هدا یلیچون تو کروک از من خ

 .یشهم یچ  ینیمبب بریم

*** 

 ساعت بعد چند

 ستاره

 یخوب نبودم و با وند  یاهان سپرده بودم چون تو کروک رو به کاِرل و م  نقشه
 .رفتمیها پشتشون راه ممثل جوجه

 ی؟: ستاره با کاِرل چطوروندی

 ... .یدمکش  آهی

 دونستنینفر فقط از دخترا م ۴قبول کرده بودم و تا االنم که  ینوواقعا ا دیکه
 بوقلمون. یلو مامانم و اون سه

 م گرفته بود.ودم خودمم خندهکه به داداشم کرده ب  یهیتشب از 



مون فرق اما رابطه یمو کمتر کل دار یمبهتر  یلی. بعد از بابام خیچیفعال ه -
 .زنیمینکرده در کل همچنان تو سر کله هم م یخاص

 .که زود با دستم پاکش کردم  یداشک از چشم چپم چک ینبلور یاقطره و

 زمان درمان همه درداست. گذره،یم یبرات سخته ول دونمیم -

خودشم نباشه حداقل خاطرات خوشش هست، تازه اگر من مثل  دونم،یم -
با ورود به اونجا به دروازه  تونمیجادو و...رو که قدرتش رو دارم م یایدن
 .ینمارواح برم و دم مرز بابا رو بب یایدن

و خاطراتش فقط خوش بود وجود و سالمت داداش و مامانم،  ینبه ا دلم
خوبم، آتش انتقامم و عشق سوزان   یها، وجود دوستاخاله  ی،وند  ی،بودن وان 
 .یو شاد یو انرژ دادیقلبم همه و همش به من قدرت م یکاِرل تو

 هستم چون اون قراره با پدر خودش بجنگه. یفقط نگران وان  دونییم -

 بدن. یگهد یاونو آرسان پدراشونو به بزرگا یدمنه، شا یدمشا -

 زدم. نیشخندی

 .یدشا -

 گفتم:  یطنتفکر کردم و با ش کمی

 یهنوز در حد دوست  یدید؟از خودت بگو، با ماهان به کجا رس یخیالاونو ب -
 ی؟مخش رو زد یاست ساده

 سرخ شد. یاوان مثل



 ... .حیایب  -

 .یدونم شدا یششهدلت پ دونمیمن که م ی،وند یخیب -

 تر شد.سرخ وندی

 گفتم:  یشوخ  به

 به.به یم؛رضا، پس بله رو هم از عروس خانم گرفت یعنیسکوت  یاوک  -

 ستاره! -

 ستاره قربونت بره خوشگلم خجالت نداره که. -

 .یدکش  آهی

 خبرایییهانگار  یهرفتارش جور یعنی یده،خودشو نشون م یعالقه ریز یز ر -
 نگفته. یزیهنوز چ یهست ول

 ... .یدمپس هم درد -

 به اسم کاِرل نصفه موند. ینفوالد یواریادامه حرفم با برخودم با د ولی

 بده. خبر یهالأقل  ی؟چه مرگته چرا استپ زد -

 .یستابد ن یریزبون به دهن بگ یقه: دو دقکاِرل

 بده. یلیچرا اتفاقا خ -

 زدم. یپوزخند یحرفامون با وند یادآوری با

 . هه!کنهیمن فکرم نم اصال به اون



 جواب بده. خواستیانگار هم از من کالفه بود هم نم یدکش  یحرص هوفی

باز  یول کنهیراه اشاره م ینو به ا یستادمست وانقشه ی: چون آخراکاِرل
 .یستکامل ن  چیزییهانگار 

 یم؟کن  یکار چ یه؟: حق با کاِرل خب نظر شما چماهان

 .باشه یگهنشون د یهاز اون بعد  ید. شایمادامه بد یگممن م -

 اما... . یگمم ینو: منم همکاِرل

 یه؟اماش مال چ -

 یشهاستدالل که هم ینبا ا تونیمیما نم ی؟اگه نباشه چ  یگم: اما من مماهان
 .یمبر  یشتکه بوده پها تکهنشونه

 یشههم یبعدشم خدا بزرگه. بعدم بهتره مثل وان  یبرا یمبر  یگماما من م -
ثابت  ی. روانشناسیرهچون درصد شکست باال م یمنداشته باش یگزینپلن جا

 .یادبه ذهنمون م یخوب  یهاکرده؛ تازشم در لحظه راه

 .یدکش  یکرد. ماهان پوف   ییدهم حرفام رو تا کاِرل

 یه؟نظر تو چ ی: خب وندماهان

 .یشهم یچ  ینیمبب میبر  یگم،م ینو: منم هموندی

 که تو خارج از شهر بود.  یمشد یترسناک  یهادادن همه وارد خرابه یاوک  با

مال  یناا یشهمعلوم م یبشغر  یبعج یزایچ ینهزارتو بود! از هم انگار 
 داره. یربط  یهبهش  یا یهاافسانه ینسرزم



 رو که باِزباز شده بود رو سرم درست کردم. شالم

بود که خارجه   یسال  ۷_۶!  یکردما بابا آخه منو چه به شال و روسر   یریگ  پوف،
اه چقدر درست کردنش  یاافسانه ینکه رفتم سرزم امیومدهکشور بودم ن

 سخته.

 ییصدا یه دفعهیهبودم که  یر و با شالم درگ کردمیغر متو دلم غر  جور همون
 !اومد

 کردم.  یز شدم و گوشامو ت یخس سریع

 یدید؟: شما هم شنماهان

 .یدهبچه ترس آخی

 اومد انگار! ییصدا یه: بله، وندی

اما   دادمینم  یصراحت تشخ  یاهس  یبا اون لباسا و موها  یکیرو تو تار  ماهان
 رو تو دستاش گرفت. یدست وند یع شد و سر  یک متوجه شدم که نزد

 ؟ی: ستاره هست کاِرل

 فته بود.گر   خندم

 آوردمیدرم یزیچ یبازمسخره یی،ادا یا گفتمیچرت و پرت م یشههم بس
 .یشننگران م یمطفلکا از سکوت ناگهان

 کله کاِرله نگاه کردم و گفتم:  کردمیکه فکر م  ییجا به

 .ینجامآره ا -



سر گذاشتنشون از دست دادم و رو واسه سربه  یاافتاد چه سوژه  یادم  دفعهیه
رو شونم نشست  یدست  دفعهیهکوبوندم تو سر خودم و همزمان با اونم   یکی
 .یدمکش  یکوتاه   یغ که ج

*** 

 وانیا

که بهش اشاره شده   یمشد یکوتاه وارد مکان   یدیو با ترد یمشهر خارج شد از 
 بود.

بود فقط  یجالب ی. درکل جایستگفتم ن شدیست؛ نمگفت خونه شدنمی
ها و . ترککردیبود مخصوصا که آفتابم داشت غروب م یک تار یلیخ

تنها راه ورود  یبعج یهابلند و سقف یوارایداخل د یک کوچ  هاییشکستگ 
 .کردیراه رو روشن م ینور بود و کم

 یلو از وسا شدیقدمت داشته م یسال ۶۰_۵۰ یدبود! حدقل با یمیقد خیلی
تر داخل برزگ یلیخ یول یم،راه رو موند جاییها تو و نوعش مشخص بود م

 .یخارج  یبود تا نما تر یچدر پ یچو پ

راه  یو آرسان به سخت  داشتنیو قدم برم کردنیپچ مپچ یبه آروم هابچه
سر و  یانور  یجادبا ا ترسیدیمی! ما مگفتیاز رو نقشه م یکیرو تو اون تار

 باشه بهمون حمله کنه. ینجاا یزیاگر چ یمباعث بش یشتر ب یکم  یصدا

 !یدمشن یزیکردم چ  احساس

 ها عالمت سکوت دادم.بچه به



 ... .یشه -

 آروم گفت: یلیخ ییبا صدا آفتاب

 یه؟چ -

 تر از خودش جوابش رو دادم.آروم ییمتقابال با صدا منم

 .یدمشن چیزییهاحساس کردم  -

 .یدکش  یکوتاه   هین

بهت  یفته،نم یاتفاق  یمباشه نترس ما هست یمهرچ : آروم آفتاب، آروم؛ونداد
 مراقبتم. یدمقول م

 .کردمیشدنش رو راحت حس م آروم

مدام دور خودمون و پشت سرمونو نگاه  کهیدرحال یمگارد حمله گرفت  همه
 .کردیمیم

اومد! انگار  یوحشتناک  یکه صدا  رفتیمیبه جلو م صدایبه قدم آروم و ب  قدم
 زد! یغآروم ج یکی

 که... .  یدیمهمون حالت چرخان سمت صدا دو با

*** 

 ستاره

 یه؟! آخه آدم عاقل االن وقت شوخشعورییب  نهایتیب  نهایت،یکاِرل ب   -



و دستش  یددست تو بغلش کش یهوضع خراب شد زود منو با  یدتا د کاِرل
 رو دورم حلقه کرد.

حرف  یوارابا د یارمن د یجا یدم: آروم...آروم، باورکن از عمد نبود دکاِرل
کنم. لطفا   یتتاذ خواستمیکجام، باورکن نم  ینیگفتم صدات کنم بب  زنییم

 آروم باش.

 .کنمیم یکار دارم چ فهمیدمیبودم نم یدهاون لحظه انقدر ترس تو

 تو بغلش جمع کردم. خودمو

 ینوهام هم اشده بودم و بچه  یعصب  یکمبعد از پدرم    ینبودم ول  ییترسو  آدم
درمانم  تونهیکه فقط زمان م  دونستنیو م  کردنینم  یتماذ  یول  ندونستیم

کنار کاِرل بودم حالم خوب بود،   یوقت   دونستمیکنه. اما خودم بهتر از هرکس م
کنارش   داد،یبهم آرامش م یلیتر بود، خرنگ کم  یلیخ یزمغم نبودن پدر عز 

 نداشتم تنها ترسم نبودنش بود. یترس

 جوریهیهوضع    یدمرو موهام نشوند د  یاتو بغلش جا دادم. اونم بوسه  خودمو
 اومدم. یرونآروم از بغلش ب

 یختهر  یک   یدمرو که نفهم  ییو رد اشکا  یدصورتم کش  یدستش رو رو  ینرم  به
 بودن از رو صورتم پاک کرد.

 .کردمیحس م یدهرو ند لبخندش

 یزیبزنم به چ  یلبخند  یامتا ب  یکارل چند قدم عقب رفتم ول  یاتو چشم  خیره
و ماهانم پشت سر کاِرل   یکه وند  ییهوا از اونجا  یدممتر پر   یشبرخوردم و ش



بلند اون طرفم   یغ ج  یزدم و صدا  یغیو از ته گلوم چنان ج  یدمبودن واقعا ترس
 خورد. ینزم یزمانم وندبلند شد هم

*** 

 وانیا

 کل اونجا رو لرزوند.  یگهآفتاب و فرد د یغکه ج  شدیچ  نفهمیدم

 انداختمش. ینخورم و زم چیزییهبرگشتم اما به  یکیتو اون تار ترسیده

 کوتاهش منو به خودم آورد.  یصدا و

 !یوند -

 گفت:  یدهترس وندی

 یی؟تو یوان  -

 خودمم. -

 که... .  ینا ینمکن بب  صبر 

 زدم... . یادته گلو فر  از 

 ساکت... . -

 : ساکت... .آرسان

 هماهنگ! چه



 یشزمان با منم آرسان کف دستاش آتجا رو روشن کردم و همهمه  یروهامن  با
 روشن کرد.

 کنید؟یم یکار چ ینجاچه خبره؟ شما ا ینجا: اآرسان

داده بود و حالش سر جاش  یانپا یشاافسانه یغایکه باالخره به ج  ستاره
 اومده بود گفت:

ما دنبال  کنید؟یم یکار چ ینجا. شما ایماز شما بپرس ینوهم یدبا یقاما هم دق -
 .یدمنقشه اومد

 کاِرل نقشه تو دستش رو نشون داد.  و

 گفتم:  یو عصب یستریک خنده ه با

 .یمچه؟ دستمون انداختن؟ ما هم با نقشه اومد یعنیست، هه مسخره -

 آرسان بود که نقشه تو دستش رو نشون داد. بار این

 انگار ما رو دور خودمون گردونده بودن. یمبود یختهبهم ر نموهمه

 .یدمموهام کش یدستم رو تو کالفه

 تر بوده باشن.شانساز ما خوش یاناآرش و د یدوارمام -

 .طورین: منم همآرسان

 .یختمموهام فرو کردم و بهمشون ر یحرص دستمو ال با

 .یمبرگرد یایدب -



 .یمندار یکار  ینجاا یگه: منم موافقم، دآرسان

 خونه. گردیمیاونا برم یپو آرشم که اومدن با اک یاناد ریمی: اوهوم مستاره

برام  ینجاواقعا تحمل ا  یگهد  یمعادت کرد  یاافسانه  ینانقدر راحت به سرزم  -
 ست.برام خفه ینجاا یمزخرفات؛ هوا ینبا ا یرممکنهغ

پورتش با زحمت تله شناسیمیرو خوب نم ینجاکه ما ا یی: از اونجاآفتاب
 شماست.

 .یمبزن بر  یگل  ی: اوک ستاره

دست راستم تو دست ستاره و تو دست چپم   یمداد  یلتشک  یرهدا  یشههم  مثل
 یگشستاره رو گرفته بود و دست د یگهدست آرسان بود، کارلم دست د

ماهان و آفتابم  ینماهان، وندادم دست آرسان و آفتاب رو گرفته بود و ب
 بود. یوند

 چند لحظه باز شد. یو پرواز، نفس تنگم برا یرو بستم و حس سبک  چشمام

گذشته مزخرف و تلخم   یادبودم منو به  یدهاگرم ند یرو حت  ینجاهاا تکتک 
 یادگاریحسرتام، دردام، ترسام و هزاران هزار  یادبه  انداخت،یم ینجاتو ا
 یی. جاکشیدیم یشجسم و روح خستم رو با هم به آت یادآوریشکه   یگهد

به جرم  کهمن بوده   یدگاهدر اصل زندان و تبع دونستمیخونم م یکه روز
 .شدمیتوش حبس و شکنجه م یگرانناکرده و گناه د

که   ینروح با ا یول یشنو محو م یشنراحت خوب م یلیجسم خ زخمای
 یلیخ یشن،م یمترم یر د یلیزخماش خ دارهیتر از جسم خراش برمسخت



 یتا ک  شنینه، اگه پاک م یاجاشون پاک بشن  یسو اصال هم معلوم ن یر،د
جاشون انقدر دردناکه؟ من تازه اون  یچرا حت  یشن؟پاک م یک  مونن؟یم

 یم رو رها کرده بودم، آخه چرا مجبور بودم برگردم؟ چرا پدر واقع یزندگ 
 کنه؟  رییادآورو برام  ینجاکه ا  یواله یهست و زنده

منو به  ییکه صدا  رفتمیفرو م یشاز پ یشدر افکارم بودم و هر لحظه ب غرق
 خودم آورد.

 قلبمو لرزوند. صداش

 سمت صدا برگشم. به

 و اعصاب داغونم. یعمر حسرت، ترس، عذاب، بدبخت  یه یلبود؛ دل خودش

 که منو نابود کرد.  یکس  زدم،یعمر با عنوان پدر صداش م یهکه   کسی

مادرت کجاست؟ برادرت کجاست؟ هان؟ بگو  ادب؟یب  ی: تو کجا بودبابایی
 .ینمبب

 یدسوال برده پس چرا نبا یر و تمام احترام منو ز یستمن ن یپدر واقع اون
 جوابش رو بدم؟

 گفتم:  سرد

بهت جواب بدم؟  یدخودم. اصال چرا با یشکه ازت در امان باشن، پ  ییجا -
 ی؟هست  من یتو ک 

به سمتم حمله کرد و  یادجوش آورد و با فر  زدمیکه حدس م طور همون
 دادم. یمشتش رو به سمتم آورد که جاخال



 .یدمم یادت ی؟رفته چطور با پدرت حرف بزن  یادتمن پدرتم، پدرت؛  -

 تو چشمام گفتم: یخشم پنهان  با

خاله مهسا.   یقاتل پدر آرش، پسر واقع  ی،قاتل  یهتو فقط    یستی،تو پدر من ن  -
دخترا )به  ینکردم. ا یدارو پ یممن خانواده واقع دونم،یرو م یز چمن همه

منن )به ونداد اشاره کردم(   یقیحق  یهااشاره کردم( دختر خاله  یستاره و وند
که از همه بهم   یخانوادگ   تاناشاره کردم، همه اقوام و دوس  یهو پسرخالم به بق

 پرسییما رو نابود کرد و حاال م یکه زندگ   یکس  ی؟هست  یو تو ک  ترنیک نزد
از  ییدور از تو در آرامش. از حرص سرخ شده بود اما با صدا ییکجان؟ جا

 پشت سرش با تعجب به سمت صدا برگشت!

 .یا: واندیانا

 !یانا: دبابا

*** 

 : دفتر کهنه۲۸ فصل

 .یانا: دآرش

گرفت و دستش بدون توجه به آرش به سمت من اومد، کنارم قرار   یاناد اما
 رو تو دستم قفل کرد.

 منم سردتر بود! یاز دستا دستاش

که   یدختر  یش،فروخت کار یتجنا یهکه به   ی. دختر یانامنم، د ین: آره ادیانا
که   یخواهر پسر  ی،رو گرفت  یشکه جوون  یدختر زن  ی،پدر عشقش رو کشت 



 یهچ ی،عمر آزارش داد یهکه   یخواهر دختر  ی،رو به زوال کشوند یشکودک
 هه معشوقت کجاست؟ ی؟رو در رو شدن با منو نداشت  یآمادگ 

 که تو صورتش فرود اومد حرفش تو دهنش موند و الل شد!  یبا دست  و

 یو به صورتش زد؛ آرش عصب یدکش  ینزدن، ستاره ه یغج یو وند آفتاب
 کرد که کاِرل، ونداد و ماهان به زور گرفتنش.  شد و به سمتش حمله

گذاشتم و با پوزخند به باعث و   یانارو صورت د یلیشس یجا یرو رو دستم
 نگاه کردم. یشبان

حاال نوبت توعه  چرخهیپاشنه نم یه یهه در به رو ینه؟جواب حرف حق ا -
ننگ   ینو تا ابد با ا  بینییهات رو نمهرگز زنو بچه  یگهد  ی،جواب کارت رو بد

به گردنم  یکنم اما چون حق پدر  ینتنفر  خواستمیکرد و م  یخواه  یزندگ 
 .گیرهیخشم و نفرت من دامنت رو نم یدار

 صورتم متوقف شد. یرو باز باال برد اما درست باال دستش

که دستش رو در دست گرفته بود نگاه کردم و چشمم به صورت   یدست  به
 یدیمنم ترسناک بود، سف  یرسان افتاد! چهرش خودش براسرخ و پر خشم آ 
 یانقرمز رنگ نما  یهارگه  یشاسرمه  یو تو چشما زدیم  یچشماش به سرخ 

 .شدیم

تو  یول دادیغرورش اجازه نشان دادن حسش رو نم یبود ول یدهبد ترس بابا
 .کردیم یدادچشماش ترس ب

 ی؟هست  ی: تو کدوم خر بابا



دختر معصوم  ینداره از ا یده،داره کار تو رو انجام م که  ی: فکر کن کسآرسان
به تو  یمهست یو ما ک  یهک  یاوان یندوستش، ا یزش،فکر کن عز  کنه،یدفاع م
 .یستمربوط ن

 داره. یو چه درد یهچقدر عصب دونستمیصورت پدرم م یکبود  از 

 .یدو دست منو گرفت و با خودش کش ینحرکت پرتش کرد زم یهتو  آرسان

 داد زد. بابا

 که به تو دادم... .  ینون  یفح ی؟پس عوض شد -

 اون بود که صداش تو گلوش خفه شد! بار ینا اما

به صورتش  یمحکم یلی. ستاره بود که سیمما متعجب به سمتش برگشت و
 زده بود!

 ستاره! -

 .یدیمکه تو رو با اون زن دبه ما نگو   یا،نه وان ییتو یهکه عوض  ی: اون ستاره

 ستاره! -

 نکرد. یهشداردهنده بود اما ستاره توجه لحنم

بفهمه   یدتاوان اونه. با  ینمداره ا  یتاوان   یه  یبذار بفهمه هر کار  یا: نه وانستاره
 .یمهست یما ک 

 شد. یلحرکت تبد یهتو  و



 یزد، آرسانم منو دو دست  یادبلند به سرش فر  یرو با صدا یقاز حقا یبخش و
همه فشار من   ینبود با ا  یبهام بود اما عجبود فکر کنم نگران حمله  یدهچسب

 حالم بد نشده بود.

 پر حرارت آرسان در گوشم بلند شد. صدای

 : حالت خوبه؟آرسان

 خوب باشم اما، حالم خوبه! حمله ندارم. یدنبا -

 .ید: فرار کنکارل

و تو پارک ظاهر  یمپورت کردهمه با هم تلهستاره رو جدا کرد  یبه سخت  و
ها داشتن ستاره رو شماتت جا ساکت؛ بچهوقت بود و همه یر . دیمشد
نشسته بودم   یمکتن  یهمن فقط ساکت رو    یول  دادیو اونم جواب م  کردنیم

 شده بودم. یرهو به جلوم خ

 خواستیدلم م یلیخوشحال بودم، سبک شده بودم، خ یگمنم دروغ
 .یدمو د ینمرو بب یمونیشپش

 کنارم نشست.  آرسان

 ی؟: خوب آرسان

االن که  یول ینمرو بب یمونیشدوست داشتم پش یشههم دونم،یواقعا نم -
! ینسنگ یاناراحت، سبک  یاخوشحالم  دونمی! نمکنمیحسمو درک نم یدمد

 .فهممیحالمو نم



 ییاالن رها یگهدفتر گذشتت کامل بسته شد و د ی،تموم شد؛ تو االن آزاد -
کم که از شوک و متعجب کم یاپس خودتو رها کن. تو االن فقط شوکه

 .یشیآروم م یدراومد

 بهش کردم. نگاهی

 باشم؟ یشتپ یشهم -

انگار   یشدم ول  یر اما در لحظه تو آغوشش اس  یگمدارم م  یچ   یدمنفهم  خودمم
 زه باز شده بود.نفسم تا کشیدم،یتازه داشتم نفس م

 االن فقط آرامش کنار آرسان مهم بود. یول یخقلبم باال بود. دستام  ضربان

پس  یدار یاز هستم و تو االن به من ن یشتمن پ یبدون هر وقت بخوا -
 بدون کنارت هستم.

 منو بغلم گرفت. و

*** 

 ساعت بعد ۲

 ی؟چ  یعنی -

 .یبودم تو بفهم یدوار : امدیانا

 من. یخدا یوا -

 .ینجاشانس اه کتاب نه اونجا بوده نه ا ینبر ا لعنت

 .یمکرد  یداپ چیزییه ینجاا یاب یا: وانآفتاب



 یروشآفتاب رو به هوا بود و با ن  یدستا  یددو به سمتشون رفتم و نور خورش  با
 درست کرده بود. یبعج یهانقشه رو رو هوا با اون تکه یدینقشه خورش

 رو شکل گفتم: از 

 !یاورانتهران_ن -

آدرس رو  یهدوتا نقشه تو هم بود که انگار از هم جداشون کرده بودن و  اون
 .دادیم یشنما

 : کتاب اونجاست.آرسان

 یمو اصال دنبال اونا رفته بود  کردیمیاز اونا استفاده م  یدشد از اول ما با  معلوم
 !یمبرس ینجاتا به ا

ساعت از شب اونجا   یناالن اونم ا  یدبا  چطور   یم،اما ما که تا حاال اونجا نرفت  -
 یم؟بر 

 !یاوردیدن ینجا: شما منو به عنوان مترسک اماهان

 گفت:  یبا شوخ  ستاره

 !یدار یتاییمخاص یهنه بابا پس  -

 خنده. یر زد ز و

 کردن.  یاهمه تک خنده یشهخالف هم بر 

 ی؟بلد یچ  ینیمرو کن بب یامترسک ب یخب آقا یلی: خکاِرل

 کرد.  یاتک خنده ماهان



 یرم؟خواهرت رو قرض بگ یقهدق ۱۰ یه تونمیپسر فقط من م ی: اوک ماهان

با  یارشاخت ینتهش؟ کاتر  یا یازموسط من سر پ ین: از خودش بپرس، اکاِرل
 خودشه.

 ین؟کاتر   ید: ممکنه کمکم کنماهان

 کنم؟  یکار چ ید: البته ماهان، فقط بگو باکاترین

 یول کنمیماه استفاده م یاز سنگا یشهانتقال هم ینانجام ا ی: من براماهان
الزم دارم  ییجادو یستالبه چندتا کر  یگزینشجا یاالن همراهم ندارم و برا

 که جبرانش کنه.

 نداره. یکار  ین: خب اکاترین

رو با  یستاالمن معلق شدم توام کر  ی. فقط وقت کنیمی: پس شروع مماهان
 فکر نکنم خودم بتونم. یستنمن معلق کن، چون سنگ ماه ن

 : تو شروع کن باشه.کارترین

رو  یرنگ تو دستش ظاهر کرد و شروع کرد باهاش اشکال یدسف یگچ   ماهان
ستاره تموم  یستاره پنج پره. وقت  یه یدمزود فهم یلیکرد، که خ  یمترس ینزم

 یدکش  یرهتا دا۳ظاهر کرد و دور ستاره  یبا رنگ قرمز، زرد و آب  ییهاشد گچ

 !کردیجادو استفاده م یرهاز دا شتدا

 یرهو باز دوتا دا یدکش  هایرهدور دا یک تا ستاره پنج پر کوچرنگ سبز هفت با
تا ستاره مثلث سه  یو با رنگ صورت   یاو قهوه  یطوس  بار ینا  یول  یددورش کش



 یهابا رنگ  ینترش مابعقب یو اونا رو به هم وصل کرد و کم یدمانند کش
 رسم کرد! ییهاستاره یبنفش و نارنج 

 که... .  گرفتمیو تازه داشتم مطلب رو م شمردمی! داشتم مینمکن بب  صبر 

ماه چون  ینسرزم ی! ستاره بزرگه معنیناستنماد سرزم ینا یدم: فهمستاره
زرد   ی،سه خط آب   یدهکارو انجام م  یناون داره ا  یاز اعضا  یکیهم    یدههم سف

نماد   یآتش، آب و آفتابه هفت ستاره بعد  ینه سرزمو قرمز نشان محافظ س
و چون  یستاالستو کر  یعتترن طبو اون دوتا که پرنگ  یناستسرزم یهبق
و  یگشونههم نماد محافظ د یصورت  یرهتره و داو محافظ داره پرنگ  ترهیقو

گانه متحده که مثل مثلث دورماست نماد سه یهم نماد مرز؛ سه ستاره بعد
 ینایبا تمام رنگاست نشان سرزم هایییرهکه دورشون دا  هیاس یو ضبدرها

 یهنکنن و بق یاهوقت جادو رو س یهروشن حبس شده تا  یرویکه با ن  یکهتار
 داده. یلروشن رو تشک ینایسرزم یهها بقستاره

 یگهد ینایدر سرزم ییجاجابه یبرا یناسرزم ی: درسته ما از جادوماهان
 یادز کنیمیم یما سع ینهم یبرا برهیم یادیز یروین یول یشهاستفاده م

 .یمازش استفاده نکن

و  یانقره ید،درخشان سف یستاالیهم دستاش رو باال برد و بلد کر  کاترین
ها. ها، چه فرو رفتهستاره گذاشت. چه برنده یهاتمام راس یرو رو یاسرمه
ا هم خط یهاشون گذاشت و رورو ستاره ینابا رنگ سرزم یستاالیبعد کر 
 .شستگذاشت. ماهان وسط ستاره رفت و چهار زانو ن  یادوره ییچندتا

 برو کمکش. یو تو قدرت ضد جاذبه دار یادهز یرو: آرشام نماهان



 : باشه.آرشام

 .یستادا یندرست مقابل کاتر و

از دستاش آزاد   یدزمزمه کرد که نور سف  یزیچ  یهچشماش رو بست و    ماهانم
کم چشمام پر از نور شد و خودش رو روشن کرد. کم یستاالکر   یبشد و به ترت

 ینبا خودش معلق شدن که کاتر  یستاالکر   یکممشروع کرد به معلق شدن و 
 رو باال بردن. یستاالو آرشام دست به کار شدن و هم زمان با ماهان کر 

 .زد...  یرونب یستاالاز کر  یدرخشان  یرنگ  نورهای

 .کنهیداره عمل م یدبد یلدور ما تشک یره: زود داماهان

ما رو دوره کرد و به  یرنگ  یو نورا یمکه گفت رو انجام داد  یزود کار خیلی
 هوا برد!

 شدت نور چشمان رو بستم. از 

که روش بودم چشمام رو باز   ییجا یرفتن نور و بعدم سفت  یناحساس از ب با
 کردم.

 ش افتاده بودم.سخت به صورت درازک ینزم رو

مشابه به  یطیها با شرازدم که همه بچه یدنشستم و اطرافم رو د ینزم رو
 پخش شده بودن! ینمن رو زم

 بود! یبزرگ و نسبتا خال زمین



رو  یرفت و عالمت  ینچشمم رو زد به سمتش رفتم که برق از ب یزیچ برق
 یدمد  دفعهیک که    زدمیخاک رو کنار م  یروهامبا ن  یشد. به آروم  یاننما  ینزم

آرشام،   ین،ونداد، کار  ی،شده و به اطرافم نگاه کردم. ستاره، وند  یشتر شدتش ب
خورد و  یزیبه چ نکه دستمو  ینکمک اومده بودن تا ا  یآرسان و کاِرلم برا
 شد. یانو کهنه نما یبعد صندوق چوب 

 .یدنکش  یرونبا هم اونو ب پسرا

 داشت! یبود و درش قفل خاص ینبه شدت سنگ صندوق

 با تو. ینا یوند -

 : باشه دارمش.وندی

 نشست و تمرکز کرد. روشروبه

شد و بعد از چند  یرهبهش خ یرو با فاصله از قفل نگه داشت کم دستاش
 باز شد. یتق  یقفل با صدا یقهدق

 .یمو درش رو بلند کرد یمبا آرسان رد و بدل کرد نگاهی

 یبراق   یاجلدش اسمش با رنگ نقره  یو قطور داخلش بود که رو  بزرگ  کتابی
 نوشته شده بود!

 کهن!  یهاراز  -

 .یم: ما موفق شدآرسان



و ونداد هم  یو همو بغل کردن، وند یدنکش یاخفه یغو آفتاب ج ستاره
تارا رو بلند کرد و دور خودش  یمحکم همو بغل کردن، آرتان از خوشحال

تو دستانم  یخند به کتاب نگاه کردم و اونو به آرومچرخوند و...و منم با لب
 گرفتم.

 و پر معنا رو به آرسان گفتم: یقعم یلبخند با

 گذشت.  یر به خ امیکی ینباالخره تموم شد، ا -

 وقت برگشتنه. یگه: خداروشکر، دآرسان

 درسته. -

 ها گفتم:بلند رو به بچه بعد

 تمومه.  یگهد  ینجا)با لبخند ادامه دادم( وقت برگشتنه، کار ما ا  ید،آماده باش  -

 .یمقصر ظاهر شد یهمو گرفتن و ما وسط تاالر اصل یدوباره دستا همه

 و به سمت ما اومدن! یدنما از جا پر  یدنزمان با دپادشاه و ملکه هم خاله،

اب تو خود کت  یدنما بود و با د  یراض  یلبخندا و صورتا  یدنکه د  یزیچ  اولین
 راحت شد. یالشونمن کامل خ یدستا

 .فرستیمیم ینجابه ا یهآوردن بق یتمومه، افراد رو برا یگه: کار شما دخاله

 بعد هر سه رفتن. و

 روشنک و ماکان به سمت ما اومدن. بار این



چند وقته  ینقدر اکه چه  کردیم یادآودیتو دستشون به من  یهاحلقه برق
 ور شدم.بودم و از دوستام د یر درگ

صحبت راجع به   یکمگفتن و بعد از    یک مون رو بغل کردن و تبر همه  یکییکی
که همه خسته بودن هرکس به   ییو جنگ و...از اونجا یتها و وضعبرنامه

 یاهوو ه یالرو استراحت کنه و ذهنش رو از خ یاتاق خودش رفت تا ساعات 
 آزاد کنه.

تخت گرم و نرمم رها  یخودم رو رو یاتاقم شدم، بعد از دوش کوتاه  وارد
که در اطرافم بود اجازه دادم جسم و روح من رو   یکردم و به آرامش کوتاه 
پرواز کردم،  یاچند ساعت به عالم خوش رو یکم برادر خودش حل کنه و کم

 .یمخدا موفق بش یدتا به ام

*** 

 هفته بعد یک 

 و ساکت. یک تار یبود اتاق  خوب

سبزم خودش  یهاکردم. لباسا و بال  یتیشنرو بستم و شروع به مد چشمام
 یلو به اون تبد کردمیم یدارو پ یمشکل اصل یدمن با یول دادیرو نشون م

 .شدمیم

شد،  یلهفته همه موفق شده بودن جز من! آرسان که نفر اول تبد یه ینا تو
که  یاهو س یدو سف کمانیینبا حالت رنگ شدیم یباتر تر و زهاش بزرگبال

بود؛  طور ینکوچک و بزرگ آتش، لباساشم هم  یهاروشونم پر بود از شعله



از  یبیها و لباساش ترکستاره و کارل بعد اون موفق شدن. ستاره رنگ بال
و بنفش شده بود،  یدسف ی،روشن، آب  یهخودش، سبز سا ی_سرخاب یصورت 

سبز روشن،   ی،آب   یاسی،باران بنفش_  ی؛او سرمه  ی، سرخاب زرد، قرمز  ی،کاِرل آب 
 و... . یدروشن و سف یهسا یقرمز، زردو آب  ی،جان نارنج  یلی؛ن یو کم یدسف

کرده بودن به جز من که مدامم   یداخودشونو پ یاصل یهمه قدرتا خاالصه
کشف کردم،   یدقدرت جد یشدم و کل تر ی! هزار برابر قوکنمیم یندارم تمر 

 رو آزاد کنم. ییمنها یرویگرفتم اما هنوز نتونستم ن  یاد یدجد یز چ یمکل

رو با تمام وجودم احساس  یروبهم دست داد! ن یخاص یآن حس سبک  یه
 .شدمیکردم، انگار داشتم سبک م

مثل  یباز یچشمامو باز کردم و نوار رنگ  یال یکمجدا شدم،  ینزم یرو از 
 یو مشک  یدو سف ی_سرخاب یافه کردن رنگ صورت البته با اض کمانینرنگ

مانند ظاهر  یههام داشت ساباالتر رفتم بال ی! کمچرخیدنیداشت دورم م
 که... .  کردیم ییر و لباسام داشت تغ شدیم

بود  یناگهان  یلیمو چون خ یختخورد و تمرکزم بهم ر یوار با ضرب به د در 
 خوردم. ینزم یکوتاه   یغ و با ج یدمترس

 آخ. -

 زود منو بلندم کرد. ارهست

 که نشد؟  یزیتچ ی؟خوب  -

 حرص گفتم: با



در بزن و بعدش  یست،ن یلهمن خوبم، هزار بار بهت گفته بودم اتاق من تو -
 وارد شو.

 حاال مگه؟ شدهیچ  -

 بشم. یلتبد شدمیفقط داشتم موفق م یچی،ه شده؟یچ  شده؟یچ  -

 صورتمو به حالت قهر چرخوندم. و

 !ی؟: چ ستاره

 .پیچییچپ -

 !یاه لعنت  -

، بعد    - اگه دفعه اول موفق   دیدم،یهاش رو مهفته تازه داشتم نشونه  یهواقعا 
 .شدیحالتام م یهمثل بق یگهراحت بود، د یدفعات بعد یبرا یگهد شدمیم

 م. من شک ندار  تونییتو م یشه،: دوباره امتحان کن، مستاره

 .یستشکست ن یبرا ییموفق بشم؛ جا یدباشه، با -

 بدون توجه به حضور ستاره تو اتاق دوباره از نو شروع کردم. و

 کردمیاتاق حس م یرو هم تو یهشده بود و حضور بق یادز یلینور خ شدت
 نداشتم. یاما توجه

م رو به سمت خود یروهاتمام ن کردم،یرفته بودم اما چشمام رو باز نم باالتر 
به  یادیبا شدت ز یرون یدمکه د  کردمیکم چشمام رو باز مکردم. کم  یتهدا

 سمتم اومد و وارد قلبم شد!



تا  یدن! رنگا و نورا دور و برم چرخیدو نفسمو بر  یچیدتو قلبم پ یدیشد درد
 افتادم و چشمام رو بستم. ینرو زم حالییبا ب  ینکها

هم حس قدرت داشتم هم  جا کردم! بهکوه رو جا یه کردمیم احساس
 .یخستگ 

 بدم. یصتشخ تونستمیها رو مبچه یو سر و صدا همهمه

سرم رو بلند کرد و انگار رو پاش گذاشت و دوتا دست مخالف مشغول   دستی
 نوازش موهام که باز شده بود و صورتم شد.

خشان آرسان در  یخستم رو باز کردم و نگاهم به چشم آب  یچشما یسخت  به
 گره خورد!

ام مشغول و ستاره  کردیرو پاش بود و دستش داشت صورتم رو نوازش م  سرم
 نوازش موهام بود.

 اسمش رو زمزمه کردم؛ یسخت  به

 آر...س...سا...ن.  -

 !ی! باالخره تونست ی: تو موفق شدآرسان

 !خوندیحرفامو از چشمام داشت م انگار 

 غرق بشم.چقدر دوست دارم تو اون چشما  خدایا

چشماش بودم که در دوباره باز شد و خاله و شاه و ملکه وارد شدن، منم   محو
 نشستم. یبه سخت 



 هام گذاشت؛شونه یدستاش رو رو خاله

که   دونستمیم یای،از پسش برم دونستمیم ی،نگران بود یالک  یدی: دخاله
 .تونییم

 یگهفردا د  کنه،یمو قدرتت روز به روز رشد    یشیکامل م  ی: حاال تو دارپادشاه
 بار یک تا  کنیدیحرکت م یدهصبح سحر و قبل از سپ ید،شروع کن تونیدیم
 .یدببر  یانجنگ رو به پا ینا یشههم یبرا

 رو تو هم کردم. اخمام

 .یشهبسته م یشههم یدفتر برا ینا -

 ی؟: اما تو درباره ورد مطمئنملکه

بودم هر هشت کتاب رو خوندم و ورد   ینجاکه ا  یبله من شک ندارم، در زمان   -
 ترینیمنطق   ینا  یده،دردسر و تهد  یهما    یرو کامل کردم اما بودن اون فقط برا

 راهه.

 !ترسوندیبود که منو م چیزییه ینجاموافق بودن اما ا ینهمه با ا دیگه

 !ییاز جمله ورد نهااون کتابا رو حفظ شده بودم  یوردها یشتر ب من

*** 

 ساعت بعد یک 

 یرو ی. دست کردمیفکر م یز چو به همه زدمیقدم م یعتطب یبایباغ ز تو
 شونم منو به خودم آورد.



 آرسان! -

 ی؟: خوب آرسان

 از نگاه کردن تو چشماش طفره رفتم. باز 

 کرده.  یر ذهنم رو درگ چیزییهخوبم فقط  -

 ی؟چ  -

 رو حفظم. ییآرسان من ورد نها -

 ی؟خب که چ  -

 واکنشش تعجب کردم از 

 خطرناکه. ینداره؟ ا یداره؟ نه واقعا خب که چ  یخب که چ  -

 به ذهن ما وارد بشه. تونهینم کسیچنه اصال  و فراموش نکن ه -

 نداره؟ یخطر  یعنی -

 معلومه که نه. -

 و ناخواسته خودمو تو بغلش رها کردم. یمکش  یراحت  نفس

 .ترسیدمیم یلیخ ی،چقدر راحتم کرد دونیینم -

 رو موهام نشوند که باز سرخم کرد.د ایبوسه

 .یارب یمانا هاتییبه خودت و توانا یکم یست،ن ینگران  یبرا یلیدل -

 .یکه هست   یمرس -



 .یباهات صحبت کنه اگر وقت دار خوادیکاِرل م  یراست  -

 ی؟راجع به چ  یت که دارم، ولوق -

 راجع به ستاره. -

 اوه چشمم روشن. -

 کرد و گفت:  یاخنده آرسان

خوب شدن و االن   یلیتو طول سفر خ  ینآرشام و کاتر   یداوهوم راه افتاده، د  -
داد و اونم قبول  یشنهادونداد به آفتاب پ یشمهم با هم هستن، چند روز پ

زد کردن و فردام جنگه گفت زودتر با ستاره کرد، ماکان و روشنکنم که با هم نام
 حرف بزنه.

 .خوادیم یچ  ینمبگو بب یستن یباشه مشکل -

 .یادباشه االن م -

کاِرل به جمع ما اومد و بعد از   یقهخبر داده و بعد از چند دق یذهن فهمیدم
 سر صحبت رو باز کرد. یحرف معمول یکم

 کنم؟  یکار چ یگی: خب تو مکارل

عالقه داره دوست  یک رمانت یلمایاز حد به ف یشکه ب  ییاز اونجا ینخب بب -
 یکمفقط    یهعال  یو دو نفره داشته باشه به نظرم باغ شرق   یاییشب رو  یهداره  

ها که ماه وسط آسمونه و ستاره یبهتره شب باشه زمان  ی،کن ینتزئ یدبا
و در  کنیآهنگ شروع  یهاول با  تونییستاره عاشقشونه، م درخشنیم

 .یآخرش حرف دلت رو خودت با جمالتت بگ 



 ی؟چه آهنگ  یول یه: فکر خوبکاِرل

 دوست داره. یلیبه نظرم آهنگ ستاره رو بخون از شادمهر، ستاره اونو خ -

خودت   یوارد شد رو  یوقت   یکن  یکشبعد تار  یول  یاونجا رو آماده کن  تونیمی
و نور  یبزن  و حرفت رو بهش یششپ یو بعد از آهنگ جلو بر  ینور رو بنداز

روشن بشه و روتون گلبرگ   دفعهیک جا  همچنان روش باشه اگر قبول کرد همه
 با رقص نور. یشهقشنگ م یلیخ یزیبر  یزاچ ینو از ا یو پولک و کاغذرنگ 

 حرف نداره. ی: واکاِرل

 .یبا خودت موفق باش یگهد یشحد تونستم کمک کنم بق ینمن در ا -

 کار دارم.   یپس من برم که کل  ی،کمکم کرد  یلیخ  جاشمینتا هم  ی،: مرسکارل

 یبرا یکیخودت  یبرا یکی: به نظرم دوتا لباس مخصوص آماده کن آرسان
 یزتر انگ یجانه جوریینکن ا یتشتکه نامه بذار و هداستاره و براش تکه

 !یشهم

 .کنمیداداش جبران م ی: مرسکاِرل

 با عجله از ما دور شد و ما رو به خنده انداخت. و

*** 

 ستاره

که خواستم خودمو رو تختم پرت   ینغروب بود، وارد اتاقم شدم اما هم دم
 !یبا روبان سرخاب  یدم،رو د یرنگ  یکنم پاکت بزرگ آب 



 ینجا؟گذاشته ا  یک   ینوا یه؟چ یگهد ینوا ا -

 روشن از روش افتاد! یکاغذ آب   یهبرش داشتم و تکونش دادم که  یدترد با

نوشته شده بود »برگ  یباییو خط ز یگ صورت رو برداشتم روش با رن کاغذ
 «یشتحفه درو یستسبز 

 شده بود! یدهکش  یباگل ز  یهدورش چندتا ستاره و  و

 ی؟بوده زده تو خط شاعر  یک   ینا -

نوشته بود   یدمبه پشت کاغذ کردم که د  یشونه باال انداختم و نگاه   تفاوتبی
 شود« یدهشود بلکه پسند یده»باز شود د

 گرفت.  خندم

 رو برداشتم و باز کردم. باکس

 من! یاوه خدا -

و   ی_سرخاب یصورت   یهاروشن و طرح  یلیخ  یبا رنگ آب   یبادکلته ز  یراهنپ  یه
 یشده بود با سنگا  یکاربود و باالش سنگ   یدور کمرشم ربان پهن سرخاب   یآب 

 ستش. یو کفشا ی_صورت یسرخاب 

 یشبلند  داد،یجلوه م  یبانو زو م  اومدیبه تنم م  نهایتیب   یدم؛رو پوش  پیراهن
داشت   یادیز  یدار بود بود از باال سنگاو دامنش کامال  پف  رسیدیپام م  یتا رو

کفشامو   اومد،یم یلیو به چشمام خ شدیکمتر م  اومدیم تر یینپا یو هرچ 
 بازم توش از همون کاغذا هست. یدمبرداشتم که د



 یبه اون چشما یلیخ ینا درخشی،یمثل ستاره م یندارم االن دار شک»
به   یاهوا ب  یکیباش کفشاتو پات کن و موقع از تار  یحاال دختر خوب   یادنازت م

 که برات نشون دادم نشونش تو جعبه هست.«  ییجا

کنجکاو شده بودم موهامو باز کردم و برس زدم بعد آزاد دورم  یگهد واقعا
 یها وله از همون برگهک  یدمکفشامو پاک کردم و داخل جعبه رو د  یختم،ر

 تر تو جعبه هست!بزرگ

برات سخت  یدشا یکم دونمیم ی،که حرفمو گوش داد  یزمعز  یمرس خب»
 ینوران   یو صورت   یآب   یو روبانا  یستاالبا کر  ییناز پنجره اتاقت برو پا  یبشه ول

کاغذ، هست اون رو   یهنشونه  ینبرات نشونه گذاشتم دنبالشون کن کنار اول
 یهو محمد ردنیاگل مورد عالقت گا  دونمینرفته م یادمتا  یاست هم بردار و ر 

 یو صورت  یآب  یپس لطفا سر راحت رزا کننیخب اصوال رز استفاده م یول
 .«یخوشحال بش یدوارمجمع کن ام یاهارو هم به همراه گاردن

هام رو ظاهر کردم و از پنجره خارج شدم بودم هم کنجکاو بال  زدهیجانه  هم
 و به شکل خودم دراومدم.

 کاغذ بود!  یهبا دوتا ربان و  یاگاردن  یه

 و کاغذ رو برداشتم. گل

من و در دل درختان پنهان شو و در  یبایو روبانا رو دنبال کن ز کریستال»
 «ستیاروییبرابر نور صبر کن آنگه زمان رو



 یلیروشن شده بود. خ یستاالو راه با نور کر  شدیم یککم داشت تارکم  هوا
گال رو   حوریینمنم هم شدیم یشتر ب یناتتزئ رفتییجلوتر م یبود هرچ  یباز

 هستم. یتو باغ شرق  یدمتا به خودم اومدم د رفتمیو جلو م کردمیجمع م

بود و به ناز  یلیخ یتموم شده بود، ول ینوران  یستاالیبود و راه کر تاریک
 شده بود. ینو...تزئ یکاغذ رنگ   یستال،با گل، ربان، کر  یباییشکل ز

 قشنگ بود. یلیبود خ یکتار ینکها با

ها مثل پولک شب ینوران  یهاو ستاره درخشیدیماه در آسمون م حالل
 ها بودم.. منم عاشق آسمون شب و ستارهزدنیچشمک م

به دست   یتار و گ  یباز یافتاد و من کاِرل رو در لباس  یشخص یلحظه نور رو  یه
 .یدمد

 من! یخدا -

 به حرکت دراومد. یتار گ  یمایس یرو دستاش

 : "دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگهکاِرل

 واست دلتنگه یوونهدل د ینا دوباره

 هاماز تو خوندن ستاره ترانه وقت

 آهنگه ینتر من قشنگ  یتو برا اسم

 پروازمیب  یر پرنده اس یک توبی

 قله آوازم یه رسمیاما م باتو



 یترانه با من باش ینتا آخر ا اگه

 سازمیاز اهنگ و صدا م یتو سقف  واسه

 کن ستارهچشمک دوباره منو زنده یه با

 تنها راه چاره ییتو یفتماز نفس ب نذار 

 نداره یشب نور تویستاره ب  یستاره آ  ای

 یارهمن م دیاتو رو  یشهترانه تا هم این

 خونییکه عشقمو از نگاه من م  تویی

 یهام مهمون که تو تپش ترانه  تویی

 یآواز یشهکه هم نفس هم  تویی

 دونییکه آخر قصه منو م  تویی

 یکهکوچه بار  یهکوچه صدام   اگه

 یکهچشم تو تار چراغیخونم ب  اگه

 به داد من رسییآخر قصه م دونممی

 یکهنزد هاینهشدن تو آ  یکی لحظه

 چشمک دوباره منو زنده کن ستاره یه با

 تنها راه چاره ییتو یفتماز نفس ب نذار 

 نداره یشب نور تویستاره ب  یستاره آ  آی



 "یارهمن م یادتو رو  یشهترانه تا هم این

 (یلی)ستاره_شادمهر عق

چشمام پر شد، قلبم تو دهنم بود کل وجودم نبض شده بود  یک  نفهمیدم
 رو هوام. کردمیاحساس م

 یوندیرز پ  یاز گال  یباییدسته گل ز  کهیبا لبخند از جاش بلند شد و درحال  کاِرل
 در دست داشت به سمتم اومد. یاو گاردن ی_آب یصورت 

لبخندت  بره،یبرق نگاهت آدم رو تا آسمون م یا،ستاره دن ینتر درخشان -
آبه همه و همه   یو زالل یو اون قلبت که به پاک   کنهیرو درخشان م  یدخورش

 دل من رو با خودش برده.

 ممکنه؟! یعنی خدایا

 دوستت دارم ستاره! یباوره ول یرقابلو غ یرمنتظرهغ دونمیم -

 دارم ستاره، دوستت دارم... . دوستت

 .شدیتو سرم اکو م صداش

 من! خدای

 خواستم؟یم یاز خدا چ  یگهد یامآدم تو دن ینتر خوشحال من

 نگران نگاهم کرد. کارل

 ستاره؟ ی: خوب کاِرل

 رو لبام شکل گرفت. لبخندی



 کارل. منم دوست دارم!   یشمنم ینچرا بد باشم؟ من بهتر از ا -

منو رو هوا بلند کرد و چرخوند و  یبعد با خوشحال یلحظه هنگ کرد ول یه
 .شدیم یون رو سرمون گل و ستاره خالاز آسم جور ینهم

بهتر  یناز ا یعاشقتم، زندگ  گفتیبلند م یو کاِرل با صدا خندیدمیم من
 .یهخوشبخت یتنها ینا یشهنم

 .شکرت خدایا

 تو دهنم بود. یجانقلبم از شدت ه شدیمن اصال باورم نم خدای

 چسبوند!  کاِرل دست از چرخوندن من برداشت و منو به درخت کنارش  باالخره

 و آروم بهم گفت: یبعج یلحن با

 دارم؟ یاالن چه حس دونییم -

 گفتم:  اییگهد یز و چ یطنتتکون دادم و بدون ش سر 

و از شدت  ییاالن رو ابرا کنییاحساس م فهمم،یخوب حالت رو م یلیخ -
خواب  یهم انگار دار یهم خوشحال زنه،یقلبت داره تو دهنت م یجانه
 .یشهو باورت نم بینییم

 پرنسس. یرو درست گفت  بار ینا -

 .زدیبرق م یببراقش عج چشمای

*** 

 وانیا



 .کردیمیو آسمون پر ستاره رو تماشا م یمبود یستادهها با اسبم اتپه رو

 اسبم رو نوازش کردم. گردن

 یدنباشه، شا ییفردا یگهد یداز امشب لذت ببر اسب خوشگلم، شا یحساب  -
 .کنیمیباشه که آسمون پرستاره رو تماشا م یشب ینآخر  ینا

 منو به خودم آورد. ییدوباره سرم رو به سمت آسمون بلند کردم که صدا و

 نکن. یفکر  ینهرگز همچ یگه: دآرسان

 .یختصداش قلبم ر یدنشن با

 آرسان؟! -

 اسبش کنار من قرار گرفت. با

که   ینه برسه به اذهنت عبور کنه، چ یاز تو یافکار حت  یندوست ندارم ا -
 بشه. یزبونت جار یرو طور ینا

بگو، اگر  یرو با من قلبم تحمل نداره، اگه دوستم دار ینکاراپسر نکن ا وای
 نده. یمباز یبرو ول یندار

 ینجایی؟ا یاز کِ  -

انجام بدم. دستام باز از شدت   یکار اشتباه   خواستمیرو عوض کردم، نم  بحث
 .زدیم یرونب یشبسته بود و از صورتم آت یخکه روم بود   یفشار

 .یشهم یساعت  یک  -

 .یالزم نبود انقدر صبر کن ی؟خب چرا صدام نکرد -



 یلیتماشات کنم، چهره متمرکزت برام خ یتو خودت غرق  یدوست دارم وقت  -
 .یهجذاب و دوست داشتن

 کنه؟یم جوریینچرا ا این

 مال من نباشه. ترسیدمیداشت اما م یرینیش حس

 .یدکش  آهی

 یشه؟م یبه نظرت فردا چ  -

 .یچوندمپ باز 

 که خدا بخواد.  یهرچ  -

 یم؟موفق بش تونیمیبه نظرت فردا م -

 دارم. یمانوجود نداره، به خودمون ا یرممکنچرا که نه؟ غ -

 شدم. یرهو مصممش خ یحال جد ینو جذاب در ع یباز رخیمن به

 بود. یر د یهر حرکت  یکرد اما برا  یرمگو با نگاهش غافل برگشت

 کنی؟یم یکار چ یهبا سوزان و بق -

 ی؟چ  -

 اگه زنده بمونن؟ -

 .یادههنوز بهش فکر نکردم، راه ز -

 .یدتکون داد و نگاهش رو دزد سری



مدت، نه تنها من بلکه  ین. تو ایممدت ماها عوض شده بود ینتو ا چقدر 
 مون.همه

 یزایتو چ  یرو حت   گیرییمکه قدرت تصم  یدختر ساکت و خجالت   یه  یا،وان  من،
 شدم،یم یدبار سرخ و سف یستنداشتم، موقع چهار کلمه صحبت ب یکمکوچ
 چیز یچبا ه یاروییو رو گیرییمو شجاع هستم که از تصم یدختر قو یهاالن 
شه فکر یهم ایسته،یم یزیکامل جلو هر چ  با قدرت که شجاعت ترسه،ینم
قدر ضعف داشتم و چقدر االن که چه  بینمیبودم اما االن م  یدختر قو  کردمیم
 .یشمهم م تر یاز قبل شدم و شک ندارم به مرور زمان قو تر یقو

 کنی؟یفکر م یبه چ  -

 .یدمکش  آهی

چقدر  یم،به مرور زمان چقدر عوض شد ینکها یدیم،از کجا به کجا رس ینکها -
 .یمقدرتمند شد

با  یمهرچقدرم قدرتمند باش یادامه داد( ول یدرسته حق با توعه )به شوخ  -
توام  دونمیو ادامه داد( م ید. )خندیمجنگ بر  یدونبه م تونیمینم خوابییب 

 یتا بلکه بتون  یپس بهتره از االن به تختت بر  برهیموقع استرس خوابت نم
 .یخواب ب

کارش شوکه شدم، انگار صد ولت برق وصل شد   ین. از ایدگونمو بوس  ناگهانی
 گفت:  یامدرب یبهمو تا از هنگ 



و شبت   یمداشته باش  یانرژ  یدو با  یهو راهم طوالن  یمصبح زود پاش  یدفردا با  -
 پرنسس من. یخوش خوب بخواب 

نشون  یصبر کنه تا من واکنش ینکهبا اسبش به سمت قصر رفت بدون ا و
 بدم!

 یدر هم به سمت قصر تاختم، اسبم رو تو جا یمغشوش و افکار یذهن با
 یجور با موهامخصوصش گذاشتم و وارد اتاقم شدم، دوش گرفتم و همون

 خودمو رو تختم پرت کردم. یسخ

باالخره بعد   یخسته بودم، اما استرس خواب رو از چشمام گرفته بود ول  خیلی
سر جام باالخره خواب چشمام رو  یدنشدن و چرخدنده اون دندهینا یاز کل
 ربود.

 انتظار فردا... . به

*** 

 یرفتن موهام رو صاف کردم لباسا ییبعد از دستشو یدماز جام پر  زود
 .یینرفتم پا یغذا زود یکمبعد از خوردن  یدم،مخصوصم رو پوش

 تا همه جمع بشن. یستادیما یهبا بق یپرساز سالم و احوال بعد

گردن اسبم   یسرم رو رو ینهم یو سردرد داشتم برا یاحساس خستگ  کمی
 یشتر گرم شنلم رو ب  یکم  یکیگذاشتم و چشمام رو بستم. به خاطر احساس نزد

 یبخشحس لذت یهتر در آغوشم گرفتم. و اسبم رو محکم یچیدمدور خودم پ
 وجودم و پر کرد.



 رو بستم. چشمام

از  یر همه مردم که به غ ینا یجلو یدوارمشنا بود، فقط امصحنه برام آ  این
 یرونبدرقه ما به ب  یکه به کمکمون اومده بودن برا  یخودمون و افراد  یارتشا

 .یمخودت بهمون قدرت بده سربلند باش یااومده بودن. خدا

 یانو پر   یانحاضر بودن. فقط پر   ینجادر ا  یبخش  یناهمه سرزم  یتمام ارتشا  از 
 بودن. ینجاها و افرادشون اه تازه با ما اتحاد بسته بودن تمام ارتشدار کبال

مختلف به جنگل پناه  یلو...بودن و به دال یزخم یافراد خودمونم هرچ  از 
 سربازا افتاده بودن در کنارمون بودن. یر گ  یابرده بودن 

 یخس یعسر  یبا حس دست  بردیکم داشت خوابم مکه کم  یقهاز چند دق بعد
 شدم.

 بود؛ آرسان! خودش

 کرد.  ایخنده

 .یمحرکت کن یدان، باوقتشه، همه آماده یگهد -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 ام.باشه، من آماده -

 سر تکون داد. آرسانم

 خوبه. -



اونا در کنار   و در برابر همه  یمصف حرکت کرد  ینبا هم به سمت جلوتر   همگام
 .یستادیمخاله، پادشاه، دوستام و بزرگا ا

چه   دونیمیو واقعا نم  کنیمینامعلوم حرکت م  یندهبا آ   یجنگ   یامروز به سو  -
 یمچه شکست بخور یمبش یروز که چه پ  یداز االن بدون یتو راهه، ول یاتفاق 
با شرافت   دونیمیو م  میرو دار  یگهدچون اول خدامون رو و بعد هم  یمابرنده
دفاع  یزامونو عز  هاز خونه، خونواد یمدار جنگیم،یم یمدار یرتمونو غ
 .کنیمیم

 .ید: همه حاضر خاله

 سپاه: بله. کل

 ارتشم. یمانو ا یادفر  یاز بلند یختآن دلم ر یه

 زدم. لبخندی

 .یمرفت یشاز فرمان حرکت همه با هم به پ بعد

 ینو طبق محاسبات پدر کاِرل با ا  کردمیسرعت متوسط رو به تند حرکت م  با
به محل مورد   یدنخب بدم نبود. بعد از رس  رسیدیم،یسرعت تا قبل از ظهر م

اشغال شده  یتا قسمتا شدنیم یم. نصفه اول تقسشدیمینظر دو نصف م
 یدونم هکه اونجا بودن ب  یاز ارتش یبا بخش شونیرو آزاد کنن، بعد بخش

اومد، باشن و  یشپ یتا اگه مشکل موندنیاونجا م یهو بق اومدنیم یاصل
جنگل   یهروستا،    یهنقطه که در اصل برخورد    یهاما ما به همراه سپاه به سمت  

آب و آتش بود  یعت،طب ینایمشترک سرزم یاز مرزا یکیبود که  یاو در



 ینخودمون از سرزم  ادفر که متشکل از ا  یاییاز ارتش در  یمیاونجا ن  رفتیم،یم
دار و بال یعاد یانبودن و پر  یعتطب ینها و از سرزمفرشته یآب و تا حد

 یلیخ هایطانها، شکه شامل فرشته  مونییو ارتش هوا یاییدر یانآب و پر 
 یدباد، ماه و خورش یعت،از طب ترشونیشگانه که باز افراد خودمون از هشت

از جادوگرا، اگثر  یو البته تعداد یپرواز یایدار و پر بال یایپر  تر یشبودن ب
 دار.بال یاها و موجودات افسانهاژدها

 .رفتنینبرد م یاصل یدانبه م یگهو نصفه د موندیمیم نصفمون

 .درخشیدیتو دلم م یمانو شعله ا یدتو دلم نبود، تنها نور ام ترسی

 .جنگیمیس منف ینخودت به ما قدرت بده، ما تا آخر  خدایا

و  کردنیدرختا ما رو تماشا م یها و روها، آسمون پنچرهخونه یاز باال مردم
ها جمع شده بودن و کوچه یابوناهم تو خ یلیاو خ ریختنیرو سرمون گل م

راه باز بود و کنار بودن و تا کمر برامون خم شده بودن و ما رو دعا و  یول
 .کردنیم یقتشو

 مردم. ینا یکن جلو  خودت سرافرازمون خدایا

 آروم در گوشم گفت: آرسان

 دست تکون بده. -

 .یدنهمه دارن دست تکون م یدمخودم اومدمو د به

 مردم تکون دادم. یرو کنار زدم دست راستم رو بلند کردم و برا نقابم

 گفتم:  وار زمزمه



 مردم من. یدار د یدبه ام -

البته  یبرسه به کس چه یدمشمن انقدر آروم بود که خودم به زور شن زمزمه
 نبود. یکس  یدنمنم قصدم شن

 بازم. شونبینییبد به خودت راه نده حتما م یالخ -

 ! من که آروم گفتم.یدی؟تو شن -

 .یستان یز خودت ت یفقط گوشا -

 نگاهم کرد. یطونششر و ش یبا چشما و

 زدم. لبخندی

 خدا. یدبه ام -

 قفل کرد. یگمرو تو دست د دستش

 .یمبه حرکت دراومد یو در راه اصل یماز شهر خارج شد کمکم

هامون بود و گاهها و پناهاز اطراف اردوگاه شناختمیم یرو تا حدود اینجاها
به  یاسرباز و فرمانده که زخماشون خوب شده بود و  یادیاونجا هم تعداد ز

 .شدنیمختلف اونجا بودن به ما ملحق م یلدال

اما ارتش تازه نفس ما  یم،هست یشهاز هم تر یونا قوهم ما و هم ا بار،ینا -
 که اتحادامون به ما داده برگ برنده ماست.  یخودمون و قدرت   یجدا از قدرتا

 گرفتم.  یخطرناک  یمتصم یهآرسان من  -

 یمی؟چه تصم ی؟چ  -



 ییاز ورد نها خوامیم یم،درصدم ما شکست بخور یلیونیومدر م یکاگه  -
 انجام بده. ینکاروسر من اومد تو ا ییاستفاده کنم، اگرم بال

 !یاوان -

اگه شده جونمون رو فدا   یحت   یم،به فکر مردم باش  یداصال حرفشم نزن، ما با  -
 .یمکن

 درسته. -

 بهم قول بده. پس

 اگه الزم شد ازش استفاده کنم. یدم...بهت قول میدمبهت قول م -

 گفت اما منو مطمئن کرد.  یجمالت رو به سخت  این

 .یرمراحت جلو م یالبا خ یگه. حاال دیراحت کرد یالموممنونم، حاال خ -

 .کردمیرو احساس م یداشتم و انگار سبک  یروشن بود، احساس خوب  دلم

 تر تو دستم فشردم.آرسان رو محکم دست

 خدا برد با ماست. یددلم روشنه آرسان، به ام -

 درسته. یزم،درسته عز  -

*** 

 : خدا با ماست.۲۹ فصل

 ساعت بعد چند



قبل رو برام نداشت چون  یتاالن جذاب یول شناختم،یم یرو به خوب  اینجاها
 .خوردیجا داشت به چشم مآثار جنگ در همه

 فکر نکنم. یزاچ ینرو محکم تکون دادم تا به ا سرم

 ی؟: خوب آرسان

 .کنهیمنو ناراحت و نگران م یآثار جنگ کم یدنخوبم، فقط د -

 .یشهگلم، درست م  یشهدرست م -

 چه مهربون شده! این

 .یموقتشه حرکت کن یگه: تعداد کامله دباران

 .یفتیمخب، االن راه م یار بس -

 .یمبرس یگهد یقهدق یستربع_ب یه: فکر کنم حداکثر تا جان

 شیم؟یم یدونوارد م یدیمکه رس  ینهم -

 .کنیمیم یادهپ یگهفرم د یهتو رو با  ی: نه، پلن قبلجان

ما هم  یکمک   یروهاین کنیمشون،یو آسمون دوره م یناز زم یانه: مخفباران
 .رسهیکه تو راه هستن از داخل، ارتش متحدا هم امروز م

 به ما داره؟ یخب چه ربط  -

و ارتش رو تو حلقه   کنیمیحرکت م  یانهمخف  یهما مثل سا  ینه،: ربطش اباران
باشن   ینجااز ارتش رو که قراره در ا  یا قسمت متحدان م  کنیم،یم  یر محاصره اس

حمله  یگهد یمو ن یشنمنتظر عالمت م یانهاز اونا مخف یمیو ن یمکرد  یمدون



 شیمیوارد م یدانم بهاونا  یدنبعد از رس یقهتا بجنگن، ما چند دق کننیم
 .موننیم یاز افراد ما هم همچنان مخف  یالبته بخش

 یاد؟جا قراره باز ک یه؟چ یکمک   یروی: خب نآرسان

 یدارن برا یمکه تصم یکه درمان شدن و مردم عاد ییها: از مجروحجان
و آماده ورود  یدنشده، آموزش د یلبجنگن تشک ینشوننجات مردم و سرزم

 .یداننبه م

 گفت:  یجانبا ه ستاره

خدا جونم،  یمرس یم،بش یروز دست در دست هم داده تا ما پ یز چانگار همه -
 .یمرس

 .ینهما رو بب یروزی: درسته، انگار خدا هم دوست داره پکاِرل

 .شونه ستاره گذاشت یدستش رو رو و

افتاده و اون  یلحال سوزان از دماغ ف یمبر  ید؟هست ی: خب منتظر چ ستاره
 .یگهد یریمرو بگ یسیشدختر ف

 کردم.  یاخنده ناخواسته

چرا  دونمیکال نم  یا،دو نفر لج ینان با اتا االن همچن یدارتد ینتو از اول -
 دو نفره. ینمشکلتم فقط با ا

 .یدیمخند همه

 : خب از اولم نچسب بودن.ستاره



 مگه قابلمه تفلونه؟ -

 .یدنشد شروع کرد به خند  ینقورباغه پهن زم  ینکه گفتم ستاره قشنگ ع  اینو

 گفت:  بریدهیدهحرفاشم بر  الیبهال

 مامان مردم. یترن...واقابلمه تفلونم...نچسب آره همون...به خدا...از  -

 داره از اون دوتا. یقبل ینهزم ین: پس اکاِرل

سر جفتمونو   یاتشچرند  ینآخر با ا  ینا  گفتمیاز روز اول، من م  ید،اوف شد  -
 .یدهبه باد م

کار   ینبا ا خندیدیم،یو م گفتیمیم دادیمیکه به حرکت ادامه م  طور همین
 الزم بود. یحتفر  یکمهم  کردیمیخودمون رو حفظ م یههم روح

 .یدیممورد نظر رس یهامحل به

اما   یممحاصره رو کامل کرد  یرفتن و پنهان شدن و حلقه  یخوب   یسر جا  همه
 اومدنیکه سمتمون م  یافراد  یانهمخف  یهر از چندگاه   یفقط گاه   یمجلو نرفت
 چون ممکن بود متوجه ما باشن. بردیمیم ینرو ازب

بزرگان ما در حال نابود کردن اونا  یریدرگ ینبود و تو ا یدشد یلیخ درگیری
 بودن! یتماشاچ  یشتر و ب کردنیکم دخالت م  یلیبزرگان اونا خ یبودن، ول

 .یبهعج یلیخ -

 یبه؟عج ی: چ آرسان

 یدن؟چرا اونا خودشون رو دخالت نم -



 اشاره کردم. یانشبه سوزان و اطراف و

 .یباشوننمنتظر رق -

 !ی؟چ  -

و فرد مقابلشون؛ فرد مقابل سوزان مادرت، دخترش و ستاره و  یبارق -
 شون.تا همه طوریینهم

 .یدباش یالخما رو بکشن! هوم خوبه خوش خوانیپس م -

 زد. یپوزخند آروم «ییدبه نشونه »تا آرسانم

 اومدن. ید: نگاه کنجان

 قانونیو ب  یبه خاطر حمله ناگهان بودن و انگار  یدهبا اونا بود، متحدا رس حق
 خوشحال نبودن.  یلیمتحدانشون خ  ینخودشون و سرزم  ینایسوزان به سرزم

پاداش  دیمیبهتون نشون م یبه زود یشه،کم داره نوبت ما هم مکم  خوبه
 یه؟به مردم ما چ یبآس

 : وقتشه!جان

شر و شور و شوخ  یهاز روح یو خال یجان رو انقدر جد شدینم زیاد
. تو چهره دادیموضع رو نشون م یتخودش جد ینو ا یدد شگیشیهم
کم خشم کم یهابود. شعله انتهایب  یخشونت  بار ینمهربون باران ا یشههم

 یر مشت کارل دور شمش آورد،یآرسان رو به رنگ قرمز درم یداشت چشما
نبرد دوخته شده بود خشم   یدانستاره که به ارتش و م  یو از چشما  لرزیدیم

 .شدیم یدهوصف د یرقابلو نفرت غ



 یگه؟د یمبر  یستادیم: چرا استاره

 صبر نداشت. یزانشگرفتن انتقام عز   برای

رو متوجه شده بود فرمان حمله   ینبند اومده بود و آرسانم که فکر کنم ا  زبونم
 رو داد و بعد اومد کنار من.

 حالت خوبه؟ یا: وانآرسان

 یتشونرو تجربه کنن که اصال با شخص  یها احساسات کردن که بچه  یکار  یناا  -
زدن   یفراوان   یهاهستن به اونها زخم  گناهیب   دونستنیم  ینکهبا ا  یست،جور ن

 یلیکشته شدن، خون خ  یلیابردن، خ  یرو تا مرز نابود  یناتا از سرزمو االنم سه
 تموم بشه. جاینهم یدجنگ با ینکرده، ا  یرو رنگ  ینزم گناهیاز افراد ب 

 .دیمیاجازه نم یگهدرسته، د -

 شونم گذاشت. یرو رو دستش

 شک نکن. دیم،ینجات م یزمونومردممون و عز  -

 .کنمیبهت شک نم وقتیچه -

 روانه شدم. یدانبه همراه اسب وفادارم به سمت م و

شجاعت  یزانم،ترس از دست دادن عز  ی،پر بود از خشم، نفرت، نگران  وجودم
 د.و عشق بو

که به کمک   دیدمیرو م  یو تا حد امکان هر کس  کردمیاطرافم رو نگاه م  مدام
 .دادمینجاتش م یغ ت یر داره از ز یاز ن



از راه دور   یشتر ب  کشیدم،یخنجر م  شدیم  یاز و اگر ن  زدمیم  یر به دست ت  کمان
بودم و کمان و خنجر  یدهرس یتجمع یکم وسطاکم  یگهاما د کردمیمبارزه م

 جوابگو نبود.

 بدست گرفتم و با قدرت مبارزه کردم. یر شمش ینهم برای

 گذاشتیپا م  یر رو ز  ینبود، همه قوان  یرکنندهو قافلگ  یحمله ناگهان   ینا  چون
 .یمنداشت یتیمحدود یچو ما ه

مبارزه و دفاعم استفاده  ییدر کنار توانا یروهامراحت از تمام ن یالبا خ منم
 .شدمیام نمبود که خسته ینجالبش ا کردم،یم

 افتاد که مثال پدرم بود! یبه مرد چشمم

 زد و به طرفم برگشت. ینشخص مقابلش رو زم یدنمد با

منو از رو چشمام و رنگ و نشان لباسام شناخته بود وگرنه محال بود  احتماال  
 بود. یدههم منو ند بار یک ن تا به حال اون که نقاب داشتم او یبشناسه، جدا

 سمتم اومد. به

 یلتا حرفاش رو بزنه، قرار نبود باهاش مبارزه کنم اما دل یستادمترس ا بدون
 نبود که قراره ازش بترسم. ینبر ا

 ! دخترم، دختر قشنگ من!یاوان -

 و نقابش رو برداشت! کاله



درشت و  یکلقد بلند و ه رسیدیو بلندش تا گردنش م یمشک  موهای
 داشت. اییدهورز

 خشن. یکم  یجذاب ول یاچهره با

 یکنازک و دهن کوچ یلبا یگندم  یبرجسته و پوست  یهاگرد با گونه  صورتی
 یتکه جذاب  یرهت  یاقهوه  یز نسبتا ر  یبا چشما  اومدیکه به صورتش م  یو دماغ 
 داشت. یخاص

 داشت. ینمونب ینسبت بهش شباهت نداشتم اما ته چهرم نشون از  خیلی

اگه  کردن؟یم یکردم بغضم گرفته، چرا همه با احساس من باز احساس
 کرد؟ چرا ولمون کرد؟  یبه مادرم نامرد یشسال پ ۱۸دخترش بودم چرا 

 .یدمبغلم کنه که خودمو کنار کش اومد

 لب زمزمه کرد. یر ز اسممو

 !یاوان -

چرا به  ی؟ادرمو ول کردچرا منو م ی؟سال ولم کرد ۱۸که دخترتم! پس چرا   -
چرا پدر ستاره رو  ی؟کرد؟ چرا به سوزان کمک کرد  ینامرد یناون و سرزم

 ی؟کشت 

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

. با من یمرو از نو بساز  یز همه چ  تونیمیم  یم،عوضش کن  تونیمیدخترم ما م  -
خوب، منو  یجا یه ریمیرو ول کن، قدرتا و مردمت رو ول کن. م ینجاا یا،ب

 .سازیمیاز نو م یزوچ. همهکنمیسال رو برات جبران م ۱۸ ینتو، ا



 کردم.  اخم

 مثل خودش باشم! خواستیمن م از 

 خوایی. بعدم تو از من میندار  یراه برگشت   یگهد  یره،د  یلیخ  یزاچ  ینا  یبرا  -
خودمو ول کنم؟ من  یزانتو باشم؟ خونواده و عز  کنم؟ مثل  ینامرد یزمبه عز 

 شده. یر د یلیبرگشتنت خ ی. االنم براکنمینم یکار  ینهرگز چن

 .ینگاهش عوض شد! هه چه زود رنگ عوض کرد رنگ 

در کنار   تونیینداره م  یرادیباشه ا  ی،با من باش  خواییو پس نم  طور ینکه ا  -
 .یریبم یزاتعز 

 به سمت قلبم حرکت داد. یز ت یلیحرکت خ یهرو تو  یرششمش و

 دادم. یجاخال کردیکه فکر م  یزیاز چ زودتر 

 .هه

 یست،خبرا ن ینشوکه بشم و مثل ماست نگاهت کنم؟ از ا یانتظار داشت  -
وگرنه  یمونهفقط به خاطر نسبت خون ی،کردن منو ندار  یر غافلگ ییتوام توانا
 .یبود ینحرکتم رو زم یهاالن با 

 یشاکامل از حرکات تند و حرفه  یاریبهم حمله کرد و من با هوش یادیفر  با
 .دادمیم یجاخال

 یبودم. نابود تر یع من از اون سر  یهم ماهر ول یلیبود و خ یقو یلیخ اون
 .یستهم ن یاراحت ینبه ا یعتپرنسس طب



تعادلم   یبد بود و باعث شد کم  یکمزدم اما پرشم    یوارد کرد که پرش  ایضربه
 دست بدم. رو از 

زمان با پرش آماده بشم اما هم یشحرکت بعد یبه خودم اومدم تا برا زود
 خورد. یرشبه سر شمش یریمن شمش

 خاله! -

 مامان ستاره هست( یگم)نکته: خاله م

 .یرو هم بکش یاوان یدماجازه نم ی،: سهند رو کشت خاله

 به سمتش هجوم برد که هنگ کرد. یگفت و جور  یغآخر رو با ج کلمه

در برابرش  تونستیو بابا هم نم کردیضربه وارد م یاسر هم و حرفه پشت
 .یستهبا

 زدم. لبخندی

 یر روت شمش یخون اون نامرد مثال پدر و هم ی: اون دختر چون توخاله
 .یمرگ  یقاما تو...تو فقط ال کشهینم

نگاه کنم و  یناز ا یشتر م ببود اما با حمله شدن بهم نتونست یسخت  درگیری
 شدم. یر درگ

حمله به سمتم   یکه داشت برا  یفرد  یدنبا د یدورم رو از پا درآوردم ول  افراد
 .یدمترس یکم  اومدیم

 آرسان. پدر 



 .دونمیو قدرت رو م یمبا هم مبارزه داشت قبال

 .یستادمو شجاعت تمام در برابرش ا یتحال با جد ینا با

 یرنهمه درگ یدمسرم رو گردوندم و د یوقت  یلخواستم کمک بخوام و اول
 شدم. یخیالشب

بودن! آفتاب، تارا،  یستادهتنه در برابر هفت_هشت نفر ا یهو ستاره  کاِرل
اونا کم  یهااز تعداد فرمانده یک به  یک داشتن  یآرتان و ونداد چهار نفر 

خودش رو  یری...کال هر کس درگیگهجور د یهماکان و روشنکم  کردن،یم
 .یامگرفتم خودم از پس کارم بر ب  یمداشت پس منم تصم

 شجاع ما. ی: خوبه، خانم کوچولوزادآتش

 ی؟توقع دار ینتر از اکم  یو زاده خوب  یعتاز پرنسس طب -

کنم و حرصش   یشتونستم عصبان  یکه به خوب   دادیدرهمش نشون م  اخمای
 باشم. هاهاها. یدپل تونمیمقدر آخ که من چه یارم،رو درب

منم قدرتمندتر  دونستیم یداما اونم با یهمبارز خوب و پر قدرت دونستممی
 .یرهکم بگمنو دست  یدحرفام و نبا یناز ا

چهار نفر  یبا رهبر  یکیتار هاییدهما شروع شده بود، برگز  ینسخت ب نبردی
آتش   یوا،ش  یده،شهم پشتشون بودن. اون چهار نفر،    یهشدن و بق  یدانوارد م

 و برادرش ماگما بودن.

 یعموو زن یبود بعد از سوزان، پدر من، پدر و عمو یعیطب ینالبته که ا هه
 بودن. یناا یاافسانه ینافراد سرزم یدترینآرسان پل



 نداشت. تعجبیم

بودم، نه  یبود. نه زخم یعیطب کردم،یتر از قبل باهاش مبارزه مراحت خیلی
و صد البته در آخر کامل شدن  تر یسخت و جد یناتخسته و بعد از تمر 

شدم. و حاال همه   تر یقو  یلیجادو خ  یایهام و کامل شدن ارتباطم با دنقدرت
بود   یقو  یلیخ  ماما اون  داد،یمبارزه خودش رو نشون م  ینداشت داخل ا  یناا

من مجبور شدم در برابر که از پشت به من حمله شد و   آوردیو اصال کم نم
 .ییستمها هم بااون

 نفر اصال عادالنه نبود! یهنفر به  ۳

 یه دفعهیک تر مبارزه کنم که راحت یکمتا  یدمرو هم کش یمبعد شمشیر 
 از سربازه رو شکافت و خارج شد! یکی ینهاز پشت سر قفسه س یر شمش

 اون سرباز فرو کرده بود! ینهرو تا دسته تو س یرشاز پشت شمش یکی انگار 

 ینزانوهاش فرود اومد و بعد کامل به زم  یمات نگاه کرد و بعد رو  یکم  سرباز 
 افتاد و تو خون خودش غرق شد.

 اون صحنه احساس تهوع بهم دست داد اما خودم رو کنترل کردم. یدند از 

 رو از بدن سرباز خارج کرد. یرشبندش خاله شعله شمش پشت

 یینآرسان هر دو مات موندن منم شوکه شدم اما گاردم رو پاو پدر    یگهد  سرباز 
 کردم.  یرو زخم یو دست سرباز بعد یاوردمن

 .یستاصال  عادالنه ن یک شعله: سه به  خاله

 و شروع به مبارزه کرد. یستادبه من دربرابر پدر آرسان ا یاز زدن چشمک  بعد



 یدیآناه  یگهکرده بودن رفتم، درسته د  یر و رزا که گ  یتامن هم به کمک آناه  و
 .نبود که کمکشون کنه اما من که هستم

 ییتاکه دورشون بود رو شکستم و سه  یاحلقه یروهامبا کمک ن یسادگ  به
 .یدیمرو رس یموندهحساب چند نفر باق

 خدا تو رو رسوند. ی: وارزا

 کار ما تموم بود.  یاگه نبود یگه،: آره راست مآناهیتا

 همو دارن. ینبود ولتون کنم که، دوستا هواقرار  -

 ازشون جدا شدم و با قدرت مبارزه کردم. بعد

 یر شمش  یابود    یزهو ن یز ت  یا  کردییخراب بود، هر طرف رو نگاه م  یلیخ  وضع
 هر فرد. یبعج یروهاین یا یگهو خنجر و هزاران سالح د

 یراشونشمش  دم،یو ستاره و آرسان و آتش رو د  یواش  یریو دار درگ  یر گ  ینا  تو
 .شدیو از هم باز م خوردیمدام تو هم گره م

شده،   یرهکه با نفرت بهم خ  یدمرو د  یدهنفر جلو روم رو که از پا درآوردم ش  چند
 .تفاوتیشدم اما برعکس اون کامبا ب  یرهمتقابال بهش خ

! انگار یددو  یمرو باال گرفت و به سمت من اومد و البته بهتر بود بگ  شمشیرش
 مردن عجله داشت. یبرا یلیخ

نشونه  ینمبه سمت قفسه س یرشزد و با شمش یکه شد پرش بلند  نزدیکم
 .ینرفت که کنار رفتم و افتاد زم



 زدم. پوزخندی

 ی؟واسه مرگ عجله دار یلی! خیه؟چ -

 .ییوت یرهکه قراره بم  ی: اون شیده

 .شمارنیم ییز هه جوجه رو آخر پا -

 یعینکردم طب یاز قبل شده بود، اصال تعجب تر یقو یدن،به جنگ یمکرد  شروع
 بود.

 یخوردم برا  ینزم  یول  یدمبه سمتم نشونه رفت که باز کنار کش  یآتش  ناگهانی
 .یینبهش زدم که با کله اومد پا یرپاییوقت ز یدنو خر  ینهم

 .ینبد خورد زم ی نداشت ولانتظارش رو اصال   انگار 

که باز   یدمزود بلند شدم و گارد گرفتم، اونم بلند شد از حرکتش فهم خیلی
 کنه زود اومدم فرار کنم اما نتونستم و گرفتار شدم.  یجادقراره حلقه آتش رو ا

 هه. -

 کرد.  ایخنده

 خشک و خشن بود. یلیصداش خ اما

 .یاوردمخودم ن یاما به رو ترسیدم

 شد یم یلکه داشت بهش تبد یزیترسناک بود و چ یطانیشش هایقهقه
 تر!ترسناک

 درجه فرق داشت. ۱۸۰بودم هم  یدهکه د  یاون غول با



به  یلمتما یو پوست  یاهس یبا موها یدهپوش یکلفت و زمخت بدن  پاهای
 .یاقهوه

از سرش  یو مشک  یز بلند، ت یهاو شاخ یختبلندش آشفته دورش ر موهای
 .یکه انگار توشون پاره کرده بود  یحفاش یمشک  یهازد بال یرونب

شکل! چشماش  یو مثلث  یدسف یهااز گوش تا گوش بود با دندون دهانش
چشماش زرد رنگ شد.  یهرفت و عنب یرو به سرخ  یدیششد و سف یدهکش
 .شدیخارج م یرهت یدوتا حفره بزرگ شد که از داخلش دود ینیشب

 یهامخت شده بود، دستاش بلند با ناخنآروم و نازکش خشن و ز  صدای
 .خنجر مانند

 یدی؟ترس شد؟یچ  یه؟: هاه چشیده

 زدم. پوزخندی

بود، اما انگار تازه باطنت داره خودشو تو  یباکاش باطنت هم مثل ظاهر ز  -
 .یدهچهرت نشون م

 بد دهنش حالمو بد کنه. یزد که باعث شد بود یارو باز کرد و نعره دهنش

 کنم.  یشباال سرم روشن شد تا باز عصب چراغ

دهنت انقدر بو گند  ی...چند ساله مسواک نزدیفاه حالم بهم خورد، پاه -
 .یدهم

 پشتش سبز شد. یزیت یسنگ  هاییغ شد و ت یقاط  یغ با ج یادشفر  ایَنبار 



 شکل دادم و تو فرم باد ظاهر شدم. تغییر 

 .رفتمیازش در م یباد به راحت  یروین با نو م دویدیم دنبالم

 و با کمک باد معلقش کردم. یستادمباال ا یقهدق یه

 پروازم بود. ییمن نسبت به اون توانا برتری

 یواریاون آتش، د  یر ز  یدمداد! و من فهم  یبد  یبه آتشا که صدا  یدمشکوب  و
 .یشهسبز م یگهطرف د یهو از  سوزهیطرف م یهکه از   یهچوب

 بود. یختهر یکم یوار بودم به د یدهرو کوب یدهکه من غول ش  ییاج البته

 بار ینتفاوت که ا ینکرده بود دوباره حمله کرد به من با ا  یهم که قاط  شیده
 گرفته بود.  یشمآت

چند لحظه آتش  یگردباد برا  یهفوت و  یهحرکت باز بلندش کردم و با  یه با
 رو به آسمون پرت کردم. یدهرو خاموش کردم و ش

رو مورد هدف  یدهشکل خاکم دراومدم و با قلوه سنگ و خاک قسمت ش به
اومد و با دو به سمت من حمله  ینبا کله زم یدهقرار دادم و همون موقع ش

کنده شد   یکه تکه بزرگ   یدمشبزرگ به همون نقطه کوب  یکرد با خاک و سنگا
 برگشت. یافتاد و به شکل عاد ینزم یبا حال زار دهیو ش

دوباره به شدت با  یرونبرگشتم و از اونجا خارج شدم. ب یبه شکل عاد منم
 .زدمیمن م زدیبزن بود! اون م. بزنیمشد یر هم درگ

 .کردیمیم یکتکار  یممبارزه داشت یگرفته بود جا  مخنده



 یننشستم و بلند شدم )بش رو زانوهام یع پا سرم رو نشونه رفت که سر  با
ازش بلندتر بودم.   یلیخودمون( که ضربش از باال سرم رد شد گرچه خ  یپاشو
 زدم که عقب پرت شد. ینشبه شکم و قفسه س یلگد

اونم خون دور لبش رو پاک کرد  یدمکش  یرموفرصت استفاده کردم و شمش از 
 یزیکیو مبارزه ف  یر بود چون جز شمش  یدتر شد  یریدرگ  بار ین. ایدکش  یر و شمش

 .رفتنیبه سمت هم م یروهامونمن

و رو زانو فرود اومد و اشکاش بودن که  یدکش یغیج دفعهیک  یدهش که
 !کردنیم یسصورتشو خ

 بزنم. یغ ج یپشتم رو نگاه کردم و کم مونده بود از خوشحال زود

 گردن ماگما رو زده بود!  کاِرل

 نداشت. یدههم کم از ش یوازد. وضع آتش و ش یبرق  چشمام

 .دادیم یر ناپذوصف یرویستاره به من ن یجانلبخند گرم آرسان و ه ولی

مادر من و سوزان بود. خاله شعله با پدر آرسان هنوز  ینب یسخت  درگیری
( با مادر و خاله آوا یخاله )مادر وند یکیبود خاله هم با پدر من! اون  یر درگ

 بود. یبانست به گر با پدر آتش د

 !یستن یدمکار شده رو تموم کنم که د  اومدم

 ییر که داشتن تغ یدمتر درو گوشه یوااون آتش و ش یاهواون ه الیالبه
 دوباره. کردن،یم

 .ییدمآرسان و ستاره به سمتشون دو با



به من وارد کرد  یاما آتش ناغافل ضربه بد یدمکه جلوتر بودم زودتر رس  من
 برخورد کردم اما زود بلند شدم... . ینبه زم یو من به سخت 

 یالشونبستم که خ ینانها نگاه کردم و چشمام رو با اطمنگاه نگران بچه تو
 راحت بشه.

که چهار برابر ما بودن  یوالتا هشکلشون کامل شده بود و االن سه تعییر 
 بودن. یستادهجلومون ا

 اما کارساز نبود. کردیمیو از هر طرف به سمتشون حمله م یمشد تبدیل

 بودن. یقو یلیخ شدیم،یخسته م یمداشت دیگه

 ها گفتم:به بچه آروم

 .یشهنم جوریینا -

 هول گفت: ستاره

 .یمکن  یکار چ یدبا -

 .یمکن  یبترک یروهامونوبه نظرم ن -

 هدر بره! یروهاموناما ممکنه ن یه: فکر خوبآرسان

 .یان خنگ نشو، تو شاهزاده آتشآرس یوا -

 ی؟خب که چ  -

 حرص گفتم: با



به صورت گرماست و تو شاهزاره   یهدر رفت انرژ  یشتر نداره، ب  یخب که چ   -
 آتش و گرما.

 .یهدر رفت رو به صفر برسون  تونییو تو م یادم یینپا یرون شدت

 .یمزد و شروع کرد لبخندی

اونا کجا؟ ما به  یرویا کجا؟ نم یروین یکردن ول  یبترک یروشونوهم ن هااون
شکل دادن و من  ییر که دوباره تغ  یمزد ینو اونها رو زم یمگرفت  یشیپ یراحت 

 چقدر اشتباه کرده بودم. یدمتازه فهم

 خودشون دراومده بودن. یتازه به شکل اصل اونا

 یروزیپ یبرا یشتریما شانس ب یما اومد و مرگ ماگما برا یشبه پ کارل
 آورده بود.

در کنار هم جمع شدن و  یشونو روشن در شکل اصل یک تار یروهاین کمکم
 بود. ینجادر اصل ا یجنگ اصل

 و مبارزه شروع شد. یمشد یلآرسانم تبد منو

وضع واسه افراد   یینمدر نبرد بود البته پا  اییگهد  یکس با فرد مقابلش جا  هر 
پدر آتشم  شد،یکشته م  کم داشتجالب نبود. پدر آرسان کم یلیسوزان خ

 باز حواسم پرت شد. یدهش پیدر یپ یهااما با حمله طور،ینهم

 شده بود. یقو خیلی

 ییشنها  یرویداره از ن  یدمچشم قلب و چشم عقاب با هم استفاده کردم و د  از 
 .کنهیاستفاده م



 .خوردیبود و شکست نم یانقدر قو ینهم یبود! پس برا یبیعج نیروی

 آزاد کردم. یروموتم و نرو بس چشمام

بزنم.  یغج یکه چشمام رو باز کردم دوست داشتم از خوشحال  یهچند ثان بعد
خودشون  یاصل یرویکم داشتن از نهم کم یهبق بردمیم یدهمن داشتم از ش

رو   یدهش  ییرفتن توانا  یلبود اما قشنگ تحل  یادز  یلینور خ  کردن،یاسنفاده م
 .دیدمیبه چشم م

 .آوردیکم م  داشت

 نبودم. یدهجز ش چیز یچبه اطرافم بودم و متوجه ه توجهبی

منم باهاش و  رفتیم یینآروم پاتعادلش رو حفظ کنه و آروم تونستنمی
 .کردمیمرفتنش رو حس  یلتحل یبود ول یادز یلیمن خ یروین

 پخش شده بودن. ینرو زم یلیاآزاد کرده بودم و خ یادیز نیروی

 یافماما ق رفتیم یاهیو چشمام داشت س رفتیم یجشت گکم داکم  سرم
 .دادینشون نم یزیچ

 شدیم داشت کم یاریشهوش ین؛افتاد زم حالیبود، ب  یروشن یآخرا دیگه
 .شدیم هوشیاگار داشت ب 

کم داشت به حالت بود که کم  یدهبهمون حمله شد. احتماال به خاطر ش  دوباره
 .گشتیاولش برم

 یبود که تا چند متر هرچ  یرو تو دستام جمع کردم و آزاد کردم با شدت   نیروم
 افتادن. ینسرباز دشمن بود زم



که چند نفر با هم به سمتم اومدن و   زدمینفس معرق داشتم نفس خیس
 از نو شروع شد. یریدرگ

 خسته شده بودم. یلیبرام نمونده بود، خ یجون  واقعا

 .کردمیاز خودم دفاع م تونستمیو تا م جنگیدمیم فقط

 کشته.  یا شدنیم یر اس یابزرگاشون داشتن  کمکم

 سرسختانه ادامه داشت... . یاهمچنان به مبارزه اما

کار   یانپا تونستینم ینجااما ممکن نبود؛ ا کرد،یم یکم داشت خالکم  بدنم
 یکنواده و دوستام رو ول کنم. حداقل نه االن. خا تونستمیمن باشه، من نم

 .یدنسر رس یناز آب و آسمون و زم یادیآن افراد ز

آن حس   یه.  شدیمیم  یروز پ  یمبود که داشت  یننشان ا  ینافراد ما بودن، ا  همه
آرسان بلندم  یدماطرافم رو نگاه کردم که د یدهمنو بلند کرد. ترس یکردم کس

. ضربان قلبم رو تو دهن و گلوم بردیسمون مکرده داشت منو با خودش به آ 
! از من یه؟چه حال یگهد ینوضع! آخه ا ینآخه تو ا یاخدا کردمویحس م

 !یدهبع

رو تکون دادم و باز کردم، شروع کردم به بال زدن که آرسان در گوشم  هامبال
 گفت:

 صبر کن. یم،دار کار داررو نگه یتانرژ -



به خاطر حال بدم چشمام  یکه راحت نبودم به حرفش گوش دادم ول  ینا با
و دست منو گرفت! من خودمم  یستادمعلق ا یادیرو بستم. بعد از ارتفاع ز

 .زدمیآروم بال مآروم

بودم  حالیب  ینمحکم با ا یم،دست همو گرفت یم،کن  یکار قراره چ دونستممی
دورمون   یبها که نشان داشتن به ترتتو چشماش نگاه کردم، همه بچه  یقعم

 که نشان نداشتن بعدم دوستامون.  یشوندادن بعدم بق یلتشک یرهسه تا دا

. یمو آزاد کرده بود  یبترک  یروهامونوها تو آبشار همه نمثل اون ستاره  درست
اونا  یروهایبود تا حد امکان ن یاز ن یکی ینا یبود ول یما قطع یروزیپ یگهد

بود که  یننظرم بر ا یبا جمع بود ول یم. تصمیریمشونتا بگ یمرو از کار بنداز
شکست حبسشون  یرقابلغ وییبا جاد بار ینو ا یریمقدرت اونها رو ازشون بگ

 یسخت   یلیبودم، کار خ  یچند روز گرفته بودم راض  ینکه تو ا  یمی. از تصمیمکن
افراد   یناز ا  یلی. خشدیحفظ م  یتهم ارزشش رو داشت هم انسان  یبود، ول

داشتن اشتباه  یگمراه   یاز رو یازور و اجبار  یاز رو یابلکه  ینه،نه به خاطر ک
 یشهنم یلیفقط خداست، د عیبیو گل ب  کننیم اه. تازه همه اشتبکردنیم

 کشته بشه.  یناتوان  یا یبه خاطر نادون  یکس

تو بدنم نمونده  یجون  یگه! دیمکم متفرق شدکارمون تموم شد و کم  باالخره
شده بود درد   یبود و زخم  یدهد  یبآس  یکم  یدهبودم، دستم که تو مبارزه با ش

از حد خسته شده بودم.   یشز حد از دست داده بودم و با  یشب  ی. انرژکردیم
درد داشت   ینکردم. ا  وطسق  یینو از باال به پا  یاوردتاب ن  یگههام دبدن و بال

 ینبا زم یاز اون بودم که واکنش نشون بدم. آماده برخورد بد تر حالیاما ب 
 رو هوا بلند شدم! ینبودم که چند سانت مونده به زم



 یفلط یو مقاوم ول یدهورز یدست قدرتمند منو گرفت و باال بود. دستا دو
 یشناختم. بازم منو بغلش گرفته بود. با لبخند به چشما یآرسان رو به خوب 

 و نگرانش نگاه کردم. یباز

هر جا که روم، هر چه کنم ندادم که چرا و چگونه اما اول و آخر باز به آغوشت   -
 واهم گشت.باز خ

 یصدا یدمکه شن یزاییچ ینفرو رفتم و فقط آخر  یکیکم تو تاربعد کم و
 بود. یرینقدر شاسممو صدا زد. چه یادآرسان بود که با فر 

*** 

 آرسان

 یاشدت ترس دست و پام رو گم کرده بودم، زود به سمت مادرم و مادر وان از 
 پرواز کردم.

بهم دست داده بود اما به  یهمون حال سرش رو گرفته بودم، حال خوب  در 
رو نداشتم. مامانا نگران  یزاچ ینبودم که وقت توجه به ا یدترس یااندازه

 راحت شد. یالشونرو براشون شرح دادم که خ یز چو آروم همه یدنسمتم دو

 از دست داده. یانرژ یلی: نترس پسرم حالش خوبه، فقط خیوان  مامان

استراحتمون  یکه برا  یبه چادر ین و همراه مامانا و وا یدمکش  یراحت  نفس
از تختا خوابوندم و خودمم با همون لباسا و اون  یکی یرو رو یوان  یمبود رفت

 ظاهر رو تخت ولو شدم.

 .کردیدرد م یکم سرم



 ی؟: آرسان پسرم خوب مامان

 سر درد دارم. یکمخوبم مامان، فقط  -

ازدست  یانرژ یلیمخ یوخسته شد یلیخ یشه،پسرم خوب م یسن یزیچ -
 .یشهزود خوب م یداد

 خنک بهم داد و خودش کمکم کرد بخورمش. یآب  یوانکنارم نشست و ل  و

دوستش  یلیخ کردم،یرو هر روز به خاطر اومدن و بودن مادرم شکر م خدا
 داشتم.

بعد دوباره آروم خوابوندم و  ین،بچه بودم بغلم کرد منم همچن یوقت  مثل
 .یدرومو کش

 رفتم.به خواب  کمکم

*** 

 آرسان

 یک چشمام رو باز کردم هوا تار یوقت  یول یدمچند ساعت خواب دونستمنمی
 بود!

 یدی؟! خوب خوابیشد یلبه آقا آرسان ستاره سه: بهستاره

 ستاره! -

 زد. یلبخند مهربون  یششوخ برعکس

 نه؟ یخسته بود یلیحالت چطوره؟ خ -



 .شدیم شیهشب یلیخ یبود! گاه  یحالتاش درست مثل وان  این

 زدم. لبخندی

 و قدرت از دست نداده بودم. یتا حاال هم انقدر انرژ یلی،خ -

استراحتو   یمبعد رفت  یماز کارا رو کرد  یکمماها    یدخب، شماها که رفت  یعیهطب  -
 شدن. یرامراقب اس یدنمتازه نفسمون که اون آخرا رس یروهایاز ن

 سرجام نشستم. یاون موضوع جد یادآوری با

 شد؟یخب بعد ما چ  -

 یار که هوش  ییمبودن اونا هوشیب  یا یار هوش یمهجون، ن یمهن یباهمه تقر  -
االنم دست و   یمشون رو جارو کردادامه نداشتن ما هم همه  یبرا  یبودن جون 

 عوض کردن. یفتپا بسته هستن و افرادمونم تازه ش

 چند نفر زنده موندن؟ -

 یشتر ب یپنجم از اونا زنده موندن ول یک هنوز حدودا  یکشته شدن ول  یلیاخ -
 سربازن.

 و؟ -

 که منظورمو متوجه شده.  دونستمیم ید؛کش  آهی

با حال داغون و نابود  یزندست ول یدهرو که خودم دخلشو آوردم. ش یواش -
توان حرف زدنم نداره. آتشم بدتر از اونو مادرش و سوزانم زنده  یو هنوز حت 

 ندارن و... . یفیاون دوتا بهتره اما چندان تعر هستن وضعشون از 



 انداخت. یینادامه نداد و سرش رو پا اما

 ادامه دادم. سمج

 و؟ -

 به چشمام گفت: یرو باال آورد و بعد از نگاه  سرش

 .یگمم یتتسل -

 ی؟چ  یبرا -

 پدرت... . -

اما هرگز   دیدمیم  یشهستاره هم  هاییطنترو تو عمق وجود ش  ی! مهربان پدرم
 یتداشته باشه که به پسر قاتل پدرش تسل  یکه انقدر روح بزرگ   کردمیفکر نم

 کنه براش.  یبگه و ابراز ناراحت 

 یلمادرشو ستاره، سه  یا،من مهم نبود. به خاطر مادرم، خودم، وان  یاصال  برا  اما
 و مادرشون.

 باشه.که اون پدرم    یشهو شرمم م  یستمن مهم ن  یخودتو ناراحت نکن، برا  -

 مرده. یامپدر وان -

 ی؟از ما چ  -

و  یر و سف یر وز ییچندتا یسرباز بودن ول یشترمنبود، ب یادهامون زما کشته -
 .یمبزرگا و اشراف هم کشته داشت یقاض

 گردیم؟یبرم یخوبه، کِ  -



 احتماال  فردا. -

 چطوره؟ یا! وانیراست  -

از   یروو ن  یانرژ  یلیخ  یگننشده، دکترا م  یدار هنوز ب  یخوبه ول  یدر حالت کل  -
 یبهش فشار وارد شده برا یلیهم خ یو جسم یدست داده و از نظر روح 

 ست.خسته یلیخ ینمهم

 نشده؟ یدار هنوز ب -

با کمک آرشام  ینمنگران نشو حالش کامال  خوبه. سارا و کاتر  ینه هنوز، ول -
. البته یادتا حالتون جا ب یدبراتون آماده کردن که بنوش زایانرژ یدنینوش یه

 .یشهفردا کامل م

 باشه. -

کاِرل اومده بودم بهتون   یشپ یرمآرسان تو استراحت کن منم م یگهخب د -
 سر بزنم برم. یه

 بهمون؟! -

 ست.طرف پردهجا نکردن تختش اونبهرو جا یوان  یگهبله د -

 باشه ممنون و شب خوش. -

 .ینو همچن -

چشم  یباشرفتم و به صورت ز یابعد رفت منم بلند شدم و باال سر وان و
 دوختم.



جز  یکبود  یاز دستاش زخم شده بود و کم یکیشده بود و  یدهخراش کمی
 نداشت. یاون وضع بد

 رو نوازش کردم. هشگنایصورت معصوم و ب  یآروم به

 زود خوبشو عشق من. -

 جا خوابم برد.کم همونکم  خودمم

 آروم چشمام رو باز کردم. یفینوازش دست لط با

 !یاوان -

و  زدیبرق م یکیخوش رنگش که تو تار یصاف نشستم و به چشما سریع 
 شدم. یرهمثل نور بود خ

نبوده که چشمام تکون داد متوجه شدم اصال  حواسم  یدستش که جلو با
 .زنهیمدام داره حرف م

 آرسان؟ ی: خوب وانیا

چشماش   یمن تو  یبرا  ی. نگران یادختر رو دوست داشتم خدا  ینمن ا  قدر چه
 .کردیم یدادب

 لبخند چشمام رو بستم. با

تا اون  ینصفه جونم کرد دونیی! میخوب باش یدمن که خوبم تو با یزمعز  -
 ی؟خمار و افسونگرت رو باز کن یچشما



ها و گونه یسرخ  یبود، به راحت  یک تار ینکه. با ایینرو انداخت پا سرش
و خجالت دخترونش رو  یتمعصوم  ینقدر ادادم. چه  یصخجالتش رو تشخ
 دوست داشتم من.

 افتاد؟ یآرسان چه اتفاق  -

داره بحث رو عوض   یمعلوم بود سع  کرد؛یاز نگاه کردن بهم امتناع م  همچنان
 کنه.

 .یگهد یمشد یروز ؟ ما پبشه خواستیم یچ  -

کم به کامال هنگ موند. کم یهجمله رو گفتم که چند ثان ینا یلکسر چنان
خودشو پرت  یجانشد. از شدت ه یخودش اومد و صورتش پر از خوشحال

 کرد تو بغلم منم دستام دورش حلقه کردم.

که گرفتمش   یرونب  یادلحظه به خودش اومده باشه خواست از بغلم ب  یه  انگار 
اجازه رو بهش ندادم اونم باز دستاشو دورم آورد و خودش رو تو بغلم  ینو ا
 داد. یجا

*** 

 ساعت بعد یک 

 .یمبود یستادهبرابر همه ا در 

وردها که قرار بود در برابر چشم هزاران   یکار ما بود. نابود  ینمراسم آخر   این
افسانه ورد و جنگو  یانپا یبرا ینشاهد از دوست و دشمن انجام بشه، ا

 .مربوط به اون الزم بود هاییزیخونر 



داشت اونا رو  یسع هایلهدستاش دور م کشت،یداشت خودش رو م سوزان
 باز کنه.

 قرارییمرگ دخترش انقدر ب  یبرا یبود آخه! حت  یدقدر پلزن چه ین! اهه
ها ناراحت کشته  یبعض یدنبا وجود دشمن بود از شن یاوان کهینکرد، درحال

 شد!

و خودشم با شول  یبهوا معلق کرد به ترت یهر هشت کتاب رو رو وانیا
صفحه  یک! چشماش رو بست و زمزمه کرد. یستادوسط اونا ا یعتطب

 هاییغ اونا رو جدا کرد. ج اشیروهبا ن یامشخص از هر کتاب باز شد و وان
 آور شده بود!سوزان سرسام

 .کردیم یخودیو تالش ب دادیاون وضعش داشت جون م با

در همون  یاقرار گرفتن و رمز رو آشکار کردن. وان یبه شکل مشخص هاصفحه
رو به سمت اونا فرستاد. انگار داشت تو  یروشحالت چشماش رو باز کرد و ن

و بعد هر تکه باز چند تکه!  شدیتکه مو تکه سوختیبه رنگ سبز م یآتش
 !یختنر  ینپودرش هم رو زم یاتفاق افتاد که حت  ینانقدر ا

 یکم کم شد و رو زانوهاش فرود اومد و آروم هق زد. توجهسوزان کم جیغای
 به سرعت دور شد و رو اسبش نشست. یانکردم اما وان

 ینن و افرادش تو سرزمو مجازات سوزا یروزیجشن پ یبود همه برا قرار 
که از   یهانجام بشه و در حال حاضر همه مردم اونجا بودن. بعد بق یعتطب

اسکان داده  یناسرزم یهماه، باد و خاک بودن به صورت موقت تو بق ینسرزم
 هاشون قابل سکونت بشه.و خانه ینتا سرزم شدنیم



جلوتر از همه بود قرار گرفتم و هم گام شدم.   یلیکه خ  یااسبم کنار اسب وان  با
 تو خودش و غرق در افکارش بود. یشهمثل هم

 برگه سبز روشن رو جلوم گرفت! یه یانهنبود که مخف حواسم

 !یه؟چ ینا -

که به زور  یآروم، جور یلیخ یینگاهش کردم که با صدا متعجب
 گفت:  شنیدمشیم

 رمزه! ینا -

 !ی؟چ  -

 خبردار بشن؟ ینجانکه ا  ییکل کسا  ایخوی! متر یواش یشه -

 یه؟چ ین. ایدببخش -

 !ییورد نها یرمز برا یهرمزه،  یه ینا -

 ! تو مگه... .ی؟چ  -

رمز  یهروش کار کردمو  یلیستاره بود، خ یشنهادپ ینا دونم،یم دونمیم -
 کردم.  یشطراح یوحشتناک سخته. به سخت 

 یدیش؟حاال چرا به من م -

. درسته خودم از حفظ یتو برام پنهانش کن یاو باشه و دست ت یا خوامیم -
 .یشهازش خبردار نم یکس  طوریینبهتر بود بمونه اما ا ی،هستمش ول

 دونن؟یم یاجز من ک -



 من، تو، ستاره و کاِرل. -

 لبخند گفتم: با

 .یشهمثل هم -

 زد. یلبخند وانیام

 .یشهدرسته، مثل هم -

 حاال چرا من؟ -

 .شناسمیتر از تو نممطمئن یچون کس -

 هام یلهبهش زدمو کاغذ رو از دستش گرفتم و مرتب تو وس اییگهد لبخند
 گذاشتم.

 رو تو دستم گرفتم. دستش

 .یمزدم و در کنار هم جلو رفت ینکرد و لبخند زد. منم متقابال  لبخند مقاومتی

*** 

 .یدیمبه قصر رس باالخره

 .کردیم ییبود که داشت من رو راهنما یکس  بار ینا یاوان یموارد قصر شد ما

معلومم   یشهاتاقته استراحت کن چون فردا از صبح جشن شروع م  ینجاخب ا  -
 تموم بشه. یک   یستن

 کردم.  ایخنده



هم  یخوبه مخصوصا  که خاکسپار یبعد اون همه غم، شاد یگهخب د -
 امروزه.

 وقتیچنم که هم  رفت؛یخوب نبود نم  یلیهنوز حالش خ  ینکهبه خاطر ا  وانیا
 .رفتمینم

 .یرمو رفتم دوش بگ از اتاق گذاشتم یارو گوشه وسایلم

 بود. یمهم یخسته بودم اما امشب جلسه خیلی

*** 

 )فصل آخر(: دوستت دارم ۳۰فصل

 آرسان

 در اتاقم بلند شد. صدای

 بله؟ -

 .یاو محافظ پرنسس وان یار رزا هستم قربان، دست -

 .یوارد بش تونییم -

سرش بسته و تو  یاز باال یشهباز شد و رزا وارد شد. موهاش رو مثل هم در 
 !زدیچشماش غرور و جسارت موج م

 ینهم هم یابه وان یکیشنزد همهینا یلاخالقش رو دوست داشتم دل این
 بود.

 ی؟دار یبله رزا؟ کار -



قربان پرنسس فرستادنم دنبال شما، گفتن تو اتاقشون منتظرتون هستن  -
با شما صحبت کنن و گفتن اگر شاهزاده نخواستن  خواستنیجلسه مقبل از 

 .بینیمیتو جلسه همو م

 سرش رو خم کرد و برگشت رفت که با کله خورد به آرون. زود

 آخ حواست کجاست؟ -

 ی؟دار یکار : تو حواست کجاست؟ اصال  تو تو اتاق شاهزاده چآرون

 بچه پرو. یستبه تو مربوط ن یگه: اونش درزا

 .ینجاممربوطه چون من محافظ ا یلیم: اتفاقا  خآرون

 خودت... . ینتو سرزم یول ی: تو محافظ رزا

 !یهکاف  -

 هوا! یدنمتر پر  یهدوشون  هر 

 یدشما دو نفر که از ارشدا هست یستهرفتارا اصال  شا ینا ی؟چ  یعنی ینا -
 .یستن

 قربان. بخشیدی: مرزا

 : شرمنده.آرون

و اختالف  یدو با هم صحبت کن یدکه بر  بخشمیم یه شرط رو ب بار ینا -
 .یدخودتونو حل کن

 دو گفتن: هر 



 چشم. -

 .یدبر  یدخوبه آزاد -

 م گرفته بود. در هر حالت براشون ترسناکم.فشنگ در رفتن. خنده مثل

 پورت کردم.تله یجام بلند شدم و به اتاق وان  از 

 .یزدنشسته بود و موهاش رو برس م  یزشم  ینهآ   یروپشت به من روبه  وانیا

 هوا. یدمتر پر  یهو  یدمد ینهآ  از 

 آرسان! -

 که با حرص گفت:  یافشگرفته بود از ق  خندم

 ی خوب  یطنکنه تو شرا وقتیهداره؟  یآدم کار شخص یگیتو رو نم ینترک  -
 نباشه... .

 م موند.تمو یمهشدنش تو بغلم حرفش ن یدهبا کش اما

 کنارش گفتم:  در 

 تره برام.جذاب طوریینا -

نشوندمش و برسش رو  یکرده بود و دستش رو گرفتم و باز رو صندل  هنگ 
 موهاش رو برس زدم. یبرداشتم و به آروم

 نگفت. چیزی

 ینجا؟ا یامب یکه گفت   یبگ  خواستییم یخب؟ چ  -



 .یدکش  آهی

 گرفتم.  یمیتصم یهمن  -

 ی؟درباره -

 درباره مجازاتشون. -

 خب؟ -

 .یگهد یگماه صبر کن م -

 کردم و گفتم:  ایخنده

 باشه.باشه -

 .یمها رو نکشاون ینهکردم اما نظرم ا  یداپ یادیز یهامن راه -

 تو هم رفت. اخمام

 یم؟کن  یکار چ یگیخب تو م -

 .یستهم ن یرممکنغ یول یستراحت ن یادکردم، ز  یداپ یراه  یهمن  -

 یه؟اون راه چ -

 .یریمقدرتاشونو ازشون بگ -

 !ی؟چ  -

 .کنهیو نابود م گیرهیهمشونو م یمراسم خاص هست که قدرتا یه -

 ی؟خب بعدش چ  -



 ییجادو  یو ما دور اونو حصار  یدگاهشونبه تبع  گردنیبرم  یگه،بعد نداره د  -
 اریم،ذیکتابا حباب محافظ رو م  یرویبعد از اونم با ن کشیمیم یهو چند ال

 یرونماز داخل که ب کنیمیاونجا و جادو رو قدرتمندتر م یریمم بارمیک  یماه 
 .یادازشون برنم یکار  یگهد ذاریمیتله و محافظ م

 فکر کردم. کمی

 نبود. یبد پیشنهاد

 .یهشورا نظرش چ یدد یدبا یول یستهم ن یفکر بد -

تا قبول کنن. سرنوشتشون برام  یکه کمک کن  خوامیازت کمک م ینا یبرا -
 کارا بودن.  یناز اونا مجبور به ا یلیخ ی،ول یستمهم ن

 حق با توعه. -

*** 

 وانیا

کاِرل، باران،   هاییتآرسان و حما  ینفراوان من و همچن  یهابا تالش  باالخره
و آرشام موفق  ینماهان، آرتانو کاتر ی،جان، ستاره، تارا، آفتاب، ونداد، وند

 و االن نوبت مراسمه. یمکن  شونیراض یمشد

زود بود  یلیبودن البته چون صبح خ یستادها یگاهشونها تو جااون همه
 ها اجرا بشه.حاضر نبودن و مراسم قرار بود به دست ملکه یادیافراد ز



و خالص رو بوجود آورد بعد اون   یدها به هم گره خورد و نور سفملکه  قدرتای
مختلف اون رو بازتاب  هاییستالا و کر به سمت الماس بزرگ رفت و سنگ

 قدرتا. یدندادن و شروع کردن به کش

رو تو دستام فرو کردم. معلوم بود درد داره و چشمام رو بستم و  هامناخن
 .یدلجباز از چشمم چک یاناخواسته قطره

 رو حس کردم. دستی

 نگاه نکن. کنهیم یتت: اذآرسان

 من رو برگردوند. یرو و

 .یستدست خودم ن -

 .یکن  یتنداره خودت رو اذ یازین دونمویم -

 .کنییممنون که درک م -

 .یو آماده بش ی. االنم بهتره بر کنمیدرکت م یشهمن هم -

 .کننیاوهوم وگرنه که دختر کچلمون م -

 هر که رود اتاق خود. نخودنخود

اومد بعد   یشگر . آرایدمرو که از قبل آماده کرده بودم پوش  یسبز روشن  پیراهن
با گل سر و  یکمم یختموهامو لخت کرد و دورم ر یتساده و ال یشآرا یهاز 

موهام درست کرد  یدار بهش مدل داد. تاج از قلب و گلم رو روسنجاق طرح
 کار رفت.  یو بعد از کم



 نگاه کردم. ینهخودم تو ا به

 حرف نداشت! کارش

 یکمحو بار  یلیخ  یخط چشم  یک،پنک  یکممن شامل    یاما ساده  یباز  یشآرا
 به رنگ لبام بود. یکنزد یو رژ یملر

 یزیتخت و ل یبا قلبا یینشبلند و قلب دارم رو انداختمو از باال تا پا آویزای
لباسم درآوردم و بعد   یز شده بود. گردنبند مخصوصم رو از ر  یدهمانندطلق پوش

 رفتم. یینمناسب لباسم پا یکفشا  یدنو پوش امیباز بستن دستبند ز

 کردم و کنارش رفتم.  یداستاره رو پ یشلوغ شده بود! به سخت  جمع 

ش رو ماه شده بود. تاج پر از گل و ستاره یلیخ ی_آب یاون لباس سرخاب  تو
 ییطال یبود و موها ییموهاش البته مصنو یال یآب  یموهاش بود و گل رز

 یروشن لختش پشتش آزاد بود و گل سر رنگ لباسش و گل سر و سنجاقا
 .کردیم یینماموهاش خود یالهم البه اییگهد یز ر

 ی؟سالم عشقم چطور -

 ی؟نفس؛ من خوبم تو چطور ی: مرسستاره

 فدات. -

دورش   یدشبلند و سف  یاز چند لحظه باران هم به جمعمون اومد، موها  بعد
و قطره مانند  یلوز یبا سنگا یا_نقرهییطال یتاج کرده بود و موهاش با 

 .یبنفش و نارنج  ید،سف یهاداده شده بود موهاشم با گل ینتز



آفتابو  یانا،دخترونه داغ داغ بود که د یهابازار حرف و بحث یشههم مثل
 به جمع ما اومدن. ینمگل و کاتر تارا، سارا، ماه

 یباییرو به شکل ز یرشت یاوهقه یبود و موها یدهپوش ی_زرشک یرهت یآب  تارا
دورش کرده  ییشطال یبود موها یتجمع کرده بود برعکس اون سارا کال  ال

به  یلیخ یبود البته با سبز من فرق داشت ول ییبودن و لباساشم سبز و طال
 .یدسف  یاناد  وبود و آفتابم زرد    یدهپوش  یغ _بنفش جیصورت   ینمچشماشو کاتر 

 دخترا که با پارتنراشونن. یهکجاست؟ بق  یوند -

 .یست: ماهانم نستاره

 ی؟گل تو خبر ندار: ماهباران

 .یبهغر یبپسره هم عج ین: نه بابا، اگلماه

 ناهنجار همه رو به خودشون آورد. صدایی

 یکی یعنیباال برده بود.  یسکو یرو گرفته بود و رو یبود! دست وند ماهان
 .کردیو جمع مما ر  اییدهچسب ینبه زم یفکا یدفقط با

بخار بلند نشدنشد االن دودش   بخارتیداداش ب   یناوه چه شود! از ا: اوهستاره
 هوا رفته.

 خنده. و

تون به خصوص مادر و خواهر و برادر خودم، و در حضور همه  ینجا: من اماهان
 .کنمیدرخواست ازدواج م یاز پرنسس وند



 یبه سمت وند  یدهارک  یهمراه با شاخه گل  یباز  یازانو زد و حلقه  یوند  جلوی
 گرفت!

 کنی؟یبا من ازدواج م ی: وندماهان

 جمع شده بود و معلوم بود هول کرده. یوند یشوق تو چشما اشک 

 خندم گرفته بود از استرسش و حرصم درومده بود از اشکاش. هم

 حواس اونم به منه. یدمبه آرسان نگاه کردم و د ناخداگاه

نگاهش رو همچنان رو  ینیسرخ شدم و نگاهم رو برگردوندم. اما سنگ زود
 ! کردمیخودم حس م

 آخه؟ یتوأم منو دوست داشته باش یشهم چی

به مامان   یداونا رو که د  ییداول به مادر بعد برادرش نگاه کرد لبخند و تا  وندی
اونا نگاهش به  ییدکرد. با تا  من و ستاره و مادر، برادر و خواهر ماهان نگاه

 گفتیو م  آوردیستاره هم ادا درم  یچیکه ه  یلافتاد و سه  یلمن ستاره و سه
ماهان نگاه کرد   یدوباره تو چشما  کهکردم    ییدبگو بله و منم با لبخند با سر تا

 بلند و رسا گفت: ییو با صدا

 بله. -

 .کشیدیت کل مام که که داشدست، سوت و ستاره یغ،سال هوا رفت. ج کل

 نشوند.  یاکرد و رو دستش بوسه  یو خنده حلقه رو دست وند  یبا شاد  ماهان



اونا انگار اصال متوجه ما نبودن  یو اووو گفتن باز بلند شد ول یغ ج یصدا که
 و تو حال خودشون بودن.

 ... .یدقشنگ سالن ترک بار ینماهان فاصله رو پر کرد و ا که

 با خنده: ستاره

 ه شد.اوه چاوه -

 ما و چند نفر کنارش رو به خنده انداخت. و

 سرخ شده بود. یهم فاصله گرفتن و وند از 

 رفت؛ یگاهمامان به جا که

مون رو شوکه کرد و من ش همهکنندهَ  یر گقافل یز : ماهان با سورپرامامان
هاشون موافق باشن بگم اگر همه به خصوص خودشون و خانواده  خواستمیم
ها جشن بچه یگذارهفته قبل از جشن تاج یهرست و د یگههفته د یه

 .یمرو برگزار کن یشوننامزد

 یگهد یعنیمن رو ابرا بودم،  یگذاراسم تاج یدنموافق بودن اما با شن همه
 .گرفتمیرو بدست م هامیتو مسئول یگاهرسما  جا

با رفتنش باز مثل قبل بشه  ترسیدمیبود و چون م یشمپ تر یشآرسانم ب تازه
 .یمو اتفاقات قبل تکرار بشه ما از هم دور بش

ها به اتاق تموم شد و ما به اصرار بچه یو خوش یما به خوب  یروزیپ جشن
 .یمتا طرح و مدل لباسامونو سفارش بد یمرفت یاطخ



بزرگ به   یاشونش گل رز پارچه  یپهن که رو  یتک بنده با بند  یراهنپ  یه  من
 )همون رنگارنگه( خود لباسم همون طرح و رنگ بود. یمس اصلرنگ لبا

سفارش   یشوناصل  یاز من لباساشونو به رنگ و فرم قدرتا  یتهم به تبع  بقیه
 .یمبود همه تو باغ جمع شد یدادن و چون هوا بهار

 صورتم رو نوازش کنه. یدو اجازه دادم نور خورش یدمچمنا دراز کش رو

 بود. یر رامشم وصف ناپذو آ  یو شاد یجمع نشد لبخندم

 تون.به همه یعنیبهت بگم؛  چیزییه یدبا ی: وان دیانا

 باز کردم. چشمامو

 یه؟خب چ -

 انداخت. یینبا خجالت سرش رو پا دیانا

 : من، من... .دیانا

 .یاناد یجون به لبم کرد ی؟من چ  -

 شده؟یچ  ی،: بابا مردم از فوضولستاره

 م.: من حاملهدیانا

 :یمبا هم گفت همه

 !ی؟چ  -

 خدا جون. یوا یشمدارم خاله م یعنیمن!  یخدا -



 رو بغل کردم و صورتش رو غرق در بوسه کردم. یانااز همه د زودتر 

 دونه؟یخوشحال شدم. آرش م یلیمبارکت باشه، خ یزمعز  یوا -

 نه هنوز بهش نگفتم. -

 .یشهپس زودتر بگو، شک ندارم خوشحال م -

 دوست داره. یلیاوهوم بچه خ -

 گفتن که ستاره با خنده گفت:  یک تبر  یببه ترت همه

کاِرل هم باالخره   یگم،شده م یکحاال که اوضاع رمانت یبگم ول خواستمینم -
 اعتراف کرد.

و دخترا با  یدبمب درونم بود که تو جمع ترک یول دونستمیم ینوکه ا  ینا با
 ینرا و حس و اولگفتن و شروع کردن به صحبت راجع به کا  یک تبر  یجانه
 ... .یزاچ ینو ا

*** 

 تو تمام قصر پر شده بود. هیاهو

 داده شده بود. ینتز یحساب  یندو سرزم یبا نمادا جاهمه

. خاله و مهتاب سوختیم  کردنیکار م  یداون بدبختا که با  یواقعا دلم برا  ولی
 گرا بودن.و به شدت کمال یزبینو ر یقهر دو دق

کارام   یهو ماهانم با پسرا بق یمآماده شدن برده بود یرو از صبح برا وندی
 بودم آماده بشم. یدهخود من هنوز نرس یشده بود ول یمتقس



 یتو راستش تورها  یینو پشت بلند کار شدم رو که از کمر به پا  یدسف  پیراهن
درست شده بود؛   یفیظر   یهاگلو سبز بود و دور کمرش با پارچه و سنگ    یآب 

باز نبود و  یلیهفت ساده بود که خ یقه یقش یوندرم یکی یبازم با سبز و آب 
ارنج چسب  ات هاشینداشت. آست یسبز_آب  یسنگا یوندرم یکیباز دورش 

دوخته شده بود و  یهچند ال یسبز و آب  یر ش پارچه حر بود و در ادامه یدو سف
بود   یزونربان هم کنار گلبرگا آو  یده بود و کمگل رز رو بهش دا  یحالت گلبرگا

. دامنش راسته بود اومدنیو گلبرگا و روبانا با هر حرکت دستم به پرواز درم
تر پهن اومدیمیم تر یینپا یشد و هرچ یآزاد م یکم ییناز کمر به پا یول
و چند  یدداشت که دامن سف یچاک هشت شکل یینو از زانو به پا شدیم
مچ پام بود  یخود لباس تا باال یرو هم بهش حالت گل داده بود. بلند یهال
 .ینرو زم شدیم یدهبلند بود و پشتم کش یلیدنبالش خ یول

بودن و  یختهساده بود و موهامو هم لخت دورم ر یشمآرا یشههم مثل
مانند درست کرده بودن. و...رو گل یباز یهاسر و سنجاقدسته با گلدسته

 ناز بود یلیالو خس سرم و البهسمت گوشام پ

 ینوسطش بود رو با گلم نگ  یزیر  یآب   ینمانندم که نگگل  یدسف  هایگوشواره
 کارم تموم بود،  یشگر ساده آرا یشسبز انداختم و با آرا

 .ریختیبودم. رو سرشون م  یبامدختر خاله ز  یبخت باغ رفتم و شاهد خوش  به

 کرد.  باغ رو پر  یغ دست و ج یرو گفتن و صدا بله

 رسما نامزد هم بودن. االن

 من تنها به جشن رفته بودم هرکس با جفت خودش بود. فقط



 شد. یته دلم خال یخوشحال ینع در 

چشمام  یدادمو اشک تو یهتک یاز جمع فاصله گرفتم و به گوشه ستون  کمی
 جمع شد.

نفر رو حداقل واسه خودش داشت و  یک تکرار شده بود. هر کس  یختار بازم
 بودن. یگراناز تو جمع قبول شدن و با د یمن تنها بودم. بازم حسرت 

 .یداز چشمم چک ایقطره

که خوشحال   یننداره هم  یرادیا  یسهم منه، ول  ییتا ابد تنها  یادن  ینانگار از ا  -
 .کنمیو منم خوشحالم و خداروشکر م یهباشن کاف

 گرفته شد!  یکنم که اشکم با دست اشکم رو پاک   خواستممی

 مهربان. یو جذاب با لبخند یباز یشه. خودش بود، مثل همبرگشتم

 .مونییتا من هستم هرگز تنها نم یستیوتو تنها ن -

 کردم.  یشهمراه فکر یکرد و من ب   بغلم

 ی؟به من اعتماد دار -

 .یاز هر کس یشتر ب -

 .یاپس با من ب -

 با لبخند. من

 باشه. -



 .یدباز رس ییدرختا عبور داد و به فضا یالبهفت و از الگر   دستمو

 ها.بود از انواع گل پر 

باز و پر   ینیبود. زم  یاییو رو  یباز یلیخ یز چ! همهیدمخنده دور خودم چرخ  با
 .یک رودخونه کوچ  یهبا    یباآبشار ز  یهگل و تمشک و    یهااز گل و درخت و بوته

رو برداشت که از انواع  یاز لب تخته سنگ کنار آبشار دسته گل رز آرسان
گال درست کرده بود به   ینبا ا اییرهدوره شده بود و دا یبرز به ترت یرنگا
زرد، بنفش،  ی،ارغوان  ی،نارنج  یدوسف ی،مشک  ایشیرهدا یهاحلقه یبترت

 یمهرز نگل   ک ت هاینقرمز، سبز و در آخر وسط همه ا ی،آب  ی،سرخاب  ی،صورت 
 بود. یباز

 بود. یباز یلیکه همه رنگا رو داشت داخلش و خ  کمانیینمحبوبم، رز رنگ رز 

 .ییدمرو ازش گرفتم و بو دسته

 بود. یعال یلیحرف نداشتو خ بوش

 ازت ممنونم. یلیحرف نداره! خ ینجاآرسان ا یوا -

 .نمکیبرات آماده م یریاغافلگ یناز ا یشتر ب یبخند طور یَن ا یشهاگه هم -

وقتش  یعنیاالن آماده بودم؟    یعنیشدو قلبم تو دهنم بود!    یرهچشمام خ  تو
اونم   یعنیقشنگ آرسان هست عشقه؟    یکه تو چشما  یاون حس  یعنیبود؟  

 عاشقمه؟

من  یکنندس ول یر غافلگ یلیو خ مقدمهیب  یلیبرات خ ینا دونمیمن م -
اما اون موقع  یمبچه بود ی! از وقت یادوستت دارم وان یلیعاشقتم! خ



 یدمتود یاحساس رو، از وقت  ینا فهمیدمینم شناختم،یم دونستموینم
پرواز کردمو   یدملبخندت رو د  یوقت   ید،چشمات چشمم رو قاب گرفت دلم لرز

من ارسان شاهزاده بداخالق و مغرور  یدوکش  یر قلبم ت یدماشکت رو د قتیو
 یتتوو معصوم  یمنطقت، عاشق پاک عاشق غرورت، عقل و    یا،عاشق تو شدم وان

عاشق همه  یت،قلبخوش یت،ناراحت حوصلگیت،یو ب  یطنتتوعاشق ش
 دونمیم ی،از من سر  دونمیم ی،تو دل منو رو هوا برد یزتوچوجودت، همه

 .یقبولم کن خوامیعاشقتم و ازت م یول هترینیب

 شکرت. یاشکرت، خدا یاخدا آوردمیبال درم داشتم

 انداختم. یبنخجالت سرم رو پا با

 یدمو قول م یدمبرات انجام م یبخوا یاگه جوابت بله باشه هر کار -
تا دلت رو بدست  کنمینه تمام تالش خودمو م یخوشبختت کنم اگه هم بگ 

 .مونمیم  یو دوستت باق   یرونب  یرمم  یتتا ابد از زندگ  یماگه نخواست  یول  یارمب

 یست؟باور کنم خواب ن یعنی یاییه؟چه رو یه؟چه حس ینمن ا خدای

نه  یگرفتم ول  یشگونآرسان بفهمه خودمو محکم ن ینکهبدون ا نامحسوس
 .یمبودم! واقعا با هم بود یدار انگار واقعا ب

 جواب دادن نداشتم. توان

 یلبخند  ینهم  یسرخه براصورتم سرخ  دونستمیجواب دادن نداشتمو م  توان
 زدم.

 .ینمنش ینکه من غمگ  یروا دار /یدمتنها گز عالم تو را  یندر ا -



 یباستبخند خنده گل ز یلخت  /هاستیلبخند تو خالصه خوب  -

 یگانگیبا جهان ب یعنیعشق  /یوانگید یعنیاما چه کنم که عشق  -

 از اشعار خودمو خوندم. یکیکردم و در آخر   یاز اشعار رو باهم قاط  چندتا

 یو داد/ نتوانم گفت دگر بار حرف به دست ت  یشتنچه کنم که دل سرکشم خو  -
 هر چه داشت بر دست تو داد.

که مغرور دلم تنها به تو دل   یاراقلبم تنها از بهر اسم توست/ چه کنم  تپش
 داد.

و او به  یدد یام کار دستم داد/ گوشه چشم و لبخندکنم که دِل دل داده  چه
 تو دل داد

دل مغرور بود و من ندانم چگونه به تو دل   ینمن تنها دست تو دل داد/ ا  دل
 داد

باز آخر به  یکنو پروانه شد/ ابرو باد و باران شد ل یلهو ساخت دلم پ سوخت
 دست تو دل داد

شعر مال خودمه لطفا بدون اسم   یهبق  یاول نه ول  یت: دوستان اون سه بیتا)ب
 .(یدازش استفاده نکن ییخودم جا

 رو صورتش نشست.   یباز یآروم شد! لبخند  بارهیک پر از استرس آرسان    اهنگ

 ... .یعنی ین: اآرسان

 .با جسارت زمزمه کردم یسخت  به



 منم عاشقتم آرسان. یعنی ینا -

 بلند و از ته دل. یلیخ ،خندید

شد  ینو ا یدرو دور حلقه کرد و منو چرخوند و محکم تو بغلش کش دستاش
 اودان.ج یعشق  یبرا یشروع 

قلبش با جون  یعچسبوندم و به آهنگ ضربان بلند و سر  ینشرو به س سرم
 و دل گوش سپردم.

و من بودم  یمو تو آرامش نگاه هم حل شد یمهم نگاه کرد یعمق چشما تو
 .کردمیاز عشق رو حس م یاییکه دن

 هاش به من نشون داد عشق رو.لب مهر 

 نرمش بود. یموها یال یکیمنم  یموهام بود، دستا یدستش ال یه

که عشق رو باور نداشت   یدختر مغرور یا،من، وان شدیباورم نم وقتهیچ
 تو دام عشق گرفتار بشه. طوریینا

*** 

 وانیا

 اسم من اعالم شد. باالخره

 قدم برداشتم. یگاهمبلند به سمت جا یهاو استوار با گام محکم

 پام نمونه. یر رو تو دستم گرفتم که ز کمانیمینندامن رنگ گوشه



دادم چون به شدت به  یشنهادلباسم پ یطرح رو برا ینخوشحالم که ا بسیار 
 .اومدیتاجم م

موهام   یمتوجه نشدم فقط با قرار گرفتن تاجم رو  یچیمامان ه  یهاصحبت  از 
 گفت قسمه.  یدمفهم

 همه اعالم کنم. یرفتم تا قسم مخصوصم رو جلو یگاهمجا رو

 ینآشفته شده بود و ا  یمبودم به دست نس  یختهرو که ساده دورم باز ر  امموه
 .دادیبهم م یحس خوب 

و در برابر تمام  جاینملکه اول هم ینو جانش یعتپرنسس طب یامن، وان -
 یکوتاه   یفمعاقل، عادل، مقتدر و مهربان باشم و در وظا خورمیشما سوگند م

پشت مردمم  یشهنداشته باشمو هم یکوتاه   یزانمنکنم، در حق خانواده و عز 
و  یسخت  احلها بجنگم و در تمام مر آن یو برا یستمباشم، در کنارشان با

 حل مشکل تالش کنم و تا ابد آنها را دوست بدارم. یدر کنارشان برا یآسان 

 .خوردمیسوگند م من

قول هرچند  ین. ادادیو دست و...نشون از قبول کردن قسمم م یغ ج صدای
 من بود. یسخت تمام خواسته

 .یافت یانپا یبه خوب  جشن

 .یمهامون به سمت دره سبز تاختها سوار بر اسبآرسان و بچه همراه

برقرار بود و بدکاران مجازات  هاینهمه سرزم یانو صلح و عشق م آرامش
 .کننیم یزندگ  یو خوش یه خوب شدن؛ عشق بازگشت و همه ب



 .شدم یرهاز گل و چمن خ یدهپوش یاو به دره یستادماسبم لبه پرتگاه ا با

و  یرینیبا همه ش شدیمیم یدیآخر قصه ما بود و از االن وارد فصل جد این
 .یباستز یزندگ  هاشیتلخ 

 .یباییز یانچه پا -

 .یبایینه چه آغاز ز -

 ها پر شد.فاصله و

 که جسم و روحم شده بود.  یعشق  ماندم و من

 یزدباز گرداند و ا  یشما را از راه خو  تونستیآسان نم  یاهرچند سخت    آینده
 در پشت ماست. یشههم

 .ستیهمچنان باق  یتحکا یندفتر و ا ینآمد ا یانپا به

*** 

 .ن:پ

 خواستمی. میدداستان رو خوند  ینکه ا  یزیو عز   یبر همه دوستان گرام  سالم
و باالخره  یدکرد  یهمراه  یانرمان رو تا پا ینشما تشکر کنم که ا یاز همه
که خوشتون اومده باشه   یدوارمو ام  یدرس  یانها به پادرپس افسانه  یافسانه
بگم با همه  هکردم و صادقان یرمان زندگ  ینبا ا یمسال و ن یکحدود 
حرفا   ینتر از ازود  یلیهاش لذت بردم. قرار بود ختک لحظهاز تک   هاشیسخت 

 ینکه ا  ییاجازه رو نداد از اونجا ینا یادمتموم بشه اما مشاغل و مشکالت ز
هم خوشحالم  یانشداشتم. از پا یجانبراش ه یلیرمانم بود واقعا خ یناول


